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Dez anos sem o astro 
pop Michael Jackson 
é relembrado pelos 
internautas do mundo
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Professor de Guarulhos é 
um dos 20 selecionados 
para curso na Suiça
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DESCASO NO HOSPITAL PIMENTAS-BONSUCESSO

Fiscalização surpresa realizada nesta terça-feira (25) pelo Tribunal de Contas do Estado em várias unidades de saúde de São 
Paulo, encontrou no hospital guarulhense situação de total desrespeito com os pacientes; a prefeitura não se manifestou

TCE encontra raio X desmontado e 
aparelho de hemodiálise inoperante
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SAUDADE: Internautas do mundo inteiro relembraram a morte de Michael Jackson, um 
dos maiores artistas de todos os tempos, que completou 10 anos nesta terça-feira (25)
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Fabricado na China, novo trem que atenderá 
Guarulhos na Linha 13 embarca para o Brasil
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Guarulhos recebe
R$ 70 milhões em 
repasse de impostos
do governo do estado
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Estado de SP banirá 
o canudo plástico nos 
próximos dias com 
sanção de nova lei

 GH Pág. 6

Jogos mobilizam as 
escolas da prefeitura 
durante todo o
mês de junho
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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.

O governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), 
anunciou que irá sancionar 
o projeto de lei aprovado 
na semana passada pela 
Assembleia Legislativa que 
proíbe a distribuição de canu-
dos plásticos pelo comércio 
de todo o Estado. Ele deve 
assinar a lei nos próximos 15 
dias. Nesta terça-feira (25), o 
prefeito da capital paulista, 
Bruno Covas (PSDB), sancio-
nou texto com as mesmas re-
gras, mas de vigência apenas 
na capital paulista. 

Segundo a assessoria de 
imprensa do Palácio dos 
Bandeirantes, Doria disse 
ser favorável à medida e irá 
aprová-la, mas há um detalhe 
que ainda será estudado: 
a garantia de acesso aos 
canudos para pessoas com 
deficiência que têm dificulda-
de de ingerir alimentos sem 
canudos. A preocupação sur-
giu após conversa do gover-
nador com a senadora Mara 
Gabrilli (PSDB), que atua em 
defesa desse público.

O texto, de autoria do 

deputado Rogério Nogueira 
(DEM), prevê multa que varia 
de R$ 530,60 a R$ 5.306 
para os estabelecimentos 
que desrespeitarem a regra, 
com o dobro do valor em 
caso de reincidência. O valor 
arrecadado com as multas 
será “carimbado”, isto é, 
destinado exclusivamente 
a programas ambientais. O 
governo estadual terá um 
ano para regulamentar essa 
nova norma.

Em sua justificativa, Noguei-
ra afirma que a proibição tem 
como objetivo estimular “a 
produção de produtos mais 
sustentáveis e, consequen-
temente, a redução de 
resíduos prejudiciais ao meio 
ambiente”. No país, a primei-
ra cidade a aprovar restrição 
do tipo foi o Rio. Além de 
Salvador, o Rio Grande do 
Norte e o Distrito Federal 
são alguns dos locais que já 
proíbem canudinhos. 

Em São Paulo, o texto 
aprovado por Covas tem 
prazo de 180 dias para ser 
regulamentado. 

Estado de SP banirá o canudo plástico, 
afirma Doria; capital paulista já proíbe

 DroneShow

Movimentação durante a quinta edição da DroneShow, no Centro de Convenções Frei Cane-
ca, nesta terça-feira (25). A feira acontece juntamente com a 9ª edição do evento MundoGEO 
Connect e reúne expositores nacionais e internacionais do segmento e fabricantes.

Roberto Vazquez/AE

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

 
Lotofácil
Concurso n° 1831
24/06/2019 
02 - 04 - 05 - 08 - 09
10 - 12 - 14 - 16 - 18
19 - 20 - 21 - 22 - 23

Lotomania
Concurso n° 1981 
25/06/2019
00 - 05 - 14 - 27 - 30
34 - 36 - 40 - 43 - 44
55 - 65 - 68 - 76 - 78
85 - 88 - 92 - 98 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 1952
25/06/2019
Primeiro sorteio 
19 - 28 - 30 - 32 - 34 - 35
Segundo sorteio
02 - 15 - 25 - 33 - 40 - 50

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

Professor de Guarulhos é um dos 20 
selecionados do país para curso em 
laboratório de partículas na Suíça 
Ulisses Carvalho 

O professor guarulhense 
de física, Fábio da Silva 
Cruz, 26, foi um dos 20 
selecionados do país para 
realizar um curso de física 
gratuito na Organização 
Europeia para Pesquisa 
Nuclear (Cern), o maior 
laboratório de física de 
partículas do planeta, 
localizado na cidade de 
Genebra, na Suíça. 

Além dele, outros quatro 
professores de São Paulo, 
segundo Cruz, que leciona 
no ensino médio e dá 
aulas de matemática para 
o ensino fundamental no 
Colégio Gardhon Ban-
deiras, na Vila Galvão. O 
curso é gratuito, porém, o 
custo das despesas como 
hotel e alimentação, são 
bancados pelo candidato. 

O curso é um programa 
do Cern, que tem parceria 
com Portugal, e o país 
europeu também tem coo-
peração com o Brasil, An-
gola e Moçambique para 
a seleção de professores 

por meio de inscrição na 
internet para a realização 
do curso. Segundo Cruz, 
a viagem ocorre no dia 28 
de agosto para Portugal, 
e nos dias 29,30 e 31, 
a primeira parada é na 
Universidade de Lisboa 
e no período de 1o a 7 de 
setembro, haverá o curso 
na Suíça, além de no dia 8 
conhecer a casa que atual-
mente virou museu do físi-
co alemão Albert Einstein, 
na cidade de Berna. 

“Eu estimei um gasto 
de R$ 10 mil com essa 
viagem, e por isso criei 
uma vaquinha virtual na 
internet para a arrecada-
ção de dinheiro”, revelou 
Cruz, destacando que já 
conseguiu R$ 4 mil em 
virtude da ajude de ami-
gos e familiares, porém, 
para complementar o 
orçamento, o professor 
está vendendo até rifas. 
Para ajudar o professor 
a arrecadar fundos para 
a viagem, acesse o site: 
https://bit.ly/2X7MFfD
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Wellington Alves

Fiscalização surpresa do 
Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo (TCE-SP) em 
hospitais, UPAs e postos 
de saúde, nesta terça-
-feira, 25, constatou um dado 
alarmante – apenas 22% 
dos equipamentos possui 
Auto de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros (AVCB). Os 
locais sem licenciamento são 
passíveis de interdição. Em 
Guarulhos, há outras falhas 
graves na saúde pública. 

O AVCB é um documen-

to essencial para garantir 
melhores condições de 
segurança e acessibilidade 
ao público. Os trágicos in-
cêndios da boate Kiss, que 
matou mais de 200 pessoas 
em Santa Maria (RS), e no 
alojamento do Flamengo, 
com dez mortes, ocorreram 
pela falta do alvará dos 
bombeiros.

Na cidade de São Pau-
lo, foram fi scalizados os 
hospitais de Sapopemba, 
Pedreira, Vila Alpina, Manda-
qui, Taipas, Vila Penteado e 

Regional Sul. Em Guarulhos, 
os fi scais verifi caram o Hospi-
tal Pimentas-Bonsucesso, 
Complexo Hospitalar Padre 
Bento, PA Parque Alvorada, 
Hospital Geral de Guarulhos 
(HGG), Hospital Municipal de 
Urgências (HMU), PA Maria 
Dirce, Maternidade Jesus, 
Maria e José (JJM) e Hospital 
Stella Maris. 

No Padre Bento foram en-
contrados equipamentos em 
desuso e uma viatura que-
brada. No Hospital Pimentas-
-Bonsucesso havia raio X 

desmontado e aparelho de 
hemodiálise sem utilização. 
Procuradas, as secretarias 
de Saúde de Guarulhos e do 
Estado informaram que não 
tinham sido notifi cadas sobre 
o resultado da fi scalização. 

O TCE-SP mandou 303 
agentes averiguar 300 locais 
públicos, sendo 29 esta-
duais e 271 administrados 

por prefeituras. Os fi scais 
constataram que 20% das 
unidades não possuem aten-
dimento diferenciado para 
casos suspeitos de dengue, 
zika, Chikungunya e febre 
amarela. No momento da fi s-
calização, 12% dos médicos 
estavam ausentes. 

Também causou espanto 
ao TCE-SP que 37% dos 

locais possuíam equipamen-
tos em desuso (tanto antigos, 
como novos). Os agentes 
apontaram ainda que 23% 
das salas de espera possuem 
condições inadequadas e 
metade dos equipamentos 
de saúde não fazem controle 
da qualidade da água. Sobre 
os medicamentos, 11% esta-
vam vencidos.

Hospital Pimentas-Bonsucesso tem aparelho de
hemodiálise sem utilização e raio X desmontado

Para o gestor de saúde e 
ex-presidente do Cremesp, 
João Ladislau, os proble-
mas apontados refl etem má 
gestão em algumas unida-
des e a falta de investimen-
to do governo federal. Ele 
conta que os equipamentos 
em desuso, por exemplo, 
ocorrem muitas vezes 

por falta de recursos para 
manuseio ou manutenção. 
“Tem cidades que investem 
30% do orçamento em 
saúde, mas o atendimento 
é ruim. Falta maior partici-
pação da União para ajudar 
os municípios”, analisa. 

Segundo Ladislau, outro 
problema comum é a falta 

de estrutura nos prédios. 
“São estruturas largadas ao 
tempo que se deterioram 
sem a manutenção ade-
quada”, diz. Equipamentos 
complexos, como tomógra-
fos, por exemplo, deixam 
de ser utilizados em várias 
unidades pela falta de rede 
elétrica adequada.

Os apontamentos do TCE-
-SP revelam vários atos de im-
probidade administrativa, na 
opinião do mestre em Direito, 
Marcos Antônio Silva. Ele afi r-
ma que os dados poderiam 
ser utilizados para abertura de 
inquéritos civis pelo Ministério 
Público Estadual (MPE) e aber-
tura de comissões especiais 
de inquérito nas câmaras de 
vereadores contra os prefei-
tos das cidades citadas.

“É preciso gestão, ainda 

mais na saúde. É um assunto 
desagradável a dor das 
pessoas que não tem o fazer”, 
afi rma. Ele admite que não é 
viável interditar os hospitais, 
porém ressalta que é preciso 
agilidade do poder público 
para resolver a ausência de 
Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros nos equipamen-
tos. 

Já o urbanista Sérgio Luiz 
Salles Souza considera que 
o poder público precisa ter 

maior rigor com os estabeleci-
mentos administrados por ele. 
O excesso de unidades sem 
Auto de Vistoria de Corpo 
de Bombeiros, segundo o 
especialista, aponta completo 
descaso com a população. “É 
muito perigoso a evacuação 
de um hospital em caso de 
incêndio. É preciso rotas de 
fuga amplas, distâncias meno-
res e chuveiros no teto. São 
medidas que salvam vidas”, 
explica.

“Falta dinheiro para manutenção 
dos hospitais”, aponta especialista

MPE e Câmaras devem cobrar dos prefeitos

A CASA DA GENTE
É 0 MELHOR

LUGAR DO MUNDO.

EM DIA

CDHU
EM dia

EM DIA

O Governo do Estado de São Paulo e a CDHU querem 
ajudar você a colocar a casa em ordem. Afi nal, a 
casa própria que você conseguiu com muito esforço 
é um patrimônio seu e da sua família que deve ser 
preservado. Por isso, se você tem um imóvel da CDHU 
e está com parcelas em atraso, a oportunidade para 
acertar sua situação chegou com o Programa CDHU EM 
DIA, que oferece condições especiais* de negociação.

Acesse www.cdhu.sp.gov.br ou ligue ALÔ CDHU 
e saiba mais.

O Governo do Estado de São Paulo 
ajudar você a colocar a casa em ordem. Afi nal, a 
casa própria que você conseguiu com muito esforço 
é um patrimônio seu e da sua família que deve ser 
preservado. Por isso, se você tem um imóvel da CDHU 
e está com parcelas em atraso, a oportunidade para 
acertar sua situação chegou com o Programa 
DIA

Acesse 
e saiba mais.
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Fabricado na China, novo 
trem da Linha-13 Jade 
embarca para o Brasil 
Ulisses Carvalho 

A Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos 
(CPTM) divulgou nesta 
terça-feira (25), o vídeo 
do primeiro novo trem 
fabricado na China sendo 
enviado de navio para o 
Brasil, onde deve chegar 
ao porto de Santos, com 
previsão para o mês de 
agosto, segundo a em-
presa. Ainda não há pre-
visão de quando devem 
terminar a fabricação dos 
outros sete trens. 

O primeiro trem fabri-
cado na China para a 
Linha 13-Jade foi embar-
cado no dia 20 de junho, 
no porto da cidade de 
Qingdao, e segue para 
o Brasil com previsão de 
chegada em agosto. Os 
outros sete trens estão 
em fabricação e serão 
enviados à medida em 
que fi carem prontos”, in-
formou em nota a CPTM.

Um dos diferenciais do 
novo trem é que terá ba-

gageiros ao lado dos as-
sentos. As composições 
estão sendo fabricadas 
pelo consórcio formado 
pela empresa chinesa 
CRRC Qingdao Sifang 
e pela fi lial brasileira 
da empresa espanhola 
Temoinsa. Os trens da 
linha de Guarulhos estão 
sendo fabricados em 
Qingdao, cidade que fi ca 
localizada há 670 km de 
Pequim. 

O consórcio venceu a 
licitação para a fabrica-
ção dos trens pelo valor 
de R$ 316,720.807,00 
milhões. Outro detalhe 
do novo trem é que terá 
dispositivos para orientar 
usuários com defi ci-
ências auditivas, com 
mapa dinâmico e visual 
(áudio), como sinalização 
visual para identifi cação 
de assentos preferen-
ciais, painel eletrônico 
para orientar o lado de 
desembarque e espaço 
para cadeirantes. 

Guarulhos recebe R$ 70 mi em repasse 
de impostos referentes ao mês de junho

Moradores reclamam de baile 
funk no Sítio dos Morros

Antônio Boaventura

A Secretaria de Estado 
da Fazenda e Planejamen-
to deve transferir para a 
cidade de Guarulhos a 
quantia de R$ 70 milhões 
em repasses do Imposto 
sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS), 
Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) e por 
compensação fi nanceira 
sobre exploração de Gás, 
Energia Elétrica, Óleo 
Bruto, Xisto Betuminoso 
de acordo com a Lei 7.990 
de 28/12/89. 

O depósito feito pela 
secretaria é referente 
ao montante arrecada-
do no período de 17 a 
21 de junho. Os valores 
correspondem a 25% da 
arrecadação do imposto, 
que são distribuídos às 
administrações municipais 

com base na aplicação do 
Índice de Participação dos 
Municípios (IPM) defi nido 
para cada cidade.

O município já recebeu 
no mês anterior o total de 
R$ 80,4 milhões em repas-
se referente à arrecadação 
do ICMS, IPI e IPVA. Com 
os depósitos efetuados 
durante este ano, o valor 

acumulado distribuído à 
prefeitura no mês passado 
totalizou R$ 634,9 milhões.

Os depósitos semanais 
são realizados por meio 
da Secretaria da Fazenda 
sempre até o segundo 
dia útil de cada semana, 
conforme prevê a Lei 
Complementar nº 63, 
de 11/01/1990. Os índi-

ces de participação dos 
municípios são apurados 
anualmente (artigo 3°, da 
LC 63/1990), para aplica-
ção no exercício seguinte, 
observando os critérios es-
tabelecidos pela Lei Esta-
dual nº 3.201, de 23/12/81, 
com alterações introduzi-
das pela Lei Estadual nº 
8.510, de 29/12/93.

Os moradores da rua 
Angatuba, no bairro Sítio dos 
Morros, próximo ao Serviço 
Social da Indústria (Sesi), da 
região do Cocaia, reclamam 
dos constantes bailes funks 
realizados na própria via 
sempre aos fi nais de semana, 
que estariam começando 
às 0h, e as vezes, chegam a 
terminar às 10h, segundo um 
morador. 

O pancadão estaria ocor-
rendo há oito meses na via, 
sempre aos sábados, no local 
conhecido como ‘Favela do 
Sesi’. O HOJE localizou até 
uma página na rede social 
com esse nome (https://www.
facebook.com/faveladosesi/), 
divulgando vídeos e fazendo 
propaganda do próprio 
pancadão, destacando a 
presença do ‘paredão’,  som 
potente utilizado geralmente 
em veículos. 

“O pior é que tem uma base 
da PM dentro do Sesi, que 

fi ca em frente a comunidade, 
porém, claramente escutam 
o barulho e não fazem nada. 
Os bailes começam sempre 
a meia noite e não tem hora 
para terminar”, informou o 
morador. Ele disse que no 
local também existe o tráfi co 
de drogas e o comércio de 
bebidas. 

Além de a rua fi car fechada 
nos dias em que ocorre o bai-
le funk, moradores também 
reclamam do forte cheiro de 
urina no dia seguinte. “Nas 
vielas fi ca um cheiro que não 
dá para suportar. Na frente 
da minha casa mesmo se eu 
não lavar no outro dia não dá 
para fi car na sala”, revelou. 

O último pancadão na via 
teria ocorrido no sábado (22). 
A reportagem questionou 
a Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de São 
Paulo (SSP), porém, até a 
conclusão desta edição não 
houve resposta. (U.C.)

Pedalando
O projeto de reestruturação 

da GCM foi devolvido da Ges-
tão para a Justiça. Ou seja, 
estão jogando ping-pong en-
tre as Secretarias. Enquanto 
isso, o tempo passa…

Forte no páreo
O ex-vereador Ulisses Cor-

reia, que chegou a ser presi-
dente da Câmara, pretende 
voltar ao Legislativo pelo PT 
em 2020. Ele é politicamente 
habilidoso…

Piada pron-
ta!

Nilson Gon-
çalves, que 
saiu da REDE, 

está se filiando ao PODE-
MOS, partido do vereador 
João Dárcio. O perigo é 
Nilson ficar gripado e, conse-
quentemente, fanhoso…

TOP TOP!
Documentos da Prefeitura 

atestam que a Rádio TOP FM 
, que deveria estar física e 
legalmente em Guarulhos, 
está totalmente irregular. O 
tema promete render mais 
capítulos…

Restringindo acesso
Pela quarta vez, desde que 

foi eleito prefeito, Guti trocou 
o número de seu celular…

Cacifando-se
O secretário Jurandir Pe-

reira (Gabinete), apontado 
como possível candidato a 
vereador, está pagando para 
promover sua página no Fa-
cebook...

Frase
“Mas o secretário de Justiça 

é teimoso, teimoso, teimo-
so!”. O vereador Laércio 
Sandes (DEM), sobre Airton 
Trevisan…

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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Noivo: FAGNER ALVES TORRES 
Profi ssão: designer gráfi co Estado Ci-
vil: solteiro Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 13/03/1990 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: ERNILTON OLIVEIRA 
TORRES Mãe: IRANI ALVES TORRES 
Noiva: DANIELLE CARVALHO DA 
SILVA Profi ssão: funcionária pública 
Estado Civil: solteira Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
02/04/1989 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: AGENOR 
ARAUJO DA SILVA Mãe: ROSALINA 
CARVALHO DOS SANTOS   

Noivo: DIEGO BAPTISTA VARÃO 
Profi ssão: operador de telemarkenting 
Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
26/01/1990 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: SILVIO 
LUCIO VARÃO MELO Mãe: RUTE ADE-
LAIDE BAPTISTA MELO 
Noiva: MARIA FABÍOLA DA SILVA 
ROCHA Profi ssão: operadora de tele-
markenting Estado Civil: solteira Na-
turalidade: CRATO UF: CE Data-Nas-
cimento: 21/12/1990 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - 
Pai: LOURIVAL ROCHA Mãe: MARIA 
DE LOURDES DA SILVA ROCHA   

Noivo: NICHOLAS MOURA SANTOS 
Profi ssão: ajudante geral Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 24/02/1999 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: SIDNEI BENTO DOS 
SANTOS Mãe: ELAINE DE MOURA AN-
TONIO RAYMUNDO 
Noiva: EMILY VILAS BOAS PINTO 
Profi ssão: estudante Estado Civil: sol-
teira Naturalidade: GUARULHOS UF: 
SP Data-Nascimento: 17/01/2003 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: ALEXANDRE PINTO 
BENTO Mãe: PATRICIA SANTOS VI-
LAS BOAS BENTO   

Noivo: RODRIGO DOS SANTOS OLI-
VEIRA Profi ssão: conferente de cargas 
Estado Civil: solteiro Naturalidade: XI-
QUE-XIQUE UF: BA Data-Nascimento: 
27/04/1993 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: RENIL-
TON NUNES DE OLIVEIRA Mãe: AURI-
CELIA DOS SANTOS OLIVEIRA 
Noiva: ESTER ROBERTA GOMES DA 
SILVA Profi ssão: assistente Estado Ci-
vil: solteira Naturalidade: MOGI DAS 
CRUZES UF: SP Data-Nascimento: 
22/10/1999 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: APA-
RECIDO ROBERTO DA SILVA Mãe: 
SANDRA REGINA DE SOUZA SILVA 
GOMES   

Noivo: MARCOS VINICIUS CARNEI-
RO BENEDITO Profi ssão: auxiliar de 
produção Estado Civil: solteiro Natura-
lidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ Data-
-Nascimento: 18/04/1997 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: Mãe: JOSIENE BENEDITO 
Noiva: FABYANE SOUSA MARTINS 
Profi ssão: jovem aprendiz Estado Civil: 
solteira Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 12/02/2001 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: ED CARLOS DA 
SILVA MARTINS Mãe: LILIA SANTOS 
SOUSA   

Noivo: NAILTON CELESTINO SOUSA 
Profi ssão: vigilante Estado Civil: divor-
ciado Naturalidade: ILHÉUS UF: BA Da-
ta-Nascimento: 17/01/1988 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: NILTON CELESTINO SOUZA 
Mãe: MARIA JOSÉ MENDES 
Noiva: ELIS REGINA FREIRE DOS 
SANTOS Profi ssão: auxiliar de enfer-
magem Estado Civil: divorciada Natura-
lidade: GUARULHOS UF: SP Data-Nas-
cimento: 07/08/1983 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
SIDERCINO NASCIMENTO DOS SAN-
TOS Mãe: FULGENCIA FREIRE DOS 
SANTOS   

Noivo: GILMAR JADINILSON DE AN-
DRADE Profi ssão: moleiro Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: CARNAÍBA UF: 
PE Data-Nascimento: 10/08/1986 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: JADINILSON MARÇAL 
DE ANDRADE Mãe: JOSELITA PEREI-
RA DE ANDRADE 
Noiva: KATIANE FELIX DA SILVA Pro-
fi ssão: ajudante Estado Civil: solteira 
Naturalidade: BRASÍLIA UF: DF Data-
-Nascimento: 19/06/1984 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: ANTONIO FELIX DA SILVA Mãe: 
LUZIA FELIX DA SILVA   

Noivo: JOSÉ DOMINGOS DE LIMA 
Profi ssão: mecânico Estado Civil: soltei-
ro Naturalidade: BODOCÓ UF: PE Data-
-Nascimento: 03/07/1967 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: RAIMUNDO DOMINGOS DE LIMA 
Mãe: TEREZINHA JUSTINO DE LIMA 
Noiva: IVONETE CARLOS ARAÚJO 
Profi ssão: do lar Estado Civil: solteira 
Naturalidade: SÃO LUÍS UF: MA Data-
-Nascimento: 11/12/1970 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: GERALDO CARLOS DA SILVA 
Mãe: MARIA DO SOCORRO ARAÚJO   

Noivo: GENIVALDO SOUZA PEREI-
RA Profi ssão: motorista Estado Civil: 
divorciado Naturalidade: MARCIONÍ-
LIO SOUZA UF: BA Data-Nascimento: 
25/07/1970 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: GENESIO 
ALVES PEREIRA Mãe: JOSEFA AMAN-
CIO DE SOUZA 
Noiva: DARIA ALVES MEIRA Profi s-
são: cabeleireira Estado Civil: solteira 
Naturalidade: TREMEDAL UF: BA Data-
-Nascimento: 20/01/1972 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: ARLINDO ALVES MEIRA Mãe: 
MARIA ALVES MEIRA FIGUEIREDO   

Noivo: RENAN DA COSTA AGUIAR 
Profi ssão: auxiliar de logistica Estado Ci-
vil: solteiro Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 22/03/1995 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: JORGE AGUIAR Mãe: 
TANIA REGINA DA COSTA 
Noiva: RAQUEL DE SOUSA SILVA 
Profi ssão: atendente Estado Civil: sol-
teira Naturalidade: GUARULHOS UF: 
SP Data-Nascimento: 02/03/1988 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: WALDEMAR ANTONIO 
DA SILVA Mãe: ANTONIA VANIA DE 
SOUSA   

Noivo: LEONARDO SOUZA SANTOS 
Profi ssão: professor Estado Civil: sol-
teiro Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 27/07/1995 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: JOÃO BATISTA SOUZA 
SANTOS Mãe: VILMA ASSUNÇÃO PE-
REIRA 
Noiva: ELISABETE GONÇALVES VA-
LENTIM CAMPOS Profi ssão: professo-
ra Estado Civil: solteira Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
21/11/2000 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: VAGNER 
VALEMTIM CAMPOS Mãe: TATIANE 
GONÇALVES DOS SANTOS DIAS   

Noivo: ADOLFO DA SILVA BARROS 
Profi ssão: ajudante Estado Civil: soltei-
ro Naturalidade: MACEIÓ UF: AL Data-
-Nascimento: 12/12/1991 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: JOSE ARNALDO FERREIRA DE 
BARROS Mãe: ELOIDA CRISTIANA DA 
SILVA 
Noiva: KELLEN CRISTINA JESUS DE 
ANDRADE Profi ssão: manicure Estado 
Civil: solteira Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 12/10/1991 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: GENIVAL ROBERTO 
DE ANDRADE Mãe: SONIA MARIA DE 
JESUS   

Noivo: RENAN SANTOS AMORIM Pro-
fi ssão: operador de empilhadeira Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 16/11/1995 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: SERGIO OLIVEIRA DE 
AMORIM Mãe: INES SANTOS LORENA 
Noiva: FRANCIELLE SULINO DE BAR-
ROS Profi ssão: operadora de telemarke-
ting Estado Civil: solteira Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
06/03/1997 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: Mãe: MARIA 
JOSÉ SULINO DE BARROS   

Noivo: JHONATHAN RODRIGUES 
SANTOS Profi ssão: torneiro mecâni-
co Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
16/02/1998 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: ONIVAL-
DINO RODRIGUES BARBOSA Mãe: 
SAMANTHA APARECIDA DOS SANTOS 
Noiva: JANE CHAVES DE ANDRADE 
Profi ssão: atendente Estado Civil: sol-
teira Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 10/01/1995 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: SERGIO LUIS TEODORO DE AN-
DRADE Mãe: NEUZI CHAVES SANTOS 
DE ANDRADE   

Noivo: EDILSON DOS SANTOS CAM-
POS Profi ssão: motorista Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: BRUMADO UF: BA 
Data-Nascimento: 15/10/1976 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: MOISÉS TEIXEIRA CAMPOS Mãe: 
MARIA VALDIVIA SANTOS CAMPOS 
Noiva: CLÉCIA SANTOS ARGOLO Pro-
fi ssão: agente de higienização Estado 
Civil: solteira Naturalidade: ITORORÓ 
UF: BA Data-Nascimento: 13/03/1976 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: EDSON JOSE ARGOLO 
Mãe: MARIA DE LOURDES DE JESUS 
SANTOS   

Noivo: ROBSON RODRIGUES DE LIMA 
Profi ssão: analista operacional Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 11/02/1994 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: RUBENS ASSUNÇÃO 
PESSOA DE LIMA Mãe: SANDRA RO-
DRIGUES DA SILVA 
Noiva: CAMILA MEDAGLIA DE LIMA 
Profi ssão: auxiliar de enfermagem Estado 
Civil: solteira Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 07/08/1995 
Endereço: Jardim Joamar, SÃO PAULO, 
SP Filiação - Pai: ARIVONALDO GOMES 
DE LIMA Mãe: IVONE APARECIDA ME-
DAGLIA DE LIMA   

Noivo: WILLIAN MOURA DE SOUZA 
Profi ssão: analista logistico Estado Ci-
vil: solteiro Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 04/11/1980 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: SALVADOR JOSE DE 
SOUZA Mãe: MARIA JOANA MOURA DE 
SOUZA 
Noiva: ALINE ALVES PEREIRA Profi s-
são: engenheira civil Estado Civil: divor-
ciada Naturalidade: JUAZEIRO DO NOR-
TE UF: CE Data-Nascimento: 03/07/1982 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: PEDRO PEREIRA DA 
SILVA Mãe: FRANCISCA ALVES PEREI-
RA   

Noivo: AUGUSTO ALVARENGA CÂN-
DIDO Profi ssão: repositor Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: GUARULHOS UF: 
SP Data-Nascimento: 14/05/1993 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Fi-
liação - Pai: ELIAS ANTUNES CÂNDIDO 
Mãe: CLEUSA APARECIDA ALVARENGA 
CÂNDIDO 
Noiva: MILENA CAMPOS SILVA Profi s-
são: do lar Estado Civil: solteira Natura-
lidade: GUARULHOS UF: SP Data-Nas-
cimento: 15/12/1999 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
ANTONIO DE JESUS SILVA Mãe: MARIA 
ALVES CAMPOS   

Noivo: NEILSON OLIVEIRA DA SILVA 
Profi ssão: professor Estado Civil: soltei-
ro Naturalidade: CAFARNAUM UF: BA 
Data-Nascimento: 16/02/1985 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: FLORISVALDO GOMES DA SILVA 
Mãe: MARIA VILMA DE OLIVEIRA SILVA 
Noiva: BRUNA APARECIDA SOARES 
DO NASCIMENTO Profi ssão: nutricio-
nista Estado Civil: solteira Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
16/12/1993 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: SEBAS-
TIÃO SOARES DA SILVA Mãe: MARIA 
ISMA DO NASCIMENTO SILVA   

Noivo: JOSEMAR GONÇALVES DA 
SILVA Profi ssão: motorista Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: RECIFE UF: PE 
Data-Nascimento: 30/11/1978 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: JOSE RODRIGUES DA SILVA 
Mãe: JACYRA GONÇALVES DA SILVA 
Noiva: MARIA CLAUDENICE DA SILVA 
Profi ssão: subgerente de loja Estado Ci-
vil: solteira Naturalidade: IBIMIRIM UF: 
PE Data-Nascimento: 02/09/1981 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: MIGUEL ALEXANDRE DA 
SILVA Mãe: MARIA CARMO DE DEUS   

Noivo: ANDERSON JOSÉ MARTINS 
Profi ssão: auxiliar operacional Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 31/10/1983 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: JOSÉ MARTINS SOBRI-
NHO Mãe: VANDA NUNES DE MORAES 
MARTINS 
Noiva: ALINE ALVES DOS SANTOS 
Profi ssão: agente de organização esco-
lar Estado Civil: solteira Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
08/06/1981 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ 
VALTER DOS SANTOS Mãe: HELOISA 
ALVES DOS SANTOS   

Noivo: ALDINEI PAULO DOS SANTOS 
Profi ssão: construtor civil Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: VALE DO PARAÍSO 
UF: RO Data-Nascimento: 05/12/1992 
Endereço: Filiação - Pai: Mãe: CLEONIL-
DE PAULO DOS SANTOS 
Noiva: ALINE APARECIDA VELOZA 
MARQUES Profi ssão: do lar Estado Ci-
vil: solteira Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 10/07/1993 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: JOÃO AFFONSO DA 
COSTA MARQUES Mãe: MARGARIDA 
FERNANDES VELOZA   

Noivo: FABIO HENRIQUE GARCIA 
Profi ssão: condutor escolar Estado Civil: 
divorciado Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 06/06/1978 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: MIGUEL MARTINS GAR-
CIA Mãe: SUELI APARECIDA FRATUCCI 
GARCIA 
Noiva: VANESSA JUREMA DA SILVA 
Profi ssão: condutora escolar Estado Ci-
vil: solteira Naturalidade: Guarulhos UF: 
SP Data-Nascimento: 25/05/1991 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: WILSON JOSÉ DA SILVA 
Mãe: GIVANILDA APARECIDA JUREMA 
DA SILVA   

Noivo: CELSO BARBOSA BATISTA 
Profi ssão: engenheiro de segurança do 
tra Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
22/12/1980 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOEL AN-
TONIO BATISTA Mãe: VALDETE BAR-
BOSA BATISTA 
Noiva: ARIANE NICOLAU CARDOSO 
Profi ssão: técnico de segurança do tra-
bal Estado Civil: solteira Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
15/03/1984 Endereço: Jardim Tranquili-
dade, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ 
CARDOSO DA SILVA Mãe: MARIA JOSÉ 
CARDOSO DA SILVA   

Noivo: MARCOS ROGATO OLIVEI-
RA Profi ssão: auxiliar técnico de eletro 
ele Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
06/11/1995 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: SILVESTE 
FERNANDES DE OLIVEIRA Mãe: MARIA 
EMÍLIA ROGATO OLIVEIRA 
Noiva: MAQUIDA DE FREITAS LIMA 
Profi ssão: agente de atendimento Estado 
Civil: solteira Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 30/06/1996 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: ANTONIO SARMEN-
TO DE LIMA Mãe: WILMA DE FREITAS 
MACHADO   

Noivo: WESLEY CRISTIAN TAVARES 
DA SILVA Profi ssão: assistente de qua-
lidade Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
28/03/1994 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: ÉDI CAR-
LOS TAVARES DA SILVA Mãe: GILMA 
SILVEIRA DA SILVA 
Noiva: BEATRIZ PEREIRA SOARES 
Profi ssão: analista de logística Estado 
Civil: solteira Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 05/07/1995 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: VANDERLI SOARES Mãe: 
LUCILENE PEREIRA SOARES   

Noivo: ROGÉRIO DONEGÁ Profi ssão: 
porteiro Estado Civil: solteiro Naturalida-
de: BARUERI UF: SP Data-Nascimento: 
18/05/1974 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: AGOSTI-
NHO DONEGÁ Mãe: MARILENE LEME 
DONEGÁ 
Noiva: ELIUZE BENTO DA SILVA Pro-
fi ssão: auxiliar de limpeza Estado Civil: 
solteira Naturalidade: ITAGI UF: BA 
Data-Nascimento: 09/05/1973 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: JOSÉ BENTO DA SILVA Mãe: MAR-
CELINA REIS SILVA   

Noivo: JEAN AGUIAR MENDONÇA 
Profi ssão: empresário Estado Civil: sol-
teiro Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 18/10/1991 Endere-
ço: Recreio São Jorge, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: OSVALDO RODRIGUES 
MENDONÇA FILHO Mãe: MARIA DO 
SOCORRO SAMPAIO DE AGUIAR 
Noiva: ANA ANDREIA DOS SANTOS 
NETA Profi ssão: auxiliar administrati-
vo Estado Civil: solteira Naturalidade: 
OSASCO UF: SP Data-Nascimento: 
27/01/1994 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: LAERCIO 
DOS SANTOS Mãe: MARIA DO AMPA-
RO SANTOS   

Noivo: ROBSON MEDEIROS CUNHA 
Profi ssão: motorista Estado Civil: soltei-
ro Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 17/06/1989 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: FRANCISCO ILAURINDO DA 
CUNHA Mãe: AURINETE FATIMA DE 
MEDEIROS CUNHA 
Noiva: LEIDIANE DA SILVA LIMA Pro-
fi ssão: tecnica de enfermagem Estado 
Civil: solteira Naturalidade: MARUIM UF: 
SE Data-Nascimento: 30/10/1991 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: JOSIVALDO LIMA DA RO-
CHA Mãe: ADRIANE MELO DA SILVA   

Noivo: ANDERSON DA SILVA MARI-
NHO Profi ssão: conferente de cargas 
Estado Civil: divorciado Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
08/05/1988 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ 
MARINHO DE MORAIS Mãe: LEURICE 
PEREIRA DA SILVA 
Noiva: DALVANIA MARIA DA SILVA 
Profi ssão: administradora de vendas 
Estado Civil: solteira Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
30/03/1989 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: ANTONIO 
LEONOR DA SILVA Mãe: SEVERINA 
MARIA ENOQUE DA SILVA   

Noivo: JULIANO VALDOMIRO DOS 
SANTOS Profi ssão: motoboy Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 30/07/1987 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: ESTEVALDO VALDO-
MIRO DOS SANTOS Mãe: MARIA CE-
LESTE DE JESUS DOS SANTOS 
Noiva: LETÍCIA SILVA Profi ssão: au-
xiliar de produção Estado Civil: solteira 
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 07/01/1989 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: TONY JEFFERSON SILVA Mãe: 
ANTONIA APARECIDA MAZALI SILVA   

Noivo: THIAGO VITEZI RAMIRO Profi s-
são: auxiliar de markenting Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: RIO DE JANEIRO 
UF: RJ Data-Nascimento: 03/01/1992 
Endereço: Parque Cecap, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: SEBASTIÃO RAMIRO 
Mãe: SANDRA VITEZI RAMIRO 
Noiva: GABRIELA JUSTO DA SILVA 
ALBUQUERQUE Profi ssão: advoga-
da Estado Civil: solteira Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
12/04/1993 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: JAIBSON 
CHAVES DE ALBUQUERQUE Mãe: 
MAGNOLIA JUSTO DA SILVA

Noivo: JACQUISOM LOPES VIANA 
Profi ssão: operador de máquina Esta-
do Civil: solteiro Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
07/06/1991 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ IVAN 
FERREIRA VIANA Mãe: DILEUZA LO-
PES DOS REIS VIANA 
Noiva: MARIANA APARECIDA MAR-
QUES DOS SANTOS Profi ssão: vende-
dora Estado Civil: solteira Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
11/10/2000 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: EDUARDO 
GALDINO DOS SANTOS Mãe: MONIKY 
MARQUES DE SOUZA

Noivo: LUIZ JOSÉ DA SILVA Profi ssão: 
operador de máquina Estado Civil: divor-
ciado Naturalidade: MACAPARANA UF: 
PE Data-Nascimento: 16/11/1975 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: JOSÉ LEONEL DA SILVA 
Mãe: JOSEFA MARIA DA SILVA
Noiva: CLAUDIANA MARIA DE ARAU-
JO Profi ssão: auxiliar de produção 
Estado Civil: divorciada Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
20/10/1976 Endereço: neste subdistrito, 
Guarullhos, SP Filiação - Pai: CLAUDE-
CI JOSE DE ARAUJO Mãe: SEVERINA 
MARIA DE ARAUJO

Noivo: RONALDO ALVES DE OLIVEI-
RA Profi ssão: educador físico Estado Ci-
vil: divorciado Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 12/09/1975 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: IDALINO JOSÉ DE 
OLIVEIRA Mãe: TEREZINHA ALVES DE 
OLIVEIRA
Noiva: JULIANA AVELAR DA SILVA 
Profi ssão: assistente comercial Esta-
do Civil: solteira Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
22/05/1984 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: DIVINO 
MANOEL DA SILVA Mãe: CONCEIÇÃO 
AVELAR DA SILVA

Noivo: MURILO RODOLFO PERIN Pro-
fi ssão: desenhista Estado Civil: solteiro 
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 04/09/1988 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: LUIZ CARLOS PERIN Mãe: 
INÉZIA ROSA PESAVENTO PERIN 
Noiva: BRUNA MICHELE DA SILVA 
Profi ssão: designer gráfi co Estado Civil: 
solteira Naturalidade: GUARULHOS UF: 
SP Data-Nascimento: 04/08/1991 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: SILVESTRE FERNANDES 
DA SILVA Mãe: VALMIRA FERREIRA DA 
SILVA

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

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

REGISTRO CIVIL
2º SUBDISTRITO DE 

GUARULHOS
Av. Cap. Walter Ribeiro, 391

Bairro: Cumbica

Flora Maria Borelli Gonçalves

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

Civil Brasileiro:
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[ bloco de notas ]

Prefeitura oferece capacitação 
gratuita para produtores culturais

A Secretaria de Cultura irá 
promover em julho encontros 
gratuitos para capacitação de 
interessados em desenvolver 
projetos culturais. O primeiro 
acontecerá em 1º de julho na 
Biblioteca Monteiro Lobato, 
no Centro. Os encontros 
acontecerão em diversas 
regiões da cidade e têm por 
objetivo mostrar quais cami-
nhos os proponentes devem 
trilhar para realizar projetos 
culturais a partir de concei-

tos como funcionalidade e 
aplicação.

Mediados pelo servidor da 
Secretaria de Cultura Eduar-
do Cardoso e destinados a 
gestores públicos, agentes 
culturais, pesquisadores, 
produtores culturais e artistas 
da cidade, os encontros 
abordam as principais leis de 
fomento em âmbito federal 
(Lei Pronac), estadual (ProAc) 
e municipal (Funcultura) para 
captação de recursos.

[ bloco de notas ]

Além de pautar as ativida-
des deste mês na relação 
entre saúde e preservação 
da natureza, por conta do Dia 
Mundial do Meio Ambiente 
(6 de junho), os serviços da 
rede municipal de Saúde 
têm ações voltadas a outros 
três importantes temas essa 
semana, dentro do Junho 
Marrom. Nesta terça-feira 
(25), Dia Mundial de Combate 
ao Vitiligo, várias unidades 
trabalharam o assunto, assim 
como terão programação até 
sexta-feira (28) para chamar a 
atenção sobre a importância 
da saúde ocular e do teste do 
pezinho em recém-nascidos, 
datas comemoradas respecti-
vamente em 27/06 e 06/06.

O teste do pezinho é um 
exame rápido realizado a 

partir da coleta de algumas 
gotinhas de sangue do cal-
canhar do bebê. O objetivo 
é diagnosticar e impedir o 
desenvolvimento de doenças 
genéticas ou metabólicas 
que podem levar à defi ci-
ência intelectual ou causar 
prejuízos à qualidade de vida. 
Já as ações na cidade para 
combater o preconceito e 
informar a população de que 
o vitiligo não é uma doença 
contagiosa estão previstas 
na Lei Municipal nº 7.699, san-
cionada pelo prefeito Guti em 
fevereiro deste ano. Come-
morado em 25 de junho em 
alusão à morte de Michael 
Jackson, que sofria de vitiligo 
e lúpus, o Dia Mundial do 
Combate ao Vitiligo, pretende 
aumentar o conhecimento.

Combate ao Vitiligo, saúde ocular e 
teste do pezinho mobilizam as UBS

Prefeitura reajusta bolsa-auxílio de 
integrantes da Orquestra Jovem

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 Jovem Municipal 
de Guarulhos (OJMG). O 
anúncio foi feito na última 
quarta-feira (19), durante visita 
do prefeito Guti ao ensaio se-
manal da orquestra, no Teatro 
Adamastor. Para o chefe do 
executivo guarulhense, está 
sendo feito justiça a quem 
tanto se dedica à cultura da 
cidade. 

Com essa medida, o valor 
passa dos atuais R$ 800,00 

para R$ 1.040,00, consideran-
do, sobretudo, os gastos dos 
jovens músicos da orquestra 
com transporte, alimenta-
ção, 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. “Entendemos que esse 
reajuste vai fazer grande dife-
rença na vida desses jovens 
e impactar positivamente, tan-
to em sua formação musical 
quanto em sua dedicação à 
orquestra”, comentou Guti ao 
enfatizar que os músicos não 
recebem reajuste da bolsa 
desde 2013.

integrantes da Orquestra Jovem
Divulgação

Ao longo de todo o mês 
de junho, as Escolas da 
Prefeitura de Guarulhos 
realizam a Etapa Escolar dos 
Jogos Escolares Municipais 
(JEM). Iniciativa da Secretaria 
de Educação, o JEM tem por 
objetivo promover a integra-
ção dos alunos por meio do 
esporte e valorizar, desde 
cedo, a prática de educação 
física. A Etapa Regional teve 
início nesta segunda-feira 
(24) e segue até o dia 5 de 
julho. Para mais informa-
ções, acesse o link http://
portaleducacao.guarulhos.

sp.gov.br/portal/.
Para a garantia da ampli-

tude da proposta na Rede 
Municipal, os jogos são 
realizados em duas etapas: 
a Escolar, que conta com a 
livre participação dos alunos 
da Educação Infantil (Rede 
própria e conveniada), Ensi-
no Fundamental e Educação 
de Jovens e Adultos – EJA 
– em atividades esportivas 
diversas; e a Regional, na 
qual os alunos dos 4ºs e 5ºs 
anos têm a oportunidade de 
interagir com outras escolas 
municipais.

Em parceria com Corpo 
de Bombeiros e a Liquigás, 
a Prefeitura promove neste 
sábado (29) a ação Chama 
Segura para realizar a troca 
gratuita de cerca de 220 
kits com regulador de gás, 
mangueira e abraçadeira 
na comunidade carente da 
região do Itaim, população 
mais vulnerável aos perigos 
do uso do Gás Liquefeito de 
Petróleo (GLP). As senhas já 
foram distribuídas e o aten-
dimento acontece na EPG 

Herbert de Souza - Betinho 
(rua da Creche, Itaim), das 
9h30 às 12h.

Para participar é preciso 
estar com senha em mãos, 
levar o kit antigo para a troca 
e participar da palestra edu-
cativa “Uso de GLP”, minis-
trada pelo cabo Santos, do 
Corpo de Bombeiros, que irá 
orientar sobre os critérios de 
segurança, armazenamento 
e cuidados com o equipa-
mento, além da atuação em 
casos de emergência.

Jogos Escolares mobilizam as 
escolas da Prefeitura de Guarulhos

Prefeitura realiza troca de kits de gás 
para comunidade do Itaim neste sábado

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

Nosso País afunda
Faço parte da geração que combateu a ditadura 

e lutou pela volta da democracia. Mas, a bem da 
verdade, nós queríamos mais que isso. Nossa ge-
ração lutava por um País forte, soberano, desen-
volvido, com emprego decente e justiça social. 

A Constituição de 1988 pôs no papel parte dos 
sonhos da nossa geração, marcando um grande 
avanço na vida política, econômica e social do 
País. Pensávamos, então, que a partir daí o Brasil 
só andaria pra frente. 

Não foi o que aconteceu. Tivemos de lá para cá 
o impeachment de dois presidentes da República, 
diversos transtornos econômicos, várias ondas de 
corrupção e, após 2014, um movimento ativo de 
forças poderosas que dividiu nosso País, destruiu 
o centro político e conseguiu eleger Bolsonaro. 

A principal marca dessa época, além da eleição 
de um presidente extremista, foi a operação Lava 
Jato, que nós apoiamos na crença de que inves-
tigaria a corrupção, puniria os corruptos e faria o 
Brasil retomar o crescimento econômico. 

Porém, na economia, deu errado. A Lava Jato 
virou midiática, passou a pautar a imprensa e 
quebrou nossa indústria. Vários setores foram feri-
dos de morte: construção civil, construção naval, 
setor do petróleo etc. Esse ataque inviabilizou as 
empresas. O caso emblemático é a Odebrecht. A 
empreiteira de 75 anos perdeu 82% da mão de 
obra, despencando de 276 mil para 48 mil empre-
gados. Fora os postos de trabalho indiretos. 

Quando a crise atingiu o ápice, o sindicalismo 
procurou o governo e o Congresso com uma pro-
posta sensata. Nossa proposta era de que fossem 
fi rmados acordos de leniência, previstos em lei. 
Por esses acordos, as empresas seriam preser-
vadas, fi cando a eventual punição destinada aos 
dirigentes empresariais. Queríamos preservar os 
empregos, por saber que o desemprego em mas-
sa agravaria os problemas sociais brasileiros. 

Mas fomos duramente combatidos pela histeria 
moralista e por forças políticas que, certamente, 
não estão a serviço da economia brasileira e dos 
interesses nacionais. E o resultado é esse aí: o 
maior desemprego da história, aumento em 42% 
dos que procuram emprego há mais de dois anos, 
quebradeira de importantes setores econômicos e 
desnacionalização da nossa indústria. 

Endeusou-se um juiz de primeira instância e 
procuradores novatos eram bajulados pela mídia 
e pelos oportunistas da política. Agora, as grava-
ções reveladas por órgãos da mídia, daqui e do 
Exterior, mostram que as intenções não eram tão 
santas assim. 

O jornal O Estado de S. Paulo, do dia 23, mostra 
que nos últimos cinco anos os salários perderam 
16% do poder de compra. Entre os mais pobres, a 
perda média chega a 20%, de acordo com dados 
do IBGE. Ou seja, nosso País afunda. Quem vai 
responder por isso?

[ artigo ]

José Pereira dos Santos
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Guarulhos e Região e secretário nacional de 
Formação da Força Sindical
E-mail: pereira@metalurgico.org.br
Facebook: www.facebook.com/PereiraMetalurgico
Blog: www.pereirametalurgico.blogspot.com.br
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Aconteceu nesta terça-
-feira, 25/06, na sede da 
Associação Comercial e 
Empresarial de Guaru-
lhos, no Bom Clima, mais 
uma reunião da Diretoria 
Executiva da entidade. No 

encontro, o presidente 
William Paneque apresen-
tou as soluções empre-
sariais da associação aos 
visitantes, que encheram 
o auditório.

“Nós temos dois pilares 

muito claros na nossa 
gestão frente à ACE: um 
é o da representativida-
de. Nós damos voz ao 
nosso associado; o outro 
é nosso extenso portfólio 
de produtos e serviços 

que entregam valor aos 
empresários parceiros e 
que os ajudam a gerar 
mais negócios”, explicou.

Durante a reunião, além 
das produtivas discussões 
sobre o cenário econô-

mico local e a divulgação 
da agenda da semana, 
o presidente Paneque 
entregou certifi cados de 
fi liação a quatro associa-
dos: Renato Daniello e 
Euclides Júnior, da Gráfi ca 

Car; Adriano Barile, do 
hospital veterinário Arca 
de Noé; Gabriela Zam-
pronio e Bruno Sales 
Bergenthal, da Pet Life 
Club; e Danilo Estevão, da 
Auto Brilho Car.

ACE-Guarulhos recebe e homenageia novos 
e antigos associados em reunião de diretoria

SOLENIDADE: O presidente William Paneque entregou certifi cados de fi liação a quatro associados durante encontro de diretoria, na sede da entidade

Fotos: Divulgação / ACE

GRÁFICA CAR – Renato Daniello e Euclides Júnior, da Gráfi ca Car ARCA DE NOÉ – Adriano Barile, do hospital veterinário Arca de Noé

AUTO BRILHO CAR – Danilo Estevão, da Auto Brilho CarPET LIFE CLUB – Gabriela Zampronio e Bruno Sales Bergenthal, da Pet Life Club
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[ horóscopo ]

Tim Lopes - Histórias De Arcanjo

De Repente Grávida

Título Original 
Tim Lopes - His-
tórias de Arcanjo 
Elenco Tim Lopes 
Direção Guilherme 
Azevedo Nacionali-
dade Brasileira Gê-
nero Documentário 
Filme que conta 
a trajetória e vida 
do jornalista Tim 

Lopes, a partir do 
ponto de vista de 
seu filho. Dez anos 
após a morte de 
Tim, evento que 
chocou os cidadãos 
brasileiros, o longa 
procura contar ou-
tras histórias além 
das de quando ele 
era jornalista. 

Título Original 
Playing House Elen-
co Damir Andrei, Lu-
cas Bryant, Rosemary 
Dunsmore, Colin Fer-
guson, Joanne Kelly, 
Michael Murphy Di-
reção Kelly Makin 
Nacionalidade Ca-
nadense Gênero Co-
média Após alguns 

meses de namoro 
com Calvin, Frannie 
descobre que está 
grávida, mas não con-
segue contar a notícia 
para o namorado. En-
quanto ele viaja com 
sua banda de jazz, 
ela decide passar um 
tempo na casa dos 
pais, no Canadá. 

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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MOV
JOÃOBOSCO

POROANOT
IGAPODADO

OLEOSAIO
DLINSOB

JECATATUR
CORDARAMI
IAMEBAAG

ONUANASA
TIRSDT

FUNDAMENTO
RASUNER

CALDATRAI
TERREIRO

A cultura
dos povos

sem 
escrita

Alho-(?),
bulbo

usado em
quiches

Fator que
influencia
o valor de
um carro

Ficar na
(?): não

dar
opinião

Tipo de
pele mais
propensa

à acne

Elemento
vital ao
"design"

Fruto
cultivado
nos oásis
africanos

"A justiça
tarda, (?)
não falha"

(dito)

Matuto
criado por
Monteiro
Lobato

A mais
longa das

fibras
vegetais

Protozoá-
rio causa-

dor de
diarreias

Material
genético
útil em
perícias

Terceira
(?): novo 

nome para
"velhice"

Entidade
gerida por

António 
Guterres

Máquina
usada na
confecção
de tecidos 

Sem (?): 
improce-

dente

Luiza 
Tomé,
atriz

cearense

"The (?)",
tabloide
inglês

Assume
expressão
de alegria

Age como
o cônjuge

infiel

Cubo
usado 

em jogos
Destino

"(?) Suspei-
ta", filme
dos EUA 
Pedestre

Soldado
(abrev.)

Agência
dos EUA

que levou
o homem

à Lua

Líquido caramelizado
que cobre o pudim

Local em que ocorrem
rituais do Candomblé

Ecoa

Tonelada
(símbolo)
Deus, em
italiano

Coautor
de "Papel
Machê"

Exigência eleitoral
considerada contra-
dição da democracia

no Brasil

Expressão
de alegria
Movimento
como a ola 

Guaxinim
(Zool.)
Oeste

(abrev.)

 Flexibilidade no
compor-
tamento

(fig.)

Material
usado no
cabo de
guerra

Área ala-
gada da

Floresta A-
mazônica

Andar;
caminhar
Nitrogênio
(símbolo)

3/adn — dio — sun. 5/igapó. 9/joão bosco — mão-pelada.

[ novelas ] 

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Rita não acredita 
que Mari tenha aban-
donado seu filho. 
Carla anda em uma 
bicicleta sem freio e 
acaba atropelada por 
Marco, que provoca 
Madureira ao ver o 
rival se aproximar. 
Rita cuida de André. 
Nanda não gosta de 
ver Camelo e Raíssa 
abraçados e vai tirar 
satisfação.  

Órfãos da Terra
Cibele, Bruno e 

Benjamin acreditam 
que Dalila, Paul 
e Basma sejam 
amigos. Miguel se 
desespera por não 
encontrar dinheiro 
na loja. Paul estranha 
o comportamento 
de Dalila. Dalila/Bas-
ma procura Jamil. 
Miguel vai à oficina 
de Caetano. Cibele, 
Benjamin e Bruno 
contam a Laila o que 
descobriram sobre 
Paul.  

Verão 90
Mercedes fica 

encantada por 
Andreas. Jerônimo 
promete a Vanessa 
que será dono da 
PopTV. Filipa avisa a 
Carlos que terá que 
envolver Larissa para 

conseguir resgatar 
a galinha de barro. 
Filipa inventa para 
Larissa que está 
doente e precisa 
das joias que estão 
escondidas na ga-
linha de barro para 
fazer uma cirurgia 
cardíaca.

A Dona do Pedaço 
Vivi afirma a 

Chiclete que não vai 
mais ficar com ele. 
Kim, Jô, Téo e Már-
cio depõem sobre 
o atentado. Márcio 
engana Kim para fu-
gir dela. Téo leva Jô 
em casa. Rock fica 
desconfortável perto 
de Agno. Britney não 
consegue contar a 
verdade para Abel. 
Vivi revela a Fabiana 
que esteve com 
Chiclete.

Jezabel
Hannibal fica fu-

rioso ao ver Jezabel 
e Tadeu se beija-
rem. Joana pede a 
Phineas que contrate 
alguém para limpar 
seu aposento, pois 
assim nenhum clien-
te vai quere-la com 
as mãos ásperas e a 
aparência cansada. 
Phineas convida 
Temima para traba-
lhar na limpeza da 
taberna.

As Aventuras 
de Poliana

Lindomar é 
flagrado por Ruth 
ensinando samba às 
crianças e leva uma 
bronca. Na aula de 
Marcelo, a classe 
inicia o trabalho com 
o tema programa 
de TV. Gabi é a 
apresentadora do 
programa entitulado 
“Caos de Família” e 
Luca e Mirela são os 
entrevistados. Em 
reunião, Pendleton 
decide que os filhos 
dos funcionários da 
0110 não poderão 
participar do Campo 
de Férias. 

 Minha Vida
Berk consegue se 

esconder de todos 
e entra no escritório 
da mansão sem ser 
percebida. Mehmet 
tomou sua decisão, 
ele vai até a casa 
de veraneio e diz a 
Fulya que quer se 
separar, ela diz que 
vai lutar. As dores de 
Efsun continuam e 
ela terá que fazer um 
transplante de rins.

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

virgem

Você vai colher os 
frutos dos esforços 
que fez no mês pas-
sado. Isso é algo para 
se comemorar! Um 
sentimento interno de 
bem-estar vai permitir 
que você coloque um 
grande número de 
ideias em ordem. A 
serenidade vai fazer 
você mais forte.

Você tem ideias con-
cretas, especialmente 
para os seus projetos. 
A sorte estará do seu 
lado em todas as suas 
aplicações. Você está 
em melhor forma. Coma 
mais vegetais.

A sorte lhe permitirá 
progredir na direção 
de seus objetivos. 
Não hesite, seja você 
mesmo, espontâneo. A 
determinação permite 
que você esqueça as 
pequenas doenças 
corporais que estavam 
pesando. Acalme-se.

Você terá todo 
o prazer em fazer 
comentários cínicos, 
mas tome cuidado 
para não ofender 
ninguém. Você está 
em sintonia com seu 
ambiente e não há 
obstáculos à vista.

Pense com calma 
e pese os prós e os 
contras. Não se deixe 
levar inutilmente por 
qualquer coisa que 
faça. Reserve algum 
ânimo para o fim do 
dia e relaxe em uma 
de suas atividades de 
lazer favoritas.

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

Você vai estar muito 
disposto a trabalhar 
em equipe porque 
gosta de se sentir útil. 
Você precisa relaxar e 
ouvir mais as suas ne-
cessidades básicas; 
deixe passar qualquer 
orgulho desmedido. 
Durma mais.

áries libra

escorpião

aquário

peixes

gêmeos

leão

Hoje será um dia 
de calma perfei-
ta. Aproveite ao 
máximo a paz e 
a tranquilidade 
antes de acabar 
não tendo tempo 
para si mesmo. Um 
mergulho com os 
amigos, seguido por 
uma refeição seria 
uma boa maneira 
de liberar o cansaço 
dentro de você.

Se você se prender 
aos seus valores, você 
terá o melhor dia de 
todos, não dê ouvidos 
a ninguém. Uma vida 
equilibrada está ao 
seu alcance. Pense 
antes de reagir às 
coisas, isso funciona. 
Seu ponto de vista é 
a fonte.

sagitário

O seu modo de ex-
pressão faz com que as 
pessoas que o rodeiam 
não o entendam. Seja 
claro e direto e tudo 
vai correr bem. Você 
terá a sensação de que 
eles são os únicos que 
incomodam você, mas 
é o seu comportamento 
impulsivo que está cau-
sando os problemas.

capricórnio

O ambiente hoje es-
tará um pouco austero, 
mas você vai fazer de 
tudo para melhor isso. 
Você está sobreca-
regado. Você precisa 
perceber isso e tomar 
providências para 
resolver o problema.

câncer

O movimento plane-
tário terá um efeito es-
tabilizador sobre você, 
seu humor será comba-
tivo e conciliador. Seus 
relacionamentos vão 
ajudar você a ser mais 
calmo, mais equilibrado 
e mais capaz de lutar 
pela pessoa que você 
ama.

touro
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Ariovaldo Cristovão Antonio Freitas, estado 
civil divorciado, profissão auxiliar de expedi-
ção, nascido em Umuarama, PR no dia treze 
de junho de mil novecentos e sessenta e seis 
(13/06/1966), residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de Lourival de 
Freitas e de Dolores Sapata de Freitas.
Simone Lima dos Anjos, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Guarulhos, SP no 
dia dezenove de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e cinco (19/01/1985), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Francisco Batista dos Anjos e de Maria 
José de Lima Anjos.

José Luiz Santos de Menezes, estado civil 
solteiro, profissão auxiliar de logistica, nascido 
em Parnaíba (Reg.1º Ofício), PI no dia vinte e 
seis de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
(26/02/1980), residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de José de 
Ribamar Bezerra de Menezes e de Maria An-
tonia Santos de Menezes.
Maria do Carmo da Silva, estado civil divor-
ciada, profissão montadora, nascida em Sairé, 
PE no dia cinco de junho de mil novecentos e 
sessenta e nove (05/06/1969), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Edgar Marques da Silva e de Maria do 
Carmo da Silva.

Douglas Ribeiro Santos, estado civil solteiro, 
profissão frentista, nascido em Guarulhos, SP 
no dia vinte e sete de maio de mil novecentos 
e oitenta e dois (27/05/1982), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Jesuino Ribeiro da Silva e de Maria de 
Lourdes dos Santos Silva.
Zenaide Maria Ferreira, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Catende, PE no 
dia vinte e um de novembro de mil novecentos 
e oitenta e dois (21/11/1982), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Severino Daniel Ferreira e de Maria 
José Ferreira.

Heraldo da Silveira Costa, estado civil di-
vorciado, profissão enfermeiro, nascido em 
Guarulhos, SP no dia três de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e cinco (03/01/1985), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Nivaldo da Silveira 
Silva e de Maria de Fátima Costa da Silveira.
Joyce Domingues Alcatrão, estado civil di-
vorciada, profissão estatistico, nascida em São 
Paulo, SP no dia dezoito de novembro de mil 
novecentos e oitenta e oito (18/11/1988), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filha de Eduardo Meira Alcatrão e 
de Celia Regina Domingues Alcatrão.

Arthur Silveira, estado civil solteiro, profissão 
professor de educação física, nascido em 
Subdistrito Jabaquara, São Paulo, SP no dia 
nove de fevereiro de mil novecentos e noventa 
(09/02/1990), residente e domiciliado em Caja-
mar, SP, filho de Gilvan Alves Silveira Junior e 
de Sandra Aparecida Baldo Silveira.
Karlene Junior Pereira da Silva, estado civil 
divorciada, profissão operadora de telemarke-
ting, nascida em Guadalupe, PI no dia dezes-
sete de março de mil novecentos e setenta e 
três (17/03/1973), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de José 
Artur da Silva e de Raimunda Pereira da Silva.

Robson Querino Rodrigues, estado civil 
solteiro, profissão ajudante geral, nascido 
em Subdistrito Vila Maria, São Paulo, SP no 
dia dois de abril de mil novecentos e oitenta 
e cinco (02/04/1985), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Claudio Vicente Rodrigues e de Ana Lucia 
Querino da Silva.
Arlete Lustosa dos Santos, estado civil 
solteira, profissão ajudante geral, nascida em 
Subdistrito Belenzinho, São Paulo, SP no dia 
vinte e dois de maio de mil novecentos e oiten-
ta e quatro (22/05/1984), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha 
de Rosalia Lustosa dos Santos.

José Merenço Soares, estado civil divorcia-
do, profissão auxiliar de limpeza, nascido em 
Arabutã - Picos, PI no dia sete de maio de mil 
novecentos e cinquenta e três (07/05/1953), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Raimundo Merenço da 
Silva e de Maria Madalena da Silva.
Eurides Nunes Queiroz, estado civil divor-
ciada, profissão do lar, nascida em Ibicui, BA 
no dia dezenove de abril de mil novecentos e 
cinquenta e oito (19/04/1958), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Valdomiro Nunes Gomes e de Emilia 
Nascimento Araujo.

Wellington Paradocci Carneiro, estado 
civil solteiro, profissão estoquista, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia doze de fe-
vereiro de mil novecentos e oitenta e três 
(12/02/1983), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Olimpio Ferreira Carneiro Filho e de Irene 
Paradocci Carneiro.
Alessandra Maciel da Silva, estado civil 
solteira, profissão consultora de relaciona-
mento, nascida em Subdistrito Perdizes, 
São Paulo, SP no dia dez de junho de mil 
novecentos e setenta e oito (10/06/1978), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filha de Elmiro Pereira 
da Silva e de Geraldina de Jesus Maciel 
da Silva.

Kauee de Abreu Pontes, estado civil 
solteiro, profissão publicitário, nascido em 
São Paulo (Reg.Subdistrito Tucuruvi), SP 
no dia dezenove de abril de mil novecentos 
e oitenta e seis (19/04/1986), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filho de Gerson Pontes e de Yara 
Bonetti de Abreu Pontes.
Silvana Murta Maçãs, estado civil soltei-
ra, profissão designer gráfico, nascida em 
Subdistrito Ipiranga, São Paulo, SP no dia 
nove de junho de mil novecentos e oitenta 
e um (09/06/1981), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha 
de Sergio da Silva Murta Maçãs e de Maria 
Fatima Maçãs.

Renan Rodrigues de Almeida, estado 
civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em Guarulhos, SP no dia de-
zesseis de março de mil novecentos e 
noventa e nove (16/03/1999), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filho de Jose Carlos Almeida e 
de Cristiane Rozendo Rodrigues.
Amanda Anacleto Eufrasio, estado ci-
vil solteira, profissão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia dezenove de março 
de dois mil e dois (19/03/2002), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filha de David Ramos Eufrasio 
e de Meire Cavassana Anacleto.

Bruno Dias Fernandes Correa, estado 
civil solteiro, profissão analista de siste-
mas, nascido em Guarulhos, SP no dia 
dezesseis de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e nove (16/02/1989), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filho de Paulo Correa da Silva e 
de Marlene Dias Fernandes.
Priscila Pereira da Silva, estado civil 
solteira, profissão advogada, nascida em 
Subdistrito Belenzinho, São Paulo, SP no 
dia dois de outubro de mil novecentos e 
noventa (02/10/1990), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Evando Pereira da Silva e de 
Ana Lucia da Silva.

Marcelo Katsumi Mizuta, estado civil 
solteiro, profissão analista financeiro, 
nascido em Subdistrito Jabaquara, São 
Paulo, SP no dia dezoito de março de mil 
novecentos e oitenta e sete (18/03/1987), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filho de Sérgio Mizu-
ta e de Trifania Matsunaga Mizuta.
Patricia Duarte Bezerra, estado civil sol-
teira, profissão analista de informações 
gerenciais, nascida em São Paulo (Reg.
Subdistrito Alto da Mooca), SP no dia de-
zesseis de outubro de mil novecentos e 
oitenta e oito (16/10/1988), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filha de Geraldo Duarte de 
Oliveira e de Antonia de Sousa Bezerra 
de Oliveira.

Israel Roberto da Silva, estado civil 
solteiro, profissão ajudante, nascido em 
Catende (Reg.2º Distrito Laje Grande), 
PE no dia vinte e oito de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e um (28/02/1981), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filho de Israel 
Américo da Silva e de Maria das Graças 
da Silva.
Solange Maria da Silva, estado civil sol-
teira, profissão doméstica, nascida em 
Bonito (Reg.3º Distrito Vila Alto Bonito), 
PE no dia seis de julho de mil novecentos 
e oitenta e nove (06/07/1989), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filha de Severino José da Silva 
e de Advanir Maria da Silva.

Marcelo Ribeiro dos Santos, estado 
civil divorciado, profissão técnico am-
biental, nascido em São Paulo, SP no dia 
doze de dezembro de mil novecentos e 
setenta e oito (12/12/1978), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, filho de Elinete Ribeiro dos 
Santos.
Adriana Batista da Silva, estado civil 
solteira, profissão orçamentista civil, 
nascida em Guarulhos, SP no dia dez de 
maio de mil novecentos e setenta e sete 
(10/05/1977), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Amancio Batista da Silva e de Dolores 
Maria Batista da Silva.

Diego Ferreira Nunes, estado civil 
solteiro, profissão instalador, nascido 
em Guarulhos, SP no dia trinta de abril 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(30/04/1995), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Ailton Ferreira Nunes e de Maria Jose da 
Conceição.
Rebeca Kelly dos Santos, estado civil 
solteira, profissão auxiliar administrativo, 
nascida em Distrito São Miguel Paulista, 
São Paulo, SP no dia trinta e um de mar-
ço de dois mil (31/03/2000), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filha de Robert Venceslau dos 
Santos e de Fernanda Kelly de Souza 
Silva dos Santos.

Francis Ciutti de Andrade, estado ci-
vil solteiro, profissão fotógrafo técnico 
pericial, nascido em Guarulhos, SP no 
dia dezenove de novembro de mil no-
vecentos e oitenta e sete (19/11/1987), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, filho de Fran-
cisco Waldisio Bezerra de Andrade e de 
Marisa Ciutti de Andrade.
Karina Tamura, estado civil solteira, 
profissão bancária, nascida em Subdis-
trito Ipiranga, São Paulo, SP no dia trinta 
de agosto de mil novecentos e oitenta e 
sete (30/08/1987), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Yoshihisa Tamura e de Teresa 
Sakae Murakami Tamura.

Lucas Santos Ramos, estado civil 
solteiro, profissão auxiliar de produção, 
nascido em Jequié (Reg.2º Ofício), BA 
no dia nove de agosto de mil novecentos 
e noventa e quatro (09/08/1994), resi-
dente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filho de Adilson de 
Jesus Ramos e de Maricelma de Jesus 
Santos.
Raquel Mathias Vieira Silva, estado 
civil solteira, profissão atendente, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia treze de 
fevereiro de mil novecentos e noventa 
e oito (13/02/1998), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Damião Vieira da Silva e de 
Viviane Mathias Vieira da Silva.

Uilson de Souza Pereira, estado civil sol-
teiro, profissão gesseiro, nascido em Ja-
guaquara (Reg.Itamari), BA no dia doze de 
março de mil novecentos e oitenta e cinco 
(12/03/1985), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Izaias Souza Pereira e de Neuza de Souza 
Pereira.
Josefa Marilene da Silva, estado civil sol-
teira, profissão analista comercial pleno, 
nascida em Bezerros (Reg.1º Distrito), PE 
no dia seis de junho de mil novecentos e no-
venta e um (06/06/1991), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Reginaldo Felix da Silva e de Maria 
Helena da Silva.

Samuel Sales Marques, estado civil soltei-
ro, profissão empresário, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia dezesseis de maio de mil 
novecentos e oitenta e seis (16/05/1986), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filho de Antonio Dias Mar-
ques e de Celeste Celia de Sales Marques.
Luana Mariano Dedomenici, estado civil 
solteira, profissão auxiliar contábil, nas-
cida em Bebedouro, SP no dia quatro de 
julho de mil novecentos e noventa e dois 
(04/07/1992), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Adriano Catielo Dedomenici e de Carla Re-
gina Mariano Dedomenici.

Glauber Moraes Nunes, estado civil sol-
teiro, profissão gerente, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia oito de novembro de mil 
novecentos e noventa e um (08/11/1991), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, filho de Valdir Nunes da 
Conceição e de Eliete do Carmo Moraes da 
Conceição.
Jéssica do Socorro Pereira, estado civil 
solteira, profissão gerente, nascida em 
São Caetano do Sul, SP no dia oito de fe-
vereiro de mil novecentos e noventa e um 
(08/02/1991), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Joana do Socorro Pereira Lacerda.

Adilson de Oliveira Lourenço, estado civil 
solteiro, profissão vidraceiro, nascido em 
Manhuaçu (Reg.Ribeirão de São Domin-
gos/Santa Margarida), MG no dia doze de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e um 
(12/02/1981), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Francisco Lourenço e de Erides de Oliveira 
Lourenço.
Andréa Souza da Silva, estado civil sol-
teira, profissão operadora de máquina, 
nascida em Buíque (Reg.1º Distrito), PE no 
dia dois de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e oito (02/12/1988), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Juscelino Beserra da Silva e de 
Damiana de Oliveira Souza da Silva.

William Franklin Reges Lima, estado civil 
solteiro, profissão desenvolvedor de siste-
mas pleno, nascido em Guarulhos, SP no 
dia sete de agosto de mil novecentos e oi-
tenta e seis (07/08/1986), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Francisca Karen Reges Lima.
Thainá de Souza Coelho, estado civil sol-
teira, profissão assistente administrativo, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte e 
cinco de agosto de mil novecentos e noven-
ta (25/08/1990), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
Jorge Augusto Gomes Coelho e de Vivian 
Maria Aparecida de Souza.

 

Se alguém souber de 
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   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

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

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

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

 VENDE-SE 

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

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

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

 SITIOS E CHÁCARAS 

 TAPERA GRANDE 
 1000 m². Ótimo local, R$ 55 MIL. 
F: 96314-2035 

 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 
 Sóp/ senhores de Bom gosto! 
Bairro Ipiranga. F:2215-4334   

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

Comunico a perda 
dos livros fiscais 
modelo 51 e 57 de 
nº 01, da Prefei-
tura Municipal de 
Guarulhos-SP, da 
inscrição de autô-
nomo nº 88665.

EDITAL

Pai Laércio
Consulta de Cartas, Jogo 

de Búzios, Amarração 
Amorosa Africana e Defi ni-
tiva  Trabalhos para todas 

as fi nalidades

11 95929-5981
     Centro sagrado     Centro sagrado

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
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