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Filme Marighella 
pode estrear no 
Brasil no dia
20 de novembro
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Canil da GCM participa de 
atividade de faro em 
seminário de Araçoiaba
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ESTREIA: O fi lme Marighella, dirigido por Wagner Moura, pode estrear no Brasil no Dia da 
Consciência Negra, 20 de novembro, segundo informou o cineasta Kléber Mendonça

GREVE GERAL

Os ônibus municipais e intermunicipais de Guarulhos, e o trem da CPTM, deverão aderir à greve geral marcada para esta 
sexta-feira (14) em protesto contra o projeto de reforma da Previdência do governo Bolsonaro e pela geração de emprego

Linha 13-Jade e ônibus devem 
aderir à paralisação nesta sexta

GH Pág. 7

Presidente da Câmara vê impacto fi nanceiro menor na reestruturação
GH Pág. 4

GH  Pág. 7
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Reforma do PEV Paraventi 
é concluída e tem reforço 
de muro contra invasões

Bolsonaro encontra Doria 
em SP e recebe apoio
à reforma da Previdência
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Prefeitura estuda revogar concessão de 
estádio para conquistar iniciativa privada
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Expediente

[ cena do dia ] [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 Morte no parque

Um corpo foi encontrado em frente ao Parque do Ibirapuera, na noite desta segunda, dia 10. 
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o corpo, sem identificação até a con-
clusão desta edição, estavana Avenida Pedro Álvares Cabral, em frente ao portão 2
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NUBLADO

ENSOLARADO

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.

Renato S. Cerqueira/AE

Mega Sena
Concurso n° 2158
08/06/2019
09 - 27 - 35 - 45 - 46 - 59
 
Lotofácil
Concurso n° 1825
10/06/2019 
01 - 03 - 07 - 08 - 09
10 - 11 - 14 - 15 - 16
17 - 20 - 21 - 22 - 23

Lotomania
Concurso n° 1976 
07/06/2019
06 - 16 - 18 - 20 - 21
46 - 47 - 48 - 50 - 54
55 - 59 - 69 - 71 - 72
73 - 80 - 83 - 87 - 94

Dupla Sena
Concurso n° 1946
08/06/2019
Primeiro sorteio 
03 - 20 - 26 - 40 - 42 - 46
Segundo sorteio
04 - 07 - 35 - 38 - 41 - 45

Federal
Extração n° 05395
08/06/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   44630          500.000,00
2º  37258             27.000,00 
3º  49490             24.000,00
4º  55710               19.000,00
5º  64870              18.329,00

Ao lado de Doria, Bolsonaro diz 
estar confiante na aprovação 
da reforma da Previdência

O presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, disse 
nesta terça-feira (11), em São 
Paulo, que está otimista com 
a aprovação da reforma da 
Previdência pelo Congres-
so Nacional. A afirmação 
foi feita a jornalistas após 
reunião com o governador 
de São Paulo, João Doria, no 
Pavilhão das Autoridades do 
Aeroporto de Congonhas, na 
capital paulista. O ministro 
da Fazenda, Paulo Guedes, 
participou da reunião.

“Estou otimista pela 
aprovação da reforma da 
Previdência e com quase 
nada sendo desidratado”, dis-
se o presidente a jornalistas. 
“Após isso aí [a aprovação 
da reforma], como o ministro 
[da Fazenda] vem falando, 
[teremos] um choque de 
boas notícias. Acredito que, 
sem traumas, aprovaremos a 
nova Previdência”.

Questionado sobre a inclu-
são de estados e municípios 
na reforma, o presidente res-
pondeu que isso ainda está 
uma “interrogação dentro do 
Parlamento”, mas que “gos-
taria que todo mundo fosse 
incluído e fosse uma reforma 
única”. “Mas, em grande 
parte, quem vai decidir isso 

aí é o Parlamento brasileiro”, 
disse o presidente.

Para Bolsonaro, a reunião 
dos governadores desta 
terça em Brasília foi “frutífera, 
oportuna, bem-vinda para o 
momento crucial que o Brasil 
se encontra”. “Hoje estamos 
comemorando a batalha do 
Riachuelo e nossa batalha do 
Riachuelo será a reforma da 
Previdência”. 

Doria manifestou, mais 
uma vez, seu apoio à reforma 
da Previdência. “Reafirmei 
[a Bolsonaro] que São Paulo 
apoia incondicionalmente a 
reforma da Previdência. São 
Paulo não coloca nenhuma 
condição desde o início, dado 
o fato da importância da 
reforma da Previdência para 
a retomada de empregos, de 
crescimento e de geração 
de oportunidades no Brasil”, 
disse a jornalistas.

“São Paulo está junto com 
o governo federal para que 
as políticas públicas no plano 
econômico e no plano social 
possam ser bem sucedi-
das, para o bem do Brasil”. 
Bolsonaro deixou o local por 
volta das 16h15 e seguiu para 
um evento na Federação das 
Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp).

Governo de São Paulo

Ex-corregedor da Fazenda paulista
tem prisão prorrogada pela Justiça

A Justiça prorrogou a 
prisão temporária do ex-
-corregedor da Secretaria 
da Fazenda e Planejamen-
to de São Paulo Marcus 
Vinícius Vannucchi, alvo do 
Ministério Público do Estado 
por supostamente cobrar 
propinas de fiscais sob 
investigação. O juiz criminal 
Pedro Luiz Fernandes Nery 
Rafael estendeu por mais 
cinco dias a prisão de 
Vannucchi, preso na quinta-
-feira, 6.

Na sexta, 7, a Promotoria 
apreendeu US$ 180.302 e 
1.300 euros em um bunker 
secreto na residência da 
ex-mulher do fiscal, Olinda, 
no município de Itatiba, a 73 
quilômetros de São Paulo.

A investigação está sob 
responsabilidade do Grupo 
de Atuação Especial de 
Repressão à Formação 
de Cartel e à Lavagem de 
Dinheiro e de Recuperação 
de Ativos (Gedec), braço do 
Ministério Público Estadual.
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Noivo: VALTER DE JESUS SANTOS 
Profi ssão: ajudante geral Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: ITABUNA UF: 
BA Data-Nascimento: 05/06/1973 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: VALDEMIR MANOEL 
DOS SANTOS Mãe: MIRALVA MARIA 
DE JESUS 
Noiva: GILDETE RIBEIRO DOS SAN-
TOS Profi ssão: enfermeira Estado Civil: 
solteira Naturalidade: ARATACA UF: BA 
Data-Nascimento: 03/05/1964 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: SIPRIANO PIRES DOS 
SANTOS Mãe: MARIA RIBEIRO DOS 
SANTOS 

Noivo: BRUNO WEENDEL DE OLI-
VEIRA SANTIAGO Profi ssão: separa-
dor Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
TABULEIRO DO NORTE UF: CE Data-
-Nascimento: 27/01/1991 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Fi-
liação - Pai: FRANCISCO MARTINS 
SANTIAGO Mãe: SILVIA HELENA DE 
OLIVEIRA 
Noiva: EDVANIA APARECIDA DA 
SILVA Profi ssão: do lar Estado Civil: 
solteira Naturalidade: UNIÃO DOS 
PALMARES UF: AL Data-Nascimento: 
29/09/1990 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: ANTONIO 
BERNARDO DA SILVA Mãe: MARIA 
APARECIDA DA SILVA 

Noivo: DANILO DA SILVA RESENDE 
Profi ssão: operador de empilhadei-
ra Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
11/11/1992 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ MA-
RIA RESENDE Mãe: VANIA DA SILVA 
RESENDE 
Noiva: ANA PAULA FREITAS DE CAR-
VALHO Profi ssão: auxiliar administrati-
vo Estado Civil: solteira Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
06/01/1996 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: ANTONIO 
ALEXANDRE DE CARVALHO FILHO 
Mãe: ANA ROSA FREITAS DOS SAN-
TOS 

Noivo: VAGNER JOSÉ DA SILVA Pro-
fi ssão: autônomo Estado Civil: solteiro 
Naturalidade: CONDADO UF: PE Data-
-Nascimento: 22/02/1984 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: VALDOMIRO JOSÉ DA SILVA 
Mãe: ALAIDE FERREIRA DA SILVA 
Noiva: FÁBIA CRISTINA GOMES DA 
SILVA Profi ssão: autônoma Estado Ci-
vil: solteira Naturalidade: MOMBAÇA 
UF: CE Data-Nascimento: 19/05/1988 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: Mãe: MARIA ALBANI-
ZIA GOMES DA SILVA 

Noivo: EDNO FERNANDES MERCA-
DO Profi ssão: azulegista Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: SÃO PAULO UF: 
SP Data-Nascimento: 31/10/1975 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: EDUARDO FERNANDES 
MERCADO Mãe: MARIA HELENA FER-
NANDES MERCADO 
Noiva: JENIFER SILVA MARINHO Pro-
fi ssão: cuidadora de idosos Estado Civil: 
solteira Naturalidade: SÃO PAULO UF: 
SP Data-Nascimento: 18/11/1992 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: ALDEMIR SANTOS MA-
RINHO Mãe: JOSEFA MARIA DA SILVA 

Noivo: JOSÉ RAIMUNDO SANTOS 
Profi ssão: pedreiro Estado Civil: soltei-
ro Naturalidade: ITAJU DO COLÔNIA 
UF: BA Data-Nascimento: 08/03/1957 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: Mãe: MARIA DE 
LOURDES SANTOS 
Noiva: ZENAIDE BARBOSA SAN-
TOS Profi ssão: doméstica Estado Civil: 
solteira Naturalidade: NOVA CANAÃ 
UF: BA Data-Nascimento: 06/03/1953 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ PEREI-
RA SANTOS Mãe: JOVINA BARBOSA 
DOS SANTOS 

Noivo: ANDERSON ALMEIDA DA SIL-
VA Profi ssão: comerciante Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: SÃO PAULO UF: 
SP Data-Nascimento: 22/01/1980 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: ANTONIO BENTO 
DA SILVA Mãe: EDILEUZA ALMEIDA 
DA SILVA 
Noiva: VERÔNICA ALBUQUER-
QUE GONÇALVES Profi ssão: auxiliar 
administrativo Estado Civil: solteira 
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 03/01/1985 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: VAGNER GONÇALVES 
Mãe: MARLENE VIEIRA DE ALBU-
QUERQUE 

Noivo: FÁBIO PESQUEIRA ROSA DA 
SILVA Profi ssão: motorista Estado Ci-
vil: solteiro Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 23/09/1979 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: JOÃO ROSA DA SIL-
VA Mãe: LINDICEIA PESQUEIRA 
Noiva: FABIANA APARECIDA LOU-
RENÇO Profi ssão: do lar Estado Civil: 
solteira Naturalidade: ARUJÁ UF: SP 
Data-Nascimento: 19/09/1982 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: JOÃO BATISTA LOU-
RENÇO Mãe: JOANA DA SILVA LOU-
RENÇO 

Noivo: MURILO BARBOSA DE ME-
NESES SILVA Profi ssão: analista de 
planejamento Estado Civil: solteiro Na-
turalidade: SÃO PAULO UF: SP Data-
-Nascimento: 14/01/1993 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: JOSIVALDO DE MENESES 
SILVA Mãe: ERIVÂNIA BARBOSA ME-
NESES DA SILVA 
Noiva: GISELE FRANCISCA SILVA 
Profi ssão: recepcionista Estado Civil: 
divorciada Naturalidade: UMUARAMA 
UF: PR Data-Nascimento: 17/02/1987 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: JOSUÉ FRANCISCO 
SILVA Mãe: JACIRA FERREIRA SILVA 

Noivo: RENILDO DE JESUS Profi s-
são: pintor Estado Civil: divorciado 
Naturalidade: JEQUIÉ UF: BA Data-
-Nascimento: 03/10/1972 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: DIONISIO SANTOS DE JE-
SUS Mãe: TEREZA ROSA DE JESUS 
Noiva: VILDETE JESUS SANTOS 
Profi ssão: do lar Estado Civil: solteira 
Naturalidade: ITAGIBÁ UF: BA Data-
-Nascimento: 02/11/1974 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: PEDRO JOSE DOS SANTOS 
Mãe: HELENITA DE JESUS SANTOS 

Noivo: ROBSON CAETANO DA SILVA 
Profi ssão: pintor Estado Civil: solteiro 
Naturalidade: TIMBAÚBA UF: PE Data-
-Nascimento: 06/03/1979 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: SEVERINO CAETANO DA 
SILVA Mãe: EDITE MARIA DE LIMA 
Noiva: GABRIELA RIBEIRO DE CAR-
VALHO AMARANTE Profi ssão: do 
lar Estado Civil: solteira Naturalidade: 
SOBRAL UF: CE Data-Nascimento: 
12/11/1985 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ 
HUMBERTO AMARANTE Mãe: FRAN-
CISCA RIBEIRO DE CARVALHO 

Noivo: ITALO MIRANDA DE LIMA 
Profi ssão: instalador Estado Civil: sol-
teiro Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 21/09/1994 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: ALMIR DE SOUSA LIMA 
Mãe: ROSANGELA DE MIRANDA LIMA 
Noiva: KARINA RESENDE BASILIO 
Profi ssão: atendente Estado Civil: sol-
teira Naturalidade: GUARULHOS UF: 
SP Data-Nascimento: 28/05/1996 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: SIDNEI DA SILVA 
SANTOS Mãe: SELMA RESENDE BA-
SILIO 

Noivo: MATEUS PIRES PEREIRA 
SANTOS Profi ssão: assistente opera-
cional Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
12/02/1996 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: ANTONIO 
FERNANDO PEREIRA SANTOS Mãe: 
ZILMA FERREIRA PIRES 
Noiva: EMELY CARDOSO DA SILVA 
Profi ssão: monitora Estado Civil: soltei-
ra Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 05/08/1999 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: MARCOS ROBERTO DA SILVA 
Mãe: ROSELI CARDOSO DE SA 

Noivo: JUSSELINO DE OLIVEIRA 
SANTOS Profi ssão: lider de manuten-
ção Estado Civil: divorciado Naturalida-
de: ITAPEBI UF: BA Data-Nascimento: 
24/02/1974 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: ANTONIO 
SANTOS Mãe: IVONE DE OLIVEIRA 
DOS SANTOS 
Noiva: RAQUEL FELIX DE BRITO 
Profi ssão: auxiliar administrativo Estado 
Civil: solteira Naturalidade: INGAZEIRA 
UF: PE Data-Nascimento: 23/12/1981 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: DIMAS DA SILVA BRI-
TO Mãe: LUZIA FELIX DE BRITO 

Noivo: SERGIO DIAS DE SOUSA JU-
NIOR Profi ssão: analista de infrestrutura 
plen Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
12/05/1997 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: SERGIO 
DIAS DE SOUSA Mãe: ROSELI FER-
REIRA DE SOUSA 
Noiva: JACQUELINE VITÓRIA MAR-
TINS DOS SANTOS Profi ssão: do 
lar Estado Civil: solteira Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
29/06/1997 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOAQUIM 
DARIO DOS SANTOS Mãe: MARIA ELI-
ZABETE MARTINS DOS SANTOS 

Noivo: FERNANDO GOMES DA SILVA 
Profi ssão: auxiliar administrativo Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: TERESINA 
UF: PI Data-Nascimento: 24/07/1997 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: HELIO GOMES DA SILVA 
Mãe: FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA 
Noiva: PALOMA DA SILVA SANTOS 
Profi ssão: operadora de caixa Estado 
Civil: solteira Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 03/12/1997 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: JOSÉ ANTONIO DOS 
SANTOS Mãe: LUZINETE CECILIA DA 
SILVA 

Noivo: GERALDO BRITO DE FREITAS 
Profi ssão: operador de máquina Estado 
Civil: divorciado Naturalidade: ARAPIRA-
CA UF: AL Data-Nascimento: 15/02/1971 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: JOSÉ TAVARES DE 
FREITAS Mãe: MARIA DE LOURDES 
BRITO FREITAS 
Noiva: SIMONE JANNUARIO BEZER-
RA Profi ssão: auxiliar de enfermagem 
Estado Civil: solteira Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
08/03/1974 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: PAULO 
BEZERRA Mãe: CLEMENTINA JANNU-
ARIO BEZERRA 

Noivo: ANTONIO CARLOS DA SILVA 
Profi ssão: motorista Estado Civil: di-
vorciado Naturalidade: ALAGOAS UF: 
Data-Nascimento: 22/06/1974 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: Mãe: QUITERIA MARIA DA SILVA 
Noiva: GEISA FERNANDES PEREIRA 
Profi ssão: bombeiro civil Estado Civil: 
solteira Naturalidade: SÃO JOÃO DO 
PARAÍSO UF: MG Data-Nascimento: 
22/08/1996 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ PE-
REIRA Mãe: MARIA LIENE FERNAN-
DES PEREIRA 

Noivo: SAMOEL ALENCAR COSTA 
Profi ssão: pedreiro Estado Civil: sol-
teiro Naturalidade: COROATÁ UF: MA 
Data-Nascimento: 29/09/1982 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: FRANCISCO BIBIANO DA COS-
TA Mãe: MARIA ZENAIDE ALENCAR 
COSTA 
Noiva: JANAÍNA SEVERINA DAS NE-
VES Profi ssão: recepcionista Estado 
Civil: solteira Naturalidade: SÃO JOSÉ 
DA LAJE UF: AL Data-Nascimento: 
01/08/1989 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: ANTONIO 
SEVERINO DAS NEVES Mãe: ZENILDA 
SEVERINO DA CONCEIÇÃO 

Noivo: JOSE ALVES DE ALMEIDA 
Profi ssão: açougueiro Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: SOLONÓPOLE 
UF: CE Data-Nascimento: 01/01/1976 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: JOSÉ ALVES DE AL-
MEIDA Mãe: MARIA LEITE DE LIMA 
Noiva: MARIA LUCILENE DOS SAN-
TOS Profi ssão: manicure Estado Civil: 
divorciada Naturalidade: SÃO JOSÉ 
DE CAIANA UF: PB Data-Nascimento: 
21/01/1982 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSE 
CÂNDIDO DOS SANTOS Mãe: MARIA 
DE LOURDES DOS SANTOS 

Noivo: LEONARDO RAMOS SILVA 
Profi ssão: auxiliar de montador Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 05/08/1998 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: JORGE RAMOS DA 
SILVA Mãe: IVANEIDE BATISTA SILVA 
Noiva: JULIANE COSTA MODESTO 
Profi ssão: do lar Estado Civil: solteira 
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP Da-
ta-Nascimento: 13/01/1998 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: JOSÉ MODESTO NETO Mãe: 
MARIA DA PAZ COSTA MODESTO 

Noivo: ANTONIO PEDRO DOS SAN-
TOS Profi ssão: aposentado Estado 
Civil: divorciado Naturalidade: SÃO 
PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
20/10/1954 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOÃO 
PEDRO DOS SANTOS Mãe: AMELIA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS 
Noiva: ROSELI SANTA CRUZ MEN-
DES Profi ssão: do lar Estado Civil: 
viúva Naturalidade: SÃO PAULO UF: 
SP Data-Nascimento: 31/08/1972 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: AVELINO SANTA CRUZ 
CORREIA Mãe: BELANICE CORREIA 

Noivo: RAFAEL CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS Profi ssão: pintor Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: VALENÇA UF: BA 
Data-Nascimento: 14/08/1994 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: RAILTON DOS SANTOS 
Mãe: ELIZABETE CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS 
Noiva: TAYNÁ ALVES DE PAULA Pro-
fi ssão: assistente da controladoria Esta-
do Civil: solteira Naturalidade: VIÇOSA 
UF: MG Data-Nascimento: 09/03/1995 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: VALDECI JOSÉ DE 
PAULA Mãe: VANESSA ALVES CA-
BRAL 

Noivo: DANILO ALENCAR PORTO 
Profi ssão: lavador de carros Estado Ci-
vil: solteiro Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 21/07/1996 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: Mãe: FRANCILDA 
ALENCAR PORTO 
Noiva: PATRICIA ROSA DA SILVA 
Profi ssão: do lar Estado Civil: solteira 
Naturalidade: DIADEMA UF: SP Data-
-Nascimento: 29/05/1984 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Fi-
liação - Pai: JOSÉ MARTINIANO DA 
SILVA Mãe: EDINALVA ROSA DA CON-
CEIÇÃO SILVA 

Noivo: EDUARDO PEREIRA DE MA-
GALHÃES Profi ssão: operador de ga-
bine de pintora Estado Civil: divorciado 
Naturalidade: SERRA TALHADA UF: PE 
Data-Nascimento: 26/02/1977 Endere-
ço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Fi-
liação - Pai: LUIZ PEREIRA Mãe: RITA 
PEREIRA DE MAGALHÃES 
Noiva: MARTA DE JESUS DA SILVA 
Profi ssão: operadora de caixa Estado 
Civil: solteira Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 22/01/1984 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: GERALDO JOÃO DA 
SILVA Mãe: ENEDITA FRANCISCA DE 
JESUS DA SILVA 

Noivo: ARLAN NASCIMENTO FARIAS 
Profi ssão: auxiliar de produção Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: UBATÃ UF: 
BA Data-Nascimento: 03/02/1991 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: EVERALDO PEREIRA 
FARIAS Mãe: VALDÍRIA MARQUES 
NASCIMENTO 
Noiva: MONICA DE SOUZA Profi ssão: 
agente de asseio de conservaçã Estado 
Civil: solteira Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 07/08/1992 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: JOSE RAIMUNDO 
DE SOUZA Mãe: ANA LEOTERO DE 
SOUZA 

Noivo: THIAGO PAULO DA SILVA 
Profi ssão: motorista Estado Civil: sol-
teiro Naturalidade: PALMARES UF: PE 
Data-Nascimento: 23/08/1989 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: JOSÉ PAULO DA SILVA 
Mãe: MARIA FRANCISCA DA SILVA 
Noiva: JENIFFER KELLY DOS SAN-
TOS ALVES Profi ssão: do lar Estado 
Civil: solteira Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
04/08/1995 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: JURANDI 
NARCIZO ALVES Mãe: JANCILENE 
DOS SANTOS 

Noivo: GIDEON BARBOSA SANTOS 
Profi ssão: ajudante de produção Esta-
do Civil: solteiro Naturalidade: ITABUNA 
UF: BA Data-Nascimento: 03/06/1985 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: PEDRO NERES DOS 
SANTOS Mãe: MARIA DE LOURDES 
PINTO BARBOSA 
Noiva: MICAELLE DOS SANTOS 
SILVA Profi ssão: auxiliar de limpeza 
Estado Civil: solteira Naturalidade: 
LIMOEIRO DE ANADIA UF: AL Data-
-Nascimento: 30/09/1994 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: CÍCERO LUIZ DA SILVA Mãe: 
CÍCERA DOS SANTOS SILVA 

Noivo: JOSÉ FELIPE DE MOURA 
Profi ssão: pedreiro Estado Civil: sol-
teiro Naturalidade: SURUBIM UF: PE 
Data-Nascimento: 01/05/1961 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: LUIZ FELIPE DE MOU-
RA Mãe: RAIMUNDA FILOMENA DA 
CONCEIÇÃO 
Noiva: IEDA RITA DOS SANTOS Pro-
fi ssão: diarista Estado Civil: solteira 
Naturalidade: JOÃO ALFREDO UF: PE 
Data-Nascimento: 09/03/1969 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: JOSÉ EMILIANO DOS 
SANTOS Mãe: RITA FILOMENA DA 
CONCEIÇÃO 

Noivo: LUCENILDO DA SILVA LEITE 
Profi ssão: ajudante Estado Civil: sol-
teiro Naturalidade: SERTÂNIA UF: PE 
Data-Nascimento: 02/07/1995 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: LUCINALDO LEITE DA 
SILVA Mãe: FRANSSINETE DA SILVA 
Noiva: TEREZA RAQUEL DA SILVA 
Profi ssão: ajudante geral Estado Civil: 
solteira Naturalidade: MONTEIRO UF: 
PB Data-Nascimento: 15/11/1990 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: Mãe: MARIA JOSÉ 
LÚCIA DA SILVA 

Noivo: JEAN SOARES ALMEIDA Pro-
fi ssão: açougueiro Estado Civil: solteiro 
Naturalidade: EUCLIDES DA CUNHA 
UF: BA Data-Nascimento: 14/04/1979 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: JOSE DE JESUS 
ALMEIDA Mãe: ZULEIDE SOARES 
ALMEIDA 
Noiva: RENATA ALVES DOS SANTOS 
Profi ssão: cuidadora de idosos Estado 
Civil: solteira Naturalidade: CAMPINA 
GRANDE UF: PB Data-Nascimento: 
20/01/1983 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: FRAN-
CISCO ALVES DOS SANTOS Mãe: 
ANALICE MARTINS DOS SANTOS 

Noivo: ALEX SANDRO PRUDENTE 
Profi ssão: mecânico Estado Civil: sol-
teiro Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 22/07/1977 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: MAURILIO PRUDENTE 
Mãe: IZABEL SIMÕES DE OLIVEIRA 
Noiva: EDCLÉIA PEREIRA MENDES 
Profi ssão: ajudante geral Estado Civil: 
solteira Naturalidade: ITANHAÉM UF: 
SP Data-Nascimento: 29/08/1985 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: AUTIMO PEREIRA 
MENDES Mãe: CLEMENCIA PEREIRA 
MENDES 

Noivo: VAGNER TELES ALVES Pro-
fi ssão: motorista Estado Civil: solteiro 
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 16/10/1977 Endere-
ço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Fi-
liação - Pai: JOSÉ CÉLIO ALVES Mãe: 
MARIA DE LOURDES ALVES 
Noiva: ROSINICE JOSÉ DE SENA 
Profi ssão: auxiliar de produção Esta-
do Civil: solteira Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
15/08/1972 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOÃO 
JOSÉ DE SENA Mãe: MARIA BATISTA 
DOS SANTOS SENA 

Noivo: JOSENILTON SANTOS DA 
SILVA Profi ssão: eletricista industrial 
Estado Civil: divorciado Naturalidade: 
QUEIMADAS UF: BA Data-Nascimento: 
19/03/1971 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: FRANCIS-
CO CARNEIRO DA SILVA Mãe: ILDA 
FRANCISCA DOS SANTOS 
Noiva: ADRIANA FLÁVIA CAMPOS 
Profi ssão: costureira Estado Civil: sol-
teira Naturalidade: TACARATU UF: PE 
Data-Nascimento: 15/12/1972 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: FRANCISCO HONÓRIO CAMPOS 
Mãe: MARIA ZENILDA CAMPOS 

Noivo: ALEX SILVESTRE DO NASCI-
MENTO Profi ssão: operador de máqui-
na Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
25/02/1991 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ 
BATISTA DO NASCIMENTO Mãe: ELI-
NETE SILVESTRE FERNANDES DO 
NASCIMENTO 
Noiva: AMANDA FERREIRA DA SILVA 
Profi ssão: estoquista Estado Civil: soltei-
ra Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 17/07/1992 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: CICERO FERREIRA DE LIMA Mãe: 
ISABEL FABIANA DA SILVA LIMA 

Noivo: ELIABE GONÇALVES DOS 
SANTOS Profi ssão: ajudante geral Esta-
do Civil: solteiro Naturalidade: ITANHÉM 
UF: BA Data-Nascimento: 01/01/1997 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: JOSÉ MARCELINO 
DOS SANTOS Mãe: ELIENE GONÇAL-
VES DOS SANTOS 
Noiva: ANA PAULA RIBEIRO NERES 
DE SOUSA Profi ssão: vendedora Estado 
Civil: solteira Naturalidade: CONTAGEM 
UF: MG Data-Nascimento: 15/09/1999 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: CRISTOVALDO NE-
RES DE SOUSA Mãe: APARECIDA DE 
FÁTIMA RIBEIRO 

Noivo: MARCOS SIMÕES ROLO Profi s-
são: vigilante Estado Civil: solteiro Natu-
ralidade: SÃO PAULO UF: SP Data-Nas-
cimento: 15/04/1964 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
MANUEL EVANGELISTA LOUREIRO 
ROLO Mãe: CIDALIA SIMÕES ROLO 
Noiva: LINDACI AUREA DE MENEZES 
Profi ssão: do lar Estado Civil: solteira 
Naturalidade: ANTAS UF: BA Data-Nas-
cimento: 28/05/1971 Endereço: Jardim 
Campo Limpo, São Paulo, SP Filiação 
- Pai: LINDOLFO ANTONIO DE MENE-
ZES Mãe: AUREA ANA DE MENEZES 

Noivo: WASHINGTON VARLEI MAR-
TINS SOUZA JUNIOR Profi ssão: aju-
dante Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
27/01/1995 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: WASHIN-
TON VARLEI MARTINS SOUZA Mãe: 
ZUEIDE RODOLFO MENEZES SOUZA 
Noiva: CINTIA APARECIDA DE BAR-
ROS Profi ssão: do lar Estado Civil: sol-
teira Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 25/10/1976 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: JOSÉ CARLOS DE BARROS Mãe: 
LUZIA HENRIQUE DE BARROS 

Noivo: JOSÉ AMARO DOS SANTOS 
Profi ssão: motorista Estado Civil: sol-
teiro Naturalidade: PALMARES UF: PE 
Data-Nascimento: 02/02/1968 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: AMARO SIMPLICIO JOSÉ 
DOS SANTOS Mãe: MARIA JOSÉ DOS 
SANTOS 
Noiva: NAILDA MARTINS MIRANDA 
VIEIRA Profi ssão: do lar Estado Civil: 
viúva Naturalidade: GENTIO DO OURO 
UF: BA Data-Nascimento: 17/09/1971 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: DARIO MARTINS DE 
SOUZA Mãe: ANANILIA MACHADO DE 
MIRANDA 

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

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

REGISTRO CIVIL
2º SUBDISTRITO DE 

GUARULHOS
Av. Cap. Walter Ribeiro, 391

Bairro: Cumbica

Flora Maria Borelli Gonçalves

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

Civil Brasileiro:
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Antônio Boaventura

O processo de reestru-
turação proposto pelo 
vereador e presidente 
da Câmara Municipal, 
Professor Jesus (sem 
partido), acabou se 
tornando uma verdadeira 
polêmica. 

Ele afirmou que as 
mudanças designadas 
através do projeto apro-
vado pelos parlamen-
tares, com exceção da 
vereadora Janete Pietá 
(PT), deve causar um 
impacto aproximado de 
R$ 7 milhões e não de R$ 
10 milhões. 

“As pessoas falam que 
terá um impacto de R$ 10 
milhões. Onde está isto? 
Quero entender isso no 
projeto. Não tem isso no 
nosso projeto. O impacto 
chegará a R$ 7 milhões. 
São 75 vagas de cargo 
efetivo com concurso. 

Nós precisamos. Eu 
como gestor preciso ver 
o que está faltando nos 
departamentos”, explicou 
Professor Jesus.

O presidente entende 
que a reformulação no 
quadro organizacional é 
necessário por conta do 
baixo número de funcio-
nários em alguns depar-
tamentos, da reposição 
em função da aposenta-
doria de servidores e dos 
38 que tiveram de deixar 
seus cargos por determi-
nação judicial. “A Câmara 
Municipal tem muitos fun-
cionários antigos. Nesse 
semestre temos cinco 
pessoas que irão sair por 
que estão aposentados. 
E temos o problema com 
os 38 funcionários. Essa 
reestruturação já vem 
sendo discutida a pelo 
menos três ou quatro 
meses. Além de vereador 

eu também sou gestor”, 
declarou.

Jesus entende que 
existe uma articulação in-
terna com o propósito de 
denigrir a imagem de sua 
administração, bem como 

a da Câmara Municipal. 
Ele classificou as últimas 
publicações como fake 
news e defendeu a cria-
ção de cargos através de 
concurso público.  

“Quero dizer que é tudo 

uma falácia e mentira. 
São fake news. São pes-
soas que querem denig 
rir a imagem do legislati-
vo. A criação [de cargos] 
não existe. São pessoas 
que não sabem ler e 

interpretar. [N]A reestru-
turação da Casa, criamos 
cargos sim para provi-
mento efetivo. Ou seja, 
são cargos efetivos . 
Terão concurso da Casa”, 
observou o parlamentar.

Nada me faltará…
Cresce rumor que o prefeito Guti 

estaria propenso a trocar o sinistro 
PSB pelo destro PSC. Coinciden-
temente, esta coluna já registrou 
que Guti anda orando em vários 
eventos evangélicos...

Na miúda
Conforme vaticinado 

nesta coluna, o prefeito 
Guti (PSB) não deverá 
sancionar a lei de rees-

truturação de cargos da Câmara. 
E  nem vetar. Vai se silenciar para 
o presidente Jesus ser obrigado a 
promulgá-la…

Jesus está voltando
O presidente Jesus descarta se 

filiar ao PSDB da prefeiturável Fran 
Corrêa. Ele, professor, considera 
a legenda tucana muito adversa à 
categoria. Jesus deverá retornar 
ao DEM…

Cultura
O deputado estadual Márcio 

Nakashima (PDT) apresentou pro-
jeto visando meio ingresso (50% 
de desconto) para jornalistas, poli-
ciais e integrantes do SAMU. A lei 
já existe em alguns estados…

Ponto manjado
Na sexta-feira, dia da paralisação 

nacional, viaturas de segurança fica-
rão de prontidão na rodovia  Hélio 
Smidt, que dá acesso ao Aeroporto. 
Há suspeita de piquete sob o viaduto 
da rodovia Dutra, travando a região…

Sai de perto!
A relação entre os dois nunca 

foi das melhores. Mas nas últimas 
semanas a tensão aumentou entre 
os influentes secretários Peterson 

Ruan (Governo) e Airton Trevisan 
(Justiça)...

Bicho-papão
Vereador mais votado em 2016, 

com 7.681 votos, Romildo Santos 
anda dizendo por aí que não sairá do 
DEM, partido pelo qual foi eleito...

Pergunta no ar
Na sexta-feira, com a provável 

paralisação dos condutores, os 
micro-ônibus serão autorizados a 
circular pelas principais linhas?...

Presidente da Câmara diz que impacto da 
reestruturação deverá ser de R$ 7 milhões
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Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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Noivo: EMILIO BARBOSA DA SIL-
VA NETO Profi ssão: administrativo de 
obras Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
03/10/1987 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: HERON-
DINO BARBOSA DA SILVA NETO Mãe: 
ELIANA APARECIDA PERES DA SILVA 
Noiva: KIMBERLY LEAL DOS SAN-
TOS Profi ssão: do lar Estado Civil: 
solteira Naturalidade: SÃO PAULO UF: 
SP Data-Nascimento: 24/03/1999 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: ERISVALDO SOUZA 
DOS SANTOS Mãe: TELMA LEAL DOS 
SANTOS 

Noivo: LUCIANO BAZANI Profi ssão: 
técnico de segurança do trabal Esta-
do Civil: divorciado Naturalidade: SÃO 
PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
04/03/1977 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: AUGUSTO 
BAZANI NETO Mãe: ROSALIA SILVA 
BAZANI 
Noiva: FRANCISCA ANDREA ISRAEL 
DE OLIVEIRA Profi ssão: coordenadora 
de RH Estado Civil: divorciada Natura-
lidade: ACOPIARA UF: CE Data-Nas-
cimento: 10/11/1979 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
MANOEL ANTONIO NETO Mãe: MARIA 
ROCILDA ISRAEL 

Noivo: FRANK ALMEIDA SANTOS 
Profi ssão: conferente Estado Civil: sol-
teiro Naturalidade: ITABUNA UF: BA 
Data-Nascimento: 26/06/1980 Endere-
ço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Fi-
liação - Pai: LUIS SILVA SANTOS Mãe: 
MARINEZ PINHEIRO DE ALMEIDA 
Noiva: DAHIANY DE SOUZA GOMES 
Profi ssão: do lar Estado Civil: solteira 
Naturalidade: ITABUNA UF: BA Data-
-Nascimento: 10/02/1983 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: JOÃO GOMES DE JESUS 
Mãe: MARIA DASDORES TEIXEIRA 
DE SOUZA 

Noivo: MOISÉS HENRIQUE VENAN-
CIO Profi ssão: auxiliar de produção 
Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
CAMPINAS UF: SP Data-Nascimento: 
03/06/1999 Endereço: Jardim Planalto, 
Artur Nogueira, SP Filiação - Pai: AN-
DREI OSÉIAS VENANCIO Mãe: ROSE-
LI LOPES VENANCIO 
Noiva: QUÉREM HAPUQUE DA SILVA 
Profi ssão: atendente Estado Civil: soltei-
ra Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 01/09/2000 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: WILLIAN DA SILVA Mãe: 
MARCIA REGINA DA SILVA 

Noivo: ENOS BARRETO DOS SAN-
TOS Profi ssão: motorista Estado Civil: 
divorciado Naturalidade: ILHÉUS UF: 
BA Data-Nascimento: 23/02/1973 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: NATANAEL BARRETO 
DOS SANTOS Mãe: MARIA MADALE-
NA CONCEIÇÃO DOS SANTOS 
Noiva: CLAUDIA EVANGELISTA DA 
SILVA Profi ssão: agente de organização 
escolar Estado Civil: divorciada Natura-
lidade: SÃO PAULO UF: SP Data-Nas-
cimento: 27/12/1972 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
JOSÉ GALDINO DA SILVA Mãe: IVANE-
TE EVANGELISTA DA SILVA 

Noivo: RODRIGO DOS SANTOS RA-
MOS Profi ssão: barbeiro Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: GUARULHOS UF: 
SP Data-Nascimento: 06/01/1996 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: ADILSON LUIZ RAMOS 
Mãe: EDNA APARECIDA DOS SANTOS 
RAMOS 
Noiva: BIANCA REIS SILVA Profi ssão: 
fotógrafa Estado Civil: solteira Natura-
lidade: SÃO PAULO UF: SP Data-Nas-
cimento: 20/03/1996 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
CRISTIANO TEODOSIO DA SILVA Mãe: 
DARCILEIDE SANTOS REIS 

Noivo: LUÍS FELIPE RIBEIRO VEN-
TURA Profi ssão: monitor de qualifi ca-
ção Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
09/12/1989 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: LUIZ VEN-
TURA Mãe: ELIDE RIBEIRO VENTURA 
Noiva: GESILVANIA SANTOS SOUZA 
Profi ssão: auxiliar administrativo Es-
tado Civil: solteira Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
20/02/1998 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: DEUSILON 
IVO DE SOUSA Mãe: EDJANE DE LIMA 
SANTOS 

Noivo: ROGÉRIO DO CARMO VIEIRA 
Profi ssão: pintor Estado Civil: solteiro 
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP Da-
ta-Nascimento: 17/05/1990 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: JOSÉ RODRIGUES VIEIRA Mãe: 
GEUSANITA PEREIRA DO CARMO 
Noiva: ALINE DOS SANTOS BARBO-
SA Profi ssão: cabeleireira Estado Civil: 
solteira Naturalidade: ITABUNA UF: BA 
Data-Nascimento: 29/08/1989 Endere-
ço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Fi-
liação - Pai: COSME VIANA BARBOSA 
Mãe: SILVIA REGINA DOS SANTOS 
BARBOSA 

Noivo: SÉRGIO DA CRUZ MACÊDO 
Profi ssão: supervisor operacional Es-
tado Civil: divorciado Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
27/05/1964 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSE RAI-
MUNDO DE MACEDO Mãe: MARIA DA 
CRUZ MACEDO 
Noiva: MARIA DO CARMO SILVA SAN-
TOS Profi ssão: do lar Estado Civil: sol-
teira Naturalidade: MARAÚ UF: BA Da-
ta-Nascimento: 14/04/1976 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: GERMÍNIO BORGES DOS SAN-
TOS Mãe: EDNALVA SILVA SANTOS 

Noivo: FERNANDO MARTÍN DI FRAN-
CESCA Profi ssão: auditor de qualidade 
Estado Civil: solteiro Naturalidade: CÓR-
DOBA - ARGENTINA UF: Data-Nas-
cimento: 03/01/1980 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
DOMINGO DI FRANCESCA Mãe: MIR-
TA ANTONIA BALDUZZI 
Noiva: FABRÍCIA ALVES DE SOUZA 
Profi ssão: assistente de gestão escolar 
Estado Civil: divorciada Naturalidade: 
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA UF: GO 
Data-Nascimento: 30/11/1984 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: Mãe: FRANCISCA LUZIMAR DE 
SOUZA 

Noivo: CARLOS PEREIRA DE LUCE-
NA Profi ssão: pensionista Estado Civil: 
divorciado Naturalidade: CAMPINA 
GRANDE UF: PB Data-Nascimento: 
02/10/1959 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSUE 
PEREIRA DE LUCENA Mãe: AUTA RITA 
DE LUCENA 
Noiva: OZINEIDE GOMES DE SOUZA 
Profi ssão: do lar Estado Civil: divorciada 
Naturalidade: IPUBI UF: PE Data-Nas-
cimento: 22/11/1973 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - 
Pai: LUIZ BARBOZA DE SOUZA Mãe: 
TEREZINHA AUGUSTO GOMES DE 
SOUZA 

Noivo: DANIEL DA SILVA FELIPE 
Profi ssão: revestido junior Estado Ci-
vil: solteiro Naturalidade: JUAZEIRO 
DO NORTE UF: CE Data-Nascimento: 
30/11/1978 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: ANTONIO 
JOSÉ FELIPE Mãe: ANTONIA DA SILVA 
FELIPE 
Noiva: LUZIA DE SOUSA FERREIRA 
Profi ssão: do lar Estado Civil: solteira 
Naturalidade: ITORORÓ UF: BA Data-
-Nascimento: 03/10/1973 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: DALVINO REIS FERREIRA Mãe: 
DEJANIRA MARIA DE SOUSA 

Noivo: RENAN SAID CORONA Profi s-
são: analista Estado Civil: solteiro Natura-
lidade: GUARULHOS UF: SP Data-Nas-
cimento: 04/05/1990 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
JOSÉ SAID CORONA Mãe: LOURDES 
ROZENDO DA SILVA CORONA 
Noiva: TATIANE FERREIRA LUZENÁ-
RIO Profi ssão: analista Estado Civil: sol-
teira Naturalidade: BARBALHA UF: CE 
Data-Nascimento: 15/10/1988 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: JOSÉ LUZENÁRIO SILVA Mãe: AN-
GELITA FERREIRA CAMPOS 

Noivo: PIERRO DOS SANTOS LEITE 
Profi ssão: almoxarife Estado Civil: divor-
ciado Naturalidade: GUARULHOS UF: 
SP Data-Nascimento: 31/03/1986 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: DIRCEU NEGRÃO LEITE 
Mãe: MARIA RAIZET DOS SANTOS 
LEITE 
Noiva: SUÉLLEN CRISTINA DOS PRA-
ZERES Profi ssão: engenheira agrono-
ma Estado Civil: solteira Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
29/04/1986 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: IVO RODRI-
GUES DOS PRAZERES Mãe: MARIA 
APARECIDA DOS SANTOS PRAZERES 

Noivo: HERNANDES RODRIGUES DE 
SOUZA Profi ssão: motorista Estado Civil: 
divorciado Naturalidade: SANTA CRUZ 
CABRÁLIA UF: BA Data-Nascimento: 
25/03/1965 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: Mãe: ADE-
LITA RODRIGUES DE SOUZA 
Noiva: SANDRA FELIX DOS SANTOS 
Profi ssão: auxiliar de limpeza Estado Civil: 
viúva Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 01/07/1969 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - 
Pai: MANOEL CARDOSO DOS SANTOS 
Mãe: MARIA LUIZA FELIX DOS SANTOS 

Noivo: ADNER DA SILVA ARAUJO 
Profi ssão: instalador Estado Civil: sol-
teiro Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 02/10/1992 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: FILEMON BARBOZA ARAUJO 
Mãe: FRANCINEIDE MARIA DA SILVA 
ARAUJO 
Noiva: ESTEFANI SANTOS COSTA 
Profi ssão: professora de educação in-
fánti Estado Civil: solteira Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
04/07/1994 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: ELEILTON 
OLIVEIRA COSTA Mãe: MARIA DA CRUZ 
DOS SANTOS COSTA 

Noivo: WILLIAM ARAUJO DO NASCI-
MENTO Profi ssão: auxiliar de monitora-
mento Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
22/02/1998 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: WILSON DE 
JESUS ARAUJO Mãe: SIMONE MARIA 
DO NASCIMENTO 
Noiva: ARIANE DA SILVA CARDOSO 
Profi ssão: operadora de caixa Estado 
Civil: solteira Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 30/03/1998 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: FRANCISCO AROUDO 
CHAVES CARDOSO Mãe: MARILENE 
LOURENÇO DA SILVA CARDOSO 

Noivo: CLOVIS BARBOSA DE SOUZA 
Profi ssão: auxiliar de produção Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 27/10/1986 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: OTONIEL ALVES DE 
SOUZA Mãe: MARTA LÚCIA BARBOSA 
DE SOUZA 
Noiva: THAÍS DE MOURA Profi ssão: 
assistente de expedição Estado Civil: sol-
teira Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 26/06/1989 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: SEVERINO FLORENCIO DE MOU-
RA Mãe: MARIA DO CARMO DE MOURA 
MONTEIRO 

Noivo: ADRIANO SOUSA LOPES Pro-
fi ssão: projetista Estado Civil: solteiro 
Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP Data-
-Nascimento: 13/07/1997 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
MANOEL CARLOS MARINHO LOPES 
Mãe: PALMIRA LEITE SOUSA LOPES 
Noiva: JHESSIKA SENA ANDRADE 
Profi ssão: montadora Estado Civil: sol-
teira Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 02/10/1993 Endereço: 
Jardim São João Batista, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: GILSON ROCHA ANDRA-
DE Mãe: MARIA ELENICE ALVES DE 
SENA ANDRADE 

Noivo: DIEGO SOARES BORGES 
Profi ssão: músico Estado Civil: soltei-
ro Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 04/01/1987 Endere-
ço: Lapa, São Paulo, SP Filiação - Pai: 
MARCO ANTONIO BORGES Mãe: MA-
DALENA SOARES SIQUEIRA BORGES 
Noiva: VANESSA FABIANO Profi ssão: 
farmacêutica Estado Civil: solteira Na-
turalidade: GUARULHOS UF: SP Data-
-Nascimento: 18/05/1987 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: LUIZ CARLOS DOTTO FABIANO 
Mãe: CLEIDELY JOSEFA RIBEIRO FA-
BIANO 

Noivo: CLAUDEMIR DA SILVA Profi s-
são: comerciante Estado Civil: divorcia-
do Naturalidade: RIO BRANCO UF: PR 
Data-Nascimento: 08/09/1975 Endere-
ço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Fi-
liação - Pai: PAULO MIGUEL DA SILVA 
Mãe: MARIA DO CARMO SILVA 
Noiva: HELLEN VIANA NUTI Profi ssão: 
analista de recursos humanos Estado 
Civil: solteira Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 18/03/1990 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: MARCO ANTONIO 
GALHARDO NUTI Mãe: LENILDA PI-
NHEIRO VIANA NUTI 

Noivo: ALDINEI NASCIMENTO RI-
BEIRO Profi ssão: assistente de logis-
tica Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
GOIANÉSIA DO PARÁ UF: PA Data-
-Nascimento: 29/11/1992 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: ADALBERTO SILVA RIBEIRO 
Mãe: LENY NASCIMENTO RIBEIRO 
Noiva: ISIS FERNANDA FONSECA 
DESIDERIO Profi ssão: assistente de 
atendimento Estado Civil: solteira Na-
turalidade: SÃO PAULO UF: SP Data-
-Nascimento: 01/09/1992 Endereço: 
neste subdisdtrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: ORNELIO PIRES DESIDERIO 
Mãe: VANIA REGINA DOS SANTOS 
FONSECA DESIDERIO 

Noivo: MANOEL AREIA DA SILVA Pro-
fi ssão: instrutor de trânsito Estado Civil: 
viúvo Naturalidade: PESQUEIRA UF: 
PE Data-Nascimento: 23/06/1959 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: CICERO JOSE DA SILVA 
Mãe: CELECINA AREIA DE LIMA 
Noiva: MARIA NAZARÉ SOARES SIL-
VA Profi ssão: esteticista Estado Civil: di-
vorciada Naturalidade: CACHOEIRINHA 
UF: PE Data-Nascimento: 05/05/1971 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: CLODOALDO AREIAS 
SOARES Mãe: SEVERINA PEREIRA DA 
SILVA 

Noivo: MARCO JORGE SILVA DE 
SOUSA Profi ssão: pedreiro Estado Civil: 
divorciado Naturalidade: OSASCO UF: 
SP Data-Nascimento: 17/11/1988 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: ANTONIO ADALBERTO 
FERNANDO DE SOUSA Mãe: MARTA 
MARIA DA SILVA 
Noiva: LETICIA ALMEIDA DE OLIVEI-
RA Profi ssão: do lar Estado Civil: soltei-
ra Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 11/05/1996 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: ETELVINO ALTINO DE OLIVEIRA 
Mãe: NEUZA DE ALMEIDA DA SILVA 

Noivo: EVANDRO DE JESUS Profi s-
são: auxiliar de limpeza Estado Civil: 
divorciado Naturalidade: TUCANO UF: 
BA Data-Nascimento: 28/10/1969 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: DANIEL DE JESUS Mãe: 
JOSEFA ALEXANDRINA DE JESUS 
Noiva: ELAINE TELES Profi ssão: en-
carregada de limpeza Estado Civil: di-
vorciada Naturalidade: SANTA ROSA 
DE VITERBO UF: SP Data-Nascimento: 
07/09/1978 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: Mãe: ITE-
RANES OLIVEIRA TELES 

Noivo: HENRIQUE FRANCISCO RIBEI-
RO Profi ssão: ajudante geral Estado Ci-
vil: divorciado Naturalidade: CRUZEIRO 
UF: SP Data-Nascimento: 25/09/1986 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: MARCO ANTONIO 
AMORIM RIBEIRO Mãe: EDITE FRAN-
CISCA CIUCCIO 
Noiva: CAMILA RODRIGUES DOS 
SANTOS Profi ssão: cabeleireira Es-
tado Civil: divorciada Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
10/09/1989 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: DESIS 
SOARES DOS SANTOS Mãe: RITA RO-
DRIGUES DOS SANTOS 

Noivo: GABRIEL HENRIQUE DE 
SOUZA Profissão: auxiliar de almo-
xarifado Estado Civil: solteiro Natu-
ralidade: SÃO PAULO UF: SP Data-
-Nascimento: 25/06/1996 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: Mãe: MARIA APARE-
CIDA DE SOUZA 
Noiva: JÉSSICA RAMOS MACE-
DO DIAS Profissão: do lar Estado 
Civil: solteira Naturalidade: SÃO 
PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
07/07/1995 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
ADILSON RAMOS DE OLIVEIRA 
DIAS Mãe: EDINEIDE ALVES MA-
CEDO OLIVEIRA 

Noivo: JÚLIO CÉSAR FERREIRA 
DA SILVA Profissão: marmorista 
Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nasci-
mento: 22/09/1993 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - 
Pai: JOSÉ FERREIRA DE LIRA Mãe: 
ANTONIA DA SILVA 
Noiva: ANTONIA GECILENE PE-
REIRA DOURADO Profissão: re-
presentante de atendimento Es-
tado Civil: solteira Naturalidade: 
CAMOCIM UF: CE Data-Nascimen-
to: 04/12/1993 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - 
Pai: ANTONIO CARNEIRO DOURA-
DO Mãe: MARIA LUZANI PEREIRA 
DOURADO 

Noivo: DANILO CACHOEIRA DA 
SILVA Profissão: ajudante geral Es-
tado Civil: divorciado Naturalidade: 
BARRA DO ROCHA UF: BA Data-
-Nascimento: 05/05/1987 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: JOSÉ PORTO DA 
SILVA Mãe: EUNICE CACHOEIRA 
DA SILVA 
Noiva: IVANA CRISTINA DANTAS 
MARQUES Profissão: lider de pro-
dução Estado Civil: solteira Natu-
ralidade: SÃO LUÍS UF: MA Data-
-Nascimento: 05/05/1991 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: JOSÉ IVALDO MAR-
QUES SOUSA Mãe: MARIA RAI-
MUNDA DANTAS ANANIAS 

Noivo: WEDNEY DE AZEVEDO 
DA SILVA Profissão: ajudante geral 
Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nasci-
mento: 18/08/1990 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: MAURÍCIO MARTINS DA 
SILVA Mãe: GERCI DE AZEVEDO 
SANTOS 
Noiva: MARILDA DO ROSARIO 
PIO ROSA Profissão: ajudante geral 
Estado Civil: solteira Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nasci-
mento: 11/01/1983 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - 
Pai: ETELVINO FRANCISCO ROSA 
Mãe: MARINA DO ROSARIO PIO 
ROSA 

Noivo: EVANIO PEREIRA DAN-
TAS Profissão: vigilante Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: NOVA 
OLINDA UF: CE Data-Nascimento: 
30/11/1985 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
FRANCISCO MATIAS DANTAS 
Mãe: FRANCISCA PEREIRA MA-
TOS DANTAS 
Noiva: ROBECIVANIA NOGUEI-
RA PEIXÔTO Profissão: auxiliar de 
montagem Estado Civil: solteira Na-
turalidade: NOVA OLINDA UF: CE 
Data-Nascimento: 23/09/1985 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: ANTONIO FELIN-
TO PEIXÔTO Mãe: MARIA APARE-
CIDA NOGUEIRA DOS SANTOS 

Noivo: ANDRÉ DE CARVALHO 
ANDRADE Profissão: técnico de su-
porte Estado Civil: solteiro Natura-
lidade: PRESIDENTE JÂNIO QUA-
DROS UF: BA Data-Nascimento: 
09/02/1991 Endereço: Recanto Ver-
de do Sol, São Paulo, SP Filiação 
- Pai: CUSTODIO DOS SANTOS 
ANDRADE Mãe: EDNICE MARIA DE 
CARVALHO ANDRADE 
Noiva: REBECA TAINÁ AMPARO 
GARCIA Profissão: analista de su-
porte Estado Civil: solteira Naturali-
dade: OSASCO UF: SP Data-Nasci-
mento: 23/11/1996 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - 
Pai: GUSTAVO DE JESUS GARCIA 
Mãe: REGINA RODRIGUES AMPA-
RO GARCIA 

Noivo: CARLOS JOSE FERREIRA 
SOSTE Profissão: pontiador Estado 
Civil: divorciado Naturalidade: SÃO 
PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
13/04/1977 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
OSVALDO SOSTE Mãe: EUNILDES 
FERREIRA DO NASCIMENTO 
Noiva: MARIA MADALENA MA-
CHADO Profissão: auxiliar de 
cuidadora Estado Civil: solteiraNa-
turalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 21/05/1973 En-
dereço: neste subdistrito, GUARU-
LHOS, SP Filiação - Pai: AMERICO 
MACHADO   Mãe: AURORA DE MO-
RAES MACHADO
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Flora Maria Borelli Gonçalves

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

Civil Brasileiro:

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

da Lei. Lavro o 
presente para ser 
afi xado no Serviço 
de Registro Civil 
e publicado na 
imprensa local.
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A emissão de carteiras de 
habilitação para surdos cres-
ceu 38,5% em cinco anos em 
São Paulo, segundo balanço 
do Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran-SP). Em 
2013, foram emitidas 4.251 
carteiras de motorista para 
defi eientes auditivos. Ao 
longo do ano passado, 5.889 
surdos tiverem direito de 
dirigir no estado.

No total, foram emiti-
das 26,8 mil carteiras de 
habilitação para surdos em 
São Paulo desde 2013. Em 
outubro de 2015, o Conselho 
Nacional de Trânsito emitiu 

uma resolução que tornou 
obrigatória a disponibilidade 
de intérprete de Língua Brasi-
leira de Sinais (Libras) para os 
candidatos com defi ciência 
auditiva.

Em 2014, foram emitidas 
4.512 carteiras de habilitação 
para surdos no estado, en-
quanto em, 2016, o número 
chegou a 5.406, uma diferen-
ça de 19,8%. E continuou 
crescendo desde então. A 
Língua Brasileira de Sinais – 
Libras –  é reconhecida por 
lei como meio de comunica-
ção e expressão dos surdos 
desde 2002.

Foto: Canil/GCM

[ bloco de notas ]

A Guarda Civil Munici-
pal (GCM) de Guarulhos, 
por meio da Inspetoria 
de Patrulhamento com 
Cães (Canil), participou 
no último sábado (8) e 
domingo (9), em Araçoia-
ba da Serra, no interior 
do Estado, do V módulo 
do Seminário de Mantrai-
ling 2019, na modalidade 
de faro para busca de 
pessoas desaparecidas. 
A atividade contou com a 
participação de diversas 
corporações municipais e 
instituições que utilizam 
cães de trabalho.

O módulo contou com 
uma simulação de pes-
soa desaparecida em um 
grande centro comercial, 
prova de grande dificul-
dade para os cães devi-
do a mistura de diversos 
odores; também foi feito 
simulado institucional, 
quando a pessoa a ser 
localizada convive em 
ambientes de aglomera-
ção pessoas, em presídio 
, por exemplo. Nesse 
caso, o cão tem que 
identificar a pessoa pro-
curada através de seus 
pertences.

Canil da GCM participa de atividade 
de faro em seminário de Araçoiaba

A Prefeitura de Guaru-
lhos deu início à Opera-
ção Estiagem 2019, que 
se estende até 30 de se-
tembro, com o objetivo 
de minimizar os riscos 
de focos de incêndio 
da temporada de baixa 
umidade do ar e quedas 
bruscas de temperatura. 
Em cumprimento ao pro-
grama, a Coordenadoria 
Municipal de Proteção e 
Defesa Civil de Guaru-
lhos (Compdec) alerta a 
população sobre o peri-
go causado por balões, 
pontas de cigarro, fogo 
em lixo ou vegetação, 
entre outros. 

O coordenador da Pro-
teção e Defesa Civil, co-
ronel Waldir Pires, expli-
ca que a baixa umidade 
potencializa incêndios 
em matas e florestas, 
além de aumentar os 
riscos prejudiciais à saú-
de. “Algumas pequenas 
atitudes podem causar 
grandes estragos, como 
acender fogueiras e jo-
gar cigarros ou fósforos 
à margens das rodovias, 
especialmente de carros 
em movimento. Soltar 
balões, por exemplo, é 
altamente perigoso e um 
crime ambiental previsto 
na Lei n 9.605/98”. 

Entre 2017 e 2018 a Vigi-
lância Sanitária da Prefeitura 
de Guarulhos fl agrou mais 
de 100 idosos vivendo em 
condições precárias em 
casas de repouso na cidade. 
No mesmo período, a Secre-
taria de Desenvolvimento e 
Assistência Social atendeu 
a 70 novas denúncias de 
maus tratos contra essa 
população. Por isso, em mais 
uma iniciativa de chamar a 
atenção da sociedade para 
o tema, Guarulhos promove 
nesta quinta-feira (13), das 
8h às 12h, no auditório da 
Secretaria de Educação, o 

1º Simpósio Intersetorial de 
Conscientização da Violên-
cia contra a Pessoa Idosa.

“Respeito não tem idade. 
Diga não à violência!” é o 
tema do evento que será 
promovido pelas secreta-
rias municipais de Saúde; 
Educação; Desenvolvimen-
to e Assistência Social, e 
Direitos Humanos, através 
da Subsecretaria de Políticas 
para o Idoso; em conjunto 
com o Conselho Municipal 
de Direitos da Pessoa Idosa; 
Fórum do Idoso; Acolher 
Instituto e Frente Parlamen-
tar do Idoso.

Prefeitura inicia Operação 
Estiagem de prevenção a incêndios

Simpósio sobre violência contra a 
pessoa idosa acontece nesta quinta

[ bloco de notas ]

Emissão de CNH para surdos tem
alta de 38% em cinco anos em SP

Renato S. Cerqueira/AE

No último fi m de semana, 
o atleta Johnatas Cruz 
conquistou duas medalhas 
de ouro no Estadual de 
Atletismo, realizado na 
cidade de Bragança Pau-
lista, interior do Estado. As 
vitórias vieram nas provas 
de 5.000 m, com o tempo 
de 14’28”18, e nos 10.000 

m em 29’37”18.
“Me preparei bastante 

para as duas competições 
e, por isso, entrei com 
grandes chances de ser o 
campeão. Graças a Deus 
consegui as medalhas, e 
de quebra, alcancei minhas 
melhores marcas nestas 
provas”, destacou o atleta.

Atleta de Guarulhos conquista duas 
medalhas de ouro no Estadual de Atletismo

A força da consciência
O sindicalismo prepara forte Greve Geral 

para esta sexta, dia 14. Motivos não faltam. O 
mais importante deles é o combate à reforma 
neoliberal da Previdência, que agride direitos 
e, na prática, promove exclusão social. Tam-
bém afronta a Constituição e a própria digni-
dade humana.

Penso que a Greve Geral não deve ser 
apenas momento de contestação e reivindica-
ções. A meu ver, deve ser - do seu preparo à 
sua realização - uma tomada de consciência 
perante a conjuntura nacional, pois o Brasil 
vive grave crise. E o governo tenta jogar nas 
costas do povo o custo do ajuste fiscal.

Nossa reação, portanto, é natural. E legíti-
ma. Há meses, as Centrais Sindicais enviaram 
carta a Jair Bolsonaro solicitando audiência. 
As entidades queriam explicar ao presidente 
eleito qual a plataforma da classe trabalhado-
ra para o crescimento do País, o emprego e a 
busca da paz social. Ele nem nos respondeu.

Os trabalhadores sequer sonham em obter 
privilégios. Nossa pauta é bastante básica, ou 
seja, queremos crescimento, emprego, renda, 
crédito em condições justas e que o Estado 
cumpra bem o seu papel nas questões de 
Saúde, Educação, Segurança e Habitação.

Pessoas da classe média, muitas vezes, 
olham para nossas mobilizações e nos criti-
cam. Também tentam nos imputar influências 
partidárias. Essas influências existem, num 
regime democrático. Mas não têm peso na 
organização e nas metas de uma Greve Geral. 
Partidos e Sindicatos possuem dinâmicas 
diferentes.

Ao longo de minha vida de ativista político e 
dirigente sindical, participei de inúmeros pro-
testos e greves. Sempre condenei radicalis-
mos. Fazer pressão e tentar ganhar adesões, 
isso é legítimo. Mas entendo que os avanços 
são mais consistentes quando ocorrem por 
meio da conscientização.

Esperamos fazer uma greve forte e nacional, 
que rompa o muro da intolerância neoliberal 
frente às justas demandas dos trabalhadores, 
dos estudantes, dos educadores e dos movi-
mentos sociais.

O trabalhador, na sua essência, é um cons-
trutor - de objetos, peças e máquinas. Portan-
to, o que queremos construir com essa greve 
é um ambiente de mais tolerância, de diálogo 
e de consenso em nosso País. Entenda nossa 
greve como um grito de alerta e um ato de 
consciência.

Se você puder nos apoiar, conscientemente, 
seremos muito gratos.

[ artigo ]

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

Inaugurado na década de 
90, o estádio Antônio Soares 
de Oliveira, no Jardim Tran-
quilidade, pode passar por 
um processo de moderni-
zação, a partir da iniciativa 
privada. Para isso é neces-
sário que seja revogada a 
concessão de uso destinada 
pela prefeitura a Associação 
Atlética Flamengo. A média 
de público no estádio es-

trutura é de 400 torcedores 
por partida. 

“A única forma de moderni-
zar o estádio Antônio Soares 
de Oliveira é revogando a 
concessão para fazer o es-
tudo de viabilidade. Isso não 
signifi ca tirar o estádio do 
Flamengo. Signifi ca viabilizar 
a modernização do estádio 
através da iniciativa privada 
por força da lei a gente tem 
que suspender até que seja 

encontrada uma alternativa”, 
explicou Rogério Hamam, 
secretário de Esporte.

Hamam afi rma que o 
processo ideal seja a 
promoção de uma PPP (Par-
ceria Público-Privada). Ele 
ressaltou que a revogação 
não impede que o Flamen-
go ou Guarulhos deixem 
de atuar no estádio pelas 
competições em que estão 
envolvidos. 

“Independente do título de 
arena ou estádio, existe a 
possibilidade de suspender 
a concessão do estádio do 
Flamengo. Mas, isso não 
signifi ca que o próprio Fla-
mengo não possa participar 
deste processo de PPP ou 
de revitalização do estádio 
em parceria com empresas, 
construtora ou fundo de 
investimento”, declarou. 

O secretário rechaçou 
utilizar o conceito de arena 
no processo e entende que 
modernização seja o termo 
mais adequado para a pro-
vável reestruturação.

“Arena é uma palavra 
moderna, é uma palavra 
bonita, mas não necessaria-
mente um estádio moderno 
ou em boas condições de 
uso precisa receber o nome 
de arena. O Morumbi não é 
uma arena e ainda assim é 
superior a algumas arenas 
que foram construídas para 
a Copa de 2014”, observou.

Ulisses Carvalho 

Os ônibus municipais 
e intermunicipais de 
Guarulhos devem aderir 
à greve geral marcada 
para esta sexta-feira (14) 
em protesto contra a re-
forma da Previdência, de 
acordo com o secretário 
geral do Sindicato dos 
Trabalhadores Rodovi-
ários no Transporte de 
Passageiros, Urbano, Su-
burbano, Metropolitano, 
Intermunicipal e Cargas 
Próprias de Guarulhos 
e Arujá em São Paulo 
(Sincoverg), Wagner Me-
nezes, de 50 anos. 

“Nós iremos realizar a 
paralisação dos ônibus. 
Nosso sindicato está 
atendendo uma deman-
da das centrais sindicais, 
e todas as empresas de 
ônibus da cidade já fo-
ram avisadas”, informou 

Menezes, em entrevista 
ao HOJE. Ele disse que 
também devem parar 
motoristas que realizam 
entregas para merca-
dos, lojas de material de 
construção e também os 
condutores da coleta de 
lixo em Guarulhos. 

Em nota, a Secretaria 
de Serviços Públicos 
de Guarulhos informou 
que não havia recebido 
nenhum comunicado a 
respeito da paralisação 
dos condutores. 

Já a Secretaria de 
Transportes e Mobili-
dade Urbana (STMU) 
destacou que para evitar 
maiores prejuízos à po-
pulação, será realizado 
em caso de paralisação, 
um Plano de Atendimen-
to entre as Empresas de 
Transporte em Situação 
de Emergência (Paese). 

De acordo com a 
STMU, Guarulhos conta 
com 66 linhas muni-
cipais que atendem, 
diariamente, 367 mil 
passageiros.. 

Segundo o diretor do 
Sindicato dos Profes-
sores do Ensino Oficial 
do Estado de São Paulo 
(Apeoesp) e do Sindi-
cato dos Professores e 
Professoras de Guaru-
lhos na rede privada 
(Sinpro), Ezio Expedito 
Ferreira Lima, 50, o 
objetivo é ampliar o 
número de paralisação 
também dos professo-
res da rede pública e 
privada. 

“É uma greve geral, 
nacional e será forte 
em todas as categorias. 
A ideia também é ter 
um ato em Guarulhos”, 
afirmou. 

Linha-13 Jade da CPTM 
e ônibus devem aderir à 
greve geral de sexta-feira
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Prefeitura deve revogar a concessão do 
‘Ninho do Corvo’ para chamar uma PPP A Prefeitura de Guarulhos 

concluiu nesta segunda-
-feira (10) a reforma do 
Ponto de Entrega Voluntária 
(PEV) Paraventi, na rua 
Apolônia Vieira de Jesus, 
s/n. O trabalho foi feito por 
servidores do Departa-
mento de Manutenção e 
Conservação, da Secretaria 
de Serviços Públicos, que 
administra o serviço.

As obras no local consisti-
ram na construção de muro 
com 120 m de comprimento, 
que substituiu a cerca de 
alambrado já desgastada; 
área de 24 m² para estacio-
namento de caçambas do 
tipo rollon (para madeiras); 
cobertura dos pavimentos 
de recicláveis e pneus; edifi -
cação de apoio para funcio-
nários completamente nova 
e calçada com paisagismo 
para inibir o despejo de 
materiais na porta do PEV.

Para evitar invasões, o 
muro recebeu concertina 
(barreira de segurança la-
minada), e o portão, chapas 

de aço. Para promover a 
sustentabilidade e economi-
zar recursos públicos, foram 
utilizados pisos, azulejos, 
louças sanitárias, portas e 
janelas em boas condições 
recebidos nos próprios 
PEVs.

O secretário de Servi-
ços Públicos, Edmilson 
Americano, destacou a 
relevância do equipamento. 
“Os pontos de entrega vo-
luntária são equipamentos 
que possuem participação 
signifi cativa na limpeza de 
nossa cidade, por isso, as 
reformas visam melhorar 
as condições de armazena-
mento e atendimento aos 
cidadãos.”

O equipamento da Secre-
taria de Serviços Públicos 
é um dos 20 pontos de 
Entrega da Cidade prepara-
dos para receber, além de 
entulhos, podas de árvores 
e jardins e resíduos volumo-
sos que não são recolhidos 
pelos caminhões de coleta 
porta a porta. 

O diretor e secretário 
geral do Sindicato dos 
Trabalhadores e Empresas 
Ferroviárias da Zona Central 
do Brasil, Múcio Alexandre 
Praparense, 64, confi rmou 
a adesão à greve geral dos 
funcionários das linhas 11,12 
e 13 da Companhia Paulista 
de Transportes Metropolita-
nos (CPTM). 

“A paralisação será de 24h 
e tem inicio às 0h de sexta-
-feira, entre trabalhadores 
das estações, seguranças 
e administração. Teremos 
outra assembleia na quinta-
-feira (13), para planejar a não 
entrada dos funcionários 

durante o período da ma-
nhã”, destacou Praparense, 
informando que deve afetar 
mais de 1 milhão de pessoas. 

Em nota, a Secretaria de 
Transportes Metropolitanos 
(STM), alegou que diante 
da proposta de greve dos 
sindicatos nesta sexta-feira, 
a STM por meio de suas 
empresas, está tomando as 
medidas judiciais necessá-
rias para garantir o transpor-
te dos passageiros. 

“Esta pasta considera 
o objetivo da paralisação 
ideológico e conta com o 
bom senso das categorias 
para que não prejudiquem 

mais de 7 milhões de tra-
balhadores que dependem 
diariamente do Metrô e da 
CPTM. Serão prejudicados 
trabalhadores, estudantes e 
todas os cidadãos que têm 
o transporte público como 
único meio de locomoção”, 
alegou.

A STM ainda reforçou que 
a greve estaria prejudicando 
a mobilidade de quem vive 
em São Paulo e precisa se 
locomover para trabalhar.  “O 
Metrô e CPTM conseguiram 
liminar para manter 80% do 
quadro de servidores nos 
horários de pico e 60% no 
restante”.

Prefeitura de Guarulhos conclui 
a reforma do PEV Paraventi

Ferroviários também devem paralisar as atividades 
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ACE-Guarulhos entrega 
certificados de filiação a 
novos e antigos associados

CERIMÔNIA: Entrega das homenagens aconteceu durante a reunião semanal de diretoria, na sede da entidade, no bairro Bom Clima

Heuler de Mello, da HM Imóveis

Gabriel Sousa e André Alves da Cruz, da Líder Parking

Gilberto Castro, da Carvão BécoMarcelo Hage, da KoisaD’Chef

Fineo e Celiane Ribeiro, da Visão Futura Norinha Oliveira, da Norinha Oliveira Fotografia e Filme

 Susana Tortorella, da Pop Kids Festa e Eventos Cristiane Rosa, da Braz Cubas Educação Sergio Tortorella, da SBV Transportes

O presidente da ACE-
-Guarulhos, William Pane-
que, entregou certificados 
de filiação a 9 novos e 
antigos associados durante 
a reunião de Diretoria 
Executiva da entidade, 
realizada na noite desta 
terça-feira, 11/06, na sede 

da ACE, no Bom Clima. 
Os empresários homena-
geados foram: Heuler de 
Mello, da HM Imóveis; Mar-
celo Hage, da KoisaD’Chef; 
Gilberto Castro, da Carvão 
Béco; Gabriel Sousa e 
André Alves da Cruz, da 
Líder Parking; Fineo e 

Celiane Ribeiro, da Visão 
Futura; Norinha Oliveira, da 
Norinha Oliveira Fotografia 
e Filme; Susana Torto-
rella, da Pop Kids Festa e 
Eventos; Cristiane Rosa, da 
Braz Cubas Educação; e 
Sergio Tortorella, da SBV 
Transportes.
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[ horóscopo ]

Um Cachorro Para Dois

A Fera

Globo, 13h58 
Who Gets the 
Dog? EUA. Comé-
dia. Direção Huck 
Botko. Com Alicia 
Silverstone, Ryan 
Kwanten. O casal 
Clay Lonnergan e 
Olive Greene es-
tão no processo de 
divórcio e decidin-
do com o que cada 

um vai ficar após a 
separação. Tudo ia 
bem até que o as-
sunto passou a ser 
a custódia de seu 
amado cão de es-
timação: nenhum 
dos dois quer abrir 
mão dessa compa-
nhia e eles farão 
de tudo para não 
perder o animal.

Band, 22h Beas-
tly. EUA, 2011. Drama. 
Com Alex Pettyfer. Kyle 
era um jovem bem-su-
cedido e cobiçado pe-
las mulheres, mas ao 
tentar humilhar Ken-
dra, ela lança uma mal-
dição que o deixa com 
o rosto deformado. En-
vergonhado, ele pas-
sa a viver isolado com 

a companhia de uma 
empregada e um pro-
fessor cego contrata-
do para lhe dar aulas. 
Para quebrar o feitiço, 
Kyle tem de fazer com 
que uma mulher consi-
ga amá-lo de verdade. 
Ele volta a ter esperan-
ças quando se aproxi-
ma de Lindy, uma cole-
ga da escola.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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SLPA
PALIATIVOS

HIVTILEVE
NETUNONOR

P
ATIOABTR

URROAPURA
ROIRPORD

MASCARREA
TA

FJURITIC
CABALARA

LA
CLFSOON

LIBELULAJA
ARC

OSAFRAS
OLADOAAT

IANCRIAR
GONZAGUINHA

Embarca-
ções a

vela, feitas
de madeira

Fibra de 
enchimen-
to de tra-
vesseiros

Vírus
detectado
pelo teste

Elisa  

Pórtico de
templo
japonês

Tipo de
refeição
noturna

ideal
O planeta

mais
distante 
do Sol

O dia
dedicado

ao
trabalho

Ingrediente
principal
da ome-

lete
Espaço 

para recre-
ação, nas
escolas

Peça onde
se encaixa

a porca

Ary Toledo,
humorista
brasileiro

Pequena
pomba da
caatinga

Hospeda;
acomoda

Lavadeira
(Zool.)

Cérebro,
em inglês

Funda-
mento do
capita-
lismo

Logo, em
inglês

"(?) Man",
filme 

com Tom
Cruise

Sufixo de
"audaz"

Metal da
liga do
bronze

(símbolo) 

Interjeição
de alívio

Formato
da costela
Saudação
popular

Região mineira onde
nasce o rio São

Francisco

Averigua;
investiga

Superior de
convento

Cortejo de
veículos
Veste do
dentista

Rugido 
do leão
Porém;
contudo

Cuidados
(?), tra-
tamento

Opção do pacote de
animação
de festas
infantis 

Imaginar;
inventar

"Gás", em
GNV

Apreciador
de esporte

radical
A 20ª letra

Que legal!
Nem, em

inglês 
(?) of
Spain,

capital de
Trinidad e

Tobago

Pouco espessa 
(a barba)

Expedição de caça
comum na África

(?) Fleming, criador 
do 007 (Lit.)

Cantor que gravou "É"
e "Grito de Alerta"

Feminino
(abrev.)

Misticismo
judeu

Colheitas
Material
genético
da célula

3/nor. 4/port — rain — soon. 5/brain — paina. 6/juriti. 8/saveiros. 10/paliativos.

[ novelas ] 

virgem

Você se moverá 
para cumprir seus 
sonhos e isso vai 
distraí-lo no presente. 
Concentre-se no por-
menor prático. Sua 
força não é um poço 
sem fundo. Você está 
exagerando sem 
perceber e precisa ir 
mais devagar!

Você terá uma ten-
dência a idealizar o 
passado. Não entre 
neste beco sem sa-
ída. Tenha cuidado, 
sua tendência a 
exagerar poderia 
prejudicar sua saúde 
e suas relações com 
os outros. 

Urano está levando 
você na direção certa. 
Faria bem acabar com 
um caso em anda-
mento. Seu amor pela 
comida o está levando 
a fazer refeições muito 
pesadas. Você precisa 
pensar no seu físico e 
isso iria melhorar seus 
níveis de energia.

Boas notícias estão 
no ar e uma atmosfe-
ra do presente cons-
trói a sua confiança. 
Aproveite ao máximo 
a paz e a tranqui-
lidade do dia para 
dar atenção ao que 
pode estar faltando 
em sua dieta.

O clima é constru-
tivo e gratificante no 
que diz respeito às 
relações pessoais e a 
sorte vai permitir que 
você faça novos con-
tatos. Você está des-
perdiçando tempo 
demais com assuntos 
insignificantes e isso 
é desgastante. 

Aproveite o tempo 
para pensar cuidado-
samente sobre todos 
os aspectos antes de 
tomar decisões defi-
nitivas hoje. Custa-lhe 
muito fazer esforços e 
você sente isso, a fadi-
ga é real. Você chegou 
ao seu limite. 

Você será capaz de 
se expressar de forma 
espontânea e com mais 
liberdade. Não perca 
esta oportunidade. 
Sua vida amorosa vai 
dominar e equilibrar 
seus níveis de energia. 
Mostre-se como você é, 
juntamente com as suas 
necessidades reais.

Cuidado com distra-
ções ou negligências 
de qualquer tipo. 
Concentre-se em 
seus cálculos. Você 
vai mostrar mais 
cautela em questões 
de dinheiro hoje e não 
haverá um retorno ao 
seu equilíbrio anterior.

Você vai ter que se 
mover para resolver 
algumas questões 
urgentes. Sua eficiência 
é formidável hoje! Você 
precisa de equilíbrio em 
conformidade com as 
exigências do seu cor-
po: o estado de ânimo e 
a saúde física.

Sua bondade lhe 
trará sorte, você se 
sente útil e o favor 
será devolvido. Você 
vai acabar tendo 
algumas conversas 
muito positivas, o 
que lhe trará o âni-
mo que você sentia 
que faltava.

Um Vênus expansivo 
facilita o surgimento 
de discussões íntimas. 
Este é o momento 
para desenvolver seu 
relacionamento com 
cuidado. “Depois de 
fazer um esforço, vem 
a recompensa”. Seria 
bom se lembrar disso.

Faça um balanço 
de sua vida hoje. 
Pare e siga adiante 
com calma. Você 
precisa relaxar e se 
desprender dessas 
preocupações 
mundanas que o 
tem preocupado o 
dia todo.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação 
Rita e Serginho 

acreditam que é 
melhor ela confirmar 
o namoro com Guga. 
César revela a Milena 
que Jaqueline é sua 
irmã. Thiago não 
consegue se apro-
ximar de Jaqueline. 
Para provocar Marco, 
Carla beija Madureira. 
César leva Milena à 
festa de Jaqueline, 
que fica radiante com 
a presença da irmã. 
Todos conhecem 
Milena. Lara fala mal 
de Rita para Filipe. 

Órfãos da Terra
Elias pede um em-

préstimo a Caetano 
para comprar o food-
-truck para Missade. 
Aline anuncia à famí-
lia que adotará uma 
menina com Caetano. 
Fauze e Santinha 
se interessam um 
pelo outro. Valéria e 
Camila ficam amigas. 
Norberto sofre com 
o comportamento 
de Valéria. Paul fala 
com Fauze, e disfarça 
quando Dalila chega. 

Verão 90
Mercedes ameaça 

Vanessa. João diz 
a Giovana que não 
descansará enquanto 
não provar sua 
inocência. Vanessa 
convence Quinzinho 

a voltar para casa. 
Horácio tenta animar 
Quinzão, que está 
deprimido por causa 
de Lidiane. João pede 
Manu em casamento. 
Marco Aurélio avisa 
a Ticiano e Dandara 
que eles se despedi-
rão do Brasil abrindo 
o show de Beto 
Falcão.

A Dona do Pedaço
Jô pede que Kim 

não comente sobre 
a origem do dinheiro 
que conseguiu. Kim 
pede ajuda para 
conquistar Márcio. 
Vivi teme a reação de 
Camilo ao ver suas 
fotos, e Fabiana e Kim 
incentivam a bloguei-
ra a não se importar. 
Os policiais provocam 
Camilo ao ver as fotos 
de Vivi na internet.

 

Jezabel
Hannah visita Tadeu 

no palácio e passa 
mal. Tadeu a segura. 
Hannah diz que só 
vai embora com o 
marido, caso contrário 
ela não sai do palácio. 
Jezabel chega. 
Hannah discute com 
Jezabel. Yarin faz um 
novo curativo na mão 
de Noam que teve os 
dedos decepados. A 
ferida está infecciona-
da. Emanuel oferece 
vender sua loja para 
um homem rico.

As Aventuras 
de Poliana

Os professores che-
gam à escola se depa-
ram com os estragos 
feitos pelos invasores. 
Débora tenta retomar 
a amizade com Luisa. 
As embalagens dos 
docinhos de Nancy 
são encontradas no 
local denunciado para 
a polícia, Dona Branca 
e a neta são informa-
das pelo telejornal. 
Lorena compartilha 
seu sonho com os 
amigos do Clubinho. 
Marcelo diz para Lui-
sa tomar cuidado 
com Débora, pois ela 
é muito oportunista. 

Minha Vida
Mehmet e Hasret 

vão até Bahar e pe-
dem para que ela vol-
te. Efsun recebe um 
diagnóstico horrível: 
ela está com depres-
são. Sultan, Hasret e 
Mehmet tentam aju-
dar Efsun a sair dessa 
situação, mas ela não 
consegue combater a 
doença.

O resumo dos capítu-
los de todas as novelas 
é de responsabilidade 
das emissoras.
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Gabriel Alecsandro Santos Doneda, 
estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte 
e três de novembro de mil novecentos e 
noventa e quatro (23/11/1994), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Alecsandro Doneda e 
de Daniele Santos da Silva.
Nathália Gomes dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Poá, SP no dia dezoito de dezem-
bro de mil novecentos e noventa e cinco 
(18/12/1995), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Antonio Gomes de Souza e de 
Iolanda Maria dos Santos.

Heberson Pereira, estado civil solteiro, 
profi ssão controlador de acesso, nasci-
do em Santo André, SP no dia treze de 
junho de mil novecentos e noventa e 
seis (13/06/1996), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Maria Cecilia Pereira.
Natália Lacerda de Almeida, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia quinze de de-
zembro de mil novecentos e noventa e 
sete (15/12/1997), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Alecsandro Reinaldo de Almeida 
e de Gerce Lacerda de Lima.

Jocely Oliveira Silva, estado civil soltei-
ro, profi ssão operador de rebobinadeira, 
nascido em Caetanos (Reg.Mirante), BA 
no dia seis de setembro de mil novecen-
tos e noventa (06/09/1990), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Jose Rodrigues da 
Silva e de Maria Nilza Oliveira Silva.
Eleny Silva Ferreira, estado civil soltei-
ra, profi ssão do lar, nascida em Cândi-
do Sales (Reg.Distrito Quaraçu), BA no 
dia doze de junho de mil novecentos e 
noventa e um (12/06/1991), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Jose Alves Ferreira e 
de Judite Maria da Silva.

Vinícius Santos de Souza, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de contabili-
dade, nascido em Distrito Itaquera, São 
Paulo (Reg.Distrito Guaianases), SP no 
dia vinte e oito de dezembro de mil nove-
centos e noventa e cinco (28/12/1995), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Dionisio 
Pedro de Souza e de Maria Neide dos 
Santos Souza.
Maria Raiana de Sousa Batista, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de desen-
volvimento infantil, nascida em Icó (Reg.
Distrito Lima-Campos), CE no dia quatro 
de agosto de mil novecentos e noventa e 
seis (04/08/1996), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de José Batista Ferreira e de Maria 
Nazarete de Sousa Rita Ferreira.

Rafael Dias Galeno, estado civil soltei-
ro, profi ssão operador de monitoramen-
to de veiculos, nascido em São Paulo 
(Reg.Subdistrito Tucuruvi), SP no dia 
dois de julho de mil novecentos e noven-
ta e seis (02/07/1996), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Evaldo José Costa Galeno e 
de Aparecida dos Santos Dias.
Thabata Reis de Lima, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em Sub-
distrito Cambuci, São Paulo, SP no dia 
vinte e dois de junho de mil novecentos 
e noventa e três (22/06/1993), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Hamilton José Antu-
nes de Lima e de Cristiane Reis de Lima.

Thiago Gonçalves de Alcântara, es-
tado civil solteiro, profi ssão supervisor 
de vendas, nascido em Guarulhos, SP 
no dia vinte e três de junho de mil nove-
centos e oitenta e quatro (23/06/1984), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Antonio 
Gonçalves de Alcântara e de Iracema 
Oliveira Trindade de Alcântara.
Giselle Mecho de Mendonça, estado 
civil divorciada, profi ssão gerente contá-
bil, nascida em Subdistrito Tucuruvi, Sâo 
Paulo, SP no dia vinte e dois de outu-
bro de mil novecentos e setenta e nove 
(22/10/1979), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Antonio Lemos de Mendonça e de Ague-
da Moreira Mecho de Mendonça.

Edivaldo Lisbôa da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão agricultor, nascido 
em Mata Grande, AL no dia seis de 
fevereiro de mil novecentos e noventa 
(06/02/1990), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Lisbôa da Silva e de Hosana Maria 
da Conceição.
Janaiza Maria da Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão agricultora, nascida em 
Mata Grande, AL no dia vinte e um de 
agosto de mil novecentos e oitenta e oito 
(21/08/1988), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Gilberto Pereira da Silva e de Cicera Ma-
ria da Silva.

Wesley dos Santos Andrade, estado 
civil solteiro, profi ssão motorista de apli-
cativo, nascido em Guarulhos, SP no dia 
quatorze de maio de mil novecentos e 
noventa e dois (14/05/1992), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Rubens Elias de Andra-
de e de Euslaine dos Santos Andrade.
Beatriz Pereira dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de perfumaria, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte e 
oito de março de dois mil (28/03/2000), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Paulo da 
Silva Santos e de Adriana Pereira Costa.

Tiago Balchuna Garcia, estado civil 
solteiro, profi ssão professor de edu-
cação física, nascido em Guarulhos, 
SP no dia vinte e quatro de abril de mil 
novecentos e noventa (24/04/1990), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Reinaldo 
de Moraes Garcia e de Sandra Balchuna 
Garcia.
Kivia de Fátima Tobias, estado civil 
solteira, profi ssão farmacêutica, nas-
cida em Subdistrito Belenzinho, São 
Paulo, SP no dia trinta e um de outu-
bro de mil novecentos e oitenta e dois 
(31/10/1982), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Valdomiro Tobias e de Ivonete Gonçal-
ves Tobias.

Rene Augusto de Barros, estado civil 
divorciado, profi ssão cirurgião dentista, 
nascido em Pontal, SP no dia trinta e um 
de julho de mil novecentos e sessenta e 
dois (31/07/1962), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de João de Barros Neto e de Elisa 
Aparecida Starck de Barros.
Ana Carolina Guarachi Gualandro, 
estado civil divorciada, profi ssão ser-
vidora pública municipal, nascida em 
Guarulhos, SP no dia dezesseis de 
maio de mil novecentos e setenta e oito 
(16/05/1978), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Archimedes Gualandro Junior e de Ana 
Maria Guarachi Gualandro.

Carlos Akira Hasimoto, estado civil di-
vorciado, profi ssão autônomo, nascido 
em São João do Pau D´Alho, SP no dia 
dezenove de novembro de mil novecen-
tos e cinquenta e nove (19/11/1959), re-
sidente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Shigueyuki 
Hasimoto e de Tioko Hirata Hasimoto.
Ryuko Lydia Kitta, estado civil soltei-
ra, profi ssão aposentada, nascida em 
Subdistrito Santo Amaro, São Paulo, SP 
no dia quinze de setembro de mil nove-
centos e sessenta e dois (15/09/1962), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Ivao Kitta 
e de Atuko Kitta.

Allan Matias dos Anjos, estado civil 
solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em São Paulo, SP no dia cinco de agos-
to de mil novecentos e noventa e seis 
(05/08/1996), residente e domiciliado 
em Itapecerica da Serra, SP, fi lho de 
José Maria dos Anjos e de Jani Apare-
cida Matias dos Anjos.
Thatiany Pontirolle Ferreira, estado 
civil solteira, profi ssão enfermeira, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia treze de 
maio de mil novecentos e noventa e dois 
(13/05/1992), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Elias Garcia Ferreira e de Telma Baptista 
Pontirolle Ferreira.

Daniel Novaes Querino, estado civil 
solteiro, profi ssão corretor de imóveis, 
nascido em Guarulhos, SP no dia doze 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e três (12/02/1983), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Antonio dos Santos Querino 
e de Valdelite Prado Novaes Querino.
Siméia Chibani Palma, estado civil 
divorciada, profi ssão cozinheira, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia quinze de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
quatro (15/02/1984), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Caetano de Souza Palma e 
de Ruth Chibani Palma.

Gabriel Cardoso Santana, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e três de 
novembro de mil novecentos e noventa 
e seis (23/11/1996), residente e domici-
liado em 2º Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Geraldo Custódio Santana e de 
Silvana Rosa Cardoso Santana.
Luana Nascimento dos Santos, esta-
do civil solteira, profi ssão auxiliar logis-
tico, nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e três de dezembro de mil nove-
centos e noventa e quatro (23/12/1994), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Marcos 
José dos Santos e de Luzenete Nasci-
mento Avanti.

Antonio Jorge Medeiros, estado civil 
solteiro, profi ssão marceneiro, nascido 
em Quatá, SP no dia vinte e sete de no-
vembro de mil novecentos e cinquenta 
e cinco (27/11/1955), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Antonio Medeiros e de Alice 
Lopriato Medeiros.
Lucélia Xavier de Queiroz, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Itarantim, BA no dia trinta de julho 
de mil novecentos e setenta e nove 
(30/07/1979), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Ribeiro de Queiroz e de Lindaucí 
Rodrigues Xavier.

Eder Lippi de Azevedo, estado civil sol-
teiro, profi ssão auxiliar técnico, nascido 
em São Paulo (Reg.Subdistrito Vila Gui-
lherme), SP no dia vinte e dois de mar-
ço de mil novecentos e oitenta e quatro 
(22/03/1984), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Carlos Baptista de Azevedo e de 
Solange Regina Lippi de Azevedo.
Denise Matiello, estado civil solteira, 
profi ssão autônoma, nascida em Sub-
distrito Capela do Socorro, São Paulo, 
SP no dia sete de outubro de mil no-
vecentos e oitenta e sete (07/10/1987), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Ilário 
Matiello e de Amilcar Florentino Matiello.

Rodrigo dos Santos, estado civil divor-
ciado, profi ssão autônomo, nascido em 
São Paulo, SP no dia dezesseis de de-
zembro de mil novecentos e oitenta e um 
(16/12/1981), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Mario dos Santos Neto e de Cleide Gra-
ciano dos Santos.
Taina Cristina de Almeida, estado civil 
solteira, profi ssão comerciante, nascida 
em São Paulo (Reg.Distrito São Mi-
guel Paulista), SP no dia dois de maio 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(02/05/1995), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Ana Maria de Almeida Oliveira.

Paulo Roberto de Oliveira Freitas, es-
tado civil divorciado, profi ssão pedreiro, 
nascido em Miguel Calmon, BA no dia 
dezenove de junho de mil novecentos e 
sessenta e três (19/06/1963), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Raimundo de Oliveira 
Freitas e de Argemira Maria de Oliveira 
Freitas.
Michele Cristina Alexandre, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Capão Bonito (Reg.1º Subdistrito 
Guarulhos), SP no dia trinta de maio 
de mil novecentos e oitenta e quatro 
(30/05/1984), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Olair Alexandre e de Maria de Fatima de 
Andrade.

Michael Canezin Novaes, estado civil 
solteiro, profi ssão personal trainer, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia doze de 
abril de mil novecentos e setenta e oito 
(12/04/1978), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Enedino Messias Novaes e de Vera Lú-
cia Canezin Novaes.
Érika Donatangelo, estado civil soltei-
ra, profi ssão vendedora, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e seis de ou-
tubro de mil novecentos e oitenta e um 
(26/10/1981), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Odair Donatangelo e de Mary Esther de 
Souza Donatangelo.

Vinícius Venancio Lins, estado civil 
solteiro, profi ssão gerenciador de risco, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte 
e nove de dezembro de mil novecentos 
e noventa e seis (29/12/1996), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Irandir Lins da 
Silva e de Maria Jaira Venancio Lins.
Jéssica Sanches Silva, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de saúde bu-
cal, nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e cinco de abril de mil novecentos 
e noventa e sete (25/04/1997), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Marcos da Cos-
ta Silva e de Ana Paula Sanches.

Gideon Oliveira dos Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão conferente, nas-
cido em Dário Meira, BA no dia trinta 
de julho de mil novecentos e noventa 
e dois (30/07/1992), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de João Francisco dos Santos 
e de Narciza Ribeiro de Oliveira.
Débora Susane Miranda dos Santos, 
estado civil solteira, profi ssão assisten-
te de gerente, nascida em Guarulhos, 
SP no dia doze de janeiro de mil nove-
centos e noventa e sete (12/01/1997), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Jose 
Pedro dos Santos e de Eliane Cruz 
Miranda.

Felipe Zeferino da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Guarulhos, SP no dia seis de se-
tembro de mil novecentos e noventa e 
sete (06/09/1997), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Geraldo Lima da Silva e de 
Gildene Zeferino Silva.
Ane Caroline da Silva Menezes, esta-
do civil divorciada, profi ssão do lar, nas-
cida em Maceió, AL no dia dezesseis de 
novembro de mil novecentos e noventa 
e oito (16/11/1998), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de José Mendes de Menezes e 
de Luciana da Silva Cavalcante.

Alexandre de Luna Maniezzo, estado 
civil solteiro, profi ssão autônomo, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia treze de 
dezembro de mil novecentos e noventa 
e sete (13/12/1997), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Marco Tulio Maniezzo e de 
Maria Ivone de Luna.
Sabrina Rodrigues Cardoso, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dez de mar-
ço de dois mil (10/03/2000), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Dinarte Fran-
cisco Cardoso e de Gislaine Rodrigues 
Santos.

Ikuo Miyazawa, estado civil divorciado, 
profi ssão médico, nascido em Mirandó-
polis, SP no dia vinte e quatro de se-
tembro de mil novecentos e cinquenta e 
três (24/09/1953), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Fukashi Miyazawa e de Yuriko 
Miyazawa.
Valeria da Rosa, estado civil divorcia-
da, profi ssão administradora de empre-
sas, nascida em Subdistrito Tucuruvi, 
São Paulo, SP no dia onze de janeiro 
de mil novecentos e sessenta e sete 
(11/01/1967), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Gabriel Lopes da Rosa e de 
Celina Gonçalves da Rosa.

Bruno Cabo Moreira, estado civil sol-
teiro, profi ssão encarregado adminis-
trativo, nascido em Guarulhos, SP no 
dia quinze de abril de mil novecentos e 
noventa e seis (15/04/1996), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de João Carlos 
Cabo Moreira e de Claudia Aparecida 
Moreira.
Beatriz Menezes Fiorini, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de enferma-
gem, nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e um de maio de mil novecentos 
e noventa e seis (21/05/1996), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Cosme Campos 
Fiorini e de Meyre Menezes Fiorini.

Douglas Henrique José da Silva, es-
tado civil solteiro, profi ssão frentista, 
nascido em Guarulhos, SP no dia treze 
de janeiro de mil novecentos e noventa 
e oito (13/01/1998), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de José Edimilson e de Vanusa 
Ferreira da Silva.
Ana Claudia Felix da Silva, estado 
civil solteira, profi ssão atendente, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia dez de 
julho de dois mil (10/07/2000), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Marcos Roberto 
da Silva e de Maria das Dores Felix da 
Silva.

Gledson de Oliveira Cavalcante Bar-
roso, estado civil solteiro, profi ssão fi scal 
de prevenção, nascido em Subdistrito 
Brás, São Paulo, SP no dia nove de fe-
vereiro de mil novecentos e oitenta e três 
(09/02/1983), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Ademar Cavalcante Barroso e de Maria 
Vandeilda Paes de Oliveira.
Selma Ferreira da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Santana do Cariri, CE no dia oito de fe-
vereiro de mil novecentos e setenta e oito 
(08/02/1978), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Manoel Ferreira da Silva e de Gertrudes 
Luiz dos Santos.

Thiago Cordeiro Ennes, estado civil sol-
teiro, profi ssão empresário, nascido em 
Subdistrito Cerqueira Cesar, São Paulo, 
SP no dia trinta de agosto de mil novecen-
tos e setenta e nove (30/08/1979), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Erivaldo Andrade 
Ennes e de Suzete Cordeiro Ennes.
Patricia Pinheiro da Cruz, estado civil 
divorciada, profi ssão analista fi nanceiro, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte 
e nove de setembro de mil novecentos 
e oitenta e dois (29/09/1982), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de João Pinheiro da Cruz e 
de Sonia Maria Cesario.

Ruan Domingos Alves Garcia, estado 
civil divorciado, profi ssão autônomo, nas-
cido em Miranorte, Estado do Tocantins 
(Reg.1º Subdistrito de Guarulhos-SP) no 
dia dezesseis de julho de mil novecentos 
e noventa (16/07/1990), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Ronaldo Alves Domingos e de 
Maria do Socorro Cristovam Garcia.
Maely Ariane Fernandes Camargo, es-
tado civil divorciada, profi ssão autônoma, 
nascida em Araçoiaba da Serra, SP no dia 
quinze de junho de mil novecentos e oi-
tenta e sete (15/06/1987), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Pedro Roque de Camargo 
Neto e de Loide Fernandes de Camargo.

Ednilson Pedroso Bueno, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Guarulhos, SP no dia trinta de dezembro 
de mil novecentos e setenta e quatro 
(30/12/1974), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Edson Pedroso Bueno e de Zulmira Maria 
Pinheiro Bueno.
Flavian Dias Pereira, estado civil di-
vorciada, profi ssão vendedora, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte de julho 
de mil novecentos e oitenta e quatro 
(20/07/1984), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Flavio Pereira e de Francisca Dias 
Pereira.

Kévin Marçal Cordeiro, estado civil sol-
teiro, profi ssão assitente de pendências, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte 
e quatro de janeiro de mil novecentos e 
noventa e seis (24/01/1996), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Flávio Ulisses Antunes 
Cordeiro e de Rita de Cássia Marçal An-
tunes Cordeiro.
Thayna Vieira Dias, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de logística, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e nove de 
julho de mil novecentos e noventa e oito 
(29/07/1998), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Eronildes Sarmento Dias e de Elisangela 
Vieira Rodrigues.

Denis Rodrigues Silva Lopes, estado ci-
vil divorciado, profi ssão pedreiro, nascido 
em Ibipitanga, BA no dia vinte e seis de 
setembro de mil novecentos e oitenta e 
seis (26/09/1986), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de José Cândido Lopes e de Alice Rodri-
gues da Silva.
Lucirlene Ferreira Santos, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Co-
araci (Reg.Itajuípe), BA no dia cinco de 
maio de mil novecentos e oitenta e um 
(05/05/1981), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Florisvaldo Pereira Santos e de Neildes 
Ferreira Santos.

Bruno Felipe Santana Ribeiro, estado 
civil solteiro, profi ssão autônomo, nasci-
do em Distrito São Miguel Paulista, São 
Paulo, SP no dia sete de fevereiro de mil 
novecentos e noventa e um (07/02/1991), 
residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Arnaldo Souza Ribeiro e de 
Lidinete de Santana Ribeiro.
Thais Meire Paiva, estado civil solteira, 
profi ssão analista de sistemas, nascida 
em Subdistrito Vila Maria, São Paulo, SP 
no dia quatro de fevereiro de mil novecen-
tos e oitenta e cinco (04/02/1985), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de José Soares Paiva 
e de Maria Pachêco dos Santos Paiva.

Vagner Resplandes de Sousa, estado 
civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em São Paulo (Reg.Subdistrito Cangaiba), 
SP no dia cinco de fevereiro de mil nove-
centos e oitenta (05/02/1980), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Valter José de Sousa e 
de Maria das Dores da Silva Resplandes.
Maria Gloria de Oliveira, estado civil 
divorciada, profi ssão cozinheira, nascida 
em Ibitiara, BA no dia seis de maio de mil 
novecentos e setenta e oito (06/05/1978), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Daniel Alves 
de Oliveira e de Maria Souza de Oliveira.

Raphael Munhoz da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em São Paulo (Reg.Subdistrito Alto da 
Moóca), SP no dia quatro de maio de mil 
novecentos e oitenta e oito (04/05/1988), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Tales Rogerio 
da Silva e de Monica de Cassia Munhoz 
da Silva.
Bruna Alves Giacometto, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida em 
Subdistrito Santana, São Paulo, SP no 
dia dezessete de maio de mil novecentos 
e oitenta e oito (17/05/1988), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Everson Giacometto e de 
Edina Batista Alves Giacometto.

Anderson Antonio Correa, estado civil 
solteiro, profi ssão motoboy, nascido em 
São Paulo (Reg.Subdistrito Vila Matilde), 
SP no dia vinte e oito de junho de mil no-
vecentos e oitenta e três (28/06/1983), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Roberto Antonio 
Correa e de Lindalva Aparecida Correa.
Denise Barbosa da Silva, estado civil 
divorciada, profi ssão agente de proteção, 
nascida em Guarulhos, SP no dia dezes-
seis de dezembro de mil novecentos e oi-
tenta e seis (16/12/1986), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Daniel Barbosa da Silva e de 
Maria de Fátima Cavalcante Silva.

Carlos Henrique Braz da Costa, estado 
civil solteiro, profi ssão vendedor, nas-
cido em São Paulo (Reg.1º Subdistrito 
de Guarulhos), SP no dia vinte e seis de 
maio de mil novecentos e noventa e nove 
(26/05/1999), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Bento Ferreira da Costa e de Sueli Braz 
Ferreira da Costa.
Kelly Cristina Fernandes de Carvalho, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo (Liberdade), SP 
no dia doze de junho de mil novecentos 
e oitenta e sete (12/06/1987), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Marcos Antonio de 
Carvalho e de Maria Lindinalva Fernandes 
de Carvalho.

Elton Silva de Sousa, estado civil di-
vorciado, profi ssão contabilista, nascido 
em Guarulhos, SP no dia três de maio 
de mil novecentos e oitenta e quatro 
(03/05/1984), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Edilton Oliveira de Sousa e de Nilda Silva 
de Sousa.
Edna dos Santos Ferreira, estado civil 
divorciada, profi ssão contabilista, nasci-
da em São Paulo, SP no dia dezesseis 
de agosto de mil novecentos e sessenta 
e sete (16/08/1967), residente e domici-
liada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Claudino Ferreira e de Maria Ferreira dos 
Santos.

Murilo Bonifacio Batista de Sá, estado 
civil solteiro, profi ssão personal, nascido 
em Guarulhos, SP no dia onze de feve-
reiro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(11/02/1984), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Ronaldo José de Sá e de Sandra Bonifa-
cia Batista de Sá.
Bianca Moreira Gomes, estado civil 
solteira, profi ssão esteticista, nascida em 
Subdistrito Penha de França, São Paulo, 
SP no dia quatorze de outubro de mil no-
vecentos e setenta e nove (14/10/1979), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Carlos Malho 
Gomes e de Efi genia Maria Moreira Go-
mes.
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Luiz Aparecido Rodrigues dos San-
tos, estado civil solteiro, profi ssão fei-
rante, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e seis de novembro de mil nove-
centos e oitenta e cinco (26/11/1985), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Maria 
José Rodrigues dos Santos.
Larissa Rafaela Pereira dos Santos, 
estado civil solteira, profi ssão feiran-
te, nascida em Guarulhos, SP no dia 
primeiro de fevereiro de dois mil e um 
(01/02/2001), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Severino Pereira da Silva e de 
Maria Claudia dos Santos.

Evandro Feitosa de Amorim, estado 
civil solteiro, profi ssão pedreiro, nasci-
do em Santana do Ipanema (Reg.Car-
neiros), AL no dia vinte e oito de julho 
de mil novecentos e noventa e dois 
(28/07/1992), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Cícero Miguel de Amorim e de 
Edvãnia da Silva Feitosa.
Ketely Cristina Bensabat Meira, es-
tado civil solteira, profi ssão engenheira 
civil, nascida em Guarulhos, SP no dia 
treze de março de mil novecentos e no-
venta e seis (13/03/1996), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Claudio de Meira e 
de Renata Cristina Correa Bensabat.

Otávio Aguiar Vasconcellos, estado 
civil solteiro, profi ssão eletricista, nas-
cido em São Paulo, SP no dia dezes-
sete de outubro de mil novecentos e 
noventa e cinco (17/10/1995), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Renato de Je-
sus Vasconcellos e de Angela Aguiar 
Vasconcellos.
Letícia França Claus da Silveira, es-
tado civil solteira, profi ssão arquiteta, 
nascida em São Paulo, SP no dia nove 
de março de mil novecentos e noventa 
e cinco (09/03/1995), residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Angelo Roberto Claus da Silveira e de 
Vania Greco França da Silveira.

Marcelo de Cassio Acaccio, estado 
civil divorciado, profi ssão manobris-
ta, nascido em São Paulo, SP no dia 
primeiro de julho de mil novecentos e 
setenta e cinco (01/07/1975), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Claudio Acaccio 
e de Inez de Lourdes Acaccio.
Regiane da Silva Cruz, estado civil 
solteira, profi ssão cozinheira, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e três 
de outubro de mil novecentos e oitenta 
e um (23/10/1981), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de José Cruz e de Zilda da 
Silva.

Luís Fernando Padovani da Silva, 
estado civil solteiro, profi ssão enge-
nheiro de sistemas, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia dezoito de julho de mil 
novecentos e noventa (18/07/1990), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Luís 
Carlos da Silva e de Nilza Padovani 
Feitosa da Silva.
Paloma Aparecida Torres, estado civil 
solteira, profi ssão enfermeira, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dezoito de 
fevereiro de mil novecentos e noventa 
e três (18/02/1993), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Jorge Ibanes Torres e de 
Elaine Aparecida Moraes Torres.

José Garcia Fahl, estado civil solteiro, 
profi ssão mecânico de autos, nascido em 
Distrito Monte Real, Santo Antônio da Pla-
tina, PR no dia dez de janeiro de mil no-
vecentos e sessenta e sete (10/01/1967), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Helmont Fahl 
e de Carmela Martines Garcia.
Nilza Padovani Feitosa, estado civil di-
vorciada, profi ssão auxiliar de escritório, 
nascida em Boa Esperança, PR no dia 
vinte e seis de março de mil novecentos 
e setenta e dois (26/03/1972), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de José Gomes Feitosa e 
de Maria Shirlei Padovani Feitosa.

Romário Sales da Silva Pereira, esta-
do civil solteiro, profi ssão auxiliar fi scal, 
nascido em Ouricuri (Reg.Bodocó, 1º Dis-
trito), PE no dia cinco de abril de mil no-
vecentos e noventa e oito (05/04/1998), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Valeriano 
de Sousa Pereira e de Luciene Sales da 
Silva Pereira.
Cristina Crasley Cadeira da Silva, esta-
do civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Caetano do Sul, SP no dia doze 
de outubro de mil novecentos e noventa e 
seis (12/10/1996), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Antonio Mendes da Silva e de Francis-
ca Cadeira Alves.

Francisco Marcos de Oliveira, estado 
civil solteiro, profi ssão operador logistico, 
nascido em Subdistrito Cerqueira Cesar, 
São Paulo, SP no dia vinte e dois de ou-
tubro de mil novecentos e oitenta e nove 
(22/10/1989), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Francisco Arnóbio Oliveira e de Fatima 
Regina Amorim Oliveira.
Camila Neri dos Santos, estado civil sol-
teira, profi ssão controladora de acesso, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte 
e nove de setembro de mil novecentos e 
oitenta e nove (29/09/1989), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Wilson Neri dos Santos 
e de Suzete Ferreira de Andrade Santos.

Kaio Amorim Tenorio da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão operador de tele-
marketing, nascido em Guarulhos, SP no 
dia vinte e cinco de março de mil nove-
centos e noventa e oito (25/03/1998), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Abraão Tenório 
da Silva e de Darlei de Cássia Pinto de 
Amorim da Silva.
Ana Carolina Ferreira Lima, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte de maio 
de mil novecentos e noventa e oito 
(20/05/1998), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Gilvandro Ferreira de Lima e de Eliane 
Oliveira Mendes.

Sandro Rosa Molla Candel, estado civil 
solteiro, profi ssão segurança, nascido em 
Subdistrito Liberdade, São Paulo, SP no 
dia vinte e seis de fevereiro de mil no-
vecentos e setenta e sete (26/02/1977), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Juan José 
Molla Candel e de Joelice Rosa Candel.
Stéphanie Ramos Vicente, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e dois de 
abril de mil novecentos e noventa e um 
(22/04/1991), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Edmilson Vicente e de Silvana Ramos 
Pereira.

Anderson Renato Apolinário, estado 
civil solteiro, profi ssão conferente de pro-
dução, nascido em Subdistrito Vila Gui-
lherme, São Paulo, SP no dia quatorze de 
dezembro de mil novecentos e sessenta 
e nove (14/12/1969), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Maria Margarida Apolinário.
Joice Aparecida de Oliveira Siqueira, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
técnico, nascida em Itapetininga (2º 
Subdistrito), SP no dia quatro de novem-
bro de mil novecentos e oitenta e três 
(04/11/1983), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Bertoldo Gonçalves Siqueira e de Maria 
Aparecida de Oliveira.

Francisco de Assis de Melo, estado 
civil solteiro, profi ssão vigia, nascido 
em Pesqueira, PE no dia dez de junho 
de mil novecentos e sessenta e quatro 
(10/06/1964), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Manuel Francisco de Melo e de Maria An-
tonia da Conceição.
Rita de Cáscia Souza Santos, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Itabuna (Reg.Subdistrito Ferradas), BA 
no dia dois de fevereiro de mil novecentos 
e setenta (02/02/1970), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Cantídio Torquato dos Santos 
e de Adelina Souza Santos.

Renan de Souza Oliveira, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Subdistrito Vila Mariana, São Paulo, SP 
no dia dois de dezembro de mil novecen-
tos e noventa e cinco (02/12/1995), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Renei de Oliveira e 
de Ivani Regina de Souza Oliveira.
Virginia Martire Gonzaga da Silva, es-
tado civil solteira, profi ssão assistente de 
treinamento, nascida em São Paulo (Reg.
Subdistrito Tatuapé), SP no dia vinte e um 
de março de mil novecentos e noventa e 
quatro (21/03/1994), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lha de Rodolfo de Barros Gonzaga da Sil-
va e de Simone Martire Gonzaga da Silva.

Luiz Alberto Del Busso, estado civil sol-
teiro, profi ssão motorista, nascido em São 
Paulo (Reg.Guarulhos), SP no dia seis 
de janeiro de mil novecentos e sessenta 
e nove (06/01/1969), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Luiz Carlos Del Busso e de Olga 
Del Busso.
Roseli Aparecida Alves, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar de limpeza, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia quatro de 
julho de mil novecentos e setenta e cinco 
(04/07/1975), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Domingos Raimundo Alves e de Rosan-
gela Aparecida Gomes Alves.

Matheus Andrade Andretta, estado civil 
solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em Guarulhos, SP no dia cinco de ou-
tubro de mil novecentos e oitenta e oito 
(05/10/1988), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Renato Martos Andretta e de Lucilia An-
drade Andretta.
Jessica Rodrigues da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão publicitária, nascida em 
Guarulhos, SP no dia dois de julho de mil 
novecentos e noventa e um (02/07/1991), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Francisco 
Rodrigues da Silva e de Maria Edivaneide 
Sousa da Silva.

Fabio Mendonça Monteiro, estado civil 
solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em Subdistrito Vila Guilherme, São Paulo, 
SP no dia vinte e nove de agosto de mil 
novecentos e oitenta e um (29/08/1981), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Odemir 
Arraes Monteiro e de Cleide Mendonça 
Monteiro.
Nicole Pereira Aparicio, estado civil 
solteira, profi ssão contadora, nascida em 
Subdistrito Saúde, São Paulo, SP no dia 
primeiro de outubro de mil novecentos e 
oitenta e oito (01/10/1988), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Erodes Santos Aparicio e de 
Janet Aparecida Pereira Aparicio.

Sidley Simões da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar funileiro, nas-
cido em Jupi, PE no dia vinte e seis de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(26/01/1985), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Antonio Simões da Silva e de Maria do 
Socorro Soares da Silva.
Mariah Martins Vitoriano, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo], 
nascida em Caraguatatuba, SP no dia vin-
te e dois de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e oito (22/02/1998), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Adriana Martins Vito-
riano.

José Natalício do Nascimento Souza, 
estado civil solteiro, profi ssão gerente 
comercial, nascido em Ponto Novo, BA 
no dia vinte e cinco de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e três (25/12/1983), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de José Olivei-
ra de Souza e de Glace do Nascimento 
Souza.
Raquel Maria da Silva, estado civil soltei-
ra, profi ssão operadora de máquina, nas-
cida em Jaboatão dos Guararapes (Reg.
Moreno), PE no dia trinta de março de mil 
novecentos e oitenta e sete (30/03/1987), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Amaro Ma-
nuel da Silva e de Cleonice Maria da Silva.

Thiago Cavichioli, estado civil solteiro, 
profi ssão bancário, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia vinte e seis de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e quatro 
(26/02/1984), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Nadír Cavichioli e de Maria de Fátima Sil-
va Cavichioli.
Paula Kate Kanno Nery, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de turismo, 
nascida em Subdistrito Cerqueira Cesar, 
São Paulo, SP no dia dez de abril de mil 
novecentos e oitenta e sete (10/04/1987), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Ari de Paula 
Nery e de Keko Kanno.

Nícolas da Silva Oliveira, estado civil 
solteiro, profi ssão tecelão, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e cinco de 
maio de mil novecentos e noventa e cinco 
(25/05/1995), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Vanderli da Silva Oliveira e de Elisabete 
da Silva Oliveira.
Bárbara Aline dos Santos Souza, esta-
do civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia três de novem-
bro de mil novecentos e noventa e sete 
(03/11/1997), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Ricardo Rodrigues de Souza e de Rosi-
mare Pinheiro dos Santos Souza.

Gilberto da Silva Teixeira, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em São Paulo (Reg.Subdistrito Alto da 
Moóca), SP no dia dezoito de dezem-
bro de mil novecentos e oitenta e seis 
(18/12/1986), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Sebastião Belarmino Teixeira e de Zorai-
de da Silva Teixeira.
Jussara de Jesus Sousa, estado civil di-
vorciada, profi ssão auxiliar de faturamen-
to, nascida em Ribeirópolis, SE no dia 
vinte e oito de agosto de mil novecentos 
e oitenta e nove (28/08/1989), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Gilson Oliveira de Sousa 
e de Maria Cristina Santana de Jesus.

Guilherme de Sá Domingues, estado 
civil solteiro, profi ssão luthier, nascido em 
Guarulhos, SP no dia seis de julho de mil 
novecentos e setenta e um (06/07/1971), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Clovis 
Domingues e de Gracinda dos Anjos de 
Sá Domingues.
Adriana de Souza Serrano, estado civil 
divorciada, profi ssão nutricionista, nasci-
da em Petrópolis, RJ no dia vinte e três de 
dezembro de mil novecentos e setenta e 
três (23/12/1973), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Miguel Bizerril Serrano e de Maria de 
Souza Serrano.

Luiz Henrique Silva, estado civil solteiro, 
profi ssão soldador, nascido em Subdistri-
to Vila Maria, São Paulo, SP no dia dez 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
cinco (10/01/1985), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Rosilda do Nascimento Silva.
Juliana Alves Lino, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de cozinha, nascida 
em Guarulhos, SP no dia quatorze de 
dezembro de mil novecentos e noventa 
e quatro (14/12/1994), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Francisco Jacinto Ferreira 
Lino e de Antonia Alves Lino.

Ivaldo Bispo Abreu Pereira, estado civil 
divorciado, profi ssão tecelão, nascido em 
Bequimão, MA no dia trinta e um de de-
zembro de mil novecentos e sessenta e 
oito (31/12/1968), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Isidoro José Pereira e de Rosa Conra-
da de Abreu Pereira.
Susana dos Santos, estado civil soltei-
ra, profi ssão auxiliar de copa, nascida 
em Sapopema (Reg.Curiúva), PR no dia 
dezesseis de abril de mil novecentos e 
setenta e dois (16/04/1972), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Manoel Pedro dos 
Santos e de Laureci Carneiro dos Santos.

João Bosco Nepomuceno Júnior, es-
tado civil solteiro, profi ssão assistente 
administrativo, nascido em Guarulhos, 
SP no dia seis de setembro de mil nove-
centos e noventa e um (06/09/1991), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de João Bosco Ne-
pomuceno e de Maria Risonete Soares 
da Silva Nepomuceno.
Thais Gomes Alves, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida 
em São Paulo (Reg.Subdistrito Vila Ma-
ria), SP no dia dezessete de setembro 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(17/09/1994), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Wilson Luiz Alves e de Marcia Helena 
Gomes Alves.

Edson Henrique Rodrigues das Cha-
gas, estado civil solteiro, profi ssão ven-
dedor, nascido em Guarulhos, SP no dia 
primeiro de janeiro de mil novecentos e 
noventa e seis (01/01/1996), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Edson Rodrigues 
das Chagas e de Cilene Maria da Silva 
Chagas.
Fernanda da Silva Trindade, estado civil 
solteira, profi ssão assistente administrati-
vo, nascida em Subdistrito Tucuruvi, São 
Paulo, SP no dia treze de abril de mil no-
vecentos e noventa e nove (13/04/1999), 
residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Jaime Sampaio Trindade e de 
Quitéria Lopes da Silva Trindade.

Rafael Vella Assueiro, estado civil 
solteiro, profi ssão bancário, nas-
cido em Subdistrito Cambuci, São 
Paulo, SP no dia vinte de maio de 
mil novecentos e noventa e cinco 
(20/05/1995), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Robim Valejo Assueiro e de 
Rosana de Cassia Vella Gonçalves 
Assueiro.
Rebecca Gonçalves Ribeiro, estado 
civil solteira, profi ssão assistente co-
mercial, nascida em São Paulo (Reg.
Subdistrito Tucuruvi), SP no dia dois 
de setembro de mil novecentos e no-
venta e sete (02/09/1997), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Jamilson Ro-
naldo Pereira Ribeiro e de Glória de 
Cássia Gonçalves.

Leandro Labonia, estado civil sol-
teiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em São Paulo (Reg.1º Subdistrito de 
Guarulhos), SP no dia oito de outubro 
de mil novecentos e oitenta e dois 
(08/10/1982), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Walderse Labonia Filho e de 
Maria Helena Carrolo Labonia.
Andressa Gundim Guimarães, es-
tado civil solteira, profi ssão auditora, 
nascida em Guarulhos, SP no dia pri-
meiro de março de mil novecentos e 
oitenta e nove (01/03/1989), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Jesus Gundim 
Guimarães e de Enivalda Guimarães 
Costa.

Flavio de Oliveira Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão controlador 
de acesso, nascido em Guarulhos, 
SP no dia quatorze de janeiro de 
mil novecentos e noventa e quatro 
(14/01/1994), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de João Pereira Santos e de 
Maria das Graças de Oliveira Santos.
Alexandra Nascimento de Freitas, 
estado civil solteira, profi ssão auxi-
liar de classe, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia dezenove de janeiro 
de mil novecentos e noventa e oito 
(19/01/1998), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Nilton Paulino de Freitas e de 
Adriana Aparecida de Freitas.

José Antonio de Oliveira Santos, 
estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de cozinha, nascido em São Paulo 
(Reg.Subdistrito Tucuruvi), SP no dia 
dezessete de junho de mil novecen-
tos e oitenta e dois (17/06/1982), re-
sidente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de José 
Queiroz dos Santos e de Maria Lúcia 
de Oliveira Santos.
Márcia Barbosa de Sousa, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nasci-
da em São Paulo (Reg.1º Subdistrito 
de Guarulhos), SP no dia vinte e dois 
de novembro de mil novecentos e oi-
tenta e nove (22/11/1989), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Almerindo 
Conceição de Sousa e de Tereza 
Barbosa dos Santos.

Anderson Francisco da Silva, es-
tado civil solteiro, profi ssão chefe de 
ofi cina, nascido em Subdistrito Vila 
Matilde, São Paulo, SP no dia vinte e 
sete de novembro de mil novecentos 
e oitenta e oito (27/11/1988), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Edilson Fran-
cisco da Silva e de Margarida Maria 
Valerio Silva.
Kenellá Rodrigues Carvalho, esta-
do civil solteira, profi ssão assistente 
operacional, nascida em Guarulhos, 
SP no dia vinte e nove de novembro 
de mil novecentos e noventa e um 
(29/11/1991), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de José Rivaldo de Melo Car-
valho e de Sueli Rodrigues da Silva 
Carvalho.

Guilherme Cesario da Luz, estado 
civil solteiro, profi ssão gestor fi nan-
ceiro, nascido em Subdistrito Vila 
Maria, São Paulo, SP no dia trinta de 
novembro de mil novecentos e no-
venta e oito (30/11/1998), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Mauricio Apa-
recido da Luz e de Damaris Cesario 
da Luz.
Flávia dos Santos de Paulo, estado 
civil solteira, profi ssão economiária, 
nascida em São Paulo (Reg.Subdis-
trito Liberdade), SP no dia primeiro 
de janeiro de mil novecentos e no-
venta e três (01/01/1993), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Ary Osvaldo Meira de Paulo e de 
Sandra Helena Machado dos Santos 
de Paulo.

Reinaldo César Cardoso, estado ci-
vil solteiro, profi ssão motorista, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia treze de 
janeiro de mil novecentos e noventa 
(13/01/1990), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de José Rubens Cardoso e de 
Sonia Aparecida Gomes Cardoso.
Barbara Aparecida da Silva, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia quatorze 
de setembro de mil novecentos e no-
venta e dois (14/09/1992), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Márcio Mar-
tinho da Silva e de Lirian Ribeiro da 
Paixão Silva.

Gabriel Antonio Candido, estado ci-
vil solteiro, profi ssão auxiliar de escrita 
fi scal, nascido em Guarulhos, SP no 
dia oito de outubro de mil novecentos 
e noventa e seis (08/10/1996), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Marcelo Souza 
Candido e de Sandra Cristina Antônio 
Candido.
Nathaly Teles de Oliveira Santos, 
estado civil solteira, profi ssão estudan-
te, nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e três de abril de dois mil e dois 
(23/04/2002), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Sebastião Teles dos Santos e 
de Rosemeire de Oliveira.

Ivan Rodrigues da Silva, estado civil 
divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dois de maio 
de mil novecentos e sessenta e dois 
(02/05/1962), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Alcides Pereira da Silva e de 
Andrômica Rodrigues da Silva.
Rosely Apparecida de Haro, estado 
civil divorciada, profi ssão funcionária 
pública, nascida em Subdistrito Brás, 
São Paulo, SP no dia vinte e seis de no-
vembro de mil novecentos e sessenta 
(26/11/1960), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Francisco de Haro e de Appa-
recida Ortiz de Haro.

Nilson Souza Santos, estado civil di-
vorciado, profi ssão soldador, nascido 
em Almadina, BA no dia três de feve-
reiro de mil novecentos e setenta e oito 
(03/02/1978), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Venancio Cardoso dos Santos e 
de Marlene Cavalcante Souza.
Rosana Maria Santana Correia, es-
tado civil solteira, profi ssão gerente de 
loja, nascida em Vera Cruz, BA no dia 
dois de fevereiro de mil novecentos e 
setenta e oito (02/02/1978), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de João Correia e de 
Maria das Graças Santana Correia.

Mauricio Rozeira Costa Júnior, esta-
do civil solteiro, profi ssão analista de re-
gistro, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e seis de julho de mil novecentos e 
noventa e três (26/07/1993), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de 
Mauricio Rozeira Costa e de Valdezia 
Honorata de Lima Costa.
Karoliny Medeiros Brandão, estado 
civil solteira, profi ssão professora, nas-
cida em São Paulo (Reg.1º Subdistrito 
de Guarulhos), SP no dia treze de no-
vembro de mil novecentos e noventa e 
seis (13/11/1996), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Hélio Medeiros Brandão e de 
Silvia Helena Brandão.

Vitor Hugo Nunes da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vin-
te e um de junho de mil novecentos e 
noventa e três (21/06/1993), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Siloé Ribeiro da Sil-
va e de Teresa Nunes de Morais Silva.
Paloma de Queiroz Aquino, estado ci-
vil solteira, profi ssão manicure, nascida 
em Santos (Reg.1º Subdistrito), SP no 
dia dezenove de setembro de mil nove-
centos e noventa e dois (19/09/1992), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Antonio 
Aquino Neto e de Flavia Leite de Quei-
roz.
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Johnny Silva Dourado, estado civil 
solteiro, profi ssão pesquisador, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dois de feve-
reiro de mil novecentos e oitenta e nove 
(02/02/1989), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Valdemar Evangelista Dourado e de Maria 
Barboza da Silva.
Érika Adriana dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de escrita fi scal, 
nascida em Guarulhos, SP no dia nove de 
junho de mil novecentos e oitenta e seis 
(09/06/1986), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Sebastião Manoel dos Santos e de Roseli 
Dias Franco dos Santos.

Danilo Alves Cassonato, estado civil 
solteiro, profi ssão ilustrador (artes visu-
ais), nascido em Subdistrito Vila Formo-
sa, São Paulo, SP no dia vinte e três de 
novembro de mil novecentos e oitenta e 
oito (23/11/1988), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Jose Roberto Cassonato e de Marcia 
Vieira Alves Cassonato.
Rachel Miranda Magro, estado civil sol-
teira, profi ssão revisora de texto, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e quatro de 
maio de mil novecentos e oitenta e sete 
(24/05/1987), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Reinaldo Ribeiro Magro e de Lindalva 
Aparecida Miranda Magro.

Renan Goes Dias de Souza, estado 
civil solteiro, profi ssão operador de cen-
tro de usinagem, nascido em Sbdistrito 
Brás, São Paulo, SP no dia dois de ja-
neiro de mil novecentos e noventa e três 
(02/01/1993), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Marcelo Dias de Souza e de Maria Apare-
cida Goes Cavalcante.
Talita Assis, estado civil solteira, profi s-
são pedagoga, nascida em Guarulhos, 
SP no dia onze de fevereiro de mil nove-
centos e noventa e três (11/02/1993), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Claudio José Assis 
e de Alecsandra Maria Collogni Assis.

Fernando Luís Lima Viviani, estado ci-
vil solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e nove de 
abril de mil novecentos e oitenta e dois 
(29/04/1982), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Osmar Viviani e de Maria da Concei-
ção Lima Viviani.
Bruna Lopes de Barros, estado civil 
solteira, profi ssão publicitária, nascida em 
Mairiporã, SP no dia sete de abril de mil 
novecentos e noventa e um (07/04/1991), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Fernando 
Luis de Barros e de Andrea Silva Lopes.

Diego Pereira da Rocha, estado civil sol-
teiro, profi ssão assistente administrativo, 
nascido em Distrito São Miguel Paulista, 
São Paulo (Reg.Distrito Itaim Paulista), 
SP no dia vinte e sete de setembro de mil 
novecentos e oitenta e nove (27/09/1989), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Jurandir 
Aparecido da Rocha e de Meide Pereira 
da Rocha.
Nathália Aguilla Bellini De Rosis, estado 
civil solteira, profi ssão bancária, nascida 
em Subdistrito Bela Vista, São Paulo, SP 
no dia quatro de novembro de mil nove-
centos e noventa e um (04/11/1991), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Paulo Roberto De 
Rosis e de Rosa Maria Aguilla Bellini De 
Rosis.

Marcelo Neves dos Reis, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Subdistrito Aclimação, São Paulo, SP no 
dia nove de setembro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (09/09/1985), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Manoel dos Santos 
Reis e de Teresa das Neves Souza San-
tos Reis.
Girlene Bezerra dos Santos, estado 
civil divorciada, profi ssão auxiliar admi-
nistrativo, nascida em Paulo Afonso, BA 
no dia primeiro de fevereiro de mil nove-
centos e oitenta e dois (01/02/1982), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Gonçalo Antonio 
dos Santos e de Maria do Carmo Bezerra 
dos Santos.

Marcelo Ferreira de Souza, estado civil 
divorciado, profi ssão consultor comer-
cial, nascido em Guarulhos, SP no dia 
dezessete de março de mil novecentos e 
setenta e oito (17/03/1978), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de José Geraldo de Souza 
e de Maria do Carmo de Souza.
Denise Aparecida Barros Correa, es-
tado civil divorciada, profi ssão profes-
sora, nascida em Subdistrito Cerqueira 
César, São Paulo, SP no dia onze de 
junho de mil novecentos e oitenta e três 
(11/06/1983), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Barros Correa e de Teresa Maria 
Correa.

Dailan de Jesus Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão analista de suporte, nas-
cido em Jequié (Reg.Distrito Baixão), BA 
no dia quatro de novembro de mil nove-
centos e noventa (04/11/1990), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de João Batista Rocha 
da Silva e de Ana Rita Ribeiro de Jesus.
Marcelle Stork Reis, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida em Rio de 
Janeiro (Reg.8ª Circunscrição), RJ no dia 
vinte e seis de dezembro de mil novecen-
tos e noventa e cinco (26/12/1995), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Ellen Marcio dos 
Santos Reis e de Lucelia Maria Stork de 
Macedo Reis.

Max Frank Véras Marques, estado civil 
divorciado, profi ssão motorista, nasci-
do em São Paulo (Reg.Vila Guilherme), 
SP no dia vinte e nove de novembro 
de mil novecentos e setenta e quatro 
(29/11/1974), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Osvaldo Marques e de Ines Véras Mar-
ques.
Eliana Reis da Silva, estado civil divor-
ciada, profi ssão cabeleireira, nascida 
em Ipirá, BA no dia oito de fevereiro 
de mil novecentos e setenta e nove 
(08/02/1979), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Geraldo Moreira da Silva e de Maria 
Almeida Reis.

Murilo Amorim Prates, estado civil sol-
teiro, profi ssão jogador de futebol, nasci-
do em São Paulo (Reg.Subdistrito Alto da 
Moóca), SP no dia três de maio de mil no-
vecentos e noventa e três (03/05/1993), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Daniel 
Prates e de Marta Lindiná Amorim Prates.
Andressa Reis de Victor, estado civil 
solteira, profi ssão contadora, nascida 
em Subdistrito Bela Vista, São Paulo, SP 
no dia dez de junho de mil novecentos e 
noventa e sete (10/06/1997), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de José Roberto de Victor 
Filho e de Roseli Reis Vieira de Victor.

José Jailson Pedro da Silva, estado ci-
vil solteiro, profi ssão serralheiro, nascido 
em Palmares, PE no dia doze de outu-
bro de mil novecentos e oitenta e oito 
(12/10/1988), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Pedro da Silva e de Maria Petrucia 
da Silva.
Carina Luiza de Jesus, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em Belo 
Horizonte (Reg.1º Subdistrito), MG no 
dia vinte de setembro de mil novecentos 
e oitenta e oito (20/09/1988), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Simone Maria de Jesus.

Henrique Lameirão Cintra, estado civil 
divorciado, profi ssão administrador, nas-
cido em Cornélio Procópio, PR no dia vin-
te e seis de março de mil novecentos e 
sessenta e cinco (26/03/1965), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Vicente de Paula Cin-
tra e de Maria Delfi na Lameirão Cintra.
Sara Dutra Gomes, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida em Rio Ver-
de, GO no dia dois de março de mil no-
vecentos e noventa e sete (02/03/1997), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Cristiano 
Gomes da Silva e de Edna Sousa Dutra.
(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL) 

João Batista de Souza, estado civil 
solteiro, profi ssão pedreiro, nascido 
em Suzano, SP no dia doze de julho 
de mil novecentos e sessenta e seis 
(12/07/1966), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Oswaldino Angelo de Souza e 
de Terezinha da Silva de Souza.
Maria Salommeia Nonato Costa Neta, 
estado civil solteira, profi ssão técnica 
de enfermagem, nascida em Parnaguá, 
PI no dia dois de outubro de mil nove-
centos e sessenta e nove (02/10/1969), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Floris-
valdo Pinto de Carvalho e de Maria Rita 
Nonato de Sousa.

Raimundo Gomes da Silva, estado ci-
vil viúvo, profi ssão aposentado, nascido 
em Quixada, CE no dia dezenove de 
novembro de mil novecentos e quarenta 
e três (19/11/1943), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de João Benedito da Silva e de 
Maria Gomes da Silva.
Maria Marilene Marques, estado civil 
solteira, profi ssão aposentada, nascida 
em Orós (Reg.Distrito de Igarói), CE no 
dia dois de novembro de mil novecentos 
e cinquenta e dois (02/11/1952), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Antonio Rego 
de Melo e de Maria Socorro Marques.

Kauê Cuchiaro Rocha, estado civil sol-
teiro, profi ssão analista fi nanceiro pleno, 
nascido em Santo André, SP no dia vin-
te e nove de outubro de mil novecentos 
e noventa e um (29/10/1991), residen-
te e domiciliado em São Bernardo do 
Campo, SP, fi lho de Valdeci Rocha e de 
Miriam Cuchiaro Rocha.
Ana Carolinne Silvestre de Carvalho, 
estado civil solteira, profi ssão autôno-
ma, nascida em Aracati, CE no dia cinco 
de agosto de mil novecentos e noventa 
e três (05/08/1993), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de José Almi de Carvalho e de 
Claudia Silvestre de Carvalho.

Leandro da Conceição Barbosa, 
estado civil solteiro, profi ssão técnico 
de segurança do trabalho, nascido em 
Campo Alegre, AL no dia vinte e dois 
de junho de mil novecentos e noventa 
e um (22/06/1991), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de José Leoncio Barbosa dos 
Santos e de Eliene Maria da Conceição.
Larissa Maria da Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Palmares (Reg.Água Preta), 
PE no dia nove de outubro de mil nove-
centos e noventa e oito (09/10/1998), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Antonio 
Zacarias da Silva Filho e de Maria José 
Marques da Silva Segunda.

Fabio Junior Fernandes da Silva, es-
tado civil solteiro, profi ssão separador, 
nascido em Quixadá, CE no dia deze-
nove de novembro de mil novecentos 
e oitenta (19/11/1980), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Mazerina Fernandes 
da Silva.
Patrícia Araujo de Oliveira, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de 
caixa, nascida em Guarulhos, SP no dia 
trinta e um de julho de mil novecentos e 
oitenta e sete (31/07/1987), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Laercio de Oliveira e 
de Neusa Araujo Costa de Oliveira.

Rogério Pinar Segura, estado civil sol-
teiro, profi ssão gerente de vendas, nas-
cido em Subdistrito Ipiranga, São Paulo, 
SP no dia onze de julho de mil novecen-
tos e setenta e cinco (11/07/1975), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Elias Segura 
e de Floripes Pinar Segura.
Débora Leal Pereira, estado civil di-
vorciada, profi ssão funcionária pública 
municipal, nascida em São Paulo (Sub-
distrito Vila Maria), SP no dia vinte e um 
de julho de mil novecentos e oitenta e 
três (21/07/1983), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Alcides Pereira e de Carmen 
Lucia de Souza Leal Pereira.

Éder Lourenço dos Santos, estado ci-
vil solteiro, profi ssão professor, nascido 
em Subdistrito Mooca, São Paulo, SP 
no dia oito de maio de mil novecentos e 
oitenta e cinco (08/05/1985), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Jorge Lourenço dos 
Santos e de Angela Bueno dos Santos.
Lidiane Magalhães Santos, estado ci-
vil solteira, profi ssão psicóloga, nascida 
em Guarulhos, SP no dia treze de janei-
ro de mil novecentos e oitenta e sete 
(13/01/1987), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de José da Silva Santos e de Maria 
Aparecida Magalhães Santos.

Jadeson Santos Barbosa, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante de marce-
naria, nascido em Moreno, PE no dia 
quatorze de julho de mil novecentos e 
oitenta e sete (14/07/1987), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Jair João Barbosa e 
de Vania Lucia Santos Barbosa.
Amanda Rodrigues Santos, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de repo-
sição, nascida em Franco da Rocha, 
SP no dia seis de setembro de mil no-
vecentos e noventa e seis (06/09/1996), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Jose Ca-
milo dos Santos e de Alzenita Rodrigues 
Lima Santos.

Marcos Jose Vinhando, estado civil 
divorciado, profi ssão empresário, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia primeiro 
de agosto de mil novecentos e setenta e 
um (01/08/1971), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Adail Vinhando e de Terezinha 
Rocha Vinhando.
Audrey Macéa Antunes, estado civil di-
vorciada, profi ssão professora, nascida 
em São Paulo, SP no dia dois de mar-
ço de mil novecentos e setenta e nove 
(02/03/1979), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lha de José Rubens Antunes e de Meire 
Macéa Antunes.
(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL) 

Rafael Mariano dos Reis, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP 
no dia trinta de março de mil novecentos 
e oitenta e oito (30/03/1988), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Luiz Carlos Mariano 
dos Reis e de Débora Cristina Margari-
da dos Reis.
Tatiana Plaça Tenório dos Santos, 
estado civil divorciada, profi ssão autô-
noma, nascida em Guarulhos, SP no dia 
seis de julho de mil novecentos e oitenta 
e cinco (06/07/1985), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Valdeci José dos Santos e 
de Marisa Plaça Tenório dos Santos.

Eduardo Bassi, estado civil solteiro, 
profi ssão comerciante, nascido em Sub-
distrito Penha de França, São Paulo, SP 
no dia oito de março de mil novecentos 
e sessenta e sete (08/03/1967), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Luiz Assis Ma-
galhães Bassi e de Cecilia Bassi.
Simone Moreira, estado civil divorcia-
da, profi ssão comerciante, nascida em 
São Paulo, SP no dia vinte e um de 
setembro de mil novecentos e setenta 
e cinco (21/09/1975), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Ovidio Candido Moreira e de 
Maria Ferreira Moreira.

Marcio Batista da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dezesseis de 
outubro de mil novecentos e oitenta e 
sete (16/10/1987), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de José Batista da Silva e de 
Márcia Aparecida da Silva.
Juliana Alves Mariano, estado civil sol-
teira, profi ssão publicitária, nascida em 
Guarulhos, SP no dia sete de novem-
bro de mil novecentos e oitenta e nove 
(07/11/1989), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Juarez Mariano e de Maria da 
Penha Alves de Sousa.

Jefferson Ferreira da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão operador de 
empilhadeira, nascido em Subdistrito 
Ipiranga, São Paulo, SP no dia primeiro 
de agosto de mil novecentos e oitenta e 
um (01/08/1981), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Gerson Ferreira da Silva.
Jéssica Alcantara Manhani, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia trinta e um de 
maio de mil novecentos e noventa e um 
(31/05/1991), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Edson Pinheiro Manhani e de 
Jussara Alcantara de Oliveira.

Everton da Cruz da Costa, estado civil 
solteiro, profi ssão agente de bagagem, 
nascido em Araras, SP no dia vinte e 
seis de junho de mil novecentos e oi-
tenta e cinco (26/06/1985), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Sebastião Saulo da 
Costa e de Marly Maria da Cruz.
Beatriz Aparecida dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de co-
brança, nascida em Guarulhos, SP no 
dia treze de janeiro de mil novecentos 
e noventa e cinco (13/01/1995), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Ademir dos 
Santos e de Rosana Aparecida Pereira 
dos Santos.

Itamar Correia da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Santa Rita do Passa Quatro, SP 
no dia vinte de novembro de mil nove-
centos e oitenta e sete (20/11/1987), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Celso 
Correia da Silva e de Ivone de Souza 
Silva.
Maria Solange de Oliveira, estado civil 
divorciada, profi ssão promotora de ven-
das, nascida em Antas, BA no dia treze 
de agosto de mil novecentos e setenta 
e seis (13/08/1976), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Manoel Gomes de Oliveira 
e de Josefa Pantaleão de Oliveira.

Cícero Nascimento Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão aposentado, 
nascido em Itambé, BA no dia dez de 
julho de mil novecentos e cinquenta e 
sete (10/07/1957), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Alberto Pereira Santos e de 
Maria Ribeiro do Nascimento.
Vera Lucia Freitas, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Guarulhos, 
SP no dia treze de setembro de mil no-
vecentos e sessenta (13/09/1960), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Dirce Freitas.

Caio Henrique Nunes Rezende, esta-
do civil solteiro, profi ssão fi scal, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e nove 
de setembro de mil novecentos e no-
venta e oito (29/09/1998), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Robson Rezende e 
de Simone Nunes Rezende.
Gabriela Rodrigues Miguel, estado 
civil solteira, profi ssão estudante, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia nove de 
junho de dois mil (09/06/2000), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Charles Almeida 
Miguel e de Luciana Rodrigues Miguel.

Gilvan da Silva, estado civil soltei-
ro, profi ssão encarregado de campo, 
nascido em Natal (Reg.Ofício Igapó), 
RN no dia vinte e nove de novembro 
de mil novecentos e setenta e três 
(29/11/1973), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Raimunda da Silva.
Elidiane Lima da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Natal (Reg.Ceará Mirim, 2º Ofício), RN 
no dia vinte e seis de janeiro de mil no-
vecentos e oitenta e um (26/01/1981), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Francis-
co Caninde Ferreira da Silva e de Tânia 
Lima da Silva.

Valter da Costa Meira Junior, estado 
civil divorciado, profi ssão coordenador 
de operação, nascido em São Paulo, 
SP no dia doze de junho de mil nove-
centos e setenta e sete (12/06/1977), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Valter 
da Costa Meira e de Clelia Maria Pe-
reira.
Adriana Andrade dos Santos, estado 
civil divorciada, profi ssão gerente de 
recursos humanos, nascida em São 
Paulo, SP no dia vinte e quatro de de-
zembro de mil novecentos e setenta e 
seis (24/12/1976), residente e domici-
liada em Distrito São Miguel Paulista, 
São Paulo, SP, fi lha de Valdir Alves dos 
Santos e de Bernadete de Andrade dos 
Santos.

Isac Roberto da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista autônomo, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, São 
Paulo, SP no dia vinte e nove de março 
de mil novecentos e cinquenta e sete 
(29/03/1957), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Bernardino Joaquim da Silva e 
de Maria dos Santos da Silva.
Creusmarina Barbosa da Silva, esta-
do civil divorciada, profi ssão auiliar de 
enfermagem, nascida em Dourados, 
MS no dia dezesseis de novembro 
de mil novecentos e sessenta e três 
(16/11/1963), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de José Marques da Silva e de Ma-
ria Barbosa da Silva.

Elenildo Souza dos Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão empresário, nas-
cido em Ibirapitanga, BA no dia cinco 
de agosto de mil novecentos e oitenta e 
quatro (05/08/1984), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Gilberto Alves dos Santos e 
de Alenice Maria de Souza.
Daiane da Silva dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão empresária, 
nascida em Vitória da Conquista, BA 
no dia seis de julho de mil novecentos e 
oitenta e nove (06/07/1989), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Francisco Medrado 
dos Santos e de Antônia Silva Lima.

Caio Sergio Mazzafi ori, estado civil 
solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em São Paulo, SP no dia qua-
tro de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e sete (04/12/1987), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Sergio Mazzafi ori e 
de Solange Senhorini Mazzafi ori.
Amanda Cardoso Gonçalves Alves, 
estado civil solteira, profi ssão fi siote-
rapeuta, nascida em São Paulo, SP no 
dia quatro de agosto de mil novecentos 
e oitenta e oito (04/08/1988), residente 
e domiciliada em Subdistrito Vila Maria, 
São Paulo, SP, fi lha de Armando Gon-
çalves Alves e de Maria Cristina Car-
doso Alves.

Willian Henrique Narcizo, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de cozinha, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte 
e seis de outubro de mil novecentos e 
oitenta e dois (26/10/1982), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Onofre Clarindo 
Narcizo e de Geralda Inacia Narcizo.

 Regiane Almeida da Silva, estado 
civil divorciada, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo (Alto da Mo-
óca), SP no dia trinta e um de março 
de mil novecentos e oitenta e nove 
(31/03/1989), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Rosalvo Alves da Silva e de 
Edilete Almeida da Silva.

 Canuto Araújo dos Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em Canavieiras (Reg.Camacan), BA no 
dia seis de novembro de mil novecen-
tos e oitenta e um (06/11/1981), resi-
dente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Faustino 
Araujo dos Santos e de Mariene Vitória 
dos Santos.
Claudete Dias da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão cabeleireira, nasci-
da em Monte Santo, BA no dia vinte e 
quatro de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e nove (24/12/1989), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Isidorio Pinheiro 
da Silva e de Rita dos Santos Dias e 
Silva.

Isaias Pereira Almeida Junior, estado 
civil divorciado, profi ssão eletricista, 
nascido em Codó, MA no dia cinco de 
junho de mil novecentos e setenta e 
um (05/06/1971), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Isaias Pereira Almeida e de 
Maria Pastora Macena Almeida.
Maria Cícera da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida 
em Quipapá, PE no dia dezoito de ju-
nho de mil novecentos e oitenta e cinco 
(18/06/1985), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Benedito Jacob da Silva e de 
Severina Elvira Floriano da Silva.

Marco Aurelio Ribeiro da Silva, es-
tado civil solteiro, profi ssão analista 
fi scal, nascido em Subdistrito Tucuruvi, 
São Paulo, SP no dia cinco de julho 
de mil novecentos e oitenta e nove 
(05/07/1989), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Vera Lucia Ribeiro da Silva 
Santos.
Pâmela Barsante, estado civil solteira, 
profi ssão gerente de eventos, nascida 
em Subdistrito Mooca, São Paulo, SP 
no dia treze de março de mil novecen-
tos e oitenta e quatro (13/03/1984), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de José Ri-
cardo Barsante e de Revenilda Ananias 
Ramos Barsante.

Paulo Henrique Martins, estado civil 
divorciado, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo, SP no dia oito 
de agosto de mil novecentos e ses-
senta e três (08/08/1963), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Antonio Hen-
riques Martins e de Selita Nenhaus 
Martins.
Marcia de Cassia Alves de Mou-
ra, estado civil divorciada, profi ssão 
securitária, nascida em São Paulo, 
SP no dia dezessete de setembro 
de mil novecentos e sessenta e oito 
(17/09/1968), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Odil Alves de Moura e de Apa-
recida Pereira de Souza Moura.
(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL) 
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Para anunciar nos classifi cados ligue: 
2823-0828/ 2823-0829 / 2823-0830

2823-0836 / 2823-0837

ANUNCIE

CASA AMARELA
A melhor casa de massagem 

da região. Sigilo absoluto
Churrasco grátis, 

todo sábadoTAXA 30 REAIS

 
Garotas passiva e Ativa
De segunda a sábado

09:00 ás 22hrs

Aceitamos todos 
os cartões

Tel: 2087-3362      94333-5562
Rua: Miguel Romano,30  Cen-

tro Guarulhos
        ( Atrás Poli Shop )

Tel: 2087-3362      94333-5562 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

R$15.000,00 de 
entrada

Parcelado em 3x
E 48x fi xas No boleto 

de $729,00.               

Terrenos 1000m² 
em Atibaia

(11)95275-2799

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005777-
63.2017.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Guaru-
lhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Porto Mendes, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a JAQUELINE AGUIAR DE AMORIM, RG 48.530.289-5, CPF 397.050.908-
40, uma ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL por parte de CONDO-
MÍNIO EDIFÍCIO PARQUE SANTA CLARA, visando o recebimento da quantia de 
R$7.069,26 (Sete mil, sessenta e nove reais e vinte e seis centavos) - Atualizada 
até Setembro/2018, representada pela cota condominial, antena coletiva e consu-
mo de gás vencidos entre 09/2016 a 09/2018 referentes à unidade 308 Bloco 18. 
Encontrando-se o Executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da importância recla-
mada. Prazo para Embargos: 15 (quinze) dias úteis. Neste prazo, reconhecendo 
o crédito do Exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 
inclusive custas e honorários, os Executados poderão requerer o pagamento do 
saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros 
de 1% ao mês. Não sendo localizados os Executados e decorrido o prazo deste, 
lhe será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, 
aos 31 de janeiro de 2019.

Arte Finalista
Salário/ CLT + VT + VR

Expediente de segunda à 
sexta das 08h às 18h

Comparecer p/ entrevista
Segunda, Quarta e Sexta das 

09 às 11 horas.
Trazer currículo.

Requisitos: Ter conhecimen-
to em Corel, Ilustrator e 

Photoshop
Av. Antonio Iervolino, 146 
Vila Augusta - Guarulhos

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!

Novo espaço de massagens 
terapêuticas sensuais,

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

CHARM
MASSAGENS

2859-5934

F:94845-0508  
   94872-1716 

Ramir Antonio da Silva, estado civil 
divorciado, profi ssão professor de ar-
tes marciais, nascido em Perus, São 
Paulo, SP no dia quatorze de dezem-
bro de mil novecentos e setenta e oito 
(14/12/1978), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Jailton Antonio da Silva e de Ro-
seli de Angelo da Silva.
Ketyucha Mesquita Martins de Godoi, 
estado civil solteira, profi ssão bancária, 
nascida em Santo André (Reg.2º Ofício 
Sobradinho, Distrito Federal), SP no dia 
dezesseis de fevereiro de mil novecen-
tos e oitenta e nove (16/02/1989), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Jorivê Martins 
de Godoi e de Alaira Mesquita Aragão 
de Godoi.

Celso da Silva Junior, estado civil sol-
teiro, profi ssão fi scal de obras, nascido 
em Guarulhos, SP no dia doze de de-
zembro de mil novecentos e noventa e 
seis (12/12/1996), residente e domicilia-
do em Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, 
SP, fi lho de Celso da Silva e de Renata 
Gonçalves Ferreira Silva.
Milenna Cerqueira Silva, estado civil 
solteira, profi ssão empresária, nascida 
em São Paulo, SP no dia vinte e nove de 
dezembro de mil novecentos e noventa 
e sete (29/12/1997), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de José Everaldo Bernardo da 
Silva e de Ivete Maria Mendes da Silva.
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Se alguém souber de 
algum impedimento, 

oponha-o na forma da 
Lei.

 Lavro o presente para 
ser afi xado no Serviço 

de Registro Civil e 
publicado na imprensa 

local.

   EMPREGOS 
    PRECISA-SE 

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

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

    IMÓVEIS 
    ALUGA-SE 

    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 

    APTO STUDIO 
    Mob, pronto p morar, ideal p 
estudante/ aeromoça 2440-9505 

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

    VENDE-SE 

    APTO VL AUGUSTA 
    2 dorms,1 suite, 1vaga 70mts 
valor R$250 mil, aceito fi nancia-
mento e FGTS F.99850-8667 

    TERRENOS GUARULHOS 
    Ótima localização há apenas 2 
km da praça 8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de R$720,00 Últi-
mas unid. NÃO PERCAM! F:4969-
4226/4969-0884 www.cooper-
terrahabitacional.com.br 

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

    NEGÓCIOS 
    OPORTUNIDADE 

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

    AGREGA-SE KOMBI E VANS 
    Início Imediato. Paga-se bem. F: 
96724-5421/ 2409-0019 

    SERVIÇOS 
    ESOTERISMO 

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

    RELAX 

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

    LOVE GIRLS DRINKS 
    Um bar diferente com Lindas 
Girls. Show todas as sextas as 
22hrs. Conheça nossas Girls. 
95722-0116/2488-6966 

    SERVIÇOS 

    MONTADOR DE MÓVEIS LUCAS 
    Fazemos montagens de mó-
veis. Whats 95830-7607   
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