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Curso de Logística da 
Fatec Guarulhos é o mais 
concorrido de todo estado
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Programa Jovem Trabalhador oferece 300 vagas até sexta-feira
GH Pág. 7
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Prefeitura reajuste a bolsa-auxílio em 
30% aos músicos da Orquestra Jovem
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O veto de Bolsonaro para gratuidade da bagagem até 23 kg está sendo 
analisada pelos deputados da Comissão de Viação e Transportes

GH Pág. 3

Iv
a

n
ild

o
 P

o
rt

o

Os passageiros estão insatisfeiros
com o veto do presidente Bolsonaro

Distribuição gratuita
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PRECONCEITO: A cantora Ludmilla disse sofrer preconceitos após assumir o namoro com uma 
bailarina, além de ter perdido contratos de trabalho ao anunciar a orientação sexual GH Pág. 11

Passageiros de
Cumbica criticam
veto à isenção da
taxa de bagagem
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Renato S. Cerqueira/AE
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Dorival Lima
Uma vergonha a atitude 
do nosso Supremo Tri-
bunal Federal (STF) ao 
fazer retornar a censura 
contra a imprensa. Para 
piorar, ainda temos um 
presidente que, até o 
momento, nada fez pelo 
nosso país: basta vermos 
o alto número de desem-
pregados. Estamos iguais 
a caranguejos, andando 
de ré.

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

responsáveis pela polui-
ção ambiental? 

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

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

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

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

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

Mega Sena
Concurso n° 2162
22/06/2019
11 - 16 - 22 - 30 - 34 - 42

 
Lotofácil
Concurso n° 1830
21/06/2019 
01 - 03 - 05 - 08 - 10
11 - 12 - 14 - 17 - 18
19 - 20 - 22 - 23 - 24

Lotomania
Concurso n° 1980 
21/06/2019
00 - 01 - 08 - 09 - 11
15 - 16 - 27 - 54 - 58
61 - 63 - 67 - 68 - 69
78 - 79 - 89 - 93 - 95

Dupla Sena
Concurso n° 1951
22/06/2019
Primeiro sorteio 
05 - 09 - 32 - 37 - 41 - 49
Segundo sorteio
10 - 19 - 26 - 33 - 35 - 46

Federal
Extração n° 05399
22/06/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   37117            500.000,00
2º  71539              27.000,00 
3º  80239            24.000,00
4º  46873              19.000,00
5º  78405              18.329,00

 Coisa do passado
Nesta segunda-feira (24), a Anatel liberou as concessionárias de telefonia da obrigação 
de investir em orelhões, para que possam levar o sinal de celular 4G a quase 1.500 
áreas isoladas e carentes. Os orelhões restantes nas ruas do país estão estragados, 
principalmente na capital paulista.

Uma operação da Polícia 
Civil, derivada de investi-
gação sobre o incêndio e 
desabamento do edifício 
Wilton Paes de Almeida, no 
Largo do Paissandu, prendeu 
nesta segunda-feira (24) qua-
tro pessoas, integrantes de 
movimentos de moradia, por 
suspeita de extorsão. Os mo-
vimentos sociais, no entanto, 
dizem que as prisões foram 
motivadas por perseguição e 
criminalização dos movimen-
tos por moradia.

Segundo o delegado 
André Vinicius Figueiredo, da 
3ª Delegacia da Divisão de 
Investigações Criminais (DIG) 
do Departamento Estadual 
de Investigações Criminais 
(Deic), as pessoas investiga-
das obrigavam os morado-
res do prédio a pagar uma 
taxa. “Quem não pagava 
era agredido fisicamente e 
ameaçado sob pena de sair 
do local”, disse.

De acordo com ele, as 
prisões foram motivadas 
com base no depoimento de 
13 testemunhas, após denún-
cias anônimas. “O que esta-
va ocorrendo era desvio de 
dinheiro. Essas testemunhas 

estavam sendo extorquidas 
para pagarem, sob ameaça, 
uma quantia que estava 
entre R$ 200 ou R$ 400 
para ficarem hospedadas 
no movimento. E colhemos 
informações de que ali havia 
ameaças, agressões físicas. 
”, disse o delegado.

Sete pessoas morreram 
no desabamento do prédio 
e outras duas continuam 
desaparecidas até hoje. 
O edifício Wilton Paes de 
Almeida ficava no Largo 
do Paissandu, no centro da 
capital paulista.

Durante a operação, 
foram cumpridos também 17 
mandados de busca e apre-
ensão. A polícia chegou a 
pedir a prisão de 17 pessoas, 
mas a Justiça decretou a 
prisão de nove pessoas. 

Do total de mandados 
de prisão expedidos pela 
Justiça, apenas quatro foram 
cumpridos. Todos os manda-
dos são de prisão temporá-
ria, por cinco dias. As prisões 
atingem principalmente 
membros do Movimento Sem 
Teto do Centro (MSTC) e do 
Movimento de Moradia para 
Todos (MMPT).

Polícia prende líderes de 
movimentos por moradia 
na cidade de São Paulo

Movimento diz que prisões são arbitrárias
Por meio de nota divul-

gada nas redes sociais, o 
Movimento Sem Teto do 
Centro (MSTC) repudiou as 
prisões. “O MSTC repudia 
veementemente essa nova 
tentativa de criminalização 
dos movimentos sociais 
de moradia através da 
perseguição judicial de seus 
líderes e exige a imediata li-
bertação de seus membros.”, 
diz a nota.

Segundo o advogado 
Ariel de Castro Alves, que 
defende duas pessoas 
detidas, nenhum dos quatro 
presos na operação desta 

segunda-feira tinham qual-
quer ligação com o prédio 
que desabou no Largo do 
Paissandu. “As quatro pesso-
as que estão aqui são de ou-
tros movimentos de moradia 
e que, no nosso entender, 
estão sendo criminalizadas. 
É uma criminalização dos 
movimentos sociais”, disse 
Alves. 

Para o advogado Be-
nedito Roberto Barbosa, 
que defende a União dos 
Movimentos de Moradia de 
São Paulo e o Centro Gaspar 
Garcia de Direitos Humanos, 
as prisões foram arbitrárias.

Rovena Rosa/ABr
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Antônio Boaventura

A iniciativa do presidente 
Jair Bolsonaro (PSL) de ve-
tar a isenção da cobrança 
de taxa para bagagens de 
até 23 quilos não foi bem 
vista pelos passageiros do 
Aeroporto Internacional de 
São Paulo–Guarulhos, em 
Cumbica. 

A Comissão de Viação 
e Transportes, da Câmara 
dos Deputados, espera 
que a gratuidade possa ser 
retomada.

“Tendo em vista a 
decisão do presidente 
Bolsonaro de vetar a 
bagagem gratuita em voos 
domésticos, convoquei 
a comissão de Viação e 
Transportes para votar o 
Projeto de Decreto Legisla-
tivo 578/2016 que retoma 
a gratuidade em benefício 
do usuário. Essa proposta 
já foi aprovada no Senado 
e, se aprovado nas comis-
sões da Câmara, derruba 
a cobrança e não depende 
de análise do presidente”, 

disse o deputado federal e 
presidente da comissão Eli 
Corrêa Filho (DEM).

“O valor cobrado pelas 
bagagens está muito 
acima da realidade atual. 
Você até consegue com-
prar mais baratos pelos 
sites, mas na hora do 
embarque pelas agências 
de viagens cobram outro 
valor. Na empresa que 
estou embarcando custa 
R$ 120. O valor está muito 
alto”, declarou Ricardo 
Moura, 34 anos, operador 
logístico, que aguardava 
seu embarque para a cida-
de de Recife. 

Já o professor Carlos 
Pereira, 53, que estava 
embarcando para Cuia-
bá, entende que estas 
cobranças extras para 
embarque aéreo pesam no 
orçamento e impedem que 
os passageiros possam 
consumir ou adquirir bens 
e serviços.

“Eu acho ruim por que 
antes nós tínhamos direito 

ás bagagens de até 23 qui-
los e aumenta mais ainda 
o nosso custo. Em algumas 
empresas, a antecipação 
está sendo cobrada. Isso 
é um absurdo. Você não 
pode nem fazer o check-in 
antes”, declarou.

Na semana passada, 
Bolsonaro vetou trecho 
da medida provisória, 
que tinha como objetivo 
conceder de forma gratuita 

bagagens de até 23 quilos 
para passageiros do trans-
porte aéreo. 

Diante deste cenário, 
apenas bagagens de até 
10 quilos terão a gratuida-
de garantida. De acordo 
com a assessoria da 
presidência, esta medida 
adotada por ele ocorreu 
por razões de interesse 
público e violação ao pro-
cesso legislativo.

Passageiros criticam veto de Bolsonaro a
isenção da cobrança de taxa de bagagens
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Na Semana do Conhecimento, Semcitec 
é espaço para trabalhos universitários

Consolidado como o 
maior evento acadêmico 
da cidade vinculado a ci-
ência, tecnologia, inovação 
e empreendedorismo, a 
Semana do Conhecimento 
tem entre suas ativida-
des a Semana Municipal 
de Ciência e Tecnologia 
(Semcitec), direcionada a 
universitários, instituições 
de ensino superior e pes-
quisadores.

Os interessados devem 
inscrever seus trabalhos 
acessando o endereço ele-
trônico semanadoconhe-
cimento.guarulhos.sp.gov.
br até 2 de setembro. Em 
2018, a Semana do Conhe-
cimento mobilizou cerca 
de 10 mil pessoas.

Com o tema “Bioecono-
mia: Diversidade e Riqueza 
para o Desenvolvimento 
Sustentável”, este ano a 
Semana do Conhecimento 
acontece entre os dias 21 
e 25 de outubro, no Cen-
tro Adamastor. O evento é 
realizado pela Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 

Desenvolvimento Científi -
co, Econômico, Tecnológi-
co e de Inovação (SDCETI).

O evento conta ainda 
com a Feira de Ciências 
e de Engenharia de Gua-
rulhos (Feceg).Conforme 
o secretário da SDCETI, 
Rodrigo Barros, ao concen-
trar atividades como a 
Semcitec dentro de um 
evento que contempla 
outras ações acadêmicas, 
a Prefeitura favorece a 
interação entre as mais 
variadas vertentes do co-
nhecimento, promovendo 
integração entre os níveis 
básico, médio, técnico, 
superior e empreendedor.

“A Semana do Conhe-
cimento é um esforço do 
governo Guti para fortale-
cer o sistema de inovação 
e ciência em Guarulhos, 
dando protagonismo às 
instituições de ensino 
públicas e particulares, en-
volvendo crianças, jovens, 
o público universitário e os 
empreendedores”, comen-
ta Rodrigo Barros.
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Antônio Boaventura

Em ritmo de férias por 
conta da proximidade do 
recesso parlamentar que 
tem início no dia 1º do 
próximo mês, os vereado-
res de Guarulhos avaliam 
na sessão desta terça-feira 
(25) a criação do Fundo de 
Direitos da Pessoa com De-
fi ciência, que estará ligado 
ao Conselho Municipal que 
defende a causa. O projeto 
foi apresentado ao Legislati-
vo pelo prefeito Guti (PSB).

Caso a proposta seja apro-
vada, o chefe do Executivo 
poderá fazer as indicações 
para a ocupação de 20 
cargos entre titulares e 
suplentes, com mandato de 
dois anos. As funções serão 
divididas entre a sociedade 
civil e o poder público. Este 
novo órgão terá a seguinte 
estrutura: Presidência; Vice-
-Presidência; 1º e 2º Secre-
tários e Coordenadores das 
Comissões.

“Com a promulgação da 

Lei nº 7.550, de 19/04/2017, 
a Coordenadoria de Políticas 
para Pessoas com Defi ciên-
cia e Mobilidade Reduzida 
passou a denominar-se Sub-
secretaria de Acessibilidade 
e Inclusão, restando, desta 
forma, a necessidade de 
adequação da Lei nº 6.889, 
de 2011, para fazer constar a 
nova nomenclatura em seus 
dispositivos”, justifi cou Guti.

Segundo o projeto, seu 
propósito é a captação 
e aplicação de recursos, 
para implementação de 
programas e projetos com 
o objetivo de viabilizar o 
funcionamento da Política 
de Atendimento às Pes-
soas com Defi ciência, sob 
fi scalização do Conselho 
Municipal das Pessoas com 
Defi ciência.

“Foram efetivadas modifi -
cações de caráter de gestão 
do Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Defi -
ciência e do Fundo Municipal 
dos Direitos da Pessoa com 
Defi ciência, além de dispor 
sobre a alternância na ocupa-
ção do mandato do presi-
dente, do vice-presidente 
e dos 1º e 2º secretários do 
Conselho”, observou.

Prefeitura remove construção em área de 
proteção ambiental no Jardim Ponte Alta

Emissão de Carteira do Idoso cresce
 78,6% no primeiro semestre do ano

Curso de Logística da 
Fatec Guarulhos é o mais 
concorrido do Estado 

Câmara avalia criação do Fundo de 
Direitos da Pessoa com Deficiência

A Prefeitura de Guaru-
lhos promoveu uma ação 
de remoção de uma cons-
trução que estava sendo 
empreendida em uma área 
de proteção ambiental 
(APA) na altura do número 
1.227 da avenida Florestan 
Fernandes, às margens do 
córrego Santa Paula, no 
Jardim Ponte Alta.

Com base em denúncia 
anônima, a operação foi 

defl agrada e concluída por 
funcionários do Departa-
mento de Acompanha-
mento e Controle de Ocu-
pações Irregulares (Dacoi), 
da Secretaria de Justiça, 
com o apoio da Guarda 
Civil Municipal (GCM) e da 
Proguaru.

O Dacoi é o órgão res-
ponsável pela fi scalização 
preventiva no intuito de 
coibir ocupações irre-

gulares em vias e áreas 
públicas, áreas de risco e 
de proteção ambiental. O 
departamento trabalha em 
conjunto com outros se-
tores da Prefeitura como 
as Secretarias de Meio 
Ambiente, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano, 
Secretaria de Assuntos 
para a Segurança Pública, 
e Proguaru, dependendo 
do caso.

A procura pela Carteira do 
Idoso em Guarulhos cresceu 
78,6% no primeiro semes-
tre deste ano em relação 
ao mesmo período do ano 
passado, passando de 
1.809 pedidos em 2018 para 
3.231em 2019. Durante todo 
o ano de 2018 foram emitidos 
3.277 documentos, o que 
signifi ca que, em apenas seis 
meses, praticamente toda a 
demanda do ano passado 
foi igualada. Os dados foram 
divulgados pela Secretaria de 
Desenvolvimento e Assistên-
cia Social nesta segunda-feira 
(24).

A Carteira do Idoso é 
um documento da pessoa 
acima de 60 anos que não 
tem como comprovar renda 
individual de até dois salários 
mínimos para obtenção de 
gratuidade ou desconto de 
no mínimo 50% no valor das 
passagens de ônibus interes-
taduais, conforme estabeleci-
do no Estatuto do Idoso (Lei 
nº 10.741/03).

A procura pelo documento 

vem crescendo ano a ano. 
Segundo a Pasta, em 2016 
foram emitidas 970 carteiras, 
contra 1.395 em 2017 e as já 
citadas 3.277 em 2018.

O idoso interessado em ad-
quirir a Carteira deve procurar 
o Centro de Referência da 
Assistência Social (Cras) e se 
inscrever no Cadastro Único 
de Programas Sociais (CadÚ-
nico) para obter o Número 
de Identifi cação Social (NIS). 
Caso ele já tenha seus dados 
no Cadastro Único e estejam 
atualizados, o Cras irá verifi -
car o NIS existente e solicitar 

a carteira no sistema.
A Carteira do Idoso contém 

informações de identifi cação 
do cidadão, do município em 
que ele vive, o NIS e uma 
foto. Atualmente, os idosos 
com comprovante de renda 
já têm acesso a descontos 
ou gratuidade em viagens 
interestaduais.

Mais informações podem 
ser obtidas em uma das 
unidades dos Cras, cujos en-
dereços estão no link www.
guarulhos.sp.gov.br/centro-
-de-referencia-da-assistencia-
-social-cras

O curso superior tec-
nológico de Logística, 
oferecido na Faculdade 
de Tecnologia do Esta-
do (Fatec) Guarulhos, 
é o mais concorrido do 
processo seletivo para 
o segundo semestre de 
2019. Os 875 inscritos 
vão dispu-
tar as 40 
vagas no 
período 
da noite, 
o que cor-
responde 
a 21,88 
candida-
tos por 
vaga.

Mais uma vez, o curso 
de Análise e Desenvol-
vimento de Sistemas 
(ADS) se mantém entre 
os mais procurados 
nas Fatecs Carapicuíba 
(20,45 c/v), São Paulo 
(18,23 c/v), Zona Leste 
(17,75 c/v), Sorocaba 

(14,50 c/v), Zona Sul 
(14,43 c/v) e Mogi das 
Cruzes (14,03 c/v).

Três cursos do eixo 
tecnológico de Gestão 
e Negócios integram a 
relação: Comércio Ex-
terior, da Fatec Barueri 
(15,33 c/v), Marketing 

(14,74 c/v) 
e Gestão 
de Ne-
gócios e 
Inovação 
(14,00 c/v), 
ambos 
da Fatec 
Sebrae.

O núme-
ro de ins-

critos para o vestibular 
ultrapassa 62,5 mil. A 
prova será realizada no 
próximo domingo, dia 
30 de junho. A deman-
da por curso e unidade 
está disponível no site: 
www.vestibularfatec.
com.br.  
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O número de inscritos
no vestibular 2019
ultrapassa 62,5 mil; 

a prova será realizada 
no próximo dia 30
em várias cidades
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Retirada dupla
A vereadora Janete Pietá renun-

ciou à liderança da bancada do 
PT na Câmara. Ao comunicar a 
decisão via WhatsApp, em seguida 
saiu do grupo de petistas…

Teoria da conspiração
As decisões de Janete Pietá 

reforçaram especula-
ções que seu marido, o 
prefeiturável Elói Pietá, 
poderá deixar o PT para 
concorrer à Prefeitu-
ra. Cogita-se a REDE, 

ligada ao vice-prefeito Alexandre 
Zeitune, rompido com o prefeito 
Guti PSB)...

Esgarçou
O ex-secretário de Gestão Nilson 

Gonçalves abdicou da presidência 
estadual e se desfiliou da REDE. 
Deverá anunciar ainda nesta se-

mana seu novo partido. Há quem 
aposte que ele estaria próximo 
do grupo político da prefeiturável 
Fran Corrêa (PSDB)...

Consegue mentalizar?
Para alguns interlocutores, o 

prefeito Guti (PSB) já deu a enten-
der que seu vice em 2020 será 
de outro partido. E que não será 
nenhum dos seus secretários…

Catequese
Na quarta-feira, dia 26, às 14h30, 

haverá palestras de marketing 
eleitoral na Câmara Municipal. 
Um dos especialistas no evento 
gratuito será o guru-guaru Justino 
Pereira, que atuou nas campanhas 
dos prefeitos Pietá e Almeida...

Instabilidade
O partido NOVO está oscilando 

em seu número de filiados ativos 
(leia-se em dia com a contribui-
ção mensal de R$ 29,80). Estava 
com 166 aptos. Se baixar de 150 
integrantes, não participará das 

eleições 2020. A filiação pode ser 
feita no site novo.org.br …

A conferir
Tramita no 1º DP o inquérito 

331/19. Tem a ver com multa vulto-
sa aplicada em 2006 pela Secreta-
ria de Meio Ambiente,. Sindicância 
não apontou irregularidades. O 
advogado de defesa do multado 
acredita que a investigação poli-
cial irá encontrar…

com bônus de até

R$5.000,00
na versão Shine*

NOVO
SUV CITROËN C4 CACTUS

*Consulte a concessionária

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

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

No trânsito, dê sentido à vida.
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O governo do Estado 
de São Paulo informou 
nesta segunda-feira, 24, 
que vai leiloar mais de R$ 
52 milhões em créditos 
de ICMS, por meio de pla-
taforma eletrônica da B3. 
Serão ofertadas 301 cotas, 
com deságio inicial de 
7,7%. O certame ocorrerá 
daqui a uma semana, no 
dia 1o, das 10h às 12h.

O montante a ser leiloa-
do é o segundo maior já 
registrado desde o início 
desse tipo de venda pro-
movida pelo Estado, que 
vai para a 13ª edição.

São aptas a participar do 
leilão empresas contribuin-
tes de ICMS no Estado e 
que apresentem propostas 
que respeitem o desá-
gio inicial. As empresas 
devem encaminhar sua 
declaração de intenção de 
participação até as 18h da 
próxima quinta-feira, no 
dia 27. 

Governo de SP 
vai leiloar R$ 
52 milhões em 
créditos de ICMS

Governo estuda privatizar 16 mil km 
de rodovias por meio de concessões

O governo federal 
pretende transferir 16 
mil quilômetros (km) de 
rodovias para a inicia-
tiva privada por meio 
de concessões, disse 
nesta segunda-feira (24) 
o ministro da infraestru-
tura, Tarcísio Gomes de 
Freitas. Em um encontro 
com empresários no Rio 
de Janeiro, ele afi rmou 
que praticamente toda 
a malha viária do estado 
deve ser concedida à ini-
ciativa privada, incluindo 
o Arco Metropolitano e a 
Rodovia Rio-Santos.

Freitas afi rmou que a 
nova concessão da Rio-
-Teresópolis será feita 
incluindo o Arco Metropo-
litano, e a nova conces-
são da Rio-Juiz de Fora 
(BR-040) vai contemplar 
as obras na subida da 
serra, em Petrópolis.

O ministro também 

adiantou que a licitação 
da Dutra (BR-116) vai 
incluir obras da nova des-
cida da Serra das Araras 
como investimento obri-
gatório. O leilão da BR-116 
está previsto para o ano 
que vem, e o vencedor vai 
operar a partir de 2021.

O ministro citou outras 
rodovias que estão nos 
planos do governo para 
concessão: os percursos 
das BRs 163 e 230, entre 
Mato-Grosso e Pará, das 
BRs 381 e 262, entre 
Minas e Espírito Santo, e 
das BRs 364 e 365, entre 
Minas e Goiás.

No setor portuário, além 
de terminais, o governo 
pretende privatizar Com-
panhia Docas, e a primei-
ra experiência será com a 
Docas do Espírito Santo. A 
empresa foi escolhida por 
ter menor passivo traba-
lhista, menos funcionários 

e menos contratos de 
arrendamento. “É um bom 
case para começar essa 
jornada”, disse o ministro.

Em ferrovias, o gover-
no planeja aproveitar os 
pagamentos de outorga 
das concessões para que 

as empresas concessio-
nárias construam novas 
ferrovias. A exigência 
já deve ser incluída na 

renovação da concessão 
da Vale nas estradas 
de ferro dos Carajás e 
Vitória-Minas.
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Mais barato, táxi aéreo clandestino cresce em SP
São Paulo tem uma das 

maiores frotas de helicóp-
teros do mundo, mas um 
número cada vez maior 
dessas aeronaves voa de 
forma irregular. Autoridades 
e representantes da aero-
náutica estão preocupados 
com o aumento dos “Ta-
cas” - como são chamadas 
as aeronaves registradas 
como privadas, mas que fa-

zem táxi aéreo clandestino. 
Representantes do setor 
relacionam essa atividade a 
uma escalada nos acidentes 
desde 2015.

O aumento dos voos clan-
destinos se dá por meio de 
concorrência predatória 
com o táxi aéreo regular, a 
ponto de empresários que 
atuam de acordo com a lei 
deixarem de fazer serviços 

como voos panorâmicos, 
festas e viagens para litoral 
e interior diante da competi-
ção desleal. 

“A maior parte desses ser-
viços (de transporte) hoje 
é ‘Taca’”, diz Rafael Dylis, 
controlador de voo da Heli-
marte, empresa instalada no 
Campo de Marte, zona norte 
paulistana. “Uma viagem em 
que cobramos R$ 5,9 mil é 
oferecida por R$ 3 mil pelo 
‘Taca’”. Diante disso, a em-
presa migrou para outros 
nichos, fechando contratos 
com outras empresas no lu-
gar do transporte avulso de 
passageiros.

“De 60% a 70% dos voos 
hoje são clandestinos”, diz 
o diretor da Associação 
Brasileira de Táxis Aéreos e 
de Manutenção de Produ-
tos Aeronáuticos (Abtaer), 
Domingos Afonso. “Há dez 
anos, havia cerca de 300 
empresas de táxi aéreo no 
Brasil. Hoje, há 117.” Ele des-
taca que, em São Paulo, o 
problema é ainda pior por 
causa dos brokers, os ven-

dedores de passagens clan-
destinas. “São pessoas que 
sempre sabem onde estão 
pilotos e helicóptero e con-
seguem contato com alguém 
que pode oferecer cotação 
mais barata do que o de uma 
empresa (regular).”

Há ainda a oferta de servi-

ços em sites das empresas 
irregulares que confundem o 
passageiro - especialmente 
quem não é usuário frequen-
te. A reportagem checou o 
prefi xo de aeronaves nas 
fotos de anúncios de quatro 
empresas - em três, as aero-
naves eram clandestinas. 
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Youtubers pilotos divulgam 
serviços nas redes sociais

Em redes sociais, you-
tubers pilotos também 
divulgam serviços como 
transporte de noivas para 
casamentos em helicópte-
ros que, após checagem, 
se mostram piratas. Em de-
zembro de 2016, a auxiliar 
de enfermagem Rosemere 
do Nascimento, de 32 anos, 
morreu em uma queda de 
helicóptero na Grande São 
Paulo quando ia para seu 
casamento em um “Taca”.

O serviço clandestino 
difere do táxi aéreo regular 
não só pela falta de licencia-
mento adequado. A carga 

de exigências de segurança 
para um helicóptero privado 
é menor.

Pilotos de transporte de 
passageiros passam por 
três avaliações anuais e 
devem ter ao menos 500 
horas de experiência. Heli-
cópteros privados têm uma 
inspeção ao ano, e os co-
mandantes precisam de 40 
horas de voo. A cobertura 
do seguro é mais abran-
gente para o táxi regular. E 
a manutenção deve ser em 
ofi cinas credenciadas. Com 
isso, a Abtaer estima manu-
tenção até 50% mais cara.
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A Prefeitura de Gua-
rulhos recebe até esta 
sexta-feira (28) inscrições 
dos interessados em 
participar do Programa 
Jovem Trabalhador. A 
iniciativa, viabilizada pela 
Secretaria Municipal do 
Trabalho, oferece 300 
vagas em cursos profi s-
sionalizantes para jovens 
com idade entre 16 e 
21 anos, moradores de 
Guarulhos e que este-
jam desempregados. A 
previsão de início das 
aulas é o próximo dia 
7 de agosto, no CIDAP, 
localizado na Rua Quinze 
de Novembro, 63 – 4º 
andar – Centro.

Os cursos oferecidos 
para o período da manhã 
são: marketing e vendas, 
montagem e manutenção 
de computadores, auxiliar 
de hotelaria, robótica e 
organizador de eventos. 

Já para o período da 
tarde, são: auxiliar admi-
nistrativo, web designer, 
auxiliar de logística, au-
xiliar de recursos huma-
nos e impressor gráfi co 
(impressor de banda 
larga e estreita). Cada um 
dos cursos tem 30 vagas 
disponíveis.

O programa disponibi-
lizará aos participantes 
bolsa-auxílio de R$ 120 
reais por mês, vale-
-refeição de R$ 66,00 
e vale-transporte de R$ 
9,88 por dia.

Nesta edição, as ins-
crições acontecem em 
cinco locais diferentes 
listados abaixo, a fi m de 
descentralizar o acesso 
dos jovens à qualifi cação 
profi ssional. Em cada 
local serão distribuídas 
600 senhas, sendo 60 
para cada curso.

O prefeito Guti visitou o 

primeiro dia das inscri-
ções, que aconteceu 
nesta segunda-feira (24) 
no CEU Presidente Dutra, 
e aproveitou a oportuni-
dade para conversar com 
os jovens sobre as ex-
pectativas sobre o curso. 
“Cada vez mais precisa-
mos de pessoas qualifi -
cadas para preencher as 
vagas das empresas que 
estão chegando a cidade, 
então a oferta destes 
cursos cumpre um papel 
muito importante: fazer 
com que nossos jovens 
consigam uma boa co-
locação no mercado de 
trabalho”, afi rmou.

Os interessados devem 
comparecer a um dos 
locais munidos de cópia 
e original do RG, CPF, 
comprovante de ende-
reço e CPF do chefe de 
família (responsável pela 
casa).

Com bolsa-auxílio e 300 vagas, Programa 
Jovem Trabalhador abre inscrições até 6a
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NOVA COLEÇÃO

Portobello Shop - Av. Salgado Filho, 1883

(11) 2461.8080

Tudo em Até

10X
*

*Consulte condições na loja.

Confira o calendário dos próximos dias 
25/06 das 9h às 15h30 – CEU Ponte Alta 

(Rua Pernambuco, 836 – Jardim Ponte Alta I)
26/06 das 9h às 15h30 – CEU Parque São 

Miguel (Rua Joaquim Moreira, S/N – Parque 
São Miguel)

27/06 das 9h às 15h30  – CIET Vila Au-

gusta (Avenida Antônio Iervolino, 225 – Vila 
Augusta)

28/06 das 9h às 15h30 - Telecentro Santa 
Mônica (Estrada David Correa, 1.117 – Cabu-
çu – Dentro do restaurante popular Santa 
Mônica). 
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Divulgação

[ bloco de notas ]

Hérkules-Guarulhos disputa Brasileiro 
de handebol em Santa Catarina

A partir desta quarta-feira 
(19), o Hérkules-Guarulhos dis-
puta o Campeonato Brasileiro 
Infantil Masculino de hande-
bol, que será realizado em 
Tubarão, Santa Catarina. Os 
guarulhenses estão no grupo 
A ao lado de Sorriso (MT), Alto 
Paraná (PR) E Clube Regatas 
Brasil (AL). No grupo B estão 
EC Pinheiros (SP), Castro 
Alves (ES), Tubarão (SC) e 
Clube Português Recife (PE). 
Os dois primeiros colocados 
de cada chave fazem a semifi -

nal do torneio. O campeão 
brasileiro representará o país 
no Torneio Sul-Americano, 
ainda com data e local a ser 
defi nido

“As equipes são fortes. 
Teremos difi culdades nesta 
competição, porém nossa 
equipe está muito bem 
preparada. As chances de 
título são grandes e faremos 
o possível para representar 
bem nossa cidade”, disse 
Alexandre “Zuza”, técnico do 
time guarulhense.

[ bloco de notas ]

Representantes da atual 
música caipira de raiz, 
a dupla Arlindo Lima & 
Ramon Vieira apresenta 
o show “Tropeada”, neste 
sábado (29), às 16h, na 
Praça do Aviador, no Co-
caia. O espetáculo, que 
tem entrada gratuita e 
classifi cação livre, conta 
com apoio cultural da 
Prefeitura de Guarulhos, 
da Secretaria da Cultura 
do Estado de São Paulo, 
por meio do Programa de 
Ação Cultural (ProAC), e 
patrocínio da Cobasi.

A apresentação integra 
turnê com oito apresen-
tações gratuitas pelo 

estado de São Paulo e 
conta com composições 
de autoria da dupla, fruto 
da existência de pro-
dução contemporânea 
de música de raiz. “A 
autêntica música regional 
não está só nas lembran-
ças, mas se recria e se 
renova sempre buscando 
referências na tradi-
ção”, pontua o violeiro e 
compositor Arlindo Lima, 
inspirado em nomes 
como Carreirinho, Teddy 
Vieira, Waldemar Henri-
que, Pena Branca, dentre 
outros. O show contará 
também com músicas de 
domínio popular.

Sábado tem show gratuito de Arlindo 
Lima e Ramon Vieira na Praça do Aviador

Prefeitura recebe visita de 
comandante da GCM de Itapeva

Com o objetivo de compar-
tilhar conhecimentos e expe-
riências, a Inspetoria de Pa-
trulhamento Tático – Romu 
recebeu o comandante da 
GCM de Itapeva, Alessandro 
Rodrigues Fonseca, e sua 
equipe, na última terça-feira, 
dia 18. Além da troca de co-
nhecimentos, a visita buscou 
fi rmar parceria para que um 
grupo selecionado de guar-
das de Itapeva passe por um 
curso de formação técnica e 
procedimentos operacionais 
voltados à implantação da 

Ronda Municipal – Romu na 
cidade.

O comandante Fonseca 
enfatizou que a GCM de 
Guarulhos é referência entre 
as guardas municipais e que 
busca implantar a ROMU 
de Itapeva seguindo os 
parâmetros aplicados pela 
Guarda de Guarulhos. “A im-
plantação da Romu atenderá 
plenamente a população de 
Itapeva, cidade com pouco 
mais de 100 mil habitantes 
a 300 km da capital de São 
Paulo”.

Divulgação

Está no ar enquete para 
escolher o nome do fi lhote 
de anta nascida há um mês 
no Zoológico de Guarulhos. 
Os nomes propostos são 
Angélica, Ariel e Jasmim. 
Quem quiser votar deve 
acessar as páginas da 
Prefeitura de Guarulhos e 
do Zoo no Facebook (www.
facebook.com/Prefeitura-
GuarulhosOfi cial). Para quem 
quiser ver o bebê de perto, 
a família pode ser visitada 
de terça-feira a domingo, 
das 9h às 17h. O Zoológico 
de Guarulhos fi ca na rua 

Dona Glória Pagnoncelli, 
344, Jardim Rosa de França. 
Entrada gratuita.

Esse é o segundo fi lhote do 
casal Angelina e Antenor que 
chegou 2 anos e 5 meses 
após o nascimento de An-
gelina, primeira cria do casal 
nascida em janeiro de 2017. 
Após 13 meses de gestação, 
o parto da pequena fêmea 
foi acompanhado e festejado 
por toda a equipe do zoo, 
tendo em vista a situação 
crítica da espécie que sofre 
com a caça, o desmatamento 
e a poluição das águas.

Um espetáculo inspirado 
no drama vivido por inúmeras 
famílias de imigrantes, que 
abandonam seu país em 
busca do sonho de uma vida 
melhor. Nos dias 25 e 26, 
terça e quarta-feira, às 19h, o 
Coletivo Estopô Balaio apre-
senta o espetáculo teatral 
“Carta 1: A infância, Promessa 
de Mãe”, no Teatro Padre 
Bento. O espetáculo realizado 
pela Secretaria Estadual de 

Cultura –ProAC, conta com 
apoio cultural da Secretaria 
de Cultura de Guarulhos. A 
entrada é gratuita e a classifi -
cação de 12 anos.

“Carta 1: A infância, Promes-
sa de Mãe” conta a história de 
Martha Zelaya, uma imigrante 
boliviana, e de seu fi lho Erick. 
Em busca de um horizonte, 
ela migrou para o Brasil e 
foi submetida ao trabalho 
escravo. 

Zoológico realiza votação para 
escolher nome de bebê anta

Estopô Balaio apresenta espetáculo 
gratuito no Teatro Padre Bento

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

[ transparência ]

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

DIAVERUM ASSISTÊNCIA MÉDICA E 
NEGROLÓGICA LTDA.
Serviços de terapia renal substitutiva a serem 
prestados a qualquer indivíduo que deles neces-
site.
VALOR: R$ 952.578,72

DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA 
GUARULHOS LTDA.
Serviços de terapia renal substitutiva a serem 
prestados a qualquer indivíduo que deles neces-
site.
VALOR: R$ 605.323,99

CM HOSPITALAR S.A
Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R$ 457.271,15

BANCO DO BRASIL S.A.
Recebimento, transferências para a conta única do 
Tesouro do município, controle e pagamento dos 
depósitos judiciais em dinheiro, tributários ou não 
tributários nos quais o município seja parte, bem 
como administração dos fluxos financeiros.
VALOR: R$ 295.812,58

AUTOPASS S/A
Vales-transporte intermunicipais/municipais em 
forma de crédito para servidores municipais.
VALOR: R$ 284.000,00

ATTEND AMBIENTAL S.A.
Serviços de tratamento de chorume.
VALOR: R$ 188.312,37

CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL E 
APRENDIZAGEM PROFISSIONAL - CIDAP.
Prestação de serviços técnico-pedagógicos em 
cursos de qualificação social e profissional com 
fornecimento de kit de material didático e apostila 
para cada aluno participante do CTMO e partici-
pantes do Programa Jovem Trabalhador.
VALOR: R$ 168.159,83

AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R$ 139.992,00

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS 
FARMACÊUTICOS LTDA.
Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R$ 133.110,00

CENTRAL DE PLANEJAMENTO DE OBRAS E 
CONSTRUÇÕES LTDA.
Contratação de empresa para construção de equi-
pamento educacional –EPG Mariazinha Resende 
Fuzari- 1º Medição Parcial.
VALOR: R$ 93.139,73

CENTER LOPES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 
TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI
Locação de viaturas para Guarda Civil
VALOR: R$ 74.720,00

* Dados extraídos da edição do Diário Oficial do 
Município publicado no dia 19 de junho de 2019
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O trabalho de revitaliza-
ção viária que está sendo 
executado pela Prefeitura 
de Guarulhos agora está 
chegando às regiões mais 
afastadas do centro da 
cidade. 

A instalação de sinalização 
vertical (placas indicativas) 
e horizontal, que trata da 
pintura de solo (faixa de 
pedestres, sinalização con-
tínua e tracejada de faixas 
de trânsito), foi fi nalizada 
na rua Amélia Rodrigues, 
no Jardim Presidente Dutra, 
uma antiga reivindicação 
dos moradores da região.

Nesse endereço, as equi-
pes da Secretaria de Trans-
portes e Mobilidade Urbana 
(STMU) realizaram a implan-
tação de vaga para perua 
escolar, seguida da faixa du-
pla amarela contínua, além 
da sinalização horizontal, 
que visa proporcionar mais 
segurança aos pedestres. 
Também foi realizado todo 
trabalho de sinalização 

vertical com colocação das 
placas indicativas de veloci-
dade (máxima de 30 km/h), 
travessia de escolares e 
transportes escolar na linha 
branca.

O trabalho deixou os 
moradores locais muito 
satisfeitos, como é o caso 
do pintor Aílton Nascimen-
to da Cruz, 38 anos: “Isso 
aqui é um sonho. A gente 
sempre pediu, mas nunca 

foi atendido. Parece que 
caiu do céu, pois vai dar 
muito mais segurança para 
os nossos fi lhos. Queria 
agradecer pelo que foi feito 
aqui”, afi rmou.

Como Aílton, a dona de 
casa Selma Rodrigues 
Siqueira, 33 anos, também 
era só felicidade: “Eu não 
acredito que tudo isso acon-
teceu de uma hora para 
outra. Só posso dizer muito 

obrigada em nome de todas 
as nossas crianças.”

O processo de revitaliza-
ção que está sendo realiza-
do por todas as regiões da 
cidade vai se intensifi car até 
o fi nal do ano, com priorida-
de para áreas de escolas, 
hospitais, além de vias com 
trânsito intenso, como no 
caso da revitalização com-
pleta das quatro entradas 
da cidade.

Trabalho de revitalização viária 
chega ao Jardim Presidente Dutra
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Proguaru realiza obra de 
pavimentação na rua Nossa 
Senhora Mãe dos Homens

O trabalho da equi-
pe de pavimentação 
da Proguaru (Progres-
so e Desenvolvimen-
to de Guarulhos S/A) 
continua de forma 
intensa na rua Nossa 
Senhora Mãe dos Ho-
mens. As obras, que 
iniciaram em pleno 
feriado de Corpus 
Christi – quinta-feira 
(20), proporcionaram 
a manutenção do 
sistema de drenagem 
e o recapeamento da 
via.

A primeira etapa 
da obra vem sendo 
executada no lado 
esquerdo, entre o tre-
cho da rua Arminda 
de Lima e a avenida 
Esperança. Já foram 
realizados a recom-
posição de guias e 
sarjetas, fresagem 
– retirada do asfalto 
antigo, troca de solo 

e reforço da sub-base 
do pavimento.

Nesta segunda-feira, 
24, está prevista a 
aplicação de Binder 
– camada suporte – 
que é realizada ante-
riormente à implanta-
ção da capa asfáltica, 
que por sua vez deve 
ser realizada na 
quarta-feira (26).

Já a segunda etapa 
será feita no trecho 
total entre a ave-
nida Esperança e 
a avenida Salgado 
Filho. Em virtude das 
obras, a Secretaria de 
Transportes e Mobili-
dade Urbana (STMU) 
está realizando a 
sinalização da região 
com o objetivo de 
evitar transtornos no 
tráfego.

A previsão é que as 
obras sejam finaliza-
das em 16 de julho.
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Núcleo do Jovem Empreendedor da ACE-
Guarulhos promove evento de networking

ENCONTRO: Primeira edição do novo evento do NJE aconteceu na última sexta-feira, 21/06, e reuniu mais de 30 convidados

O Núcleo do Jovem Empre-
endedor (NJE), da Associação 
Comercial e Empresarial de 
Guarulhos, iniciou um novo 
modelo de evento, na última 
sexta-feira, dia 21/06, no The 
Brick, empreendimento da 
construtora Vegus: o NJENe-
tworking. O encontro promo-
veu o relacionamento entre 
os participantes (empreende-
dores de diversos segmentos 
da cidade), base para se gerar 
bons negócios.

Mais de 30 convidados 
participaram do 1º NJENe-
tworking, que teve conteúdo 
e troca de experiências 
proporcionada pelas dinâmi-
cas, além de uma qualifi cada 

rede de networking com 
pequenos, médios e grandes 
negócios. “Este é mais um 
desafi o na agenda do NJE. 
Unir cada vez mais jovens 
empreendedores ou que 
estão buscando empreender 
para se relacionarem e fa-
zerem negócio”, disse Lucas 
Felipe, diretor do NJE.

Até o fi nal do ano, serão 
mais 12 encontros realizados 
na cidade. Nomes como 
os de Maytê Carvalho, da 
Beleza de Farmácia; de Gus-
tavinho Coutinho, da Vegus 
Construtora e Incorporadora; 
e de Juliana Paolucci, da 
LAJE, plataforma de inovação 
do grupo de Ana Couto, já 

foram confi rmados.
“O NJENetworking é de 

fundamental importância 
para a cidade, pois tem como 
objetivo fazer com que as 
pessoas se conectem de 
forma natural, gerando inte-
resse genuíno entre elas e, 
como consequência, acabam 
por gerar negócios entre em 
si e suas redes de contatos. 
E eu fi co honrado em poder 
estar à frente desse evento”, 
explicou o vice-diretor do 
NJE, Jorge Braga, respon-
sável pela realização do 
NJENetworking.

Para o presidente da ACE, 
William Paneque, a missão 
da entidade e de órgãos 

como o NJE é justamente 
essa: ajudar os empresários 
a venderem mais. “Utilizamos 
diversas ferramentas para 

isso, desde soluções empre-
sariais até eventos com o 
NJENetworking. Tudo para 
preparar nossos associados 

a gerarem mais negócios. É 
nossa preocupação: entregar 
cada vez mais valor aos nos-
sos parceiros”, completou.
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Ludmilla surpreendeu 
ao revelar que estava 
namorando uma de suas 
bailarinas, Brunna Gon-
çalves, no início do mês. 
Neste domingo, 23, em 
entrevista para a revista 
Ela, a cantora disse que 
leva uma carga de pre-
conceitos com ela, além 
de ter perdido alguns 
contratos de trabalho 
após anunciar a orienta-
ção sexual. “É muito ruim 
viver escondendo quem 
você realmente é, vivi por 
muito tempo essa angús-
tia. Já sou uma pessoa 
que carrega uma mochila 
lotada de preconceitos. 
Negra, funkeira, periférica 
e bissexual”, afi rmou.  

A cantora disse que 
houve mudanças na vida 
profi ssional dela após o 
anúncio do namoro. “Apa-

receram várias pessoas 
querendo fazer comer-
ciais, dar patrocínios, mas 
também perdi contratos. 

Mas estamos realizadas 
em viver o que sempre 
sonhamos, sem precisar 
nos esconder”, disse. 

Ludmilla diz que perdeu 
contratos após assumir 
namoro com bailarina

Imóvel Comercial
AV. Cap. Aviador Walter Ribeiro

Sobrado
Conj. Res. Paes De Barros

Apartamento
Jardim Cumbica 

Terreno
Bonsucesso

Sobrado Inocoop
RUA DAVID NASSER,400

Apartamento
Jd. Presente Dutra 

Casa 
Jardim Presidente Dutra

Prox. Av. Papa João Paulo I

2 Dormitórios, coz americana

R$750,00(Fiador, Deposito)

cód.2135

Sobrado
Jardim Triunfo

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

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

R$1.700,00 (Fiador)
Cod.2106

Salão Comercial
Cidade J.d Cumbica

Pavimento térreo e superior
Prox. Base Aérea.200m2

R$8.000,00 (Fiador, Seguro 
Fiança)

Cód.1761

Salão Comercial
Cidade Jardim Cumbica
250m2, 2 wcs, pé direito 4 

mts. em frente ao Santander 
R$5.000,00+IPTU

Cod.1021

Apartamento 
Picanço

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

sala, coz mobiliada ,1 vaga
R$ 1.100,00+IPTU+cond

cod.1525

Apartamento
Parque Uirapuru

43m2, Prox. Mercado Nogumo
2 Dorm, sala, coz, 1wc, 1 vaga 

coberta, lazer completo 
s/piscina R$ 155 Mil 

(Financiamento)
Cód.1188 

Apartamento
J.d Ottawa

50 m2,Prox. Céu, 2Dorm, sala, 
cozinha,1 wc com box, 1 vg 

descoberta, lazer sem piscina 
R$170 MIL (� nanciamento)

Cód.2132

Casa de Condomínio
Lavras 

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

descoberta Lazer s/Piscina 
R$115.000,00 

Cód.2190

Apartamento
Água Chata

43m2,Prox. Shopping 
Bonsucesso, 2 Dorm, sala, 
cozinha, área de serviço, 
1 vaga coberta, todo apto 
com moveis planejados.

R$175 MIL (Financiamento).
Cód.2126

Terreno
Bonsucesso 

300m2,Prox. Estrada Da 

Parteira, plano R$200 Mil 

(Estuda Proposta) 

Cód.1108

Nova Carmela
Oportunidade!

Excelentes Terrenos a partir
de 175m2, total infra estrutura 

Documentação 100% OK/!
Consulte-nos!

150m2, 2wc, 4vagas
rampa de acesso 

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

Proposta)
cod.1666

Prox. comércios, ponto de 
ônibus, 2 Dorm, sala, coz, 1 

banheiro, 1 vaga coberta.
R$1.100,00+IPTU

Cód.458

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

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

Cód.2195

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

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

Cód.1949

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

1vaga coberta, todo planejado 
R$ 230.000,00 

(Financiamento)
Cod.2090

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

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

Cod.168

Apto Planejado
Cidade Jd. Cumbica

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

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

e Cond. Incluso)
Cód.2174

 

Um vídeo no qual 
Anitta posa para 
fotos com fãs virali-
zou no último fim de 
semana, quando in-
ternautas criticaram 
a cantora por estar 
com a “cara fecha-
da” e supostamente 
receber os fãs de má 
vontade. Apesar dos 
comentários satiri-
zando a situação, 
alguns perfis saíram 
em defesa da canto-
ra, que também se 
pronunciou sobre o 
assunto.

Anitta se expres-
sou: “e tem alguém 
falando mal dessa si-
tuação onde eu tirei 
foto com dezenas de 
fãs que me espera-
vam no aeroporto às 
6 da manhã depois 
de um show sem ter 
dormido ainda nem 
uma hora sequer? Se 
tiver aí, eu realmente 
desisto de entender 
o povo”.

‘Desisto de entender o povo’, diz Anitta 
após críticas por receber fãs sem sorrir
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Paixão de Aluguel

Minha Super Ex-Namorada

Globo, 13h59 -Toda 
vez que Jean rompe 
um relacionamento 
amoroso, se muda 
com as duas filhas para 
algum lugar. Decidida a 
se fixar em Nova York, 
o último destino da fa-
mília, a filha mais velha, 
Holly, inventa um admi-
rador secreto on-line 

para a mãe, baseado 
no tio de uma amiga. 
Porém, o “romance” 
progride e Holly co-
meça a ter problemas 
quando a mãe acredita 
na mentira. Enquanto 
isso, a própria Holly se 
interessa pelo charmo-
so colega de classe 
Adam.

SBT, 23h15 Um 
jovem descobre 
que a bonita mas 
manipuladora mu-
lher que está na-
morando é uma 
super-heroína co-
nhecida como G-
-Girl. Depois de 

romper o namo-
ro, ele fica saben-
do que não há fúria 
maior do que a de 
uma mulher rejeita-
da quando a ex-na-
morada começa a 
direcionar seus po-
deres contra ele.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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BANCO 67

FAB
IBITIPOCA
LIRICOSL
MLGLÃ

CESARCIELO
STONECOLD
NDRESE

PARAMEDICO
CADDENX

PITODESACI
ONECEMEG
NEOLOGOE
AERAUPON
ITAMARAI

ASPERSORIO

Certificado
que garante
cobertura
por danos

Santo
(abrev.)

George
Lucas,

cineasta
dos EUA

Frio, em
inglês

Rato, em
inglês

Leito das
"gaiolas" 

do rio
Amazonas

Aquilo
que julga-
mos real
(Filos.)

"Tripulan-
te" da am-
bulância

Nelson 
(?),

cantor
gospel

Editores
(abrev.)

Comitê Eu-
ropeu de 
Normali-

zação

Fruto
exportado

pelo
Iraque

A vogal de
som mais

agudo

Sobre, em
inglês

Extensão
de terreno

Pedra, em
inglês

Nadador
brasileiro
ganhador
do Ouro 

nos jogos 
de Pequim

Parque
estadual
de Minas

Gerais
onde se
encontra 
a Janela
do Céu

Os canto-
res como
Luciano
Pavarotti
e Plácido
Domingo

"Mundial",
em OMS

Precedeu
a Anac
(sigla)
Recitar

(?) Ryan,
atriz dos

EUA
Inchar

Ministério
que pro-
move o
Enem

Utensílio 
empunha-

do pelo
padre no
batismo

50, em al-
garismos
romanos

Produções culturais 
fomentadas pela Ancine

Região onde surgiu
o IRA, em 1919

O maior
felino

Equipamento hospi-
talar para pacientes

com dificuldade
respiratória grave

Apenas
Corante vermelho

usado como contras-
te em observações

histológicas 

Criador ou
usuário
habitual
de novas
palavras

Inseto 
de cores
vivas, se-
melhante
à abelha

3/rat. 4/cold — upon. 5/stone. 6/eosina. 9/ibitipoca. 10/pito-de-saci.

[ novelas ] 

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Rita leva Mari para 
falar com Madureira. 
Lígia conversa com 
Regina sobre Rita. Mari 
avisa Graveto que vai 
dar o filho deles para 
adoção. Carla e Rita 
tentam convencer Mari 
a desistir de abrir mão 
de seu filho. Camelo e 

Raíssa compõem uma 
música juntos e aconte-
ce um clima entre eles. 
Dragão leva um fora de 
Nanda.

Órfãos da Terra
Almeidinha e Tomás 

desconfiam do suposto 
escritório comercial que 
encontram no local do 
cassino. Paul ameaça 
Camila. Davi se declara 
para Cibele. Jamil e 
Laila fazem as pazes. 
Paul deixa Camila so-
zinha em uma estrada 
deserta, a fim de dar 
um susto nela. Dalila 
exige que Paul resolva 
o problema criado por 
Camila. Santinha acor-
da com Fauze. Miguel 
garante a Camila que 
não vai mais jogar. 

Verão 90
Jerônimo conta 

a Murilo sobre seu 
plano e pede ajuda 
ao jornalista. João vai 

para Saquarema cobrir 
os bastidores de um 
campeonato de surfe. 
Quinzão lembra ao 
filho todas as maldades 
de Mercedes. Manu 
pede ajuda a Kika para 
fazer uma surpresa 
para João. Lidiane de-
cide fazer uma cirurgia 
plástica. Murilo divulga 
em seu programa a 
chegada ao Brasil de 
Andreas Moratti. 

A Dona do Pedaço
Gladys tenta hu-

milhar Maria da Paz. 
Márcio aparece e 
Kim expulsa Chiclete 
de seu flat. Maria da 
Paz comete várias 
gafes durante o jantar. 
Eusébio se recusa a 
fazer um acordo com 
a família de seu pai. 
Maria da Paz insiste 
para que Britney 
conte a verdade 
sobre ela para Abel. 
Jô pede que Régis 
roube dinheiro da 
fábrica de bolos. Jô 
se insinua para Téo. 
Linda decide oferecer 
um jantar para Maria 
da Paz e Régis.  

Jezabel
Jezabel chama 

Acabe de imbecil e o 
encara intensamente. 
Jezabel grita por Han-
nibal que vai ao seu 
encontro rapidamen-
te. Jezabel diz para 

Hannibal ir à casa de 
Nabote e avisar Elias 
que ela irá mata-lo. 
Barzilai ao lado, escu-
ta a conversa.  

As Aventuras 
de Poliana

Durante uma víde-
oconferência com os 
acionistas da 0110, Ro-
ger faz acusasões so-
bre Pendleton. Nancy 
se encontra com 
Walter Elias novamen-
te. Poliana desabafa 
com Luisa sobre João 
e Bento. Filipa pede 
ao pai para ser garota 
propaganda do jogo 
Vetherna. 

Minha Vida
Efsun se revolta 

quando vê Ismail com 

uma mulher e vai 

confrontá-los. Mehmet 

chega na casa de 

Hasret e pede para 

conversar. Sultan 

ameaça denunciar 

Yussuf para a polícia 

caso Mucella faça algo 

com ela.

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

[ horóscopo ]

virgem

Deverá tentar agir de 
acordo com as suas 
habilidades, portanto é 
bom que se encaminhe 
para frente de forma 
natural. O Sol mostrará 
o seu melhor lado para 
aqueles que estão ao 
seu lado. Administre a 
sua paciência para con-
seguir bons resultados.

Faça com que as 
suas emoções estejam 
profundamente 
controladas, pois um 
descontrole poderá 
lhe complicar. Aqueles 
que te amam sentirão 
a sua forte energia 
emocional, a Água irá 
liberar em você coisas 
muito mais valorosas. 

Determinados assun-
tos você deverá repen-
sar a forma de atuar, 
contudo não abandone 
a sua essência, pois 
pode vir a perder um 
pouco de confiança 
em suas ações. Em 
Marte você tende a não 
encontrar nenhuma dis-
tração, o que poderá lhe 
fortalecer ainda mais.

Com o planeta 
Netuno a seu favor, 
irá alcançar um nível 
profissional inestimá-
vel, então procure tirar 
vantagem disso. Você 
talvez precise se co-
municar com algumas 
pessoas das quais não 
achava tão necessário.

A sua constelação 
vem mostrando que 
você precisa se afas-
tar de algumas pre-
ocupações que não 
são necessariamente 
suas. Do elemento 
Ar virá uma grande 
e forte energia para 
que você tenha auto 
controle. 

Provavelmente irá 
titubear em alguns 
momentos mais crí-
ticos, o seu sucesso 
dependerá de um es-
forço de organização 
acima do esperado. 
Porém a Terra fará 
com que o seu su-
cesso seja um pouco 
mais vigoroso.

O poder de con-
vencimento será 
uma movimentação 
fundamental na cons-
trução de um próspero 
futuro. A ambição de 
Saturno será uma forte 
aliada, isso irá eliminar 
algumas dificuldades 
do seu caminho.

Com o apoio conside-
rável de Marte, os capri-
cornianos irão encontrar 
uma caminhada mais 
tranquila em busca dos 
objetivos mais críveis. 
Suas decisões deverão 
ser basear em contextos 
de realidade, jamais 
deixe que os pontos ne-
gativos lhe prejudiquem.

Algumas coisas que 
você já havia esque-
cido, irão voltar como 
fatores de grande 
importância para o 
seu crescimento pes-
soal. O seu foco não 
poderá ser dividido 
com coisas aparente-
mente inúteis, então 
vá em frente com 
sabedoria.

As melhores coisas 
que podem vir a 
acontecer na sua vida, 
se darão por causa da 
sua grande paciência. 
Poderá diminuir alguns 
problemas somente 
com a energia de seu 
planeta em exaltação, 
mas faça o melhor para 
o seu crescimento.

Uma inesgotável 
energia de Júpiter 
virá em direção da 
sua constelação para 
alimentar um grande 
e forte esperança de 
vencer. Coloque suas 
metas acima de tudo, 
assim irá conseguir 
administrar melhor o 
seu tempo.

A Lua será uma 
grande amiga na sua 
busca por bons resul-
tados, este auspicioso 
satélite natural farão 
você seguir em frente 
com bastante energia. 
Alguém de Virgem 
fará você se sentir 
mais confiante.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão
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Gabriel Teixeira Spina, estado civil sol-
teiro, profi ssão programador, nascido 
em São Paulo (reg.Subdistrito Penha 
de França), SP no dia cinco de setem-
bro de mil novecentos e noventa e seis 
(05/09/1996), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Paulo Teixeira Spi-
na e de Patrícia Lilian Spina.
Juliana da Silva Lunguinho, estado ci-
vil solteira, profi ssão professora, nascida 
em Guarulhos, SP no dia onze de janei-
ro de mil novecentos e noventa e seis 
(11/01/1996), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Valdir Lunguinho e de Cirlene Pereira da 
Silva.

Paulo Cesar da Silva, estado civil di-
vorciado, profi ssão motorista, nascido 
em Rancharia, SP no dia nove de feve-
reiro de mil novecentos e setenta e cinco 
(09/02/1975), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Fidelino Vicente da Silva e de Benedicta 
Luíza de Souza Silva.
Rafaela Cavalcante do Nascimento, 
estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Petrolina (reg.Distrito de Cris-
talia), PE no dia vinte e três de dezem-
bro de mil novecentos e noventa e um 
(23/12/1991), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Salvador do Nascimento e de Rita 
de Sá Cavalcante do Nascimento.

Emilson Homem de Almeida, estado ci-
vil solteiro, profi ssão aposentado, nascido 
em Mercês, MG no dia vinte e quatro de 
setembro de mil novecentos e sessenta e 
seis (24/09/1966), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Wilson Homem de Almeida e de Eni 
Vieira Almeida.
Marta de Freitas Francisco, estado ci-
vil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Nova Olimpia (reg.Tapira), PR no dia cin-
co de abril de mil novecentos e sessenta 
e nove (05/04/1969), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Lourival Francisco e de Marlussi 
de Freitas Francisco.

Marcio Trizotti Desplanches, estado 
civil solteiro, profi ssão operador de equi-
pamentos, nascido em Guarulhos, SP no 
dia dezessete de abril de mil novecentos 
e setenta e nove (17/04/1979), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Anibal Trizotti Desplan-
ches e de Clarice das Graças de Souza 
Desplanches.
Selma de Almeida Bradbury, estado civil 
divorciada, profi ssão diretora, nascida em 
São Paulo, SP no dia vinte e cinco de ou-
tubro de mil novecentos e oitenta e dois 
(25/10/1982), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Ariovaldo Bradbury e de Djanira de Almei-
da Bradbury.

Luiz Carlos Nascimento Pereira, estado 
civil viúvo, profi ssão assessor de unidade, 
nascido em Itaeté, BA no dia dezoito de 
setembro de mil novecentos e cinquenta 
e cinco (18/09/1955), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Waldemar Pereira e de Domingas 
Nascimento.
Suzane da Silva Barbosa, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de serviços 
gerais, nascida em Careiro da Várzea, 
AM no dia vinte de setembro de mil nove-
centos e noventa e um (20/09/1991), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Waldecy de Souza 
Barbosa e de Valdeci Barbosa da Silva.

Claudio Ferreira Bueno Neto, estado 
civil solteiro, profi ssão coordenador de 
inovação, nascido em São Paulo, SP no 
dia dois de janeiro de mil novecentos e 
noventa e sete (02/01/1997), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhoos, SP, fi lho de Maurílio Ferreira Bueno 
Neto e de Cicera Pereira da Silva Bueno.
Sally Caires Santiago, estado civil sol-
teira, profi ssão especialista de BI, nas-
cida em São Paulo, SP no dia quatro de 
novembro de mil novecentos e noventa e 
seis (04/11/1996), residente e domiciliada 
em Subdistrito Vila Maria, São Paulo, SP, 
fi lha de Mauro de Morais Santiago e de 
Carla Marisa Fernandes Freitas Caires 
Santiago.

Roger Michael Rodrigues dos Santos, 
estado civil solteiro, profi ssão técnico de en-
fermagem, nascido em Guarulhos, SP no 
dia sete de novembro de mil novecentos e 
oitenta e sete (07/11/1987), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Agnaldo Francisco dos Santos 
e de Rosalia Rodrigues dos Santos.
Mariana de Oliveira Spinosa, estado civil 
solteira, profi ssão enfermeira, nascida em 
Subdistrito Indianópolis, São Paulo, SP no 
dia onze de abril de mil novecentos e no-
venta e dois (11/04/1992), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de José Carlos Spinosa e de Dirce de 
Oliveira Spinosa.

Alexandre Aragão da Conceição, esta-
do civil solteiro, profi ssão ajudante, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia quinze de 
setembro de mil novecentos e noventa e 
sete (15/09/1997), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de José da Conceição e de Maria Gilvania 
Aragão da Conceição.
Mariane Rodrigues da Silva Barboza, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte e 
um de maio de mil novecentos e noventa 
e quatro (21/05/1994), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Antonio Marcos Rodrigues 
Barboza e de Josenilda Rodrigues da 
Silva Barboza.

Arthur Prufer de Queiroz Campos 
Araújo, estado civil solteiro, profi ssão 
bacharel em ciências sociais, nascido 
em Rio de Janeiro, RJ no dia trinta e um 
de maio de mil novecentos e noventa 
(31/05/1990), residente e domiciliado em 
Rio de Janeiro, RJ, fi lho de Abelardo de 
Queiroz Campos Araújo e de Alexandra 
Prufer de Queiroz Campos Araujo.
Pamella San Martin Elexpe Cardoso, 
estado civil solteira, profi ssão publicitária, 
nascida em São Paulo, SP no dia onze de 
junho de mil novecentos e oitenta e nove 
(11/06/1989), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Galmar Marcos Cardoso e de Maria Tere-
sa San Martin Elexpe Cardoso.

Vinícius Brandi Pinheiro, estado civil 
solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em Guarulhos, SP no dia doze de maio 
de mil novecentos e oitenta e nove 
(12/05/1989), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Armando Pinheiro e de Roseli de Moraes 
Brandi Pinheiro.
Jéssica Faria Sales, estado civil divorcia-
da, profi ssão médica, nascida em Cara-
tinga, MG no dia quatro de junho de mil 
novecentos e noventa e um (04/06/1991), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Enock Sales 
e de Rita Luciana de Faria Sales.

Julieveson Almeida Gatti, estado civil 
solteiro, profi ssão caldeireiro, nascido em 
Aracruz, ES no dia vinte e oito de janei-
ro de mil novecentos e noventa e quatro 
(28/01/1994), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Gilmar Barcellos Gatti e de Sheila da Silva 
Almeida.
Taís Santos da Silva, estado civil soltei-
ra, profi ssão operadora de caixa, nascida 
em Esplanada, BA no dia quatorze de 
outubro de mil novecentos e noventa e 
seis (14/10/1996), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de José Raimundo da Silva e de Mariluce 
Conceição dos Santos.

Kleberson da Silva Vicente, estado civil 
solteiro, profi ssão cabeleireiro, nascido 
em Bayeux (reg.1º Ofício de Santa Rita), 
PB no dia vinte e nove de setembro de mil 
novecentos e noventa e um (29/09/1991), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Marcos 
Antonio Vicente e de Jaciara Francisco 
da Silva.
Letícia Pereira dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia três de janeiro de mil no-
vecentos e noventa e cinco (03/01/1995), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de José Claudio 
dos Santos e de Marilene Cardoso Perei-
ra dos Santos.

Raphael Rodrigues dos Santos, esta-
do civil solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em Guarulhos, SP no dia deze-
nove de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e nove (19/02/1989), residente 
e domiciliado em 2º Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Samuel Santos da 
Silva e de Marina Rodrigues dos Santos 
Silva.
Mayara Mayra Valderano Lima, estado 
civil solteira, profi ssão administadora, 
nascida em Guarulhos, SP no dia qua-
tro de abril de mil novecentos e oitenta 
e oito (04/04/1988), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Miguel Alves de Lima e de 
Rosana Aparecida Valderano de Lima.

Wesley Chibani Prado, estado civil sol-
teiro, profi ssão assistente contábil, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia dezenove 
de junho de mil novecentos e noventa e 
sete (19/06/1997), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Simei Prado e de Keila Chibani 
Palma Prado.
Gabriela Carvalho Sanches, esta-
do civil solteira, profi ssão estagiária, 
nascida em São Paulo (reg.Subdistrito 
Liberdade), SP no dia quatorze de abril 
de mil novecentos e noventa e nove 
(14/04/1999), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Marco Antonio Sanches e de 
Silvia Carvalho de Campos Sanches.

Lucas Barboza Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão radiologista, nascido 
em Bodoquena, MS no dia dezessete de 
dezembro de mil novecentos e noventa 
e dois (17/12/1992), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Antonio Carlos Santos e de 
Sonia de Paula Barboza Santos.
Marta Lopes de Sousa, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Guarulhos, SP no dia treze 
de abril de mil novecentos e noventa e 
oito (13/04/1998), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Josué José de Sousa e de 
Ivanisse Lopes da Silva Santos Sousa.

Matheus Oliveira Santana, estado civil 
solteiro, profi ssão mecânico, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e três de 
outubro de mil novecentos e noventa e 
cinco (23/10/1995), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Ailton Lima Santana Filho e 
de Roberta Claudia José Oliveira.
Thaina Augusto dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão atendente, nasci-
da em Distrito de Jaraguá, São Paulo, 
SP no dia três de julho de mil novecen-
tos e noventa e nove (03/07/1999), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Antoniel Lima 
dos Santos e de Claudenice Augusto.

Ivan Lúcio dos Santos, estado civil sol-
teiro, profi ssão auxiliar de almoxarifado, 
nascido em Guarulhos, SP no dia sete 
de março de mil novecentos e oitenta e 
sete (07/03/1987), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Ivani de Jesus Santos.
Elba Pereira Barros, estado civil sol-
teira, profi ssão cabeleireira, nascida em 
Guarulhos, SP no dia cinco de setem-
bro de mil novecentos e noventa e três 
(05/09/1993), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Sidines Bezerra de Barros e de 
Tânia Pereira dos Santos.

Pedro Victor Virgino da Cunha, es-
tado civil solteiro, profi ssão assistente 
de engenharia, nascido em Subdistrito 
Lapa, São Paulo, SP no dia vinte e oito 
de março de mil novecentos e noventa e 
quatro (28/03/1994), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Sivaldo 
Magalhães da Cunha e de Maria de Fa-
tima Virgino da Cunha.
Andrezza Seiffer Rezende, estado civil 
solteira, profi ssão engenheira civil, nas-
cida em Pedregulho, SP no dia vinte e 
cinco de novembro de mil novecentos e 
noventa e quatro (25/11/1994), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Alcione Daniel 
de Rezende e de Selma Seiffer.

Emerson Antonio Galvão, estado civil 
divorciado, profi ssão professor de edu-
cação fi sica, nascido em Subdistrito Vila 
Guilherme, São Paulo, SP no dia seis 
de julho de mil novecentos e setenta e 
quatro (06/07/1974), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Francisco Galvão e de Mer-
cia Galvão.
Adriana Tiemi Inoue, estado civil divor-
ciada, profi ssão fi sioterapeuta, nascida 
em São Paulo, SP no dia treze de se-
tembro de mil novecentos e oitenta e 
dois (13/09/1982), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Paulo Inoue e de Ana Tazumi 
Inoue.

Leonardo Zanotto Berlandi, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Guarulhos, SP no dia três de 
junho de mil novecentos e noventa e oito 
(03/06/1998), residente e domiciliado em 
Americana, SP, fi lho de Marta Zanotto 
Berlandi.
Pamela Macedo de Siqueira, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Guarulhos, SP no dia dezesseis de feve-
reiro de dois mil e três (16/02/2003), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Jose Laurindo de 
Siqueira e de Edna Maria Macedo da Silva.

Ricardo Reina Gomes, estado civil sol-
teiro, profi ssão farmacêutico, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e seis de 
novembro de mil novecentos e setenta e 
sete (26/11/1977), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de José Reina Gomes e de Luzine-
te Felicia Gomes.
Cristiane Dias Luisi, estado civil soltei-
ra, profi ssão farmacêutica, nascida em 
Subdistrito Cangaíba, São Paulo, SP no 
dia oito de dezembro de mil novecentos 
e oitenta e oito (08/12/1988), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de João Luisi e de Maria Angelica Dias 
Luisi.

Guilherme Corrêa Públio, estado civil 
solteiro, profi ssão coordenador de TI, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
três de maio de mil novecentos e oitenta 
e dois (23/05/1982), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Gilmar Rodrigues Públio e 
de Eunice Corrêa Vieira Públio.
Adriana Fernandes Goulart, estado 
civil divorciada, profi ssão assistente 
comercial, nascida em Subdistrito San-
tana, São Paulo, SP no dia dezenove 
de março de mil novecentos e setenta 
e seis (19/03/1976), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Arnaldo Goulart e de Maria 
Fernandes Goulart.

Ricardo José Pereira, estado civil sol-
teiro, profi ssão motociclista, nascido em 
São Paulo, SP no dia dez de dezembro 
de mil novecentos e setenta e nove 
(10/12/1979), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lho de Antonio José Pereira e de Josefa 
Maria de Jesus Pereira.
Jady Pummer da Fonseca, estado 
civil divorciada, profi ssão vendedora, 
nascida em Guarulhos, SP no dia seis 
de maio de mil novecentos e noventa e 
dois (06/05/1992), residente e domicilia-
da em Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, 
SP, fi lha de Sergio Doria da Fonseca e 
de Alessandra Pummer Tavares.

Márcio Nascimento Valverde, estado 
civil solteiro, profi ssão agente de ae-
roporto, nascido em Guarulhos, SP no 
dia três de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e sete (03/01/1987), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Benedito Valverde 
e de Maria Aldenir Oliveira do Nasci-
mento.
Crislaine do Nascimento, estado civil 
divorciada, profi ssão agente de prote-
ção, nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e dois de março de mil novecentos 
e oitenta e dois (22/03/1982), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Euripedes Vaz 
Gonçalves do Nascimento e de Dirce 
Gouvêa Vargas do Nascimento.

Diego Hossaka dos Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão engenheiro de 
controle e automação, nascido em São 
Bernardo do Campo (2º Subdistrito), SP 
no dia vinte e nove de outubro de mil no-
vecentos e oitenta e sete (29/10/1987), 
residente e domiciliado em São Bernar-
do do Campo, SP, fi lho de Luis Carlos 
dos Santos e de Nobuco Hossaka.
Karla Letícia Machado, estado civil sol-
teira, profi ssão engenheira civil, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dezenove de 
novembro de mil novecentos e noventa 
e dois (19/11/1992), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de José Carlos Machado e de 
Rita Vicente da Silva Machado.

José Aparecido Izidio dos Santos, 
estado civil divorciado, profi ssão caldei-
reiro, nascido em Maribondo, AL no dia 
vinte de dezembro de mil novecentos e 
setenta e seis (20/12/1976), residente 
e domiciliado em 2º Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de José Mauricio dos 
Santos e de Maria Izidio da Silva.
Lucimara de Castro Menezes, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de en-
fermagem, nascida em São Paulo (reg.
Distrito Ermelino Matarazzo), SP no dia 
dezoito de abril de mil novecentos e 
oitenta e um (18/04/1981), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Carmen de Castro 
Matias.

Douglas de Araujo Macedo, estado 
civil solteiro, profi ssão instrutor de au-
toescola, nascido em Guarulhos, SP no 
dia oito de março de mil novecentos e 
oitenta e quatro (08/03/1984), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de José Adailton de 
Macedo e de Celita de Araujo Macedo.
Carla Ferreira de Araujo, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dezoito de 
abril de mil novecentos e setenta e oito 
(18/04/1978), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Antão Ferreira da Silva e de 
Quiteria de Araujo Ferreira.

Arthur Silveira Ramalho, estado civil 
solteiro, profi ssão educador fi sico, nas-
cido em Distrito São Miguel Paulista, 
São Paulo, SP no dia seis de março 
de mil novecentos e noventa e dois 
(06/03/1992), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Leandro 
Ramalho e de Mileine Lima da Silveira 
Ramalho.
Paloma de Aquino Nunes, estado civil 
solteira, profi ssão enfermeira, nascida 
em São Paulo (reg.Subdistrito Liberda-
de), SP no dia vinte e três de outubro 
de mil novecentos e noventa e dois 
(23/10/1992), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Jaceilmo Pereira Nunes e de 
Nubia Lafaeth Alves de Aquino.

Jailton de Jesus, estado civil divor-
ciado, profi ssão carreteiro, nascido 
em Coaraci, BA no dia nove de agos-
to de mil novecentos e setenta e um 
(09/08/1971), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Ana Maria de Jesus.
Reinilda Oliveira dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de expe-
dição, nascida em Una, BA no dia sete 
de julho de mil novecentos e oitenta e 
nove (07/07/1989), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Reinaldo Fernandes dos 
Santos e de Rosenildes Santos Oliveira.

Diego da Silva Bezerra, estado civil 
solteiro, profi ssão frentista, nascido em 
São Paulo (reg.Subdistrito Alto da Moó-
ca), SP no dia vinte e dois de setembro 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(22/09/1994), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de José Se-
verino da Silva Bezerra e de Maria do 
Carmo da Conceição Bezerra.
Giovana Chagas Cardoso, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia quatorze de 
dezembro de mil novecentos e noventa 
e sete (14/12/1997), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Paulo Cesar Chagas da 
Silva e de Sandra Aparecida Cardoso 
da Cruz.

Ismael dos Santos, estado civil divor-
ciado, profi ssão comerciante, nascido 
em Bandeirantes, PR no dia trinta de 
agosto de mil novecentos e setenta e 
cinco (30/08/1975), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Sebastião Lucas dos Santos 
e de Maria da Saude dos Santos.
Helení Novaes da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão comerciante, nascida 
em Ibipitanga, BA no dia oito de março 
de mil novecentos e oitenta e quatro 
(08/03/1984), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Valmir Novaes da Silva e de 
Maria Novaes da Silva.

Eugênio Rocha da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão vigilante, nascido em 
Porteiras, CE no dia vinte e nove de 
abril de mil novecentos e oitenta e sete 
(29/04/1987), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de José Pedro da Silva e de Maria 
Dalveniza Rocha da Silva.
Nadia Duarte, estado civil solteira, pro-
fi ssão comerciante, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia dezessete de agosto de 
mil novecentos e oitenta (17/08/1980), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Valde-
vino Duarte e de Lionice Fernandes 
Duarte.

Fagner José de Carvalho, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante geral, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia três de 
abril de mil novecentos e noventa e dois 
(03/04/1992), residente e domiciliado 
em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de José 
Filho de Carvalho e de Lucia Eva de 
Carvalho.
Daiala Santana de Souza, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em Jequié (reg.2º Ofício), BA 
no dia treze de março de mil novecen-
tos e noventa (13/03/1990), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Neirivaldo de Souza 
Alves e de Minerva Soares Santana.

Tiago Parnaiba dos Reis, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Santa Helena, Estado da Paraíba (reg.
Umarí, Estado do Ceará) no dia primei-
ro de julho de mil novecentos e oitenta e 
seis (01/07/1986), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Manoel Vicente dos Reis e de Orceni 
Ferreira Parnaiba dos Reis.
Angela Cleudineide Alves Gomes, es-
tado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em Santa Helena, PB no dia dois 
de outubro de mil novecentos e oitenta e 
oito (02/10/1988), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Luiz Alves Lucas e de Maria Gomes 
Rolim.

Vitor Mota de Andrade, estado civil di-
vorciado, profi ssão analista de logística, 
nascido em Mauá, SP no dia dezenove 
de maio de mil novecentos e noventa e 
dois (19/05/1992), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Petrino Norberto de Andrade e de 
Maria Valdinete da Mota Carvalho.
Larissa de Souza Silva, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administra-
tivo, nascida em Subdistrito Tatuapé, 
São Paulo, SP no dia dezenove de ju-
lho de mil novecentos e noventa e seis 
(19/07/1996), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Lindoval Rivaldo da Silva e de Rosa Ma-
ria Terezinha de Souza.

Ismael Souza dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão tapeceiro, nascido em 
Mauá, SP no dia vinte e dois de março 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(22/03/1995), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Esequiel Moreno dos Santos e de Michel-
le Cristina de Jesus Souza.
Eloisa Tawane Campos Silva, estado 
civil solteira, profi ssão atendente, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dezoito de ja-
neiro de dois mil (18/01/2000), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Jose Silva Santos e 
de Silvana Donizete Mariano de Campos.

Marcelo Ribeiro Horta, estado civil 
solteiro, profi ssão publicitário, nascido 
em São Paulo, SP no dia vinte e sete 
de maio de mil novecentos e noventa 
(27/05/1990), residente e domiciliado em 
Subdistrito Capela do Socorro, São Pau-
lo, SP, fi lho de Manoel Rabello Horta e de 
Marcia Izidinha Ribeiro Horta.
Luara Freitas Padial, estado civil sol-
teira, profi ssão biomédica, nascida em 
Guarulhos, SP no dia quinze de março 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(15/03/1994), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Jeferson Padial e de Sandra Regina Ro-
drigues de Freitas.

Bruno Cimino Ferreira Netto, estado ci-
vil solteiro, profi ssão funcionário público, 
nascido em Subdistrito Bela Vista, São 
Paulo, SP no dia primeiro de julho de mil 
novecentos e oitenta e dois (01/07/1982), 
residente e domiciliado em Subdistrito 
Vila América, São Paulo, SP, fi lho de Jus-
tino Celso Ferreira Netto e de Vera Maria 
Sutherland Cimino Netto.
Ingrid Oliveira Soares, estado civil sol-
teira, profi ssão vendedora, nascida em 
Guarulhos, SP no dia treze de março 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(13/03/1994), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Maike Soares e de Josefa Rafael de 
Oliveira.

Juliana do Nascimento, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar de pista, nascida 
em Mogi das Cruzes, SP no dia quatro de 
maio de mil novecentos e oitenta e dois 
(04/05/1982), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Wilson Canuto do Nascimento e de Oda-
cia Lino Rodrigues do Nascimento.
Cintia da Conceição, estado civil divor-
ciada, profi ssão motorista de aplicativo, 
nascida em São Paulo, SP no dia de-
zenove de setembro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (19/09/1985), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Maria Nilda da 
Conceição.

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

da Lei.
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Serviço de Registro 
Civil e publicado na 

imprensa local.
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Danilo Correia Fortunato, estado civil 
divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em Guarulhos, SP no dia primeiro de ou-
tubro de mil novecentos e oitenta e dois 
(01/10/1982), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Carlos Fortunato e de Lucilia Maria 
Correia.
Vanilda Dionisio, estado civil solteira, 
profi ssão diarista, nascida em Ivaiporã, 
Estado do Paraná (reg.Subdistrito Tucuru-
vi São Paulo-SP) no dia nove de setem-
bro de mil novecentos e setenta e sete 
(09/09/1977), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Vitor Dionisio e de Dalva da Silva 
Dionisio.

Thais Mandetta Calheiros da Silva, esta-
do civil solteira, profi ssão atendente, nasci-
da em São Paulo (reg.2º Subdistrito Liber-
dade), SP no dia sete de setembro de mil 
novecentos e noventa e três (07/09/1993), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Mauricio Calhei-
ros da Silva e de Vanezza Paula Mandetta.
Beatriz Mathias Barbosa, estado civil 
solteira, profi ssão assistente de sinistro, 
nascida em São Paulo (reg.Subdistrito 
Cangaíba), SP no dia trinta de janeiro de mil 
novecentos e noventa e seis (30/01/1996), 
residente e domiciliada em Subdistrito Can-
gaíba, São Paulo, SP, fi lha de Julio Cesar 
da Silva Barbosa e de Simone Mathias.

Alex Silva Batista, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de produção, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e quatro de no-
vembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(24/11/1989), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Antonio Izabel Batista e de Maria Antonia 
da Silva Batista.
Rafaela Soares dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em 
Subdistrito Belenzinho, São Paulo, SP no 
dia dezesseis de maio de mil novecentos 
e noventa e um (16/05/1991), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Paulo Antonio dos Santos 
e de Aparecida Soares dos Santos.

Renan de Moura Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e quatro de se-
tembro de mil novecentos e noventa e dois 
(24/09/1992), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Antonio Barbosa da Silva e de Rita Rosa 
de Moura Silva.
Jéssica Alexandre da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão técnica em farmácia, 
nascida em Guarulhos, SP no dia quatorze 
de setembro de mil novecentos e noventa 
e cinco (14/09/1995), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Ivaldo Alexandre da Silva e de Ma-
ria Rozineide Alexandre da Silva.

Gabriel Henrique Moura dos Santos, es-
tado civil solteiro, profi ssão analista admi-
nistrativo, nascido em Santa Isabel (reg.1º 
Subdistrito de Guarulhos), SP no dia doze 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
sete (12/02/1997), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Marcio Cristiano dos Santos e de Mi-
riam de Moura.
Amanda Cristina Martins, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida em 
Pindamonhangaba, SP no dia dezessete 
de março de mil novecentos e noventa e 
nove (17/03/1999), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Gabriel Arcanjo Martins e de Fernanda 
de Lima Soares Martins.

Jefferson Rosa, estado civil solteiro, 
profi ssão agente penitenciário, nascido 
em Guarulhos, SP no dia trinta de ju-
nho de mil novecentos e setenta e três 
(30/06/1973), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Jarbas Rosa e de Sônia Maria Rosa.
Suzy Greyci Irissuna, estado civil soltei-
ra, profi ssão coordenadora de merchan-
dising, nascida em Guarulhos, SP no dia 
primeiro de julho de mil novecentos e 
oitenta e quatro (01/07/1984), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Valter Yukio Irissuna 
e de Nair Aparecida Pontes.

Humberto Santos, estado civil divor-
ciado, profi ssão mecânico, nascido em 
São Felix, BA no dia dezesseis de abril 
de mil novecentos e sessenta e seis 
(16/04/1966), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Maria de Fátima Santos.
Débora Pereira da Silva, estado civil 
divorciada, profi ssão motorista, nascida 
em São Paulo, SP no dia vinte e cinco 
de maio de mil novecentos e setenta e 
quatro (25/05/1974), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Odilio Nilo da Silva e de Rita 
Pereira de Souza da Silva.

João Pedro Rodrigues de Carvalho 
Fernandes Belo, estado civil solteiro, 
profi ssão professor, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia nove de abril de mil no-
vecentos e noventa e dois (09/04/1992), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Lídio 
Sérgio Fernandes Belo e de Cecilia 
Rodrigues de Carvalho Fernandes Belo.
Nathalia Cheleri Jatobá Pedraza, es-
tado civil solteira, profi ssão analista de 
treinamento, nascida em Subdistrito 
Santana, São Paulo, SP no dia quatro 
de junho de mil novecentos e oitenta e 
nove (04/06/1989), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Luiz Jatobá Pedraza e de Izabel 
Cristina Cheleri.

Theogene da Silva Sampaio, estado ci-
vil divorciado, profi ssão autônomo, nas-
cido em São Miguel, RN no dia vinte de 
outubro de mil novecentos e sessenta e 
nove (20/10/1969), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Venâncio Vicente Sampaio e de 
Djanira Paula da Silva.
Cássia Helena Vilena de Lima, estado 
civil solteira, profi ssão agente de prote-
ção, nascida em Manaus (reg.3º Ofício), 
AM no dia vinte e cinco de outubro de mil 
novecentos e setenta e um (25/10/1971), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Francisco 
Carlos de Lima e de Maria de Lourdes 
Vilena de Lima.

Francisco Flavio de Oliveira, esta-
do civil solteiro, profi ssão operador de 
empilhadeira, nascido em Governador 
Dix-Sept Rosado, RN no dia vinte de 
novembro de mil novecentos e setenta 
e quatro (20/11/1974), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Antonio Adauto de Oliveira e 
de Maria Marli de Oliveira.
Maria Aparecida da Silva, estado civil 
divorciada, profi ssão agente de prote-
ção, nascida em Terra Roxa, PR no dia 
vinte e três de julho de mil novecentos e 
setenta e um (23/07/1971), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de José João da Silva e de 
Adeli Martins da Silva.

Ailton Tadashi Kanno, estado civil di-
vorciado, profi ssão comerciante, nasci-
do em São Paulo (reg.Distrito Ermelino 
Matarazzo), SP no dia vinte e sete de 
abril de mil novecentos e oitenta e seis 
(27/04/1986), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Masao Kanno e de Yasuko Kanno.
Tayane Nogueira Granja, estado 
civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em São Bernardo do Campo 
(reg.1ºSubdistrito), SP no dia trinta de 
março de mil novecentos e oitenta e sete 
(30/03/1987), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Francisco de Assis Granja e de Celeste 
Teixeira Nogueira Granja.

Edvaldo Alves dos Santos, estado ci-
vil solteiro, profi ssão pintor, nascido em 
Arapiraca, AL no dia primeiro de novem-
bro de mil novecentos e setenta e nove 
(01/11/1979), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Edson Alves dos Santos e de Lucia Ma-
ria dos Santos.
Maria Elisângela dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Petrolândia, PE no dia vinte e seis 
de março de mil novecentos e oitenta 
(26/03/1980), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Ismael de Assis Santos e de Maria dos 
Carmo dos Santos.

Joziel Silva dos Santos, estado 
civil divorciado, profissão cozinhei-
ro, nascido em Maracás, BA no dia 
oito de maio de mil novecentos e 
sessenta e oito (08/05/1968), resi-
dente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filho de Dá-
rio José dos Santos e de Anaclides 
Ribeiro da Silva.
Cleoneide de Jesus Alves, estado 
civil solteira, profissão do lar, nas-
cida em Acopiara, CE no dia vinte 
e cinco de junho de mil novecen-
tos e setenta e um (25/06/1971), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
José Alves Bezerra e de Josefa Se-
nhorinha de Jesus.

Noel Júnior Plácido Alcatrão, 
estado civil solteiro, profissão por-
teiro, nascido em Guarulhos, SP 
no dia vinte e um de setembro de 
mil novecentos e noventa e nove 
(21/09/1999), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filho de Noel do Carmo 
Santos Alcatrão e de Valeria Pla-
cido.
Beatriz de Jesus Braga, estado 
civil solteira, profissão estagia-
ria, nascida em Guarulhos, SP no 
dia dois de fevereiro de dois mil 
e um (02/02/2001), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Arnaldo de 
Souza Braga e de Gildete Nonata 
de Jesus.

Wladimir Faggian Magalhães, 
estado civil solteiro, profissão en-
genheiro civil, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia vinte e sete de 
abril de mil novecentos e noventa 
(27/04/1990), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filho de Jorge Wladimir 
Magalhães e de Ana Paula Fag-
gian.
Vivian Cristina Tartaglioni Mu-
nhos, estado civil solteira, profis-
são securitária, nascida em Subdis-
trito Perdizes, São Paulo, SP no dia 
onze de setembro de mil novecen-
tos e noventa e três (11/09/1993), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Ademir Munhos Gava e de Isabel 
Cristina Tartaglioni Munhos.

Kleber Ferreira de Lima, estado 
civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em São Paulo (reg.Subdis-
trito Alto da Moóca), SP no dia vinte 
e sete de maio de mil novecentos 
e oitenta (27/05/1980), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Josué Joa-
quim de Lima e de Quiteria Ferreira 
de Lima.
Valdení Job da Silva, estado civil 
divorciada, profissão atendente, 
nascida em Santana dos Garrotes, 
PB no dia trinta e um de dezembro 
de mil novecentos e setenta e oito 
(31/12/1978), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filha de Sebastião Job 
de Almeida e de Maria Lourenço 
da Silva.

Erivan da Conceição Lopes, es-
tado civil solteiro, profissão auxi-
liar de rampa, nascido em Anadia, 
AL no dia vinte de novembro de 
mil novecentos e oitenta e nove 
(20/11/1989), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filho de Milton Honorio 
Lopes e de Nailza Maria da Con-
ceição.
Maria Betânia Farias de Lima de 
Souza, estado civil solteira, profis-
são atendente, nascida em São Mi-
guel dos Campos (reg.Anadia), AL 
no dia oito de abril de mil novecen-
tos e noventa e sete (08/04/1997), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Luiz Manoel de Souza e de Maria 
Quitéria Farias de Lima.

Edilton José de Lima, estado civil 
solteiro, profissão ajudante, nasci-
do em Ouricuri (reg.1º Distrito), PE 
no dia dez de junho de mil nove-
centos e oitenta e um (10/06/1981), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Otavio José de Lima e de Maria de 
Lourdes Lima.
Andréia de Andrade Alves, esta-
do civil solteira, profissão feirante, 
nascida em São Paulo (reg.Subdis-
trito Tucuruvi), SP no dia primeiro 
de julho de mil novecentos e oiten-
ta e sete (01/07/1987), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Manoel 
Francisco Alves e de Maria José de 
Andrade.

José Flavio Vieira, estado civil 
solteiro, profissão porteiro, nasci-
do em Cabo de Santo Agostinho, 
PE no dia vinte e três de agosto 
de mil novecentos e sessenta e 
nove (23/08/1969), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de José Vieira 
Irmão e de Maria dos Prazeres da 
Conceição.
Eliane Coutinho da Silva, esta-
do civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo (reg.Distri-
to São Miguel Paulista), SP no dia 
doze de junho de mil novecentos 
e noventa e oito (12/06/1998), re-
sidente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Bartolomeu Francisco da Silva e de 
Marcia Coutinho Silva.
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A partir do próximo dia 
1º de julho, a Prefeitura de 
Guarulhos reajusta em 30% 
o valor da bolsa-auxílio 
dos 75 instrumentistas, 
estagiários de composição 
e regência da Orquestra Jo-
vem Municipal de Guarulhos 
(OJMG). O anúncio foi feito 
na última quarta-feira (19), 
durante visita do prefeito 
Guti ao ensaio semanal 
da orquestra, no Teatro 
Adamastor.

Para o chefe do exe-
cutivo guarulhense, está 
sendo feito justiça a quem 
tanto se dedica à cultura 
da cidade. “Entendemos 
que esse reajuste vai fazer 
grande diferença na vida 
desses jovens e impactar 
positivamente, tanto em 
sua formação musical 
quanto em sua dedicação à 
orquestra”, comentou Guti 
ao enfatizar que os músicos 
não recebem reajuste da 
bolsa desde 2013.

Com essa medida, o valor 
passa dos atuais R$ 800,00 
para R$ 1.040,00, conside-
rando, sobretudo, os gastos 
dos jovens músicos da 
orquestra com transporte, 
alimentação, manutenção 
dos seus instrumentos e os 

custos com sua formação. 
A decisão foi publicada no 
Diário Ofi cial n° 74, de 19 de 
junho de 2019.

De acordo com o maestro 
Emiliano Patarra, regente da 
Orquestra Jovem, o reajuste 
no valor da bolsa dos instru-
mentistas se faz necessário 
também pela ampliação de 
suas atividades musicais: 
“Até 2016, a Orquestra fazia 
uma média de dez apre-
sentações por ano; com a 
ampliação das atividades 
musicais oferecidas tanto na 
cidade como em outros lo-
cais, passamos a uma média 
de 35 a 40 apresentações 
anuais”, explica Patarra.

O maestro conta ainda 
que, além do Projeto Or-
questra no Bairro, que des-
centralizou as apresenta-
ções que antes aconteciam 
exclusivamente no Teatro 
do Adamastor, no Macedo, 
levando espetáculos às 
regiões mais periféricas da 
cidade, a OJMG tem sido 
constantemente requisitada 
para espetáculos em outros 
espaços, como Fatec (Fa-
culdade de Tecnologia de 
Guarulhos), Sesc Guarulhos, 
Festival de Inverno Campos 
do Jordão, entre outros.

Prefeitura reajusta bolsa-
auxílio de integrantes da 
Orquestra Jovem em 30%

Divulgação

Prestígio reconhecido
Essa intensa participação 

da OJMG em espetáculos 
dentro e fora município fez 
crescer também o prestígio 
que a OJMG em meio a 
outros grupos sinfônicos do 
estado. “Nesse contexto de 
valorização da Orquestra 
Jovem como importante 
patrimônio cultural da 
cidade, temos abrigado 
grandes eventos como o 
GruPiano, o 1º Concurso 
de Piano da cidade, que 

recebeu pianistas talento-
sos de outras regiões do 
País, além de muitas outras 
iniciativas pioneiras que, 
certamente, colocam Gua-
rulhos na rota dos grandes 
eventos sinfônicos do País”, 
vibra o secretário de Cultu-
ra, Vitor Souza, lembrando 
também das grandes 
parcerias que transformam 
as apresentações da OJMG 
em produções de altíssimo 
nível.
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PARA ANUNCIAR
NOS CLASSIFICADOS 

CHAME NO WHATSAPP:

95127-3215

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 CORRETOR(A) 

 C/ carro p/ locação/venda. Aj 

de custo + comissão. F:2600-

2254/94005-9242 

 IMÓVEIS 
 VENDE-SE 

 APTO VL AUGUSTA 

 2 dorms,1 suite, 1vaga 70mts valor 

R$250 mil, aceito fi nanciamento 

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 

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

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

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

 SERVIÇOS 
 MASSAGEM 

 ANY MASSAGEM RELAXANTE 
 Só  p/ senhores de Bom gosto! 
Bairro Ipiranga. F:2215-4334 

     

   Ligue e 
anuncie

nos
classifi cados

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

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!
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Quarta premiada
Só para 30 casais!*

RUA TAPAJÓS, 56 - GUARULHOS - SP  ·  WWW.THEFIRE.COM.BR
SEGUNDA: 12h AS 15h/18h AS 22h  ·  TERÇA: 12h AS 23h
QUARTA À SÁBADO: 12h AS 00h  ·  DOMINGO: 13h AS 22h

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

Fondue de queijos emmental e gruyère, com um toque de vinho branco
acompanhado de tiras de filé mignon, batata rústica e pão ciabatta tostado

Delicioso fondue
de queijos

+ 2 ingressos* do

RESERVE JÁ:
� 2447-1582   � 93219-8871

Fondue de chocolate preparado com nosso blend de chocolates
e um leve toque de jim beam acompanhado de mix de frutas (banana
e morango) marshmallow e brownie de chocolate com nozes

Surpreendente
fondue de chocolate

Só para 30 casais!
Delicioso fondue

de queijos

+ 2 ingressos+ 2 ingressos* do

Fondue de queijos emmental e gruyère, com um toque de vinho branco

SurpreendenteSurpreendente
fondue de chocolatefondue de chocolate

por R$114,90

*V
Á

LI
D

O
 P

A
R

A
 Q

U
A

R
TA

-F
EI

R
A

 2
6/

06
/2

01
9 

SO
M

EN
TE

 P
A

R
A

 J
A

N
TA

R
 (A

P
Ó

S 
A

S 
16

 H
O

R
A

S)
.

G
A

R
A

N
TI

M
O

S 
SO

M
EN

TE
 O

S 
P

R
IM

EI
R

O
S 

30
 C

A
SA

IS
 Q

U
E 

R
ES

ER
V

A
R

EM
. I

N
G

R
ES

SO
S 

V
Á

LI
D

O
S 

SO
M

EN
TE

 D
E 

SE
G

U
N

D
A

 A
 Q

U
IN

TA
 E

X
C

ET
O

 F
ER

IA
D

O
S.


