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DOENÇA: O jornalista José Roberto Burnier se afastou da Globo News 
para tratar de um câncer. Ele descobriu um tumor na base da língua

ÍNDICE EM BAIXA

Prévia da Campanha de Vacinação contra o Sarampo, destinada a jovens de 15 a 29 anos, apontou que apenas 22,7 mil 
pessoas – de um total de 335.540 habitantes de Guarulhos nessa faixa etária tomaram a vacina; os números preocupam

Menos de 7% do público-alvo tomou 
a vacina contra o sarampo na cidade
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PM encerrou um baile funk 
por dia em Guarulhos este ano
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Nilton Cesar Tristão
Nilton Tristão é cientista político, diretor do 
Instituto Opinião Pesquisa e da GovNet Pes-
quisa e Tecnologia da Informação

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 Operação antecipada
O trecho entre as estações Vila Madalena e Clínicas, da Linha 2-Verde, voltou a 
operar normalmente nesta segunda (22). As obras de instalação das portas auto-
máticas foram antecipadas em uma semana pelo Metrô.
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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° 2171
20/07/2019
12 - 13 - 19 - 36 - 44 - 55

 
Lotofácil
Concurso n° 1842
19/07/2019 
03 - 04 - 05 - 06 - 09
11 - 12 - 13 - 14 - 16
17 - 19 - 20 - 21 - 23

Lotomania
Concurso n° 1988 
19/07/2019
01 - 03 - 05 - 08 - 24
51 - 54 - 65 - 71 - 76
78 - 82 - 83 - 84 - 86
88 - 90 - 91 - 93 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 1963
20/07/2019
Primeiro sorteio 
07 - 10 - 18 - 21 - 30 - 31
Segundo sorteio
11 - 18 - 29 - 30 - 34 - 46

Federal
Extração n° 05407
20/07/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   54368          500.000,00
2º  73522             27.000,00 
3º  1562                24.000,00
4º  61044              19.000,00
5º  3588               18.329,00

Sinceramente, per-
maneço não compreen-
dendo o verdadeiro sig-
nifi cado da nova política. 
Ou melhor, tendo a acred-
itar que tal movimento 
seja uma mera falácia, 
construído sob a égide de 
narrativas neopopulistas, 
alicerçadas na estética 
das redes sociais. Esse 
fenômeno contribuiu para 
o sucesso eleitoral de 
deputados, senadores e 
governadores novatos em 
2018 e jovens alcaides no 
pleito de 2016. 

Através da lenda, prosa 
ou fábula de superação 
do “modelo arcaico 
da velha política”, não 
lograram êxito em apre-
sentar qualquer virtude 
superior às figuras tradi-
cionais que dominavam 
a condução do poder in-
stitucional de até então, 
contudo, evidenciaram 
deter todos 
os defeitos 
e vícios 
de ordem 
comporta-
mental dos 
mesmos. 

Na 
história 
dos municípios paulistas 
encontramos adminis-
tradores como Renato 
Amary, Silvinho Peccioli, 
Abelardo Camarinha, Os-
waldo Dias, Clovis Volpi, 
Luiz Gonzaga, Elói Pietá, 
Samuel Moreira, Marco 
Bertaiolli e Milton Monti, 
entre tantos outros, que 
até o presente momento 
não foram superados na 
competência em com-
preender e materializar as 
demandas estruturais que 
suas cidades tanto neces-
sitavam. Possuíam inques-
tionável visão estratégica 
e capacidade administra-
tiva, muito antes de João 
Dória trazer a fi gura do 
gestor para o centro dos 
debates.

 Em desacordo com tais 

postulados, inúmeros 
chefes de executivos 
municipais buscarão a 
reeleição no próximo 
ano, ofertando possíveis 
melhorias na zeladoria 
ou avanços pontuais. 
Conjuntura incongru-
ente para cidadãos 
que se apresentavam 
como agentes respon-
sáveis por mudanças 
que chegariam consub-
stanciadas no trinômio: 
inovação, desenvolvim-
ento e prosperidade. 

Nesse sentido, a eleição 
de 2020, será marcada 
pelo equilíbrio, ou seja, 
“nem tanto ao mar, nem 
tanto a terra”. A renova-
ção permanecerá como 
paradigma central, mas 
passará pela validação da 
história dos protagonistas, 
referendadas pelo con-
hecimento de soluções 
efetivas e apontamentos 

para camin-
hos que 
fortaleçam 
a vocação 
municipal. 
Por exemp-
lo, a crônica 
recente de 
Cajamar 

deve ser desnudada e 
apresentada de como o 
tradicionalismo predatório 
e a novidade inconsis-
tente pode inviabilizar 
uma localidade com 
potencial para liderança 
regional em progresso 
social e econômico. 

Em síntese, governar o 
desígnio de uma socie-
dade, transformou-se em 
tarefa para gente com 
vocação pública, espírito 
elevado, e profunda 
noção de princípios 
republicanos.  Na con-
dução dos interesses co-
letivos, o fi m do império 
baseado nas premissas 
dos três “D” (desmando, 
demagogia e dinheiro), 
transformou-se num 
caminho irreversível.

Cadê a nova política?

“(...) governar o 
desígnio de uma 

sociedade, transformou-
se em tarefa para gente 
com vocação pública...”
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Banheiros do Bosque Maia têm porta 
quebrada, falta de torneiras e de papel 
Ulisses Carvalho 

Os banheiros feminino e 
masculino do Bosque Maia, 
na região central, sofrem 
com diversos problemas, 
como a falta de torneiras, 
pichações e portas quebra-
das, faltando estrutura para 
atender os usuários que 
frequentam o local diaria-
mente para a realização de 
atividades esportivas. 

“Eu estava lá no do-
mingo e a situação do 
banheiro feminino está 
uma calamidade, já que a 
porta do defi ciente está 
quebrada, e também 
está tudo pichado na 
parte interna”, destacou a 
autônoma Sandra Leandro 
Lopes, 51, alegando que 
tanto os sanitários mascu-
lino e feminino estão sem 
condição de uso há quase 
um ano. 

Outro grande problema 
também é a falta de papel 
higiênico. “Sempre que eu 
vou ao Bosque Maia, nunca 
vi no banheiro o papel 

higiênico e os suportes 
estão sempre quebrados. 
Meu marido disse que no 
banheiro masculino tem 
dois mictórios que também 
foram quebrados”, destacou 
Sandra, alegando que até o 
vaso sanitário está pichado. 

O HOJE questionou a 
Prefeitura de Guarulhos 
sobre os atos de vandalis-
mo registrados no Bosque 
Maia neste ano, e também a 
previsão sobre a revitaliza-
ção dos banheiros. 

“A Secretaria de Meio 
Ambiente informa que as 
reformas dos sanitários 
feminino e masculino do 
Bosque Maia já foi solicitada 
e será iniciada em breve”, 
informou a administração 
municipal.

Já sobre os atos de van-
dalismo, a prefeitura afi rmou 
que apesar de serem quase 
diários, e das constantes 
inspeções da Guarda Civil 
Municipal (GCM), até o mo-
mento não existe nenhum 
registro de fl agrante. 

Os casos de hepatite 
apresentaram queda de 
22% no período corres-
pondente entre os anos 
de 2016 e 2018, já que 
no primeiro ano foram 
confi rmados e notifi -
cados pelo Sistema de 
Informação de Agravos 
de Notifi cação (Sinan), 
um total de 172 casos, 
seguido por 174 em 2017 
e 134 no ano passado. 

De acordo com a Secre-
taria de Saúde, em 2016, 
houve 70 casos de Hepa-
tite B e 102 de Hepatite C. 
Em 2017, foram 56 casos 
confi rmados de Hepatite 
B e 118 de Hepatite C. Já 
no ano passado, foram 
contabilizados 50 casos 
confi rmados de Hepatite 
B e 84 de Hepatite C. 
Neste ano, de janeiro até 
este mês, foram confi r-
mados dez casos, sendo 
cinco de Hepatite B e 
cinco de Hepatite C. 

A secretaria informou 

ao HOJE que os números 
da cidade não são dispo-
nibilizados por bairros. Já 
o número de pacientes 
com hepatite no país caiu 
7% no período de dez 
anos, de acordo com da-
dos do Boletim Epidemio-
lógico de Hepatites Virais 
2019, divulgados nesta 
segunda-feira (22). 

De acordo com o bole-
tim, em 2008 foram regis-
trados 45.410 casos no 
país, enquanto dez anos 
depois, houve 42.383 ca-
sos. Os números também 
apontam uma queda de 
9% no total de mortes 
causadas pela doença, 
caindo de 2.362 mortes 
em 2007 para 2.156 no 
ano de 2017. A hepatite 
além de ser uma infl a-
mação no fígado, pode 
ser causada pelo uso de 
álcool ou drogas, além de 
sintomas como cansaço, 
febre, tontura, urina escu-
ra e vômito. (U.C.)

Casos de hepatite  têm 
queda de 22% em Guarulhos 
nos últimos três anos 
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Equipes da Inspetoria de 
Patrulhamento com Cães 
(Canil) e do Patrulhamento 
Tático (Romu), da Guarda 
Civil Municipal (GCM) pren-
deram na região do Taboão, 
um homem, dos três que 
desmanchavam um carro 
roubado.

A ação foi defl agrada 
após a corporação receber 
denúncia de que três indi-
víduos estavam desmon-
tando um veículo. De posse 
das características dos 
elementos e indicação do 
local, as equipes iniciaram o 
patrulhamento e depararam 
com três pessoas “depe-
nando” um Ford Ka na rua 
Samurai,  no Jardim Paraíso. 
Ao avistarem os GCMs, os 
elementos tentaram fugir 
do local, momento em que 
os guardas conseguiram 
deter um dos indivíduos. 

Ao efetuarem a verifi cação 
da placa do automóvel, 
constatou-se que o mesmo 
fora roubado no dia ante-
rior, quinta-feira (18).

Diante disso, o homem 
foi conduzido ao 4º Distrito 
Policial, no bairro Cidade 
Parque Alvorada, onde a 
autoridade policial, após 
ciência dos fatos, ratifi cou a 
voz de prisão e determinou 
a confecção do boletim de 
ocorrência por receptação. 
O elemento, que já possuía 
fi cha criminal, fi cou detido 
à disposição da Justiça. 
O veículo foi entregue à 
proprietária.

Serviço: 
A Central de Atendimento 

da Guarda Civil Municipal 
recebe chamados 24 horas, 
ininterruptamente, todos 
os dias da semana, pelos 
telefones 153 e 2475-9444.

A Polícia Militar na cidade 
de Guarulhos recebeu 34 
novas viaturas com novo 
design, já que ao invés 
da cor tradicional como o 
vermelho, cinza e o preto, 
os novos veículos serão 
brancos com pequenos 
detalhes destas cores. De 
acordo com a Secretaria 
de Segurança Pública do 
Estado de São Paulo (SSP), 
são 22 carros e 12 motoci-
cletas. 

“A Polícia Militar informa 
que o novo grafi smo para 
as viaturas representa 
uma signifi cativa redução 
de custos, possibilitando 
economia ao erário, que 
pode ser revertida, por 
exemplo, para a aquisição 
de um número maior de 

carros. Somente com a 
adesivagem nos veículos, 
a instituição economiza 
tempo e valor gasto com 
as pinturas. Também 
simplifi ca a manutenção, 
especifi camente em casos 
de acidentes, o reparo de 

uma parte não demandará 
a pintura de todo o veícu-
lo”, destacou a PM.

 Segundo a polícia, ante-
riormente era adquirido um 
veículo zero quilômetro, 
na cor branca de fábrica, 
que recebia pintura adi-

cional característica e um 
conjunto de adesivos, além 
de passar três vezes na 
cabine de pintura, de forma 
individualizada para cada 
cor. “O tempo de execução 
do serviço também foi 
considerado, especialmen-
te para lotes numerosos 
de veículos”, informou a 
secretaria.

O novo grafi smo adotado 
pela PM foi inspirado 
em modelos policiais 
internacionais, segundo a 
secretaria. “Com menos 
elementos gráfi cos, o 
custo para personaliza-
ção dos veículos policiais 
e sua manutenção fi ca 
menor, gerando economia 
para o erário público”, 
destacou a SSP. 

GCM recupera veículo roubado e 
prende receptador no Jardim ParaísoMunicípio recebe mais de 30 novas 

viaturas da PM com design moderno

Ulisses Carvalho 

A Polícia Militar encerrou 
em Guarulhos, somente 
neste ano, 169 bailes funk, 
segundo informações obti-
das pelo HOJE por da Lei de 
Acesso à Informação, o que 
dá quase um “pancadão” 
por dia. Os dados correspon-
dem até o dia 10 deste mês, 
porém, quando questionada 
sobre os bairros com maior 
número de casos, a Secreta-
ria de Segurança Pública do 
estado de São Paulo (SSP), 
informou que não dispõe de 
dados específi cos. 

Mesmo diante do grande 
número de bailes reali-
zados, moradores ainda 
continuam relatando os 
problemas nos fi nais de 
semana, como na rua 
Sertãozinho, no bairro 
do Jardim Bela Vista, rua 
dos Médicos, no bairro do 
Pimentas,  e rua Bela Vista 
do Paraíso, no Jardim 
Presidente Dutra. 

Entre as principais recla-
mações dos moradores 
estão desde o barulho 
até o tráfi co de drogas, 

fechamento de rua e tam-
bém jovens que estariam 
urinando na própria via. 
Até o mês de abril deste 
ano, segundo a Central de 
Atendimento da Guarda 
Civil Municipal (GCM), os 
bairros com maior número 
de denúncias de baile funk 
eram Cumbica, Pimentas, 
Jardim Aracilia, Jardim São 

João, Taboão e Soberana. 
Neste ano, uma carreta 

de som foi apreendida no 
‘Campo do Vermelhão’, no 
Jardim Vermelhão, área 
que fi cou conhecida princi-
palmente após a morte de 
três pessoas durante um 
baile funk realizado no ano 
passado. Além disso, uma 
operação contra o “pan-

cadão” na Praça Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, no 
Jardim Bela Vista, termi-
nou com a apreensão de 
dez veículos. 

A reportagem já recebeu 
denúncias de bailes funks no 
Jardim Tupinambá, Jardim 
Presidente Dutra, Jardim 
Vermelhão, Jardim Bela Vista, 
Vila Fátima e Sítio dos Morros. 

PM encerrou quase um baile funk por 
dia na cidade de Guarulhos este ano 
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‘Existe todo um mercado em volta 
do baile funk’, analisa antropóloga 

De acordo com a antro-
póloga e pesquisadora 
Izabela Nalio Ramos, 29, 
o baile funk é realizado 
por um conjunto de fato-
res, entre eles, a falta de 
lazer de parte da popula-
ção. Segundo Izabela, 
o funk é uma expressão 
popular antiga, que se 
estabeleceu como opção 
de lazer, começando no 
Rio de Janeiro, depois 
seguindo para a região 
da baixada santista e se 
espalhando pelas perife-
rias de São Paulo. 

“O baile funk tem todo 
um mercado em volta 
dele, seja de bebidas e 
comida. É uma pro-
ximidade para esses 
jovens e adolescentes 
de trabalho, é o meio 
onde eles conseguem se 
expressar”, destacou a 
antropóloga. 

Ela informou que os 
adolescentes não têm 

muita circulação pela ci-
dade, seja pela questão 
financeira ou também 
pelo preconceito impos-
to pelo ambiente onde 
circula. “O preconceito 
que a sociedade tem 
com o funk é o mesmo 
com a periferia”, obser-
vou. Apesar da associa-
ção do funk geralmente 
com o tráfico de dro-
gas, de acordo com a 
antropóloga, ele também 
oferece opções de lazer, 
cultura e expressão para 
o jovem e pode fazer 
parte da autonomia 
financeira, gerando em-
pregos, desde a pessoa 
que monta o palco, até 
os comerciantes na 
região. “A escola poderia 
ser um meio onde o funk 
como expressão artística 
poderia ser abordado 
para ser utilizado como 
um meio de autonomia 
para o jovem” destacou.
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Prefeitura promete revitalizar área 
do Viaduto Cidade de Guarulhos
Antônio Boaventura

O paisagismo do Viaduto 
Cidade de Guarulhos sofre 
com a degradação causada 
pela precariedade em sua 
manutenção e a frequente 
ocupação dos moradores de 
rua. Para evitar que o local 
possa se transformar em 
uma nova “Cracolândia”, a 
prefeitura promete revitalizar 
a área, que foi inaugurada 
em julho de 2010. 

De acordo com informa-
ções obtidas pelo HOJE, a 
proposta da administração 
pública é a de criar meca-
nismos para atendimento 
aos usuários, através da ins-
talação de uma clínica e tam-
bém uma unidade policial 
para garantir a segurança 
do entorno do viaduto. Esse 
processo será de responsa-
bilidade da Progresso e De-
senvolvimento de Guarulhos 
(Proguaru), que terá uma 
base no local. 

No entanto, as benfeito-
rias andam em ritmo lento; 
informações dão cnta que 

a administração municipal 
está aguardando doações 
da iniciativa privada. Consta 
também no planejamento do 
governo municipal o isola-
mento do paisagismo, com 
a manutenção apenas das 
nascentes. 

O projeto paisagístico 
do viaduto se espalha por 
uma área de 8 mil m² nos 
dois lados da construção 
e inclui espelhos d’água, 

lagos para peixes orna-
mentais, 38 espécies de 
palmeiras, mais de 50 es-
pécies de arbustos, plan-
tas epífi tas e bromélias, 
além de decks e bancos 
de madeira. 

Realizada duas vezes por 
dia, a irrigação é controlada 
de forma eletromecânica 
e com baixo consumo de 
água. Devido ao impacto 
provocado pelo tráfego de 

veículos tanto no viadu-
to como no entorno, os 
espelhos-d’água receberam 
revestimento de manta de 
borracha natural, o que 
melhora a qualidade das 
águas manejadas e a imper-
meabilização do solo. Já o 
piso de concreto permitirá 
a passagem imediata das 
águas da chuva para o 
subsolo, benefi ciando toda 
vegetação.
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AVCB (Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros), 
a prefeitura pretende 
fazer as reformas neces-
sárias para viabilizar a 
abertura para eventos do 
ginásio poliesportivo Pas-
choal Thomeo, o “Thome-
ozão”, no 
Bela Vista. 
A admi-
nistração 
municipal 
publicou 
no Diário 
Ofi cial de 
Guarulhos, 
na última sexta-feira (19), 
a abertura de concor-
rência para a reforma do 
ginásio. 

O prazo para apresenta-
ção de propostas para a 
reforma na parte elétrica 
e hidráulica se encerra no 
dia 23 do próximo mês. 
Além da concorrência, 
a administração pública 
trabalha para viabilizar a 

liberação de verba junto 
ao governo federal para 
a revitalização da praça 
esportiva. 

A licitação deveria ter 
sido realizada no mês 
anterior e por conta da 
necessidade de atualiza-
ção do projeto. O valor 

da concor-
rência se 
dará em 
função da 
apresen-
tação da 
proposta 
de menor 
valor. 

Taça GRU de Fute-
bol Amador – Além do 
certame para a reforma 
estrutural do ginásio 
Paschoal Thomeo, o go-
verno municipal procura 
empresa, através de 
licitação, para organizar 
a Taça GRU de Futebol 
Amador. O recebimento 
das propostas se encerra 
no dia 31 deste mês. (A.B.)

Governo abre concorrência 
pública para reforma 
do ginásio ‘Thomeozão’

Prazo para apresentar
propostas para reforma

da parte elétrica e
hidráulica se encerra
no dia 23 de agosto
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Acredite se quiser
Reforçando rumores que deverá 

ser candidato a vereador. o secre-
tário Jurandir Pereira (Gabinete), 
mudou seu nome no Instagram 
para “JurandirGuti”...

Sintoma
Na sexta-feira, no Diário Ofi cial, 

vários pedidos de demissão da 

área de Saúde, como 
médicos, psicólogos, en-
fermeiros e atendentes 
do SUS. Por mais que se 
contrate, a rotatividade 
é impressionante…

Positivo
Perceptível: a maioria da popula-

ção tem a sensação que o abaste-
cimento de água melhorou desde 
que a Sabesp encampou o SAAE. 
Há críticas, entretanto, à demora 
na execução de reparos…

Alta indagação
Mais cinco sindicâncias foram 

instauradas pela Controladoria. 

Algumas são sobre P.A.s (Proces-
so Administrativo) que sumiram! 
Ué, será que não há cópia digi-
tal?...

Merece atenção!
O MP abriu investigação para 

apurar possível falha de segurança 
no concorrido concurso para agen-
te fiscal na Prefeitura. Não obser-
vei sindicância e nem sei o que a 
Câmara Municipal pretende fazer 
ao voltar do recesso…

Qual seu palpite?
O secretário Peterson Ruan 

(Governo) saiu em férias. No meio 
político, há dúvida se ele reassu-
mirá o cargo. Não seria a 1ª vez no 

Governo Guti…

Senhorios
Guarulhos precisa urgente de 

Centro Administrativo. Apesar do 
prefeito Gut (PSB) ter diminuído as 
locações, ainda é impressionante 
quanto a Prefeitura gasta com alu-
guéis. Só na Secretaria de Gestão, 
por exemplo, são R$ 41.500 por 
mês…

Piada pronta!
O prefeito Guti (PSB) foi convida-

do para evento oficial na Rússia. 
Sem Rodrigo Barros para represen-
tá-lo, qual secretário será escalado 
para ser mandado à Sibéria...Quer 
dizer, à Rússia!...

Reticências...

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

Menos de 7% do público-alvo tomou 
a vacina contra o sarampo na cidade

A segunda prévia da 
Campanha de Vacinação 
contra o Sarampo, que é 
destinada a jovens de 15 

a 29 anos, apontou que 
apenas 22.796 pessoas 
– de um total de 335.540 
habitantes de Guarulhos 

nessa faixa etária, segundo 
estimativa do IBGE – to-
maram a vacina na cidade, 
o que corresponde a uma 
cobertura de 6,8% do 
público-alvo. Os números, 
divulgados nesta segunda-
-feira (22) pela Secretaria 
de Saúde, contabilizam as 
doses aplicadas desde o 
início da campanha, no últi-
mo dia 11, até sábado (20).

A Campanha de Vacina-
ção do Sarampo vai até o 
próximo dia 16 e as doses 
estão disponíveis em todas as 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs). A meta é imunizar 
indiscriminadamente todos 
os jovens nessa faixa etária, 
considerado o público mais 
vulnerável, uma vez que a 
maioria não tem o esquema 
vacinal completo preconiza-
do, que garante a proteção 
efetiva contra a doença. Para 

aumentar a cobertura na 
cidade, os profi ssionais de 
saúde da rede estão vacinan-
do em feiras livres, terminais 
de ônibus, igrejas, escolas e 
universidades.

No próximo sábado (27), das 
12h às 18h, a Secretaria de 
Saúde também realizará uma 
grande ação de vacinação 
nos shoppings da cidade que 
já emitiram parecer favorável: 
Internacional, Parque Maia, 
Pátio Guarulhos e Bonsuces-
so. Ainda estão previstas mais 
intervenções para a imuniza-
ção no aeroporto e em redes 
de supermercados, entre 
outros locais.

Doença altamente conta-
giosa

Provocado por um vírus alta-
mente contagioso, o sarampo 
já acometeu 484 pessoas no 
estado de São Paulo neste 
ano, sendo 363 somente na 

Capital. Em Guarulhos, até o 
momento, foram registrados 
19 casos. A única maneira 
de bloquear a circulação do 
vírus é por meio da vacina-
ção em massa. Por isso, é 
muito importante que todas 
as pessoas que compõem o 
público-alvo da campanha se 
protejam. As demais faixas 

etárias devem procurar uma 
unidade de saúde para mais 
orientações.

Crianças maiores de sete 
anos e indivíduos com até 29 
anos devem ter duas doses 
de SCR. Adultos acima de 30 
anos e os nascidos a partir de 
1960 devem ter pelo menos 
uma dose da SCR.
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Doença é altamente contagiosa
Provocado por um vírus 

altamente contagioso, o 
sarampo já acometeu 484 
pessoas no estado de São 
Paulo neste ano, sendo 363 
somente na Capital. Em 
Guarulhos, até o momento, 
foram registrados 19 casos. 
A única maneira de bloque-
ar a circulação do vírus é 
por meio da vacinação em 
massa. Por isso, é muito 
importante que todas as 

pessoas que compõem o 
público-alvo da campanha 
se protejam. As demais fai-
xas etárias devem procurar 
uma unidade de saúde para 
mais orientações.

Crianças maiores de sete 
anos e indivíduos com até 29 
anos devem ter duas doses 
de SCR. Adultos acima de 30 
anos e os nascidos a partir 
de 1960 devem ter pelo 
menos uma dose da SCR.
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Guarulhos é convidada a participar de
fórum internacional do Brics na Rússia

O prefeito Guti recebeu 
nesta segunda-feira (22) 
convite da comitiva russa para 
o evento “International Coo-
peration Project”, o 1º fórum 
internacional dos municípios 
que fazem parte do Brics, 
que será realizado entre 19 
e 23 de setembro, em São 
Petersburgo, na Rússia. Na 
oportunidade, também esti-
veram presentes os prefeitos 
Rodrigo Ashiuchi, de Suzano, 
e Fábia Porto, de Santa Isabel. 
Os russos manifestaram inte-
resse de investir nas cidades 
brasileiras.

O evento foi desenvolvido 
por Kupchino, distrito do mu-
nicípio de São Petersburgo, e 
a ideia é que seja uma ação 
anual de negócios e esportes 
no campo da comunicação e 
cooperação para o desenvol-
vimento efi ciente dos países 
do bloco internacional. 
Segundo o projeto, serão 
realizados encontros, fóruns 
de discussões e mesas de 
reuniões em diversas áreas, 

como economia e negócios, 
progresso científi co e tecno-
lógico, desenvolvimento da 
indústria esportiva, educação 
e treinamento de pessoal e 
criação de projetos estratégi-
cos de longo prazo.

Guti apresentou os po-
tenciais de Guarulhos e se 
colocou à disposição para 
futuras tratativas em prol do 
desenvolvimento econômico. 
De acordo com ele, o muni-
cípio possui ótimas oportuni-
dades de negócios. “Somos 

1,4 milhão de guarulhenses, 
o que nos caracteriza como 
a cidade não capital mais 
populosa do Brasil. Temos o 
aeroporto mais movimentado 
da América do Sul, com mais 
de 40 milhões de passageiros 
por ano, o que faz de Guaru-
lhos a principal porta de entra-
da do país. Nossa economia é 
impulsionada pela indústria e 
pelo comércio”, afi rmou.

O presidente do Conselho 
Municipal de São Peters-
burgo, Mikhail Cherepanov, 

enalteceu os interesses de 
aplicações nas cidades brasi-
leiras e expôs as possibilida-
des de aportes fi nanceiros da 
Rússia aos investidores bra-
sileiros. “Vocês disseram que 
têm projetos na região e nós 
temos interesse. É importante 
conhecermos oportunidades 
de investimentos para, de 
fato, investirmos em projetos. 
Por isso queremos entender 
sobre ações interessantes 
dos municípios pertencentes 
ao Brics”, explicou. 

A Prefeitura de Guarulhos 
participou do encerramento 
do 6º Congresso Interna-
cional de Educação do 
Noroeste Paulista (Cienp) em 
Votuporanga na última sex-
ta-feira (19). A partir do tema 
“Protagonismo social como 
conceito de totalidade”, 
uma das palestras fi nais do 
encontro abordou soluções 
para a educação pública e a 
troca de experiências entre 
os participantes, contando 
com a participação de mais 
de 2 mil profi ssionais da 
área de educação de municí-
pios do noroeste paulista.

O subsecretário de 
Educação de Guarulhos, 
Fernando Moraes, falou sobre 
a importância de aprender 
sobre solidariedade, aceita-
ção e alteridade social, além 
das metodologias de ensino. 
“Não importam os métodos 
de educação, técnicas de es-
colarização e alfabetização se 
não trabalharmos a questão 
humana. É necessário enten-

der as diferenças, a importân-
cia do respeito ao próximo e 
transmitir esses valores para 
nossos alunos”, comentou.

Com foco na temática do 
6º Cienp, Moraes ressaltou 
o papel do educando como 
protagonista que não esmore-
ce diante da adversidade, tra-
balhando suas competências 
humanas e sociais. “Devemos 
ter a percepção do outro 
e entender que o meio e o 
coletivo são uma realidade, e 
que é indispensável viver ‘no’ 
meio e não viver ‘do’meio”, 
destacou o subsecretário.

Nesta edição, o congresso 
aconteceu entre os dias 17 
e 19 de julho e teve como 
objetivo trabalhar o tema 
“Competências Socioemo-
cionais e os Processos Edu-
cativos para o Século XXI”. 
O encontro também contou 
com a presença de profi ssio-
nais reconhecidos nacional 
e internacionalmente, como 
Leandro Karnal, Nino Paixão 
e Luciana Brites.

Município vai a Congresso 
de Educação com cidades 
do noroeste do estado de SP
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Mais Design
e Exclusividade
pra sua casa

Porcelanatos
Grandes Formatos

R$69,90
m2

a partir de

* Porcelanatos 80x80cm
* Imagem meramente ilustrativa
* Oferta válida até 31/07 para região de SP

guarulhos@portobelloshop.com.br
    93219-3025

Guarulhos
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Divulgação

[ bloco de notas ]

Casa do Jovem oferece oportunidade 
de estágio para estudantes

Na próxima quarta-feira 
(24), entre 10h e 12h, a 
Casa do Jovem vai receber 
currículos de jovens com 
idade entre 16 e 29 anos 
que estejam à procura de 
estágio. Para participar, é 
necessário estar cursando 
o ensino médio ou alguma 
faculdade e comparecer à 
unidade na rua Nadir, s/nº, 
em Gopoúva, munido de 
currículo atualizado e um 
documento de identifi ca-
ção.

Para essa segunda 
edição, a empresa de re-
cursos humanos Belottis 

oferecerá 100 vagas nas 
áreas administrativa, co-
mercial e de atendimen-
to. O evento contará com 
dinâmicas e entrevistas 
realizadas por represen-
tantes da empresa e os 
jovens poderão sair com 
encaminhamento para 
diversas oportunidades. 
Na primeira edição foram 
distribuídas 300 senhas 
de atendimento para 100 
vagas oferecidas pela 
empresa Brilho Próprio. 
A ideia é que a cada mês 
uma empresa parceira 
participe da ação.

[ bloco de notas ]

O Teatro do Adamastor 
Centro foi palco na tarde 
desta sexta-feira (19) do 
3º Encontro com Bene-
ficiários da Carteira do 
Idoso, promovido pela 
Prefeitura de Guarulhos 
por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento 
e Assistência Social 
(SDAS). Ao todo, 906 
carteirinhas foram entre-
gues. O secretário Alex 
Viterale considerou uma 
grande alegria poder 
entregar o beneficio para 
os idosos da cidade. 
“Ter vocês conosco aqui 
hoje é motivo de muita 
alegria. Além da entrega 
da carteirinha, quere-

mos proporcionar uma 
tarde de muita diversão”, 
afirmou.

A secretária adjunta, 
Cláudia Papotto, ressal-
tou o prazer que sente 
em trabalhar com a 
melhor idade. “Vocês 
merecem todos os nos-
sos esforços para obter 
o melhor”, disse. Um dos 
objetivos da secretaria é 
divulgar a esse público 
os benefícios aos quais 
ele tem direito, como 
a Carteira do Idoso e a 
Tarifa Social de Energia 
Elétrica, valorizando a 
terceira idade e mostran-
do sua importância para 
a sociedade.

Prefeitura entrega 906 Carteiras do 
Idoso em evento no Adamastor Centro

Alunos com deficiência visual 
participam de atividade do Lixo Zero

Um grupo de alunos com 
defi ciência visual atendidos 
pela Prefeitura de Guarulhos 
por meio da Subsecretaria 
de Acessibilidade e Inclusão 
(SAI), através do projeto Práti-
cas Educativas para Inclusão 
Social (Peis), participou nesta 
sexta-feira (19) de uma ativi-
dade do programa Lixo Zero 
Guarulhos. Essa foi a primeira 
experiência da equipe do 
Lixo Zero com o público com 
defi ciência visual. O objetivo é 
mostrar que é possível incluir 
e sensibilizar para a redução 

do desmatamento e para o 
consumo consciente.

Na ocasião a equipe prepa-
rou uma atividade tátil, sem 
exposição visual, especialmen-
te pensada para o grupo, além 
de explicar o ciclo de vida dos 
pneus, do plástico, do isopor e 
do papel. Todos manusearam 
os materiais, principalmente 
os componentes que são 
usados na formação de um 
pneu, e aprenderam sobre 
a destinação de entulhos e 
todas as possibilidades de 
reaproveitamento.

Divulgação

O Fundo Social de 
Solidariedade recebeu na 
noite desta quinta-feira (18) 
a doação de cerca de 500 
peças do Falcões Moto 
Clube para a Campanha do 
Agasalho 2019. A presidente 
do Fundo Social, Elen Farias, 
afi rmou que a parceria do 
governo com as instituições é 
muito importante para que se 
consiga alcançar as metas da 
campanha. “O Falcões realiza 
doações em todas as nossas 
ações. É muito gratifi cante ver 

a população unida, ajudando 
quem precisa”, disse.

De acordo com Wagner 
Mauricio Palermo, diretor 
fi nanceiro do Falcões, ações 
sociais são um dos princípios 
do clube. “Sempre que faze-
mos arrecadação de roupas, 
ou até mesmo de alimento, 
destinamos boa parte dos 
produtos para o fundo social. 
Ano passado, por exemplo, 
doamos 25 toneladas de 
roupas. Estamos sempre à 
disposição”, ressaltou.

O Teatro Padre Bento 
recebeu o Subverse Fórum #1, 
idealizado pelo músico e pro-
dutor cultural Moah, integrante 
da banda Lumière e do coletivo 
Subverse. O evento, cujo 
objetivo era discutir o racismo, 
esquentou a noite com conver-
sas, discotecagem e shows.

O clima de música iniciou 
as atividades e, em seguida, 
houve um bate-papo com 

o Grupo Estaremos Lá e o 
subsecretário da Igualdade 
Racial Anderson Guimarães. 
Após a conversa, o show da 
Lumière com seu convidado 
Malcolm VL levantou o públi-
co. Fechando a noite de festa 
e informação, o convidado KL 
Jay, DJ do grupo Racionais 
MC’s, foi chamado ao palco 
para falar sobre como é ser 
negro nos dias de hoje.

Campanha do Agasalho 2019 recebe 
doações do Falcões Moto Clube

Subverse Fórum #1 discute o 
racismo no Teatro Padre Bento

[ transparência ]

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

CDR PEDREIRA CENTRO DE DISPOSICAO DE 
RESÍDUOS LTDA.
Despesas com coleta e destinação de resíduos 
sólidos urbanos.
VALOR: R$ 2.125.516,40

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – 
CIEE
Serviços de recrutamento e seleção e pagamento 
de estagiários.
VALOR: R$ 640.371,46

COMERCIAL GORDES EIRELI EPP
Aquisição de mini bolo e pão tipo bisnaguinha.
VALOR: R$ 362.729,07

CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
Fornecimento de catéter intravenoso periférico e 
outros.
VALOR: R$ 255.674,28

CM HOSPITALAR S.A
Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R$ 178.786,22

ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA
Locação de máquinas com operadores devidamente 
habilitados.
VALOR: R$ 163.196,00

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 qualifica-
ção social e profissional com fornecimento de kit de 
material didático para cada aluno participante do 
Programa Jovem Trabalhador.
VALOR: R$ 157.659,83

COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA
Fornecimento de Alfagalsidase
VALOR: R$ 104.040,96

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R$ 71.200,00

BH FARMA COMÉRCIO LTDA
Fornecimento de Carbamazepina.
VALOR: R$ 40.000,00

AIRMED EIRELI-EPP
Fornecimento de materiais odontológicos.
VALOR: R$ 23.175,15

* Dados extraídos da edição do Diário Oficial do 
Município publicado no dia 19 de julho de 2019
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Prefeitura de SP oferece 
3.814 vagas em todas as 
regiões da capital paulista

A Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
e Trabalho, disponibiliza 3.814 
vagas de emprego nesta 
semana. As oportunidades 
oferecidas por meio do CATe 
– Centro de Apoio ao Tra-
balho e Empreendedorismo 
são para diversas áreas de 
atuação, como telemarketing, 
limpeza e cobrança.

O cargo de operador de 
telemarketing apresenta o 
maior número de vagas de 
emprego com 253 oportunida-
des ofertadas, principalmente 
na região central da capital. 
Para se candidatar é necessá-
rio ter ensino médio completo. 
A remuneração é de R$ 600, 
para estagiários, e R$ 1.500 
por mês para efetivos.

Em seguida, o cargo de 
auxiliar de cobrança oferece 
207 oportunidades. A maioria 
sendo direcionada para está-
gio, não exigindo experiência. 
Neste caso, o salário é de R$ 
500. Já para os cargos de 
contratação efetiva, o valor 
varia entre R$ 1.016 e R$ 
1.200.

Ocupando a terceira posi-
ção no ranking com 73 vagas, 
está o cargo de auxiliar de 
limpeza. A ocupação exige 
experiência mínima de seis 
meses, além de ensino funda-
mental completo. O salário é 
entre R$ 1.108 até R$ 1.500.

Outra oportunidade é para 
o cargo de vendedor de ser-
viços. As 57 vagas oferecidas 
buscam profissionais que 
possuam ensino médio com-

pleto e que já tenham atuado 
por cerca de seis meses no 
cargo. A remuneração mensal 
varia entre R$ 1.000 e R$ 
1.200.

Há também a demanda 
para trabalho como auxiliar 
administrativo. São 55 vagas 
que exigem ensino médio 
completo, sem necessidade 
de experiência anterior na 
área. O salário varia entre R$ 
600, para jovem aprendiz, 
e R$ 1.496 para contratação 
permanente.

Os interessados podem 
consultar todas as vagas em 
qualquer uma das 24 unida-
des do CATe espalhadas pela 
capital. A lista completa de 
endereços pode ser aces-
sada no endereço: www.bit.
ly/2ElKJnh. 

O governo estuda 
agora limitar os saques 
das contas do Fundo de 
Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) em R$ 
500 neste ano. O valor 
máximo seria para con-
tas ativas (dos contratos 
atuais) e inativas (de con-
tratos inativos) Indepen-
dentemente de quantas 
contas tiver, o trabalha-
dor só poderia sacar no 
máximo esse valor para 
cada conta que tiver.

A partir do ano que 
vem, a ideia é permitir 
que os trabalhadores 
tenham direito a uma 
nova modalidade de 
retirada dos recursos: o 
“saque aniversário”. Se 
escolher essa opção, o 
trabalhador vai ter que 
abrir mão de resgatar 
a totalidade do fundo 
caso seja demitido 
sem justa causa. Nessa 
situação, ele continuaria 
a sacar a parcela dos 

recursos anualmente 
até acabar.

A ideia agora é am-
pliar as faixas do saque 
aniversário. Estão sendo 
estudadas faixas de limite 
e também um valor fixo. 
Por exemplo: quem tem 
até R$ 500, poderia sacar 
a metade. A partir daí, 
seria fixado um porcentu-
al mais um valor fixo.

Detalhes devem ser 
anunciados nesta quar-
ta (24).

Governo agora quer limitar saques 
do FGTS a R$ 500,00 neste ano
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Percepção é maior entre as pequenas e médias, 
na comparação com o 1º trimestre deste ano

LEVANTAMENTO: Inadimplência deve crescer em empresas de todos os portes, indica pesquisa

Pesquisa da Boa Vista, 
empresa parceira da ACE-
-Guarulhos, realizada com 
cerca de mil empresas em 
todo o país, ao longo do 2º 
trimestre de 2019, observou 
que a inadimplência dos 
negócios, para empresas 
de todos os portes, deverá 
crescer ao longo do ano, na 
comparação com o que se 
projetava no 1º trimestre do 
ano. Essa percepção é maior 
entre as pequenas e médias, 
cujos respondentes saltaram 
de 16% para 30% (14 pontos 
percentuais de crescimento), 
e de 4% para 14% (10 p.p. de 
crescimento), respectiva-
mente.

A percepção de endivi-
damento diminuiu neste 

2º trimestre em relação ao 
trimestre anterior somente 
para as pequenas empresas 
(de 38% para 52%). Já para 
as empresas dos outros três 
portes, aumentou a percep-
ção de endividamento, em 
especial entre as de médio 
porte (13% esperam aumento 
do endividamento, contra 6% 
no trimestre anterior, ou seja, 
um aumento de 7p.p.).

Para o presidente da ACE-
-Guarulhos, William Pane-
que, a oscilação acontece 
devido ao longo período de 
estiagem pelo qual passou a 
economia nacional. “Nenhum 
país passa ileso a tantos anos 
de crise. Nossa economia 
começa a respirar, mas a 
recuperação é lenta. Precisa-

mos continuar trabalhando 
para que nossas empresas 
retomem plenamente a ca-
pacidade de produzir e gerar 
emprego e renda”, afirmou.

Investimentos
Ainda segundo a pesquisa 

da Boa Vista, a perspectiva 
para novos investimentos, 
ao longo deste ano, caiu 
entre as micro e pequenas 
empresas no 2º trimestre, de 
62% para 50% e de 64% para 
52%, respectivamente.

Já quando o assunto é em 
qual área irão investir mais, 
44% das micro e pequenas 
empresas responderam que 
pretendem fazê-lo em Pes-
soal e Força de Trabalho. No 
1º trimestre eram 52% e 58%, 
respectivamente.
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Imóvel Comercial
AV. Cap. Aviador Walter Ribeiro

Apartamento
Jardim Cumbica

Casa Térrea
Jd. Pres. Dutra

Terreno
Bonsucesso

Sobrado Inocoop
RUA DAVID NASSER,400

Apartamento
Vila Galvão

Casa Térrea
Cidade Serôdio

Prox. Terminal São João,
2 Dorm, sala, coz, 1wc, área 
de serviço 2 vagas cobertas.

Residencial: R$ 1.200,00
Cód.2150

Sobrado
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
Jardim Ottawa

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

escola Maria Leda
R$ 1.500,00+IPTU

Cod.2088

Conjunto Comercial
Cidade Jd. Cumbica

Excelente Conjunto comercial
composto por 3 salas e

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

Cod.1608

Apartamento
Bonsucesso

45m2, Prox. a Dutra, 2Dorm,
sala, cozinha, 1wc, 1 vaga,

semi-mobiliado.
R$800,00+IPTU+COND

Cod.1975

Casa Térrea
Jd. Pres. Dutra

Terreno 250m2, edícula
com 1 Dorm, sala, coz

47m2 construído, Doc.100%
R$220.000,00

cód.2202

Sobrado
presidente Dutra

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

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

permuta em apto menor valor 
em Cumbica)

Cód.2125

Apartamento
Água Chata

46m2, Prox. Shopping 
Bonsucesso, 2Dorm, sala, 
coz, 1 wc, piso frio, 1 vg 

coberta, portaria 24 Horas.
R$180MIl(Aceita 
Financiamento)

Cod.2052

Apartamento
Parque Uirapuru

43m2, Prox. Mercado 
Nagumo 2 Dorm, sala, coz, 
1wc, 1 vaga coberta, lazer 

completo s/piscina
R$ 155 Mil (Financiamento)

Cód.1188

Apartamento
Vila Alzira

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

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

de divida(Financ.)
Cod.2023

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

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

R$1.500,00 (Incluso: IPTU e 
COND).

cod.1654

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

1vaga coberta, todo 
planejado R$ 230.000,00 

(Financiamento)
Cod.2090

Terreno 10x25 plano, 82m2
construído, 2 Dorm, sala,

coz, wc, quintal amplo, 4vgs
R$270.000,00 (Est. Proposta)

Cód.2227

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

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

Cod.168

Apartamento
Picanço

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

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

cod.1525

 

Os jornalistas Phelipe 
Siani e Mari Palma, ex-
-repórteres da Globo, 
foram anunciados como 
as novas contratações 
da CNN Brasil nesta 
segunda-feira, 22. De 
acordo com comunicado 
divulgado pela emissora 
no começo da tarde, a 
contratação da dupla 
“faz parte da estratégia 
da CNN Brasil de atrair 
também a audiência 
do público jovem em 
todas as plataformas de 
exibição de conteúdo do 
canal”, com seu “estilo 

informal”.
A Globo confi rmou que 

Phelipe Siani havia pe-
dido demissão no último 
dia 13 de julho. Cinco 
dias depois, foi a vez 
de Mari Palma anunciar 
que estava deixando a 
emissora. Os dois tam-
bém são conhecidos por 
formar um casal de na-
morados fora das telas. 
No comunicado divulga-
do pela CNN Brasil, os 
jornalistas também falam 
sobre a expectativa de 
trabalhar no novo canal, 
que ainda não estreou. 

CNN Brasil anuncia contratação 
de Phelipe Siani e Mari PalmaSandy e Junior mudam letra de ‘Maria 

Chiquinha’: [Ela] ‘não é mais aceitável’

A dupla Sandy e Junior 
alterou a letra da música 
Maria Chiquinha, que fez 
sucesso com o público 
infantil na década de 1990, 
durante um show da turnê 
Nossa História, realizado 

em Fortaleza, no Ceará, na 
última sexta-feira, 19.

Na letra original, Junior 
canta que vai “arrancar a ca-
beça” de Maria Chiquinha, e 
em seguida, é questionado: 
“O que você vai fazer com o 

resto?”. A plateia emendou 
com a letra original: “Pode 
deixar que eu aproveito”. O 
cantor, então, corrigiu com 
uma versão ‘atualizada’.

“O resto? Para com isso, isso 
aí não é mais aceitável, não 

são mais os anos 90. Não vou 
fazer nada com o resto, deixa 
em paz a Maria Chiquinha. A 
Maria Chiquinha faz o que ela 
quiser no mato. Não é muito 
melhor?”, afi rmou Junior, para 
delírio dos fãs.
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[ horóscopo ]

Contrabando

Comer, Rezar, Amar

SBT, 23h15 Con-
traband. EUA, 2012. 
Ação. Direção: Bal-
tasar Kormakur. Com 
Mark Wahlberg, Kate 
Beckinsale. Chris 
Farraday, há tem-
pos longe do crime, 
se vê numa encru-
zilhada quando seu 
cunhado, Andy, per-
de a mercadoria de 

uma perigoso nar-
cotraficante chama-
do Tim! Para cobrir 
o prejuízo milionário 
de Andy e proteger 
sua família do vio-
lento Tim, Chris re-
úne alguns amigos 
do passado e enca-
ra um trabalho arris-
cado: contrabando 
no Panamá!

Globo, 1h57 Eat 
Pray Love. EUA. 
Drama. Direção 
Ryan Murphy. Com 
Julia Roberts, Ri-
chard Jenkins. Ba-
seado no best-sel-
ler de Elizabeth 
Gilbert. Liz pare-
ce ter tudo o que 
uma mulher mo-

derna deseja: um 
marido, uma casa 
e uma carreira de 
sucesso. Ainda as-
sim infeliz, ela se 
separa do marido 
e embarca numa 
viagem para a Ín-
dia, Itália e Bali, em 
busca de novas ex-
periências de vida.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 35

BIM
AMENDOIM

ABISSINIA
ASCENSOR
ESOPOLI
LALATOO

MELARRG
TATEIA
REAVIVAR
OURELAM
NALASCA

LEIUPAD
CTRINCO
ABOBADAR

Dispositivo
atrelado
ao berço
do bebê

Máquina
essencial 

em prédios
elevados
Autor de

fábulas da
Grécia
Antiga

Reino em
que

Drácula é
príncipe

Apelido de
Lamartine

Babo

"(?) Much",
sucesso

das Spice
Girls

Peixe de
água doce
criado em
viveiros

Posição
no jogo de
basquete

Anular;
invalidar
(gíria) 

(?) Bueno,
piloto

brasileiro

Elemento 
abundante

no ar
(símbolo)

Ricardo
Boechat,
jornalista
brasileiro

Nélson
Dantas,

ator

Tipo de
tranca
para

portas

Estado nor-
te-ameri-
cano que 

reparte com
seus mora-
dores o lu-
cro anual

do petróleo

Abaular;
arquear 

(?)
Rouanet: 
visa a in-
centivar a
produção
cultural

Que não crê em Deus
(fem.)

Oficial que lia
anúncios reais

Dar novo
ânimo 

Margem
de peça
de tecido

Ingrediente
da paçoca
Antigo nome
da Etiópia

Órgão do 
Sistema 

Elétrico (BR)
"Força", em
"aeródino"

Tratado sobre as
moscas

(?)
Quintana,

poeta
gaúcho

Local de
ensino

Livro
católico

Diz-se da amizade de 
Bob Esponja e Patrick

3/too. 5/esopo — melar. 6/arauto — ourela.

[ novelas ] 

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Madureira e Marco 
disputam a mesa 
da pizzaria. Anjinha 
defende Cléber de 
Dragão. Neide e 
Marco se beijam. Ra-
íssa grava seu vídeo 
para ajudar a escola. 
Lara afirma a Filipe 
que ele precisa 
escolher entre Rita e 
sua família. 

Órfãos da Terra
Dalila se irrita 

com a afirmação de 
Almeidinha e ordena 
que Gabriel mante-
nha Robson calado. 
Bruno tenta se expli-
car para Martin. Elias 
e Helena jantam 
juntos. Aline brinca 
com Salma e Artur-
zinho, encantando-
-se ainda mais pela 
menina. Zuleika vê 
Almeidinha deixando 
um hotel ao lado de 
Péricles. 

Verão 90
Jerônimo é preso, 

mas Galdino conse-
gue escapar. Murilo 
anuncia a prisão de 
Jerônimo em seu 
programa. Murilo 
pergunta a Moana se 
o filho que ela está 
esperando é dele. 
Dandara incentiva 
Diego a procurar 

Larissa. Janaína 
fica abalada ao ver 
Jerônimo detido no 
aeroporto.

A Dona do Pedaço 
Chiclete não 

consegue executar 
seu plano. Amadeu 
repreende Maria 
da Paz pela compra 
da casa. Chiclete 
conversa com Eve-
lina sobre Vivi. Jô e 
Régis comemoram a 
compra da mansão. 
Antero sugere que 
Rock e Zé Hélio 
investiguem o celular 
de Jô. Com a ajuda 
de Rock, Dorotéia 
prepara uma arma-
dilha para Eusébio 
e Gina. 

Jezabel
Bem-Hadade diz a 

Abbas não se con-
formar em ter sido 
derrotado. Acabe 
pede a Hannibal, 
Barzilai e aos sol-
dados Levi, Miguel, 
Joel e Geazi, Sidô-
nio que descansem. 
Inlá abraça Micaías. 
Acabe pede a um 
mensageiro que 
avise a rainha que 
prevaleceram sobre 
o inimigo. Abbas e 
Hazael vão até Aca-
be e dão o recado 
de Bem-Hadade 
para que lhê poupe 
a vida.

As Aventuras 
de Poliana

Brenda pergunta 
a Jeff porque o meni-
no sumiu, e a deixou 
sozinha no show da 
padaria. Helô anun-
cia aos alunos que 
Eric irá permanecer 
na escola. Gabi diz 
a Brenda que está 
incomodada por Vini 
não querer mudar 
sua aparência. 
Benício pergunta a 
Sophie se ela é uma 
Androidiana, e diz 
que tem um vídeo 
que usará como 
prova do que viu no 
show. 

 Topíssima
Rafael questiona 

Paulo Roberto, que 
finge amnésia. O 
reitor fica nervoso 
ao ver que Pedro 
está telefonando. 
O vilão descobre o 
endereço de onde 
partir a ligação 
de Edison. André 
e outros policiais 
chegam ao estacio-
namento do hospital 
abandonado.

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

virgem

É hora de suavizar 
um desentendi-
mento. Você vai ser 
capaz de encontrar 
as palavras certas, 
sem torcer nada. 
Seu corpo não está 
recebendo bastante 
vitaminas ou mine-
rais - não é nada 
grave.

Você vai encontrar 
seu próprio caminho 
para dialogar, o que 
vai tornar a vida 
mais fácil. Você 
precisa de mais 
liberdade e vai se 
sentir mais reacio-
nário - você precisa 
respirar.

Você está pronto para 
perdoar e esquecer o 
passado, faça isso sem 
arrependimentos! Sua 
disposição meditativa 
está pedindo que 
você, com razão, tire 
um tempo para relaxar 
enquanto persegue os 
seus pensamentos mais 
profundos.

Sua mente criativa 
vai encontrar uma solu-
ção para um problema 
que vem incomodando 
você. Siga sua intuição. 
Não se deixe ser con-
sumido pelas necessi-
dades dos outros, seria 
prejudicial e você não 
pode permitir isso.

Não se envolva 
em qualquer coisa 
absurdamente con-
troversa, evite isso! 
Você parece estar 
atraindo isso hoje! 
Você não tem uma 
dieta equilibrada e 
é hora de resolver 
isso.

O início do sucesso 
acenderá seu espírito, 
mas não vá tão rápido! 
Você estará em sua 
melhor forma o dia todo, 
mas você deve dormir 
um pocuco para recu-
perar o sono atrasado 
- se sentir cansado não 
é sinal de fraqueza.

Você poderá con-
tar com o seu senso 
de harmonia para 
resolver suas rela-
ções com os amigos. 
Hoje é um dia para 
entorses de todos 
os tipos, então seja 
cuidadoso quando 
for se mover.

áries libra

escorpião

aquário

peixes

gêmeos

leão

Você vai encontrar 
maneiras inteligentes 
de abordar diálogos 
que farão com que 
tudo seja mais fácil 
com as pessoas ao seu 
redor. Você terá mais 
energia mental e um 
forte desejo de liber-
dade. Conceda-se esta 
liberdade e respire.

Suas dúvidas vão 
desaparecer e isso vai 
levantar o seu espírito, 
você vai se sentir 
encorajado. Você 
se sente muito mais 
à vontade consigo 
mesmo e deve isso a 
si mesmo e aos seus 
esforços para melhorar 
seu estilo de vida.

sagitário

Uma onda de pai-
xão continua a rolar. 
Isto lhe dá algo para 
pensar em profun-
didade sobre o que 
você está procurando 
tão assiduamente. 
Você está no caminho 
certo e a resposta 
virá no mês que vem.

capricórnio

Marte está traba-
lhando com você e lhe 
promete momentos 
inesquecíveis com as 
pessoas próximas. 
Você estará esgotado 
até o final do dia e 
seria uma boa ideia 
descansar e tomar um 
pouco de ar fresco.

câncer

Hoje o dia vai ser 
calmo, apesar de 
seus medos. Você 
foi cuidar de si 
mesmo e nada vai 
estragar isso. Rela-
xe sua mente, será 
a melhor maneira de 
recarregar. Perca-se 
na arte!

touro
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Lucas Fernandes Camacho, estado civil 
solteiro, profi ssão lider de vendas, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dezenove de de-
zembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(19/12/1989), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Luciano Camacho e de Marta Regina Fer-
nandes Camacho.
Isabella Reigota Arouck, estado civil sol-
teira, profi ssão analista, nascida em Subdis-
trito Cambuci, São Paulo, SP no dia cinco 
de julho de mil novecentos e noventa e oito 
(05/07/1998), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Carlos Alberto Arouck e de Vanda Reigota.

Adriano Sousa da Silva, estado civil di-
vorciado, profi ssão segurança, nascido em 
Salvador, BA no dia doze de agosto de mil 
novecentos e setenta e sete (12/08/1977), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Genildo Bezerra 
da Silva e de Celia Carvalho Sousa.
Rita de Cássia Moura Passos, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Ipiaú, 
BA no dia onze de agosto de mil novecentos 
e oitenta e nove (11/08/1989), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Antonio José Barbosa dos 
Passos e de Anací Moura Passos.

José Luiz Paes Júnior, estado civil solteiro, 
profi ssão técnico em informática, nascido 
em Subdistrito Vila Maria, São Paulo, SP 
no dia primeiro de abril de mil novecentos 
e oitenta e cinco (01/04/1985), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José 
Luiz Paes e de Raulina de Matos Paes.
Denize Mós Monteiro, estado civil solteira, 
profi ssão bióloga, nascida em São Paulo 
(Reg.Subdistrito Vila Guilherme), SP no dia 
vinte e cinco de maio de mil novecentos e 
oitenta e três (25/05/1983), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de José Gonçalves Monteiro e de 
Beatriz da Conceição Mós Monteiro.

Luis Carlos Martins da Fonseca, estado 
civil solteiro, profi ssão marmorista, nasci-
do em Paragominas, PA no dia dezoito de 
novembro de mil novecentos e noventa 
(18/11/1990), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Antonio Carlos Brasilino da Fonseca e de 
Ivanete dos Santos Martins.
Janiele Célia de Lima, estado civil sol-
teira, profi ssão técnica de enfermagem, 
nascida em Feira Nova, PE no dia dois de 
agosto de mil novecentos e noventa e seis 
(02/08/1996), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Daniel Correia de Lima e de Maria Célia 
da Silva.

Pabricio Martins da Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão gerente, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia quatro de novembro de mil 
novecentos e noventa e seis (04/11/1996), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Edvaldo Jesus da 
Silva e de Vanessa Aparecida Martins.
Tayline Pereira Rosa, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida em Guarulhos, 
SP no dia sete de agosto de mil novecentos 
e noventa e oito (07/08/1998), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Leonel Rosa e de Gerilza 
Pereira Rosa.

Weverton Nogueira da Silva Melo, esta-
do civil solteiro, profi ssão auxiliar químico, 
nascido em Mogi das Cruzes (Reg.Ita-
quaquecetuba), SP no dia vinte e três de 
março de mil novecentos e noventa e dois 
(23/03/1992), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Wellington Bezerra de Melo e de Sevi No-
gueira da Silva.
Bianca Dias dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão teleoperadora, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia primeiro de 
março de mil novecentos e noventa e três 
(01/03/1993), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Valmir de Oliveira Santos e de Silvia Regina 
dos Santos Dias.

Danilo dos Santos Martins, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de loja, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia oito de ju-
nho de mil novecentos e noventa e seis 
(08/06/1996), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Aldemi Martins Moisés e de Márcia dos 
Santos Martins.
Adriely Daiane do Couto, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em São Paulo (Reg.1º Subdistri-
to de Guarulhos), SP no dia vinte e nove 
de novembro de dois mil (29/11/2000), re-
sidente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Manoel Lopes 
do Couto e de Teresa Cristina Leonardo 
Moreira do Couto.

Tiago Ropelle Rocha, estado civil divor-
ciado, profi ssão auxiliar de transporte, 
nascido em Guarulhos, SP no dia de-
zenove de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e oito (19/01/1988), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Elias Rocha da Silva 
e de Sandra Regina Ropelle da Silva 
Rocha.
Angela Cristina Silva Ferreira, estado 
civil solteira, profi ssão agente de trans-
porte escolar, nascida em Guarulhos, SP 
no dia vinte e oito de fevereiro de mil no-
vecentos e noventa e sete (28/02/1997), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Albano 
Rogerio Ferreira da Silva e de Devanilda 
Aparecida da Silva.

Luiz Fernando Avilla, estado civil sol-
teiro, profi ssão comerciante, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dois de janei-
ro de mil novecentos e oitenta e três 
(02/01/1983), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Luiz Carlos Avilla e de Arminda Maria Fer-
nandes Avilla.
Janaina de Almeida, estado civil divor-
ciada, profi ssão assistente comercial, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte e 
quatro de julho de mil novecentos e oiten-
ta e sete (24/07/1987), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Wilton Elias de Almeida e de 
Rosineide Felix dos Santos.

Thômas Henrique de Arruda Romeu, 
estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP no dia vinte e 
seis de maio de mil novecentos e noventa 
e cinco (26/05/1995), residente e domici-
liado em Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, 
SP, fi lho de Ronaldo Eleno Romeu e de 
Ana Paula de Arruda Romeu.
Mayara Cardoso da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dezenove de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e 
cinco (19/02/1995), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Waldemar da Silva e de Marilene 
Cardoso Silva.

Agton Canuto dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão enfermeiro, nascido 
em Canavieiras, BA no dia quatro de 
novembro de mil novecentos e oitenta e 
quatro (04/11/1984), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Agnor Carvalho dos Santos e 
de Damiana Canuto dos Santos.
Esthefani Diana Santos Silva, estado 
civil solteira, profi ssão enfermeira, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia vinte e dois 
de setembro de mil novecentos e noventa 
e dois (22/09/1992), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de José Gilson da Silva e de 
Jane Santos de Araujo.

Lucas Sales do Nascimento, estado 
civil solteiro, profi ssão assistente admi-
nistrativo, nascido em Subdistrito Vila 
Maria, São Paulo, SP no dia dois de mar-
ço de mil novecentos e noventa e seis 
(02/03/1996), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Valdemar do Nascimento e de Maria Adé-
lia de Sousa Sales.
Rebeca de Almeida Alves Santos, esta-
do civil solteira, profi ssão atendente, nas-
cida em Salvador (Reg.Subdistrito Peri-
peri), BA no dia quinze de junho de mil 
novecentos e noventa e um (15/06/1991), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Ivanilson Al-
ves Santos e de Arlete Silva de Almeida.

Rodrigo Hebling, estado civil divor-
ciado, profi ssão motorista, nascido em 
Osasco, SP no dia vinte e três de outu-
bro de mil novecentos e setenta e nove 
(23/10/1979), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Nelson Antonio Hebling e de Sueli Jane 
Lessa Hebling.
Ana Paula Bello i Bello, estado civil sol-
teira, profi ssão professora, nascida em 
Guarulhos, SP no dia quatorze de abril 
de mil novecentos e oitenta (14/04/1980), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Darcio dos 
Santos Bello i Bello e de Sonia Appareci-
da Bello i Bello.

Rodolfo Vínicius Mendes da Silva, 
estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em Manaus (Reg.5º Ofício), AM 
no dia sete de abril de mil novecentos e 
noventa e dois (07/04/1992), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Roseneide Mendes 
da Silva.
Gabriela Damaceno Prado, estado ci-
vil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia seis de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(06/02/1995), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Adalberto do Prado e de Andréa Dama-
ceno Marques do Prado.

Miquéas Tobias Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão polidor, nascido em Sub-
distrito Tucuruvi, São Paulo, SP no dia 
quatorze de agosto de mil novecentos e 
oitenta e nove (14/08/1989), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Gilson Vieira Silva e de 
Ester de Oliveira Tobias Silva.
Tatiana Roberta Santos da Silva, es-
tado civil solteira, profi ssão manicure, 
nascida em Pesqueira, PE no dia trinta e 
um de maio de mil novecentos e oitenta 
e oito (31/05/1988), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Célio Roberto da Silva e de 
Geralda Lúcia Santos da Silva.

Alexandro Cavalcanti Campelo, esta-
do civil divorciado, profi ssão taxista, nas-
cido em Garanhuns, PE no dia dezenove 
de maio de mil novecentos e setenta 
(19/05/1970), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Erasmo Moraes Campelo e de Maria 
José Dionizio Cavalcanti.
Andréia de Moraes, estado civil soltei-
ra, profi ssão comerciante, nascida em 
Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP no 
dia vinte de outubro de mil novecentos 
e setenta e um (20/10/1971), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Geraldo de Moraes e de 
Vanda Juliana de Moraes.

Silvano Lack de Brito, estado civil 
solteiro, profi ssão professor, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e oito 
de maio de mil novecentos e oitenta 
(28/05/1980), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Julio Lack de Brito e de Maria de Lourdes 
Siqueira Lack.
Nathalia Vieira Dantas Ramos, estado 
civil solteira, profi ssão técnica de enfer-
magem, nascida em São Paulo (Reg.
Subdistrito Liberdade), SP no dia vinte 
e um de agosto de mil novecentos e 
noventa (21/08/1990), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Reinaldo Vieira Ramos e de 
Maria Cristina Vieira Dantas.

Alexandre Sena da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão conferente, nascido 
em São Paulo (Reg.1º Subdistrito de 
Guarulhos), SP no dia vinte e um de 
novembro de mil novecentos e noventa 
(21/11/1990), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Severino Sena e de Maria dos Prazeres 
da Silva Conceição.
Talía Nascimento Pereira, estado ci-
vil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia três de junho 
de mil novecentos e noventa e sete 
(03/06/1997), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Lindomar Cilidonio Pereira e de Sonia 
Maria Nascimento.

Leonardo Vinicius Pereira de Souza, 
estado civil solteiro, profi ssão engenheiro 
civil, nascido em Subdistrito Aclimação, 
São Paulo, SP no dia doze de julho de 
mil novecentos e noventa (12/07/1990), 
residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Joel Porfi rio de Souza e de 
Maria Nilza Pereira da Silva.
Gabriela Mathias Cerconi, estado civil 
solteira, profi ssão arquiteta urbanista, 
nascida em Guarulhos, SP no dia treze 
de janeiro de mil novecentos e noventa 
(13/01/1990), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Carmo Cerconi Filho e de Roselí Apare-
cida Cerconi.

Diego de Jesus Santos, estado civil sol-
teiro, profi ssão ofi cial de pintura, nascido 
em Itabuna (Reg.1º Ofício), SP no dia 
vinte de setembro de mil novecentos e 
noventa e quatro (20/09/1994), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Sinival Lopes dos 
Santos e de Gloria Bispo de Jesus.
Caliane Mota do Nascimento da 
Cunha, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em Cruz das Almas 
(Reg.Governador Mangabeira), BA no 
dia vinte e três de outubro de mil nove-
centos e noventa e cinco (23/10/1995), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Cícero 
Oliveira da Cunha e de Joana Mota do 
Nascimento.

Josué Luciano de Lima, estado civil di-
vorciado, profi ssão marceneiro, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e dois de 
setembro de mil novecentos e sessenta 
e cinco (22/09/1965), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de João Luciano de Lima e de 
Maria Belicio de Lima.
Débora Damasceno, estado civil di-
vorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e oito de feve-
reiro de mil novecentos e setenta e seis 
(28/02/1976), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
João Batista Damasceno e de Edna Ri-
beiro Damasceno.

Rodrigo Mestre de Oliveira, estado 
civil solteiro, profi ssão executivo de 
contas, nascido em Subdistrito Cambu-
ci, São Paulo, SP no dia trinta e um de 
maio de mil novecentos e noventa e três 
(31/05/1993), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Milton da Silva Oliveira e de Aurizete 
Mestre de Lima Oliveira.
Victoria Fernanda Ferreira da Silva, 
estado civil solteira, profi ssão maquia-
dora, nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e um de julho de mil novecentos e 
noventa e sete (21/07/1997), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Antonio Fernandes da 
Silva e de Junia Aparecida Ferreira dos 
Santos.

Edimar Biguinas, estado civil solteiro, 
profi ssão gerente de cozinha, nascido 
em União da Vitória (Reg.Cruz Macha-
do), PR no dia seis de abril de mil no-
vecentos e noventa e um (06/04/1991), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Eduardo Bi-
guinas e de Margarida de Paula Ribeiro.
Laís Vogt, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de cozinha, nascida em Cruz 
Machado, PR no dia dois de setem-
bro de mil novecentos e noventa e três 
(02/09/1993), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Orivaldo Vogt e de Irma Ribeiro Borges 
Vogt.

Gabriel Ribeiro Martins, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dois de agos-
to de mil novecentos e noventa e um 
(02/08/1991), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Agostinho Rodrigues Martins e de Rose-
meire Alves Ribeiro Martins.
Jéssica Juliari, estado civil solteira, pro-
fi ssão autônoma, nascida em Guarulhos, 
SP no dia três de agosto de mil novecen-
tos e noventa (03/08/1990), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Caleb Jessé Juliari e de 
Rute Batista dos Santos Juliari.

Aloisio Celestino de Oliveira, estado ci-
vil solteiro, profi ssão corretor fi nanceiro, 
nascido em Nova Iguaçu (Reg.1º Ofício 
de Mesquita), RJ no dia vinte e um de 
dezembro de mil novecentos e cinquenta 
e três (21/12/1953), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de João Batista Ferreira de Oliveira 
e de Juracy Celestino de Oliveira.
Benedita de Oliveira Medeiros, estado 
civil viúva, profi ssão aposentada, nasci-
da em Restinga, SP no dia vinte e seis de 
agosto de mil novecentos e cinquenta e 
um (26/08/1951), residente e domiciliada 
em torre 5, apartamento 138, Guarulhos, 
SP, fi lha de Teodomiro de Oliveira e de 
Maria Inácia de Oliveira.

Matheus Alves Thomaz, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Guarulhos, SP no dia quinze de junho 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(15/06/1994), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Adilson Thomaz e de Zuleika Alves de 
Lima Thomaz.
Bárbara da Silva Titonele, estado civil 
solteira, profi ssão médica veterinária, 
nascida em Guarulhos, SP no dia onze 
de janeiro de mil novecentos e noventa e 
um (11/01/1991), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lha de Cláudio Ulisses Titonele e de Ione 
Sandra da Silva Titonele.

Evandro Marques Gaio da Silva, esta-
do civil solteiro, profi ssão motorista, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia sete de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
sete (07/02/1987), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Odair Gaio da Silva e de Adriane 
Rodrigues Marques de Jesus Silva.
Mikaela Greichele de Lima Fagundes, 
estado civil solteira, profi ssão funcionária 
pública estadual, nascida em Guarulhos, 
SP no dia dois de dezembro de mil no-
vecentos e oitenta e nove (02/12/1989), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Filomeno 
Fagundes Neto e de Maria Lucia de Lima 
Fagundes.

Edson Santos Alves, estado civil sol-
teiro, profi ssão padeiro, nascido em 
Jequié (Reg.1º Ofício), BA no dia de-
zoito de setembro de mil novecentos e 
oitenta e quatro (18/09/1984), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Edivaldo de Je-
sus Alves e de Eunice Felix dos Santos.
Glaucia Aparecida Salvador, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia três de no-
vembro de mil novecentos e noventa 
e um (03/11/1991), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Marcia Salvador.

Pablo Mússio Destro da Silva, esta-
do civil solteiro, profi ssão cozinheiro, 
nascido em Boquira, BA no dia vinte e 
quatro de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e seis (24/02/1996), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Ademir Borges 
da Silva e de Roseli Destro da Silva.
Mariane Bernardo Belem, estado civil 
solteira, profi ssão nutricionista, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e dois 
de junho de mil novecentos e noventa e 
cinco (22/06/1995), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Vagner Bernardo da Silva e 
de Tania Belem.

Luiz Henrique Biluca, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de almoxari-
fado, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e dois de maio de mil novecentos 
e oitenta e dois (22/05/1982), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Jorge Luiz Bilu-
ca e de Marilene Maria Barboza Biluca.
Elaine Conceição da Silva, estado ci-
vil solteira, profi ssão química, nascida 
em Afogados, Recife (Reg.10º Distrito), 
PE no dia treze de agosto de mil nove-
centos e oitenta e cinco (13/08/1985), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Edinal-
do José da Silva e de Marileide Maria 
da Conceição.

Jackson Oliveira dos Santos, esta-
do civil divorciado, profi ssão motoris-
ta, nascido em Governador Loman-
to Junior, BA no dia vinte e sete de 
agosto de mil novecentos e oitenta 
(27/08/1980), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Justiniano Martins dos Santos 
e de Eleni Oliveira de Jesus.
Silvana de Jesus Oliveira, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em Jequié (Reg.2º Ofício), BA 
no dia quatorze de setembro de mil no-
vecentos e oitenta e sete (14/09/1987), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Osvaldo 
Oliveira Santos e de Antonia de Jesus.

Ivan Ricardo Garrido Pedrosa da Sil-
va, estado civil solteiro, profi ssão au-
tônomo, nascido em Penápolis, SP no 
dia vinte e cinco de junho de mil nove-
centos e setenta e nove (25/06/1979), 
residente e domiciliado em Marília, 
SP, fi lho de Luiz Roberto Pedrosa da 
Silva e de Ana Maria Garrido Pedrosa 
da Silva.
Renata Amback de Oliveira, estado 
civil divorciada, profi ssão autônoma, 
nascida em Taboão da Serra, SP no dia 
vinte e um de junho de mil novecentos 
e oitenta e um (21/06/1981), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de José Martins de 
Oliveira Filho e de Ana Angelica Amba-
ck de Oliveira.

Grigorio Cezar Sousa da Conceição, 
estado civil solteiro, profi ssão enfermei-
ro, nascido em Amontada, CE no dia 
dezessete de junho de mil novecentos 
e noventa e um (17/06/1991), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Augusto Cezar 
da Conceição e de Ana Lucia Pires de 
Sousa Conceição.
Ana Ligia Padovan Brunello, estado 
civil divorciada, profi ssão enfermeira, 
nascida em Andradina, SP no dia treze 
de agosto de mil novecentos e oitenta 
e um (13/08/1981), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de João Brunello e de Apareci-
da Padovan Brunello.

Ivan Silva do Carmo, estado civil sol-
teiro, profi ssão copeiro, nascido em 
Mairi (Reg.Várzea do Poço), BA no dia 
quinze de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta (15/02/1980), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de João Mendes do Car-
mo e de Maria Silva do Carmo.
Wélita Mendes Pereira, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de loja, 
nascida em Várzea do Pôço, BA no dia 
trinta e um de maio de mil novecentos e 
oitenta e seis (31/05/1986), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Raimundo Mendes 
Pereira e de Ivanete Mendes Pereira.

Eduardo Guimarães Mendes, estado 
civil divorciado, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo, SP no dia dois de 
outubro de mil novecentos e oitenta e dois 
(02/10/1982), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
João Batista Mendes e de Nadir Benedita 
Guimarães Mendes.
Vanessa Cristina de Campos, estado civil 
solteira, profi ssão empresária, nascida em 
Guarulhos, SP no dia dois de maio de mil 
novecentos e oitenta e dois (02/05/1982), re-
sidente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de João de Campos e 
de Conceição Aparecida de Souza Campos.

José Carlos Soares de França, estado 
civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em 
Pombal, PB no dia dezoito de agosto de mil 
novecentos e setenta e quatro (18/08/1974), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Hosana Soares 
de França.
Lucilene Maria Julio, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em 
Guarulhos, SP no dia trinta de março de 
mil novecentos e oitenta (30/03/1980), re-
sidente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Irani Aparecida Julio.

Douglas Caldeira Trevisol, estado civil 
solteiro, profi ssão microempreendedor, 
nascido em Guarulhos, SP no dia onze de 
abril de mil novecentos e setenta e nove 
(11/04/1979), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Luiz Aparecido Trevisol e de Maria Apareci-
da Caldeira Trevisol.
Simone Pereira de Melo Silva, estado 
civil solteira, profi ssão enfermeira, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia quatro de 
março de mil novecentos e oitenta e sete 
(04/03/1987), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Heleno Francisco da Silva e de Terezinha 
Pereira de Melo Silva.

Caique Abreu Galhardo, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de produção, 
nascido em Guarulhos, SP no dia três de 
março de mil novecentos e noventa e oito 
(03/03/1998), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Geraldo Vieira Galhardo e de Marlete Alves 
de Abreu.
Ingrid Aparecida dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida em 
Guarulhos, SP no dia dez de julho de mil 
novecentos e noventa e seis (10/07/1996), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Roberti Aparecido 
dos Santos e de Vanessa Lima dos Santos.

Leonardo Melo Silva, estado civil solteiro, 
profi ssão atendente hospitalar, nascido em 
Distrito Itaquera, São Paulo, SP no dia vinte 
e seis de novembro de mil novecentos e no-
venta e cinco (26/11/1995), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Edmarcio de Jesus da Silva e de 
Elisa Batista de Melo.
Marcela Papllon da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão enfermeira, nascida em 
Recife (Reg.Belo Jardim), PE no dia dois 
de agosto de mil novecentos e noventa e 
quatro (02/08/1994), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Joseane Oliveira da Silva.

Mohamed Fadel Bahia, estado civil sol-
teiro, profi ssão motorista de aplicativo, 
nascido em Marrocos no dia primeiro de 
dezembro de mil novecentos e setenta e 
nove (01/12/1979), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Brahim Bahia e de Baba Mohamed.
Gisele Garcia de Assis, estado civil sol-
teira, profi ssão comissária, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e oito de outubro 
de mil novecentos e noventa (28/10/1990), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Romeu Pinto de 
Assis e de Miriam Garcia de Assis.

Marcos Vinicius Rufi no da Rocha, estado 
civil solteiro, profi ssão analista de materiais, 
nascido em Salto Grande, SP no dia quinze 
de setembro de mil novecentos e noventa 
e três (15/09/1993), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Armando da Rocha e de Sueli Rufi no 
Rocha.
Bianca Mayara Domingues, estado civil 
solteira, profi ssão estagiária, nascida em 
Subdistrito Consolação, São Paulo, SP no 
dia primeiro de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e seis (01/02/1996), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Antonio Jorge Domingues 
e de Rosana de Cassia Incelli Domingues.

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

da Lei. 

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

imprensa local. 

REGISTRO CIVIL 1º 
SUBDISTRITO DE GUA-

RULHOS 
Rua Dr. Gastão Vidigal, 166 Bairro: 

Jd. Guarulhos 

Sidney Pellicci Monteiro 

Faço saber que pretendem 
se casar e apresentaram os 

documentos exigidos pelo art. 

1525 do Código Civil 
Brasileiro:
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Cleber Felipe de Lima, estado civil 
solteiro, profi ssão marceneiro, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dez de agos-
to de mil novecentos e oitenta e quatro 
(10/08/1984), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Jose Fernandes de Lima e de 
Eliana Felipe da Silva.
Natane Gomes dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de 
caixa, nascida em São Miguel dos 
Campos, AL no dia trinta de março 
de mil novecentos e noventa e um 
(30/03/1991), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Natanael Gomes dos Santos e 
de Eliene Gomes dos Santos.

Fábio da Silva Fernandes, estado ci-
vil solteiro, profi ssão técnico de siste-
ma de segurança aeroportuária, nas-
cido em São Paulo (Reg.Subdistrito 
Liberdade), SP no dia nove de novem-
bro de mil novecentos e noventa e um 
(09/11/1991), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Carlos Alberto Fernandes e 
de Joceli Macedo da Silva Fernandes.
Fernanda Augusto Siqueira, esta-
do civil solteira, profi ssão analista de 
controladoria, nascida em Três Cora-
ções, MG no dia vinte e sete de junho 
de mil novecentos e noventa e um 
(27/06/1991), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Sérgio Siqueira e de Luciene 
das Graças Augusto Siqueira.

Pedro Henrique Gomes, estado civil 
solteiro, profi ssão analista de logistica, 
nascido em Subdistrito Vila Mariana, 
São Paulo, SP no dia sete de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(07/02/1995), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Luiz Fernando Gomes e de 
Ednéia Paula Gomes.
Lorraine Dragani Reis, estado civil 
solteira, profi ssão analista de farmaco 
vigilancia, nascida em Subdistrito Vila 
Mariana, São Paulo, SP no dia vinte e 
sete de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e seis (27/02/1996), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Mario da Costa 
Reis e de Leonor Aparecida Dragani 
Reis.

Geraldo Ribeiro Campos, estado 
civil viúvo, profi ssão encanador in-
dustrial, nascido em Lavras da Man-
gabeira, CE no dia dez de dezembro 
de mil novecentos e quarenta e nove 
(10/12/1949), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de João Ribeiro Campos e de 
Maria Ribeiro Campos.
Maria Irene Santos de Sousa, es-
tado civil viúva, profi ssão costureira, 
nascida em Uruá-Barreira-Redenção, 
CE no dia dezessete de junho de 
mil novecentos e cinquenta e oito 
(17/06/1958), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Sebastião Bernardino dos 
Santos e de Maria de Lourdes dos 
Santos.

Leonardo Henrique dos Santos de 
Barros, estado civil solteiro, profi s-
são ajudante geral, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia dez de novembro 
de mil novecentos e noventa e oito 
(10/11/1998), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Noe Emidio de Barros Neto e 
de Analice Conceição dos Santos.
Beatrys Gaiardoni Lima, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e dois de 
agosto de mil novecentos e noventa e 
oito (22/08/1998), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Jose Joaquim Lima e de 
Ieda Gaiardoni.

Alexandre Seigi de Souza Nakagima, 
estado civil solteiro, profi ssão operador de 
máquina, nascido em Guarulhos, SP no 
dia trinta de outubro de mil novecentos e 
oitenta e quatro (30/10/1984), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Paulo Seiki Nakagima e 
de Vilma Aparecida de Souza.
Cibele Cristina Bezerra, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar de processamento, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte e 
três de junho de mil novecentos e oitenta e 
nove (23/06/1989), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Alberto Luis Bezerra e de Marilene Ma-
ria Bezerra.

Guilherme Goes Teixeira, estado civil 
solteiro, profi ssão engenheiro civil, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia vinte e cinco 
de outubro de mil novecentos e noventa 
(25/10/1990), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Marco Aurélio Goes Teixeira e de Valquíria 
Aparecida Domingues Teixeira.
Rafaela Puglia Francisco, estado civil 
solteira, profi ssão advogada, nascida em 
Subdistrito Vila Mariana, São Paulo, SP no 
dia vinte e um de dezembro de mil nove-
centos e noventa e três (21/12/1993), re-
sidente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Fabio Francisco e 
de Hellen Cristina Puglia Francisco.

Rafael Baziloni Passere, estado civil 
solteiro, profi ssão consultor educacional, 
nascido em Subdistrito Jardim Paulista, 
São Paulo, SP no dia três de fevereiro de 
mil novecentos e noventa (03/02/1990), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Marcos Passere e de Ieda Terezi-
nha de Freitas Baziloni Passere.
Julie Anne dos Santos Silva, estado 
civil solteira, profi ssão engenheira de pro-
dução mecânica, nascida em Subdistrito 
Tucuruvi, São Paulo, SP no dia vinte e 
oito de maio de mil novecentos e noventa 
e quatro (28/05/1994), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de José Geraldo Pereira da Silva e de 
Siméias dos Santos Silva.

Cauê Moreno de Menezes, estado civil 
solteiro, profi ssão técnico em telecomu-
nicações, nascido em Subdistrito Vila 
Mariana, São Paulo, SP no dia cinco de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
seis (05/02/1986), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Otacilio Brasil de Menezes Junior e de 
Eliana Aparecida Moreno de Menezes.
Maria José de Andrade Tito, estado civil 
solteira, profi ssão contadora, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte de maio de mil 
novecentos e oitenta e sete (20/05/1987), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de José Nilo Tito 
e de Maria do Socorro Clarinda de Andra-
de Tito.

José Rodrigues de Souza Neto, estado 
civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Natal (Reg.Distrito Monte Alegre, Vera 
Cruz), RN no dia cinco de julho de mil no-
vecentos e noventa e seis (05/07/1996), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Reginaldo 
Rodrigues de Souza e de Eliane Dantas 
da Silva.
Beatriz Martins da Cruz, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
Subdistrito Lapa, São Paulo, SP no dia 
dezenove de junho de mil novecentos e 
noventa e cinco (19/06/1995), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Rafael Francisco da Cruz 
e de Luciane Romero Martins Cruz.

Luciano Reis de Brito, estado civil soltei-
ro, profi ssão empresário, nascido em Sub-
distrito Moóca, São Paulo, SP no dia oito 
de outubro de mil novecentos e oitenta e 
seis (08/10/1986), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Umberto Marques de Brito e de Judite 
Pereira dos Reis de Brito.
Marcelle Sena de Simone, estado civil 
solteira, profi ssão arquiteta, nascida em 
São Paulo (Reg.Alto da Mooca), SP no 
dia primeiro de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e seis (01/01/1986), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Francisco de Simone Neto e 
de Neide de Fatima Sena de Simone.

Bruno Lopes Mendes, estado civil sol-
teiro, profi ssão estudante, nascido em 
Subdistrito Vila Mariana, São Paulo, SP 
no dia nove de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e três (09/02/1993), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Simei Caetano Mendes 
e de Denise Lopes Mendes.
Karen Talia Figueiredo Ferreira, estado 
civil solteira, profi ssão arquiteta, nascida 
em Guarulhos, SP no dia primeiro de ju-
nho de mil novecentos e noventa e três 
(01/06/1993), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Marcélo dos Santos Ferreira e de Angela 
Daniela Figueiredo Ferreira.

Caio César de Carvalho, estado civil sol-
teiro, profi ssão auxiliar de vendas, nascido 
em Guarulhos, SP no dia treze de dezem-
bro de mil novecentos e oitenta e nove 
(13/12/1989), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Maria Lúcia Oliveira de Carvalho.
Aline Bezerra da Silva, estado civil di-
vorciada, profi ssão promotora de vendas, 
nascida em Juazeiro do Norte, CE no dia 
vinte e seis de maio de mil novecentos e 
oitenta e cinco (26/05/1985), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Severino Bezerra da Silva 
e de Maria Aparecida Bezerra.

Felipe Sangra da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão motoboy, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e um de no-
vembro de mil novecentos e noventa e 
seis (21/11/1996), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Fabio Evangelista da Silva e de Marina 
de Paula Sangra.
Ândrea Barca Mariano, estado civil sol-
teira, profi ssão vendedora, nascida em 
Distrito Guaianases (Reg.Distrito Itaim 
Paulista), São Paulo, SP no dia vinte e 
oito de julho de mil novecentos e noventa 
e quatro (28/07/1994), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Ronaldo Mariano e de Andrea 
Ribeiro Barca.

Cesar Augusto Gonçalves da Silva, 
estado civil solteiro, profi ssão assisten-
te de planejamento, nascido em Santos 
(Reg.2º Subdistrito), SP no dia dezessete 
de março de mil novecentos e noventa e 
cinco (17/03/1995), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Jorge Cesar da Silva e de Márcia 
Gonçalves.
Hemily Ramos Gonçalves, estado civil 
solteira, profi ssão assistente administrativo 
fi nanceiro, nascida em Guarulhos, SP no 
dia três de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e sete (03/02/1997), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Carlos Gonçalves e de 
Cristiane Ramos Gonçalves.

Rodrigo Rocha da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Guarulhos, SP no dia dezesseis de se-
tembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(16/09/1987), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José da Silva e de Rosemary Aparecida 
Rocha da Silva.
Tâmiles Nascimento Santos, estado ci-
vil solteira, profi ssão agente de proteção, 
nascida em Ubatã, BA no dia cinco de no-
vembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(05/11/1987), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Adilson Nascimento dos Santos e de Tel-
ma Silva do Nascimento Santos.

Litierry Silva Pires, estado civil solteiro, 
profi ssão analista fi nanceiro, nascido em 
Distrito São Miguel Paulista, São Paulo, SP 
no dia dez de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e quatro (10/02/1994), residente 
e domiciliado em 2º Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Miguel Pires de Souza Neto e 
de Delma Silva Araujo Souza.
Camila Lozano Borrero, estado civil 
solteira, profi ssão analista de logística, 
nascida em Subdistrito Pari, São Paulo, 
SP no dia vinte e oito de agosto de mil 
novecentos e noventa e três (28/08/1993), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Elias Presci-
nato Borrero e de Sueli Aparecida Lozano 
Borrero.

Rafael dos Santos Gonçalves, estado 
civil solteiro, profi ssão metalúrgico, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia treze de ja-
neiro de mil novecentos e oitenta e nove 
(13/01/1989), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Luiz Carlos dos Santos Gonçalves e de 
Maria da Solidade Borges dos Santos 
Gonçalves.
Débora Viana Beraldo, estado civil sol-
teira, profi ssão secretária, nascida em 
Guarulhos, SP no dia quinze de setem-
bro de mil novecentos e oitenta e seis 
(15/09/1986), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Benedito Beraldo e de Zilda de Jesus Via-
na Beraldo.

Joelio Bruno dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Riachão do Dantas, SE no dia vinte e três 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
(23/02/1980), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Joel Oresto dos Santos e de Maria Luzine-
te Bruno dos Santos.
Laudeir Maria de Jesus, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Guaratinga, BA no dia dezesseis de ou-
tubro de mil novecentos e setenta e oito 
(16/10/1978), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Laudirio Simão de Oliveira e de Maria de 
Jesus.

Rafael Guimarães Lopes, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de produção, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
sete de maio de mil novecentos e noven-
ta e nove (27/05/1999), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Gilberto Xavier Lopes e de 
Alessandra Guimarães Lima dos Santos.
Estefany Aparecida Silva dos Santos, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
escritório, nascida em Guarulhos, SP no 
dia vinte e um de fevereiro de dois mil 
(21/02/2000), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Gerson Gomes da Silva e de Flavia San-
tos de Souza.

Vinicius Mendes Buzoni, estado civil 
solteiro, profi ssão agente comercial, 
nascido em Subdistrito Penha de França, 
São Paulo, SP no dia cinco de outubro de 
mil novecentos e noventa (05/10/1990), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Nelson 
Buzoni Filho e de Eclia Lima Mendes 
Buzoni.
Fernanda Dias Dourado, estado civil 
solteira, profi ssão consultora de cobran-
ça, nascida em Subdistrito Tucuruvi, 
São Paulo, SP no dia dezessete de ou-
tubro de mil novecentos e oitenta e oito 
(17/10/1988), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de José Martins Dourado e de Elza Dias 
Dourado.

Jaime Demetrio da Silva Neto, estado 
civil solteiro, profi ssão gerente de logís-
tica, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e seis de maio de mil novecentos 
e oitenta e oito (26/05/1988), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Maria das Graças da 
Silva.
Aline Geraldelli da Silva Barbosa, esta-
do civil solteira, profi ssão analista de RH, 
nascida em Guarulhos, SP no dia três de 
março de mil novecentos e noventa e cin-
co (03/03/1995), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Ednilson Moreira da Silva e de Anto-
nia Aparecida Barbosa.

Mateus Bezerra da Silva, estado ci-
vil solteiro, profi ssão consultor interno, 
nascido em Guarulhos (Reg.Subdistrito 
Vila Maria, São Paulo), SP no dia vinte 
e um de novembro de mil novecentos e 
noventa e cinco (21/11/1995), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de 
José Celso Bezerra da Silva e de Geni 
Gonçalves da Silva.
Jéssica Oliveira Santos, estado civil 
solteira, profi ssão assistente administra-
tivo, nascida em São Paulo (Reg.1º Sub-
distrito de Guarulhos), SP no dia onze de 
setembro de mil novecentos e noventa e 
seis (11/09/1996), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Manoel José dos Santos e de Deusle-
ne Rodrigues de Oliveira Ferreira.

Pericles Josue Barbosa, estado civil 
solteiro, profi ssão caminhoneiro, nascido 
em Nazaré Paulista, SP no dia primeiro 
de junho de mil novecentos e noventa e 
oito (01/06/1998), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Josue Luiz Barbosa e de Erica 
Barbosa.
Gabriely Vitória Áquila Maciel, estado 
civil solteira, profi ssão estudante, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia vinte e sete 
de julho de dois mil e dois (27/07/2002), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Miriã Áquila 
Maciel.

Mauricio Barbosa, estado civil divor-
ciado, profi ssão empresário, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dezoito de 
junho de mil novecentos e oitenta e um 
(18/06/1981), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Marcio Barbosa e de Maria de Lourdes 
Barbosa.
Camila Monteagudo Simões, estado ci-
vil solteira, profi ssão empresária, nascida 
em Guarulhos, SP no dia sete de outubro 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(07/10/1994), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lha de Jonadir Flavio Simões Junior e de 
Edmarcia Rodrigues Monteago Simões.

Carlos Enrique Gushiken, estado civil 
solteiro, profi ssão montador, nascido 
em Subdistrito Vila Matilde, São Paulo, 
SP no dia vinte e um de agosto de mil 
novecentos e oitenta (21/08/1980), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Koiti Gushiken e 
de Maria do Carmo da Silva Gushiken.
Flávia Mitiko Kuniyoshi, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia onze de 
maio de mil novecentos e oitenta e três 
(11/05/1983), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Mario Firomitsu Kuniyoshi e de Sonia Re-
gina Kuniyoshi.

Matheus Henrique Teodoro Espulda-
ro, estado civil solteiro, profi ssão esta-
giario, nascido em Guarulhos, SP no dia 
onze de novembro de mil novecentos e 
noventa e seis (11/11/1996), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Murilo Anderson Espul-
daro e de Maria do Socorro Teodoro.
Laís Mota de Souza, estado civil sol-
teira, profi ssão estudante, nascida em 
Ilhéus (Reg.1º Ofício), BA no dia vinte e 
dois de abril de mil novecentos e noventa 
e nove (22/04/1999), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Murilo José Santana Souza e 
de Lidiane Matos da Mota.

Cauã Oliveira da Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão vendedor, nascido em 
São Paulo, SP no dia quatorze de janei-
ro de mil novecentos e noventa e seis 
(14/01/1996), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Márcio Cezar da Silva e de Sueli Rodri-
gues Oliveira da Silva.
Kamila Rios Silva, estado civil solteira, 
profi ssão assistente fi nanceira, nascida 
em Feira de Santana, BA no dia vinte e 
três de setembro de mil novecentos e 
oitenta e oito (23/09/1988), residente e 
domiciliada em Subdistrito Tucuruvi, São 
Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Ferreira da 
Silva e de Maria José Rios Bacelar Silva.

Fernando Hoffmeister Martins, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Bela Vista (Reg.2º Ofício), 
MS no dia quatorze de julho de mil no-
vecentos e oitenta e oito (14/07/1988), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Francelino 
Martins e de Izaura Hoff meister Martins.
Amanda Cavalcanti Torres, estado civil 
solteira, profi ssão ajudante geral, nasci-
da em Subdistrito Cerqueira Cesar, São 
Paulo, SP no dia dezessete de dezem-
bro de mil novecentos e noventa e um 
(17/12/1991), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Wilamo Cavalcanti Torres e de Vera Lu-
cia Siqueira de Abreu.

Paulo Cesar Arizati, estado civil solteiro, 
profi ssão fotógrafo, nascido em Ribeirão 
Claro (Reg.Joaquim Távora), PR no dia 
trinta de julho de mil novecentos e ses-
senta e oito (30/07/1968), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Lauro Matias Arizati e 
de Francisca Teles Arizati.
Emerson Cappelletti, estado civil soltei-
ro, profi ssão coordenador pedagogico, 
nascido em São Paulo (Reg.Subdistrito 
Alto da Mooca), SP no dia quinze de 
fevereiro de mil novecentos e setenta e 
dois (15/02/1972), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Antonio Carlos Cappelletti e de 
Josefi na Claro Cappelletti.

Alexandre do Nascimento Souza, 
estado civil solteiro, profi ssão profes-
sor, nascido em Subdistrito Tucuruvi, 
São Paulo, SP no dia onze de setem-
bro de mil novecentos e oitenta e dois 
(11/09/1982), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Isalino Elizeu de Souza e de Neusa do 
Nascimento Souza.
Sunamita Pereira da Silva, estado civil 
divorciada, profi ssão costureira, nascida 
em Londrina, PR no dia primeiro de feve-
reiro de mil novecentos e noventa e cinco 
(01/02/1995), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Benedito da Silva e de Lourdes Pe-
reira da Silva.

Luiz Soares da Silva, estado civil divor-
ciado, profi ssão motorista, nascido em 
Tacaimbó, PE no dia vinte e quatro de ju-
nho de mil novecentos e sessenta e sete 
(24/06/1967), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Júlio Soares da Silva e de Severina San-
tina da Conceição.
Ivanilda Custódio Alves, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Dis-
trito Guassussê, Orós, CE no dia vinte e 
um de novembro de mil novecentos e se-
tenta e quatro (21/11/1974), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Manoel Custódio Nunes 
e de Maria Nilza Alves Nunes.

Luciano José de Souza, estado civil 
solteiro, profi ssão operador de máqui-
na, nascido em Timbaúba (Reg.1º Dis-
trito), PE no dia vinte e oito de agosto 
de mil novecentos e setenta e seis 
(28/08/1976), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Alvaro de Souza e de Rita Josefa 
de Souza.
Fabiana Patricia da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Tim-
baúba (Reg.1º Distrito), PE no dia quatro 
de abril de mil novecentos e setenta e 
nove (04/04/1979), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Severina Benedita da Silva.

Cleber Cardoso Gama, estado civil 
solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte de 
outubro de mil novecentos e oitenta 
e seis (20/10/1986), residente e domi-
ciliado em 2º Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Celio Couto Gama e de 
Vera Lucia Cardoso Gama.
Cristiane Rodrigues de Souza, esta-
do civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vin-
te e nove de julho de mil novecentos e 
oitenta e cinco (29/07/1985), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Edson Rodri-
gues de Souza e de Maria de Lourdes 
Gomes da Silva de Souza.

Ricardo de Oliveira Mélo, estado 
civil solteiro, profi ssão vendedor, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia dois de 
fevereiro de mil novecentos e noventa 
e dois (02/02/1992), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Darlí Mélo e de 
Marlene Aparecida de Oliveira Mélo.
Thalita Bueno Abrantes, estado civil 
solteira, profi ssão analista de depar-
tamento pessoal, nascida em Subdis-
trito Pari, São Paulo, SP no dia trinta 
de dezembro de mil novecentos e no-
venta e dois (30/12/1992), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Rogério da 
Silveira Abrantes e de Celia Regina 
Bueno Abrantes.

Valter Antonio, estado civil soltei-
ro, profi ssão pipoqueiro, nascido 
em Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, 
SP no dia vinte e nove de agosto de 
mil novecentos e sessenta e quatro 
(29/08/1964), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Geraldo Antonio e de Nair 
Santos Peixoto.
Maria Lúcia Marcolino, estado ci-
vil solteira, profi ssão empregada 
doméstica, nascida em Viçosa, MG 
no dia quatorze de dezembro de 
mil novecentos e sessenta e dois 
(14/12/1962), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Sebastião Marcolino e de Ma-
ria Imaculada Conceição.

Paulo Roberto Teixeira, estado civil 
solteiro, profi ssão pintor, nascido em 
Guarulhos, SP no dia sete de janei-
ro de mil novecentos e oitenta e um 
(07/01/1981), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de José Roberto Teixeira e de 
Vera Lucia da Silva Teixeira.
Ane Kaline Pereira de Lira, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Sirinhaém (Reg.1º Distrito), PE no 
dia oito de julho de mil novecentos e 
oitenta e cinco (08/07/1985), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Mário Pereira 
de Lira e de Maria José da Silva Lira.

Diego Henrique Silva Gomes, esta-
do civil solteiro, profi ssão mestre de 
construção civil, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia dezesseis de dezem-
bro de mil novecentos e oitenta e seis 
(16/12/1986), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de José Gomes e de Marinalva 
Silva Gomes.
Marilucy Aparecida de Souza, es-
tado civil solteira, profi ssão diretora, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vin-
te e dois de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e sete (22/01/1987), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Mario Alves de 
Souza e de Maria Lucia Caselato de 
Souza.

Rodrigo de Sousa Gomes, estado ci-
vil solteiro, profi ssão bilheteiro, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia quatorze 
de fevereiro de mil novecentos e no-
venta e cinco (14/02/1995), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Roberto de 
Souza Gomes e de Cláudia Maria de 
Sousa Gomes.
Dhiovana Monique Marcolino do 
Nascimento, estado civil solteira, pro-
fi ssão do lar, nascida em Guarulhos, 
SP no dia vinte e três de novembro 
de mil novecentos e noventa e nove 
(23/11/1999), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Marcio Antonio do Nascimento 
e de Maria Lucia Marcolino.

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

da Lei. 

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

imprensa local. 
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Lucas de Lima Santos, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de vendas internas, nas-
cido em São Paulo, SP no dia primeiro de 
dezembro de mil novecentos e noventa e 
quatro (01/12/1994), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Leobino Santos e de Maria Aparecida de 
Lima Santos.
Jéssica André Marques, estado civil sol-
teira, profi ssão assistente administrativo, 
nascida em Fortaleza, CE no dia quatro de 
janeiro de mil novecentos e noventa e cinco 
(04/01/1995), residente e domiciliada em Dis-
trito de São Miguel Paulista, São Paulo, SP, 
fi lha de Marinaldo Araújo Marques e de Maria 
Edite André Marques.

Anderson Pessoti Barca, estado civil sol-
teiro, profi ssão gerente de relacionamento, 
nascido em Guarulhos, SP no dia dez de 
março de mil novecentos e oitenta e oito 
(10/03/1988), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Adalberto Martins Barca e de Leonice Pes-
soti.
Luana Christina Santos, estado civil solteira, 
profi ssão assistente de sac, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia vinte e oito de maio de mil 
novecentos e noventa e dois (28/05/1992), 
residente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Manoel Felix dos San-
tos e de Irene Noia dos Santos.

José Eraldo Cardoso da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de transporte, nas-
cido em Garanhuns (Reg.Jucati), PE no dia 
seis de janeiro de mil novecentos e setenta 
e oito (06/01/1978), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Enoque Leopoldino da Silva e de Eulina 
Claudino Cardoso.
Maria Solange Lopes de Melo, estado ci-
vil solteira, profi ssão promotora de vendas, 
nascida em Pesqueira, PE no dia vinte de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e 
nove (20/12/1989), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Jorge de Melo e de Maria Neide Lopes 
da Silva.

Filipe Marcel Rodrigues de Carvalho, 
estado civil solteiro, profi ssão supervisor de 
operações, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e cinco de junho de mil novecentos e 
oitenta e seis (25/06/1986), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Cecília Rodrigues de Carvalho.
Maithê Pereira Maximiano, estado civil 
solteira, profi ssão advogada, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e um de abril de 
mil novecentos e oitenta e oito (21/04/1988), 
residente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Francisco de Assis 
Maximiano e de Lucinda Pereira Neves Ma-
ximiano.

José Marcos Ferraz da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Correntes, PE no dia vinte de dezembro de 
mil novecentos e oitenta e dois (20/12/1982), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Josué Ferraz da Silva 
e de Adelina Quiteria da Conceição.
Zenaide da Silva Moraes, estado civil soltei-
ra, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em 
Jeremoabo, BA no dia onze de outubro de mil 
novecentos e setenta e sete (11/10/1977), 
residente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de José Alves de Moraes 
e de Maria Fernandes da Silva.

Michael Campos Figueiredo, estado civil 
solteiro, profi ssão programador, nascido em 
São Paulo (Reg.Subdistrito Tatuapé), SP no 
dia nove de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e um (09/02/1981), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Laudenir Marques Figueiredo e de 
Vera Lúcia Bento Campos.
Gabriele Rosa Soares Bezerra, estado civil 
solteira, profi ssão técnica de enfermagem, 
nascida em Arujá, SP no dia dezessete de 
agosto de mil novecentos e noventa e três 
(17/08/1993), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Julio Neto Bezerra e de 
Rosana Pereira Soares Bezerra.

Daniel Alves Ferreira Nascimento, es-
tado civil solteiro, profi ssão balconista, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
um de maio de mil novecentos e noventa 
e três (21/05/1993), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Valdir Alves do Nascimento 
e de Cristina Ferreira Santos.
Beatriz Mendes Martins, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e dois 
de março de mil novecentos e noventa 
e três (22/03/1993), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Hilário Andrade Martins e de 
Katia Aparecida Mendes Martins.

Marcelo Cavalcanti Rodrigues, estado 
civil divorciado, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo (Reg.Subdistrito 
Cangaiba), SP no dia oito de agosto de 
mil novecentos e noventa (08/08/1990), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Edson Mar-
tins Rodrigues e de Jocilene Cavalcanti.
Geice Aparecida Rodrigues Rosa, 
estado civil solteira, profi ssão comprado-
ra, nascida em Distrito de Guaianases, 
São Paulo, SP no dia doze de outubro 
de mil novecentos e oitenta e cinco 
(12/10/1985), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Luiz Sergio Faustino Rosa e de Carmen 
Rodrigues Rosa.

Alex Melgaço dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Ilhéus (Reg.1º Ofício), BA no dia nove 
de maio de mil novecentos e noventa 
(09/05/1990), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Ivonildo Cezar dos Santos e de Selma 
dos Santos Melgaço.
Maristela Andrade Ferreira, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida em 
Wenceslau Guimarães, BA no dia vinte 
e sete de setembro de mil novecentos 
e noventa e dois (27/09/1992), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Martins de Jesus 
Ferreira e de Georgina Xavier Andrade 
Ferreira.

José Nilton da Silva, estado civil soltei-
ro, profi ssão porteiro, nascido em Pes-
queira (Reg.Flores), PE no dia quatro 
de junho de mil novecentos e sessenta e 
oito (04/06/1968), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lho de Paulo Campos da Silva e de Maria 
Nobelina Galindo.
Lucilene Matias, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia vinte e oito de novem-
bro de mil novecentos e setenta e dois 
(28/11/1972), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Benedito Matias e de Carmen de Castro 
Matias.

Anderson Lopes Bernardes, estado 
civil solteiro, profi ssão autônomo, nasci-
do em Subdistrito Ibirapuera, São Paulo, 
SP no dia vinte e quatro de dezembro 
de mil novecentos e noventa e um 
(24/12/1991), residente e domiciliado em 
Sete Barras, SP, fi lho de Amauri Donizeti 
Bernardes e de Rosana da Silva Lopes 
Bernardes.
Karina Alves Vieira, estado civil soltei-
ra, profi ssão recepcionista, nascida em 
Distrito São Miguel Paulista, São Paulo, 
SP no dia quinze de dezembro de mil no-
vecentos e noventa e cinco (15/12/1995), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Evanir Diogo 
Vieira e de Ivonete Alves Sobrinho.

Ronaldo Martins, estado civil solteiro, 
profi ssão administrador de empresas, 
nascido em Subdistrito Cerqueira César, 
São Paulo, SP no dia dezoito de setem-
bro de mil novecentos e sessenta e nove 
(18/09/1969), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de José Roberto Martins e de Marlene 
Martins.
Lays Maria Lara, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Passos, MG 
no dia três de janeiro de mil novecentos e 
noventa (03/01/1990), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Maltair Ferreira Lara e de 
Maria do Carmo Bernardes Lara.

Tiago Reis Mariano, estado civil soltei-
ro, profi ssão padeiro, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia primeiro de setembro 
de mil novecentos e noventa e dois 
(01/09/1992), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Euclides Mariano e de Rita de Cássia 
Reis Santos Mariano.
Lorraine Gabriela Alves da Silva, es-
tado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Guarulhos, SP no dia de-
zesseis de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e nove (16/02/1999), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Francisco Alves de 
Oliveira e de Maria Madalena da Silva.

Leonardo Soares dos Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão técnico de refri-
geração, nascido em Guarulhos, SP no 
dia três de janeiro de mil novecentos e 
noventa e cinco (03/01/1995), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Carlos Arcanjo 
dos Santos e de Rosemary Soares de 
Oliveira Santos.
Stephanie Fernandes Valentini, es-
tado civil solteira, profi ssão operadora 
de telemarketing, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia quinze de outubro 
de mil novecentos e noventa e nove 
(15/10/1999), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Emilio Frederico de Aguiar Va-
lentini e de Adriana Fernandes Almeida 
Valentini.

Edival Lopes Fernandes, estado ci-
vil viúvo, profi ssão aposentado, nas-
cido em Astorga, PR no dia seis de 
julho de mil novecentos e sessenta 
(06/07/1960), residente e domiciliado 
em Icaraíma, PR, fi lho de Nilton José 
Lopes Fernandes e de Maria Gomes 
Fernandes.
Joana Maria Pereira, estado civil sol-
teira, profi ssão cabeleireira, nascida 
em Umuarama (Reg.Vila Rica do Ivaí/
Icaraíma), PR no dia vinte e três de 
junho de mil novecentos e sessenta e 
seis (23/06/1966), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Sebastião Pereira Lopes e 
de Maria Natalina Lopes.

Se alguém souber de 
algum impedimento, 

oponha-o na forma da 
Lei. 

Lavro o presente para 
ser afi xado no Serviço 

de Registro Civil e 
publicado na imprensa 

local. 
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R. Claudino Barbosa, 643 Macedo

2229-5021 
96307-8833

ATENDIMENTO:
Diariamente das 8h às 18h

Sábado das 8h às 14h

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!

Vagas - “Aux Escritório – tenha Excelente digita-
ção, Boa Caligrafia e Desembaraço, domínio em 
Word, Excel e Internet, terá registro em carteira, 
salário fixo, Ticket Refeição, vale transporte, con-
vênio médico etc. Comparecer para entrevista dia 
24/07/2019, das 9hs às 12hs, para apresentação 
de curriculum e entrevista. Rua Guaraciaba, 68 
Jd. Barbosa – Guarulhos/SP

Vagas 
Aux Escritório

ADMITE
PCD (Pessoas com deficiência)

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

ou deixar na portaria da empresa 
localizada no endereço:

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

A Empresa XR COMERCIAL 
LTDA, situada na ROD HE-
LIO SMIDT S/N TERMINAL 
DE PASSAGEIROS 1 ASA A 
ME, S/N, SETOR: T2 MEZA-
NINO E0024Q, AEROPORTO, 
GUARULHOS, SP, CNPJ Nº, 
02.455.648/0001-88, e Inscrição 
Estadual Nº 36.827.307.110, 
vem comunicar o extravio da 
Leitura X, Redução Z, Memória 
Fiscal, Atestado de Interven-
ção, Nota Fiscal e Impresso-
ra Fiscal  Bematech, Modelo 
MP-2100 TH FI, Nº Fabricação 
BE050869200100021835.

EDITAL

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 VENDEDOR INTERNO 
 Salário fi xo, CLT, VT, VA + 
comissões.F: 3428-4000/99519-
3676. Email: guarulhos.centroco-
mercial@institutodaconstrução.
com.br 

 ESCRITÓRIO CONTRATA 
 Vagas p/ fi scal, lega, DP e Contá-
bel. Sist Phoenix c/ exp. Cv p/ su-
porte@conto�  ce.com.br. INÍCIO 
IMEDIATO! 

 MECÂNICO DE AUTOS 
 C/ experiência em injeção 
eletrônica.F:2412-1481 c/ Marcio 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 SALA COMERCIAL ALUGO OU 
VENDO 
 34m², 2 banheiros, copa, terraço, 
vaga p/ 1 carro e estacionamento 
rotativo, a 50 metros do Shop-
ping e Metrô Santa Cruz. Whatsa-
pp: 99933-8282 

 SALA COMERCIAL 
 Em frente a faculdade de medi-
cina, no centro de Guarulhos.
R$600,00 direto com o proprie-
tário. F:(11)99901-6804. 

 SALÃO 1° ANDAR 
 Av. Emilio Ribas, n°2598. 120m², 
2wc. R$780,00. F:2422-4005 

 JARDIM NOVO PORTUGAL 
 Proximo ao terminal de onibus, 
2cmd, c/s garagem F:2468-9271 
/ 99976-9738 

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

 VENDE-SE 

 TERRENO PINDAMONHANGABA 
 200mts c/ escritura registrada 
e planta aprovada. F:(11)95551-
4029 Stefano. Apenas 90mil. 

 VENDO SOBRADO NOVO 
 2dorms c/ suíte, sala, lavabo, la-
vanderia, 3 vagas na garagem 
e churrasqueira. Vila Esperança 
a 500m do metrô Vila Matilde.
Whatsapp:99933-8282 

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

 TERRENO PQ.CONTINENTAL I 
 Esquina da R Zélia E Alvarenga 
doc ok c/ prop F:99976-2880 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 ESPAÇO QI 
 Acupuntura. Vl Rosália. F:97319-
5595 whats 

 LANÇAMENTO GUARULHOS 
 Aptos 41m e 43m, 2 dorms. 
Próx Shopping Internacional 
Whats:98554-3972   
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RUA TAPAJÓS, 56    |   RESERVAS�THEFIRE.COM.BR    |   TEL: �11� 2447�1582  |  FUNCIONAMENTO: 2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h

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

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

Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90
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