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Campanha da CDHU irá ajudar os
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Prefeitura de Guarulhos investe 
R$ 612 mil na troca de uniformes
da Guarda Civil Municipal

Polícia Civil desarticular quadrilha 
que furtava combustível na cidade e 
que pode ter agido no aeroporto
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Flamengo e Guarulhos conhecem os adversários na 2a fase do Paulista da 4a
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 Programa ‘Tô Legal’
A Prefeitura de São Paulo lançou, nesta segunda-feira (1o), o programa que pretende 
acelerar a regularização de 45 mil vendedores ambulantes das ruas da capital paulista, 
ao mesmo tempo em que pretende aumentar o número de fiscais que atual no setor
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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° 2164
29/06/2019
16 - 17 - 25 - 47 - 48 - 58

 
Lotofácil
Concurso n° 1833
28/06/2019 
01 - 07 - 09 - 11 - 12
14 - 15 - 16 - 18 - 19
20 - 21 - 23 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1982 
28/06/2019
02 - 14 - 26 - 27 - 33
35 - 37 - 40 - 45 - 48
54 - 55 - 64 - 65 - 66
76 - 83 - 87 - 88 - 90

Dupla Sena
Concurso n° 1954
29/06/2019
Primeiro sorteio 
09 - 10 - 14 - 39 - 41 - 49
Segundo sorteio
01 - 04 - 17 - 34 - 41 - 50

Federal
Extração n° 05401
29/06/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   16959           500.000,00
2º  5289               27.000,00 
3º  31845              24.000,00
4º  39435              19.000,00
5º  45977              18.329,00

Ulisses Carvalho 

Na manhã desta se-
gunda-feira (1o), às 10h30, 
uma mulher de 42 anos, 
que não teve a identida-
de divulgada pela Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) 
até a conclusão desta 
edição, morreu após co-
lidir o carro que ela con-
duzia contra a pilastra na 
alça de interligação da 
saída do estacionamento 
do Terminal 2 com o km 
4 da rodovia Hélio Smidt, 
no sentido São Paulo. 

O trecho onde ocorreu 
o acidente seguiu parcial-
mente interditado com 
trânsito intenso logo após 
o acidente. A concessio-
nária do Aeroporto Inter-
nacional de São Paulo-
-Guarulhos, GRU Airport, 
lamentou o ocorrido e 
afirmou que prestou o 
suporte necessário para 
a Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) e a Polícia Civil, 
que cuidaram do caso. 

“A equipe de emergên-
cia do GRU Airport e via-
turas dos Bombeiros so-
correram a vítima, porém, 
ela não resistiu e morreu 

no local”, informou em 
nota a concessionária. 

Segundo o Corpo de 
Bombeiros, houve um 
principio de incêndio no 
local, e a vítima chegou a 
ficar presa nas ferragens. 
Seis viaturas dos bombei-
ros participaram no aten-
dimento a ocorrência. 

Em nota, a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), 
informou que a mulher 
dirigia uma minivan de 
modelo Chevrolet Spin, 
na cor branca, quando 
acabou perdendo o con-
trole do veículo. 

“Houve incêndio, mas 
a mulher foi resgata 
com vida por equipe 
de emergência do GRU 
Airport, concessionária 
da via. Apesar do esforço, 
ela faleceu a caminho do 
Hospital Geral de Guaru-
lhos. Segundo o médico 
da equipe de resgate, é 
provável que ela tenha 
sofrido um mal súbito, 
vindo a perder o controle 
da direção. O corpo foi 
levado ao necrotério do 
aeroporto”, informou a 
PRF.

Mulher morre após 
colisão de veículo 
com pilastra na 
rodovia Hélio Smidt 

Divulgação/PRF
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Dupla Explosão
de Sabores

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

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

por R$104,90

(serve duas pessoas)

+
acompanhado de

tiras de filé mignon
batata rustica

pão ciabatta tostado

Delicioso fondue
de queijos preparado com nosso blend de chocolates e

um leve toque de jim beam acompanhado de
mix de frutas (banana e morango)
marshmallow
brownie de chocolate com nozes

Surpreendente
fondue de chocolate++Delicioso fondueDelicioso fondue
SurpreendenteSurpreendente
fondue de chocolate
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Depois de vencerem seus 
adversários no fi nal de se-
mana pela rodada derradei-
ra da 1ª fase do Campeonato 
Paulista da 4ª Divisão, Fla-
mengo e Guarulhos conhe-
ceram nesta segunda-feira 
(1o) seus adversários nesta 
2a etapa do último nível da 
competição estadual. O 
Corvo encara Matonense e 
São José, enquanto o Índio 
guarulhense enfrenta Marília 
e Rio Branco.

Líder do grupo 6 desta 
etapa inicial, o Rubro-Negro 
guarulhense integra a chave 
12 ao lado de Matonense, 
São José e José Bonifácio. 
A primeira partida do Corvo 
acontece neste sábado, 6, 
às 15h, fora de casa, contra 
o José Bonifácio. Já o Gua-
rulhos, 3º colocado, está no 
grupo 10 junto com Marília, 
Rio Branco e Joseense. Sua 
estreia está marcada para 
este domingo (7) diante do 
time da cidade de Ameri-
cana.

“Nós vamos em busca da 

classifi cação na próxima fase 
e acredito nesses garotos”, 
disse Adilson Brito, gerente 
de futebol do Flamengo.

Esta nova fase do certame 
prevê o ingresso dos dois 
primeiros colocados e os 
quatro melhores terceiros 
colocados na classifi cação 
geral da fase. Os clubes 
classifi cados serão  divididos 
em 4 grupos de 4 times que 
jogarão dentro dos respec-
tivos grupos, em turno e re-
turno, classifi cando-se para a 
fase quartas de fi nal os dois 
primeiros colocados.

“A expectativa é a melhor 
possível. Nós evoluímos 
bem nesta primeira fase 
e tivemos um segundo 
turno fantástico. Foram 
sete jogos invictos, mas 
sabemos que na segunda 
fase a difi culdade dos jogos 
aumenta, até por que nós 
vamos enfrentar equipes de 
tradição como Marília e Rio 
Branco”, concluiu o goleiro 
Carlos Vinícius, que defende 
o Guarulhos. (A.B.)

A décima Operação Blitz 
Integrada da Lei Seca “To-
lerância Zero”, que aconte-
ceu na noite de sexta feira 
(28) e se estendeu pela 
madrugada de sábado (29), 
fi scalizou 621 motoristas, 
com duas autuações de 
alcoolemia criminal, dois 
veículos recolhidos ao pá-
tio, 41 autuações diversas e 
400 panfl etos informativos 
distribuídos.

A operação aconteceu 
em quatro pontos simultâ-
neos: nas rodovias Presi-
dente Dutra, Fernão Dias 
e Ayrton Senna, além da 
avenida Salgado Filho.

Nesta edição, os dois 
fl agrantes criminais de al-
coolemia aconteceram na 
rodovia Presidente Dutra, 
quilômetro 223. Em um 
deles, houve perseguição 
policial após a desobediên-
cia da ordem de parada. O 
motorista acabou colidindo 

o veículo em um portão do 
canteiro de obras instalado 
na avenida Santos Dumont. 
O condutor ainda tentou 
fugir do local, mas foi con-
tido por agentes federais 
com o apoio da Polícia 
Militar.

Houve ainda uma prisão 

em fl agrante feita com 
base nos artigos 306 e 
309 do Código de Trânsito 
Brasileiro – embriaguez ao 
volante e direção sem a 
devida habilitação, respec-
tivamente.

Realizada pelo Grupo de 
Segurança Viária, a blitz 

contou com um efetivo de 
mais de 50 profi ssionais: 
agentes de trânsito da 
Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana (STMU), 
guardas civis municipais, 
Polícia Rodoviária Federal, 
Polícia Civil, Polícia Militar e 
Polícia Rodoviária Estadual.

Flamengo e Guarulhos enfrentam equipes 
tradicionais na 2ª fase do PaulistaBlitz da Lei Seca tem perseguição e 

prisão em flagrante por alcoolemia

Antônio Boaventura

O prefeito Guti (PSB) en-
tregou nesta segunda-fei-
ra (1º) os novos uniformes 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM). A vestimenta dos 

guardas não era substi-
tuída desde 2015. Agora 
padronizados, o governo 
municipal investiu a quan-
tia de R$ 612 mil para a 

aquisição de nove itens do 
fardamento, sendo R$ 398 
mil de recursos próprios 
e R$ 214 mil provenientes 
do Fundo Municipal de 

Segurança.
A entrega das 6.775 pe-

las de uniformes foram en-
tregue em cerimônia que 
ocorreu na sede da Escola 
de Formação da Guarda 
Civil Municipal. No total 
foram 1.400 calças, 1.400 
camisas, 640 botas cano 
curto, 60 coturnos, 1.400 
meias pretas, 1.400 cami-
setas de gola redonda, 
700 cintos de nylon azul, 
700 bonés, 700 jaquetas e 
conjuntos de uniformes da 
Guarda Ambiental. Todos 

os itens com emblema da 
GCM para melhor iden-
tifi cação dos agentes da 
corporação.

 “Estamos entregando 
os novos uniformes para 
a GCM são nove itens em 
um total de 612 mil reais. 
A GCM merece muito 
mais do que isso por que 
estão trabalhando demais. 
Agora vão ter um unifor-
me muito melhor. Desde 
2015 que eles não têm a 
troca de uniforme e estão 
padronizado.”, disse Guti.

Durante a cerimônia de 
entrega, Guti ressaltou 
que a melhoria na imagem 
dos agentes de segu-
rança do município pode 
proporcionar a redução da 
sensação de insegurança 
da população. Foram ad-
quiridos nove itens. Entre 
eles estão cinto, short, 
colete, blusa, botas, boné 
e camisa. “Vai dar mais 
garantia para o cidadão 
saber que a GCM está 
patrulhando e está na rua”, 
disse.

Prefeitura investe R$ 612 mil na troca 
de uniforme da Guarda Civil Municipal
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Guti fala do plano de carreira que deverá ser votado em agosto
Aguardado há anos, o 

projeto de lei que rees-
trutura o Plano de Cargos 
e Carreira da Guarda 
Civil Municipal (GCM) 
foi apresentado pelo 
prefeito Guti à Câmara 
Municipal no dia 26 do 
mês passado. Desde a 

gestão do ex-prefeito Se-
bastião Almeida (PDT) os 
guardas civis cobram um 
novo plano de carreira. O 
plano deve ser votado no 
próximo mês.

A GCM possui 774 guar-
das. O secretário munici-
pal de Segurança Pública, 

Gilvan Passos, informou, 
em audiência pública na 
Câmara, em 13 de junho, 
que a prefeitura abrirá 
concurso para contratação 
de 200 guardas até agos-
to. Serão 50 vagas para 
início imediato e as demais 
para cadastro reserva. 
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Pé na estrada!
Perceptível: o prefeito Guti (PSB) 

deixou de ficar enfurnado na Casa 
Branca e está circulando pela ci-
dade. Ou seja, já está em ritmo de 
campanha à reeleição…

Sombra
O único secretário que aguenta 

o ritmo do Guti - de domingo a do-

mingo, sem horário - é 
Jurandir Pereira (Gabi-
nete). Se for candidato 
a vereador, deverá 
colher votos da dedica-

ção…

Alguém me explica?
Eu vi: no evento de carros antigos 

no domingo, alguns internautas 
que costumam criticar Guti esta-
vam fazendo fila para tirar fotinho 
com o prefeito…

Dois pesos…
Os petistas guaruhenses adoram 

mensagens vazadas. Mas quando 
eu divulgo algumas de seus grupos 
no WhatsApp, ficam irritados…

Sei!
Depois que divulguei a saída de 

Carlão Derman do grupo de petis-
tas no WhatsApp, ele tentou negar. 
Publiquei print. Aí ele argumentou 
que havia saído sem querer. Ah, 
tá...

Teoria da Conspiração
Depois da repercussão, Janete 

Pietá e Carlão Derman retornaram ao 
grupo petista no WhatsApp. Há quem 

aposte que pode ter havido pressão 
do prefeiturável Elói Pietá (PT)...

Eu, hein!
Desde que Janete Pietá renun-

ciou, nenhum vereador petista 
quer assumir a liderança da banca-
da na Câmara. Sim, está parecendo 
eleição para síndico…

Bipolaridade
Interessante observar: dentro do 

partido NOVO há quem apoie com 
entusiasmo o prefeito Guti (PSB). E 
há os que o rejeitam firmemente...

Reticências...

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

A Polícia Civil desenca-
deou, na manhã desta 
segunda-feira (1º), a Opera-
ção Trupanon, comandada 
pelo Núcleo de Roubo de 
Cargas, da Delegacia Sec-
cional de Guarulhos. Com 
130 policiais nas ruas e o 
apoio de 50 viaturas, foram 
cumpridos 45 mandados de 
busca e apreensão e 14 de 
prisão, porém, dez suspeitos 
foram presos e ainda restam 
quatro pessoas foragidas, 
que não tiveram os nomes 
divulgados pela polícia. 

O nome da operação, 
de acordo com delegado 
titular do Núcleo de Roubo 
de Carga, Milton Burgese 
de Oliveira, é em alusão a 

um procedimento cirúrgi-
co para tirar a pressão do 
cérebro do paciente. Os 
mandados foram cumpridos 
em Guarulhos, Arujá, Santa 
Isabel, Mogi das Cruzes, 
Santo André, Guararema e 
São Paulo. 

Em Guarulhos, o suposto 
líder da quadrilha, identifi ca-
do como Marcos Miranda, 
foi preso no Jardim Presi-
dente Dutra; uma segunda 
prisão na cidade ocorreu no 
bairro do Inocoop.

Durante a operação, os po-
liciais apreenderam compu-
tadores, veículos, dinheiro, 
pen drives, celulares, tablets 
e documentos relacionados 
a vários postos de gasolina. 
Um dos alvos na cidade, 

segundo a Polícia Civil, foi o 
Auto Posto Avenida Guaru-
lhos, localizado na avenida 
José Rangel Filho, n° 525, no 
Jardim Ponte Alta. 

De acordo com o dele-
gado, a suspeita é de que 
Miranda seria dono deste 
posto no Ponte Alta, mas 
que estaria em nome de 
parentes. “Agora nós comu-
nicamos à Agência Nacional 
do Petróleo (ANP) e o Insti-
tuto de Pesos e Medidas do 
Estado de São Paulo (Ipem), 
já que a Polícia Civil não tem 
o poder de lacrar o posto, 
mas o acionamos para eles 
efetuarem as medidas admi-
nistrativas cabíveis quanto 
a lacração deste posto”, 
afi rmou Oliveira. 

Polícia desarticula quadrilha que
furtava combustível em Guarulhos
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Quadrilha atuava desde 2016, 
estima investigações policiais

Bando pode ter agido no furto ocorrido
no Aeroporto de Guarulhos, em Cumbica 

A quadrilha estaria atu-
ando desde 2016 furtando 
combustíveis dos dutos da 
Petrobras. “Cada perfu-
ração, a empresa tinha 
um prejuízo de R$ 300 a 
400 mil, entre reparos e 
combustíveis subtraídos. 
Identifi camos ao total de 
dez perfurações aproxima-
damente, e acredito que 
vamos conseguir identifi car 
mais casos de furto de 
combustível na próxima 
fase da investigação”, in-

formou o delegado Milton 
Burgese de Oliveira.

A investigação foi iniciada 
no primeiro semestre do 
ano passado, e a organi-
zação criminosa estaria 
atuando em Guarulhos, 
Arujá, Santa Isabel e Gua-
rarema. “Um grande marco 
na parte desta investigação 
foi quando em agosto do 
ano passado, efetuamos a 
prisão em fl agrante de sete 
indivíduos, que efetuaram 
furto na empresa Petrobrás 

e estavam colocando o 
combustível no posto de 
gasolina do Jardim Ponte 
Alta”, destacou Oliveira. 

Para a realização da 
perfuração nos dutos dos 
combustíveis, os crimino-
sos utilizavam uma má-
quina trepanadora para 
realizar a abertura e logo 
em seguida, utilizavam a 
solda. Além de Miranda, 
outros dois irmãos do 
suspeito também foram 
presos. 

Durante a coletiva 
concedida pelo delega-
do Milton Burgese de 
Oliveira, ele não descartou 
a participação da quadri-
lha no caso em fevereiro 
do ano passado de furto 
de combustível em um 
oleoduto que abastece o 
Aeroporto Internacional de 
São Paulo-Guarulhos. “Nós 
temos indicativos que sim, 
porém, não temos provas 
ainda, mas vamos agora 
aprofundar as investiga-
ções e a gente vai conse-
guir demonstrar de uma 
vez por todas se tiveram 
participação no furto que 
causou a paralisação no 
aeroporto”. 

As perfurações eram 
realizadas em locais de 
difícil acesso, geralmente 
em áreas de mata e o 
furto ocorria sempre no 
período noturno. Entre os 
combustíveis extraídos 
estavam nafta, diesel, 
álcool e querosene de 
aviação. “Eles não se 
contentavam em furtar e 
revender o combustível, 
que ainda era adulterado. 
Os indivíduos adicionavam 
solventes nesses combus-

tíveis, ou até mesmo nafta 
e distribuíam em postos 
de gasolina em regiões da 
grande São Paulo”, revelou 
o delegado. 

Todos os dez indivíduos 
foram presos temporaria-
mente, e devem responder 
pelo crime de organização 
criminosa. “O inquérito 
de hoje é de organização 
criminosa, mas cada per-
furação que eles comete-
ram, será instaurado um 
inquérito autônomo, onde 
serão responsabilizados 

também por lavagem 
de dinheiro”, destacou o 
delegado, afi rmando que a 
quadrilha chegava a retirar 
até oito mil litros em cada 
perfuração. 

Um dos suspeitos de 
atuar na perfuração dos 
dutos também foi preso, 
o mecânico José Matias. 
Entre os presos, cinco se-
riam donos de postos de 
combustível e dois seriam 
funcionários terceirizados 
da empresa Transpetro, 
subsidiária da Petrobras.

Divulgação
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CDHU lança campanha para mutuários 
negociarem dívidas no estado de SP

A Companhia de Desen-
volvimento Habitacional e 
Urbano, órgão vinculado 
à Secretaria da Habitação 
do Estado, lançou em ju-
nho a campanha “CDHU 
em Dia”, que oferece 
facilidades e condições 
especiais para renegocia-
ção de débitos do fi nan-
ciamento habitacional.

A ação, que tem como 
garoto propaganda o 
apresentador Ratinho, é 
destinada a mutuários da 
CDHU de todo o Estado 
que estão com mais de 
duas prestações em atra-
so e que tenham acordo 
com a Companhia ou 
ainda aguardam por isso.

A iniciativa é veiculada 
em diversos os meios 
de comunicação (rádios, 
televisões, internet e 
jornais impressos) e 
apresenta como novida-
de balcões de informa-
ções nas estações de 
Metrô Sé, Brás e Luz, na 

capital.
Entre as condições 

oferecidas para facilitar 
o acordo estão a isenção 
de juro e mora para 
quem quitar integralmen-
te a dívida, isenção de 
entrada para quem deve 
até onze prestações e 
ainda não fez acordo 

com a CDHU, pagamen-
to de entrada no valor 
de apenas uma parcela 
para quem já tem acordo 
anterior, e até descontos 
de 5% e 10% do valor to-
tal do débito para aque-
les com dívida a partir de 
doze e com mais de 36 
prestações em atraso, 

respectivamente.
Para obter mais infor-

mações, o interessado 
deve acessar o site da 
Companhia ou ligar para 
o Alô CDHU: 0800-000-
2348. Quem mora no 
interior também pode 
entrar em contato com 
os escritórios regionais.

NOVA COLEÇÃO

Portobello Shop - Av. Salgado Filho, 1883

(11) 2461.8080

Tudo em Até

10X
*

*Consulte condições na loja.

A Prefeitura de São 
Paulo publica nesta 
terça-feira (2), no Diário 
Ofi cial do Município, 
edital de chamamento 
público para elaborar o 
Procedimento Preliminar 
de Manifestação de In-
teresse (PPMI) da futura 
concessão do Complexo 
de Interlagos. 

O objetivo é receber 
do mercado estudos 
que detalhem potenciais 
usos das estruturas exis-
tentes, além de empre-
endimentos adicionais. 
Devem ser consideradas 
também as operações e 
explorações de ativida-
des comerciais, desde 
que mantida a compatibi-
lidade com as atividades 
de esporte a motor.

O complexo é com-
posto pelo Autódromo 
José Carlos Pace e 
pelo Kartódromo Ayrton 
Senna. Possui ainda 
pista de o� -road, pista 

de apoio perimetral, 
arenas e prédio adminis-
trativo. Inaugurado em 
12 de maio de 1940, já 
abrigou campeonatos e 
corridas internacionais, 
além de grandes shows 
e festivais.

O documento (PPMI) fi -
cará aberto para entrega 
de contribuições por 30 
dias. Os espaços deve-
rão abrigar, além dos es-
portes automobilísticos, 
equipamentos de lazer 
e cultura, garantindo 
também melhor estrutu-
ração e requalifi cação 
da área. Os subsídios 
deverão considerar: 
detalhamento de poten-
ciais usos das estruturas 
existentes, sobretudo 
para eventos; estudo 
de possíveis empreen-
dimentos adicionais; aná-
lise de aspectos gerais 
da administração do 
autódromo e perfi l ideal 
do investidor.

Prefeitura de SP divulga 
edital para privatização do 
Complexo de Interlagos
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[ bloco de notas ]

Festa junina do Ceresi faz mais de 100 
idosos reviverem a cultura caipira

Uma viagem aos bons 
tempos de São João na 
roça. Assim foi a festa juni-
na promovida pelo Centro 
de Referência à Saúde do 
Idoso (Ceresi) nesta quinta-
-feira (27). Durante o dia 
todo, mais de cem pessoas 
participaram do arraial na 
unidade, que contou com 
comidas típicas, roda de 
viola, quadrilha e diversos 
jogos, como pescaria, boca 
do palhaço, dominó, bingo 
e o tradicional tomba-latas.

Além de idosos acompa-

nhados pelo Ceresi, a festa 
junina na unidade contou 
com a participação de pes-
soas com 60 anos ou mais 
da comunidade, uma vez 
que o convite foi estendido 
ao Conselho Municipal de 
Direitos da Pessoa Idosa 
e ao Fórum do Idoso. E o 
que se viu durante o dia 
todo foi muita animação, 
com sorteio de prendas 
doadas pela capelania, 
apresentação do coral do 
Ceresi e muitos comes e 
bebes.

[ bloco de notas ]

Representando o pre-
feito Guti, o secretário 
de Desenvolvimento e 
Assistência Social (SDAS), 
Alex Viterale, deu posse 
aos novos membros do 
Conselho Municipal da 
Criança e do Adolescente 
(CMDCA) de Guarulhos 
nesta sexta-feira (28), em 
cerimônia realizada no 
auditório do Paço Munici-
pal. Ele é formado por 24 
pessoas, sendo 12 titulares 
(seis representantes da 
sociedade civil e seis do 
governo) e 12 suplentes, 
com mandato de dois 
anos (2019/2020).

Viterale parabenizou 
o trabalho desenvolvido 
pelo CMDCA e ressaltou a 
importância de parcerias. 
“O terceiro setor é funda-
mental, não só para a As-

sistência Social, mas para 
outras pastas também. E o 
prefeito vem dizendo que 
devemos trazer para perto 
cada vez mais a sociedade 
civil, que é fundamental: 
ela entra quando o poder 
público não consegue 
alcançar,” disse o gestor, 
que citou também avanços 
da pasta como a implanta-
ção do programa Família 
Acolhedora, a economia 
realizada com alugueis 
e otimização de espa-
ços que possibilitaram 
a criação de dez novos 
serviços, entre outros.  
“Estamos à disposição dos 
conselheiros para juntos 
entregarmos qualidade 
e políticas públicas de 
direitos para quem é aten-
dido na ponta, para quem 
necessita”, fi nalizou Alex.

Membros do Conselho da Criança e do 
Adolescente tomam posse no Paço

Além de ganhar festa, garoto é 
presenteado com farda da PM 

Na tarde de domingo 
(30), policiais militares do 
44° batalhão realizaram 
o sonho do garoto Kauã 
Prado, que completou oito 
anos, e o presentearam 
com uma farda da PM. 
A criança que mora no 
bairro da Vila Barros, havia 
enviado uma carta aos po-
liciais destacando o sonho 
de ser tornar um policial. 

A carta foi escrita no dia 
23 de maio, e participa-

ram da festa 10 policiais 
com quatro viaturas. Os 
agentes realizaram a festa 
surpresa na casa de Pra-
do, que além de receber 
o uniforme, também pode 
entrar na viatura. Na carta 
enviada, além de destacar 
o sonho de se tornar um 
policial, o garoto também 
informa que o uniforme 
da PM seria o melhor pre-
sente possível na data do 
aniversário. 

Divulgação

A Prefeitura de Guaru-
lhos divulgou no Diário 
Oficial (www.guarulhos.
sp.gov.br/diario-oficial) 
desta sexta-feira (28) a 
classificação prévia dos 
candidatos aprovados no 
concurso público para 
inspetores fiscais de ren-
da. Na mesma ocasião, 
foi publicada a decisão 
dos recursos das provas 

objetivas.
Após a publicação, será 

iniciado o prazo de três 
dias úteis para a interpo-
sição de recursos sobre 
a classificação prévia. 
Já a divulgação da lista 
definitiva de aprovados 
está prevista para mea-
dos de julho. Mais infor-
mações:  www.vunesp.
com.br/PMGR1806/

O prefeito Guti recebeu a 
delegação do Hérkules-Gua-
rulhos, equipe que conquis-
tou no último domingo em 
Tubarão (SC) o Campeonato 
Brasileiro de handebol infantil 
masculino pela primeira vez 
na história da categoria no 
município. A cerimônia acon-
teceu no Paço Municipal, no 
Bom Clima. De forma invicta, 
os guarulhenses conquis-
taram o título após vencer 
o clássico paulista, na fi nal, 

diante do EC Pinheiros pelo 
placar de 29 a 15.

“Todos estão de parabéns 
pelo título. Agradeço pela 
garra e coragem desses 
garotos, representando nosso 
município de forma tão mag-
nífi ca. Os familiares também 
merecem o prêmio por toda a 
dedicação que demonstram 
pelos seus fi lhos. São ações 
como essas que tornam 
nosso esporte cada vez mais 
forte”, disse Guti.

Prefeitura divulga lista de 
classificação prévia de concurso

Campeões brasileiros de handebol 
masculino recebem homenagens

[ transparência ]

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

SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVI-
MENTO DA MEDICINA
Gestão compartilhada em regime de cooperação técnica 
e fi nanceira mútua entre os convenentes nas atividades 
de assistência médica praticados no Hospital Municipal 
Pimentas/Bonsucesso.
VALOR: R$ 6.789.999,79

FUNDAÇÃO DO ABC
Gestão compartilhada em regime de cooperação mútua 
entre os partícipes e integrar a UPA Cumbica.
VALOR: R$ 6.528.607,05

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO 
TECNOLOGIA E PESQUISA EM SAÚDE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL-IDGT
Gestão compartilhada da execução dos serviços e 
demais ações de saúde a serem realizadas no Hospital 
Municipal da Criança e do Adolescente.
VALOR: R$ 3.629.026,36

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS, JOSÉ E MARIA
Subvenção social destinada a atender despesa de cus-
teio conforme lei municipal n.º 7664 de 05/12/2018.
VALOR: R$ 2.500.000,00

CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE N. SRA. STELLA 
MARIS
Gestão compartilhada para execução de serviços de 
atenção à saúde em nível ambulatorial e hospitalar aos 
usuários do SUS/Guarulhos.
VALOR: R$ 2.428.017,43

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS, JOSÉ E MARIA
Gestão compartilhada em regime de cooperação mutua 
entre os participes, e integração do hospital na rede 
regionalizada e hierarquizada de estabelecimentos da 
saúde que constituem o SUS - Sistema Único de Saúde- 
Guarulhos/SP
VALOR: R$ 1.788.735,45

CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE N. SRA. STELLA 
MARIS
Gestão compartilhada para execução de serviços de 
atenção à saúde em nível ambulatorial e hospitalar aos 
usuários do SUS/Guarulhos.
VALOR: R$ 500.000,00

C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A
Fornecimento de luvas de procedimento não estéril.
VALOR: R$ 139.464,00

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Fornecimento de Espironolactona.
VALOR: R$ 62.190,00

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
Fornecimento de fórmula infantil.
VALOR: R$ 56.851,80

AIRMED EIRELI-EPP
Fornecimento de lidocaína, prilocaína e outros.
VALOR: R$ 52.719,72

*Dados extraídos da edição do Diário Ofi cial do Municí-
pio publicado no dia 28 de junho de 2019
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Brasil e Argentina decidem vaga na 
final da Copa América nesta terça

A seleção brasileira 
faz esta tarde o último 
treino antes de enfren-
tar a Argentina nesta 
terça-feira (2), às 21h30, 
no Estádio Mineirão, em 
Belo Horizonte. O técnico 
Tite marcou as atividades 
desta segunda (1º) para as 
16h, na Cidade do Galo, o 
Centro de Treinamento do 
Clube Atlético Mineiro. A 
partida contra os argenti-
nos vale uma vaga na fi nal 
da Copa América.

O treino foi importante 
para Tite defi nir a equipe 
que jogará a semifi nal da 
competição. A volta do 
volante Casemiro ao time 
é praticamente certa. O 
jogador esteve ausente da 
partida contra o Paraguai, 
cumprindo suspensão por 
ter recebido o segundo 
cartão amarelo. 

Uma das funções de 
Casemiro em campo será 
a de marcar o atacante 
Messi. O jogador do Real 
Madrid conhece bem o 
craque argentino, dos jo-
gos contra o Barcelona no 
campeonato espanhol.

Já Filipe Luís, que saiu 
do jogo contra o Paraguai 
sentindo dores na coxa di-
reita, ainda se recupera. O 
lateral esquerdo trabalhou 
com bola no treino desse 
domingo (30), na Cidade 
do Galo, acompanhado 

pelo fi sioterapeuta Caio 
Melo e pelo preparador 
físico Fábio Mahseredjian.

Filipe Luís fez uma série 
de atividades que simula-
vam situações de jogo com 
objetivo de avaliar o estado 
físico do atleta na área afe-

tada pela lesão. De acordo 
com informações divulga-
das no site da Confedera-
ção Brasileira de Futebol 
(CBF), o lateral esquerdo 
apresentou excelentes 
respostas em relação ao 
trabalho proposto. 

O volante Fernandinho, 
que se recupera de um 
entorse no joelho direito 
sofrido no jogo contra a 
Venezuela, esteve em 
campo na Cidade do Galo. 
Ele trabalhou com o prepa-
rador físico Ricardo Rosa 
e segue em processo de 
recuperação.

O artilheiro da seleção na 
era Tite, com 16 gols, Ga-
briel ainda não marcou seu 
gol na Copa América. Mas 
foi importante na cobrança 
do pênalti que classifi cou 
o Brasil para as semifi -
nais, na disputa contra o 
Paraguai, após o empate 
sem gols, nos mais de 90 
minutos da partida. 

O jogador é um dos 
mais que se empenham 
nos treinos. Ele sabe que 
só assim poderá ser mais 
efetivo nos jogos.

Lu
ca

s 
F

ig
u

e
ir

e
d

o
/C

B
F



www.guarulhoshoje.com.brACE terça-feira, 2 de julho de 201910

Convidado do NJE fala do poder das parcerias 
no crescimento mútuo dos negócios

PALESTRA: O empresário Rafael Feitosa fez das dificuldades oportunidades para empreender; segundo NJETalks aconteceu no Urban Cowork

Por Lucas Felipe/NJE

O Urban Cowork, no 
Centro de Guarulhos, 
sediou, na noite da última 
sexta-feira, 28/07, o segun-
do NJETalks, evento do 
Núcleo de Jovens Empre-
endedores da ACE-Gua-
rulhos. O associado Paulo 
Futami, proprietário do 
Urban e ex-diretor do NJE, 
abriu o encontro. “É uma 
honra receber o NJE nessa 
casa e colaborar com uma 
comunidade que fomenta 
o empreendedorismo entre 
jovens guarulhenses”, 
disse.

O convidado deste NJE-
Talks foi o empresário Rafa-
el Feitosa. Formado em 
comunicação e com mais 

de 15 anos de experiência 
em diversas áreas, Feitosa 
é o fundador da Pandora 
Web Solutions, agência 
digital especializada em 
transformar o ambiente 
digital em uma ferramenta 

eficaz para as empresas.
Feitosa disse que foi 

diante de uma dificuldade 
que surgiu a oportuni-
dade para empreender. 
A não recolocação dele 
no mercado de trabalho, 

aliada ao cenário de crise 
econômica, deu vida para 
a Pandora Web Solutions.

Hoje, há cinco anos 
comandando o seu próprio 
negócio, ele lembrou 
como foi importante atrair 

gente qualificada e com 
valores compatíveis aos da 
sua empresa para serem 
parceiros estratégicos, 
ampliando o portfólio e a 
qualidade da agência.

“No modelo de negócio 

em que atuamos, parcerias 
significam oportunidades 
de crescimento mútuo, 
apesar dos percalços do 
caminho. Hoje temos par-
cerias valiosas nas quais 
confiamos e consideramos 
como parte da equipe 
Pandora”, disse durante o 
encontro que reuniu mais 
de 40 membros do NJE.

Questionado sobre o ro-
mantismo criado em torno 
do empreendedorismo, Fei-
tosa afirmou que o dia a dia 
é bem diferente. “Se você 
não tiver retorno algum 
nos primeiros seis meses, a 
chance de desistir é gran-
de. Por isso, é preciso ter 
persistência e inteligência 
emocional”, concluiu.
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Imóvel Comercial
AV. Cap. Aviador Walter Ribeiro

Sobrado
Vila Rio de Janeiro

Apartamento
Água Chata

Terreno
Bonsucesso

Sobrado Inocoop
RUA DAVID NASSER,400

Apartamento
Vila Galvão

Casa 
Jardim Presidente Dutra

Prox. Av. Papa João Paulo I
2 Dormitórios, coz americana
R$750,00(Fiador, Deposito)

cód.2135

Casa Cond. Fechado 
Pq. Uirapuru

64m2, Prox. Mercado Nagumo
2 Dorm (1 Suíte), sala,

cozinha, 1wc, 2vgs
R$1.000,00 +IPTU +Cond. 

cód. 2172 

Salão Comercial
Cidade Jardim Cumbica

250m2, 2 wcs, pé direito 4 mts. 

em frente ao Santander 

R$5.000,00+IPTU

Cod.1021

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

Sobrado 
Parque Santos Dumont 

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

descoberta 
R$1.000,00 
Cód.2139

Sobrado
Jd. São Manoel

125m2,Prox. Dutra, 2Dorm, 
sala, coz, 3wc, área de serviço

churrasqueira, 1vg.
R$350 Mil (Estuda Permuta 

por terreno menor valor)
Cod.1912

Sobrado
Conj. Res. Paes De Barros
2 Dorm (1 planejado), sala 
ampla, coz planejada,  área 
de serviço, churrasqueira, 

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

Cód.1949

Apartamento
Parque Uirapuru

51m2, Prox. Supermercado 
Nagumo,  2 Dorm, sala 
ampla, cozinha, área de 

serviço, 1 vaga descoberta.
R$160MIL (Financiamento)

Cód.2108

Apartamento 
Bonsucesso

73m2, Prox. UBS Nova 
Bonsucesso, 2Dorm, sala, 
coz, 1wc, área de serviço

R$250 Mil (Estuda Permuta, 
aceita � nanciamento)

Cod.1914

Casa de Condomínio
Lavras 

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

descoberta Lazer s/Piscina 
R$115.000,00 

Cód.2190

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

82m2, prox. Av. Salgado Filho, 
3dorm(1suite),sala 2 ambi, 

cozinha, 2wc, 2vgs 
R$380.000,00 (� nanc, 

permuta em apto menor 
valor)

cod.2080

43m2,Prox. Shopping 
Bonsucesso, 2 Dorm, sala, 
cozinha, área de serviço, 

1 vaga coberta, todo apto com 
moveis planejados.

R$175 MIL (Financiamento).
Cód.2126

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

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

Cod.168 

Apartamento
Jardim Cumbica 

58m2,Prox. Estr. Guarulhos 
Nazaré, 2Dorm, sala, coz, 

1 wc, 1 vaga, área de 
serviço, semi-mobiliado.

R$1.100,00+IPTU+COND
COd.2037

IMÓVEIS À VENDA
2463-2000 | 2440-2439 | 94014-5004C
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TR. AVENIDA JUREMA
PIMENTAS

 02 CASAS DE 02 DORMITÓRIOS, SALA COZINHA E 
BANHEIRO COM ÓTIMO ACABAMENTO, TERRENO PLANO, 

MURADO COM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO TERRENO 
MEDE 12X30 PLANO, AO LADO DA ESCOLA, VALE A PENA 
CONFERIR. PREÇO 320.000,00 PARCELO COM 50% DE 

ENTRADA, SALDO EM 60X FIXAS.

CHÁCARA BAIRRO AGUA AZUL
COM 1130 M², LUZ TOPOGRAFIA REGULAR, CERCADA. 
PREÇO 35.000,00, ACEITO CARRO NA MÃO, DOC. OK.

CASA SANTOS DUMONT
 03 CÔMODOS E WC. TERRENO PLANO, MURADO COM 

ESCRITURA REGISTRADA. PREÇO 140.000,00 OU PARCELO 
COM 80.000,00 DE ENTRADA, SALDO EM ATÉ 60X   FIXAS.

 
TERRENO DESMEMBRADO

 PARQUE CONTINENTAL 04, 5X30 COM 70% PLANO, 
RUA ITALICO SIRINGARDI, RUA COM TODOS OS 

MELHORAMENTOS PUBLICOS, DOC. OK, PREÇO R$ 
145.000,00, ACEITO CARRO E PARCELO COM 50% DE 

ENTRADA, SALDO EM ATÉ 72X FIXAS.

APARTAMENTO PLANALTO PAULISTA
APTO 90 M, 1° ANDAR, PLANALTO PAULISTA, REFORMADO 

COM 02 DORMITÓRIOS, SALA COM 02 AMBIENTES, 01 
VAGA DE GARAGEM, LOCAL: RUA CAMPINA DA TABORDA, 
N° 703. PREÇO, R$ 490.000,00, ACEITO CARRO PARCELO 

COM 50% DE ENTRADA. SALDO EM 60X   XAS OU   
FINANCIAMENTO BANCÁRIO.

CASAS JD. CABUÇU – 03 CASAS
 02 COMÔDOS CADA UMA E WC, ASFALTO E ÓTIMA 

LOCALIZAÇÃO, TERRENO MEDE 5X67, DESMEMBRADO E 
COM ESCRITURA REGISTRADA, VAGAS COBERTA COM LAJE 

E TELHA, ÁGUA E LUZ LIGADAS. PREÇO R$ 130.000,00. 
ACEITO CARRO COMO PARTE DE PAGAMENTO/PARCELO EM 

ATÉ 60X FIXAS.

CASA BAIRRO SÃO JOÃO
 02 QUARTOS, VAGA, SALA, COZINHA E WC + SALÃO 

COMERCIAL DE 48M², ERA SALÃO DE CABELEIREIRO COM 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, ESTRADA DO SABOÓ, 358. 

PREÇO R$ 240.000,00 A VISTA OU COM 50% DE ENTRADA, 
SALDO EM 60 X FIXAS.

ITAQUÁ
 CASA 02 QUARTOS, SENDO 01 SUÍTE, SALA, COZINHA, 

02 VAGAS DE GARAGEM, MURADA, PORTÃO AUTOMATICO 
FINO ACABAMENTO, RUA PEREIRA BARRETO, 51 JD. CAIUBI. 
PREÇO R$ 230.000,00, PARCELO COM 50% DE ENTRADA, 

SALDO EM 60X FIXAS OU FINANCIAMENTO BANCÁRIO.

SOBRADO (VAGO) JD. REGINA, REGIÃO DO JD. SÃO JOÃO
OTIMO SOBRADO, CONTENDO 04 SUÍTES, SALA, COZINHA 

(40M²), PISCINA, SALÃO DE FESTAS, FOGÃO A LENHA 
COM FORNO, ETC., 03 VAGAS DE GARAGEM, TERRENO 
MEDE 8X30 COM ESCRITURA REGISTRADA. PREÇO R$ 

450.000,00, ACEITO CARRO, CAMINHÃO OU PARCELO COM 
50% DE ENTRADA E 60X FIXAS.

CIDADE SOBERANA – 04 CASAS
DE 02 QUARTOS, SALA, COZINHA E BANHEIRO CADA UMA. 

NA FRENTE SALÃO COMERCIAL DE 70M². O TERRENO 
MEDE 10X40, TOTALMENTE PLANO. TODAS AS CASAS TEM 
SUITE. SALÃO DE FESTAS COM FOGÃO A LENHA E FORNO, 

06 VAGAS DE GARAGEM, PORTÃO AUTOMÁTICO. RENDA 
PARA LOCAÇÃO GARANTIDA É DE R$ 4.500,00. PREÇO R$ 
460.000,00. ACEITO CARRO OU PARCELO EM 36X FIXAS. 

LOCAL: RUA JACAREZINHO, 159

CHÁCARA ATIBAIA
3 DORMITÓRIOS (TODOS SUITE), SALA, COZINHA, 
COPA E BANHEIROS, SALÃO DE FESTA, SAUNA, 

CHURRASQUEIRA, PISCINA, JARDINAGEM, 08 VAGAS 
DE GARAGEM, LOCALIZADA NO BAIRRO DOS PIRES, NA 
RUA DIAMANTE CALDERON, 58, VALE A PENA VER, TEM 
MAIS BENFEITORIAS. PREÇO R$ 750.000,00, ACEITO 

IMÓVEL, PARCELO EM 60 X COM 50% DE ENTRADA, OU 
FINANCIAMENTO BANCÁRIO

IMÓVEL AINDA É O 
MELHOR INVESTIMENTO

Divulgue seu imóvel na cidade com o 4º PIB de SP

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

Onde Nasce a Esperança

O Máskara

Globo, 13h59 
Um problemá-
tico ex-jogador 
de beisebol 
revigora sua 
vida por meio 
de uma ami-
zade com um 
funcionário de 
supermercado 
com síndrome 
de Down.

SBT, 23h15 - A 
vida do tímido ban-
cário Stanley Ipkiss 
(Jim Carrey) muda 
c o m p l e t a m e n t e 
quando ele encon-
tra uma máscara 
que possui o espí-
rito do deus Loki. 
Sempre que usa a 
máscara, Stanley 
ganha superpode-
res e se transforma 

em um cara cheio 
de charme e confi-
dência, tudo o que 
é suficiente para ga-
nhar a atenção da 
linda cantora Tina e 
também do seu pe-
rigoso namorado, o 
gângster Dorian. In-
felizmente, sob a in-
fluência da másca-
ra, Ipkiss também 
rouba um banco.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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IOC
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BANALIZAR
GCHOSE
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MLP
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ZEFOSIRI
ORCXM

PREDADORA
TRAPOER
EDIALI

ESCOLINHA

D
ESERTAS

(?) Chi
Minh,
cidade 

vietnamita

Índice de 
indeter-
minação
do sujeito

Capital do
Marrocos,
antes de

Rabat

Alerta feito por sites
ao publicarem fotos
de acidentes graves
Endurece Título persa

Nascido
na mais 

setentrio-
nal nação
latina da
América
(Geog.)

Sufixo de
"cartaz"

Colocar til 
na palavra

Amarelo, azul e
vermelho

Tornar
comum 

Base da
medicina
popular

Gal Costa,
cantora
baiana

Louco, 
em inglês
O centro

(fig.)

Xarope
feito com
suco de
avenca 

Crustáceo 
comestível

Comise-
ração

Masculino
(abrev.)
Peça do
arado

Sílaba de
"erguer"
Formiga,
em inglês

Lá
Imposto

de Renda
(sigla)

(?)-book,
livro

eletrônico
(Inform.)

Roupa
muito
velha
(fig.)

501, em
romanos

Duas
vitaminas

Raimundo
Correia,
poeta

brasileiro

Falta de
ocupação
Que ficou
isolado

Porém;
todavia

Marte, em
inglês

Enfeite de
toalhas de
mesa (pl.)

Cardápio
Comer

com apeti-
te e gosto

A coruja,
em

relação
ao rato

Ermas

"(?) do Barulho",
antigo humorístico

da Record, com
Castrinho

3/ant — fez — mad. 4/eixo — mars. 5/relha. 6/capilé — encrua. 8/bordados.

[ novelas ] 

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Martinha se ofe-
rece para levar Rita 
para ver Nina. Milena 
se irrita com Jaque-
line. Solange sugere 
que Nanda fale com 
Raíssa. Madureira se 
vangloria para Marco 
por causa de Carla. 
Rita se aproxima de 
Aparecida para ver 
Nina, e Martinha se 
afasta sem ser vista.

Órfãos da Terra
Miguel impede que 

Rania leia a docu-
mentação que assi-
nou. Teresa expulsa 
Norberto de sua 
casa. Sara decide 
voltar para a casa de 
Bóris. Jamil se recu-
sa a contar para Laila 
sobre seus negócios 
com Miguel. Miguel 
entrega a Jamil a do-
cumentação de seus 
imóveis. Bóris conta 
para Abner que Sara 
voltou para casa.   

Verão 90
Ari repreende 

Manu e João, e 
ordena que eles 
terminem o progra-
ma. O advogado 
de Quinzão informa 
que Mercedes ficou 
com boa parte de 
sua fortuna. Candé 
vende as ações da 

PopTV para Andreas. 
Jerônimo sugere 
que Marco Aurélio 
convide Manu para 
uma turnê interna-
cional. Mercedes e 
Andreas se beijam 
e passam a noite 
juntos. Quinzão avisa 
a Mercedes que 
irá processá-la por 
roubo. 

A Dona do Pedaço 
Régis consegue 

manipular Maria 
da Paz. Camilo 
chega ao estúdio, e 
Fabiana e Jô fazem 
insinuações sobre 
Vivi. Vivi se encontra 
com Chiclete. Cosme 
cobra de Adão a 
encomenda que fez 
aos Ramirez. Linda e 
Beatriz ajudam Vivi 
a mentir para Ca-
milo. Fabiana finge 
solidariedade a Vivi. 
Kim manipula Márcio. 
Antero convence 
Eusébio a promover 
uma reunião de 
conciliação.  

Jezabel
Queila diz para 

Barzilai que ela e 
Hannibal não são 
amantes. Jezabel 
tenta convencer 
Acabe a fazer outro 
ritual. Jezabel diz a 
Acabe que dispen-
sou Tadeu. Barzilai e 
Hannibal discutem e 

acabam se enfren-
tando com espadas. 
Hannibal vai até Aca-
be e acusa Barzilai 
de tentar mata-lo. 

As Aventuras 
de Poliana

Os amigos de 
Mirela insistem para 
que seus pais não a 
levem de volta para 
o interior. Os pais da 
garota a procuram 
por todos os lugares 
e não a encontram, 
e desconfiam que a 
filha fugiu. Para não 
voltar para o interior, 
Mirela arma um pla-
no, e pede a ajuda 
de Branca e Vini.  

 Minha Vida
Ismail vai até a 

casa de Ylias. Bahar 
coloca o DVD para 
o menino assistir. 
Mehmet e Hasret 
se encontram para 
conversar e ela diz 
que é a última vez 
que eles irão se ver. 
Bahar diz para Ates 
que não sabe se re-
almente pode ama-lo 
e que não podem 
continuar juntos. 

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

virgem

Algumas coisas pe-
culiares sobre aquilo 
que você acredita 
ser a sua força irão 
complicar você. 
Encontrará no astro 
rei a sua melhor 
opção para o dia, as 
dificuldades assim 
irão melhorar. 

O planeta Mercú-
rio modificará essa 
situação para um 
momento diferenciado 
na sua vida. Precisará 
ficar agarrada a tudo 
que pode lhe trazer 
evolução, porém não 
fuja dos compromis-
sos, ele necessitam ser 
cumpridos por você.

Com um virginiano 
encontrará a melhor 
opção. Alimente coisas 
que proporcionem um 
melhor desempenho 
para você. O planeta 
Mercúrio ajudará você 
a construir um futuro 
muito mais probo e 
evoluído.

Você apresen-
tará também uma 
característica mais 
triste. Quando estiver 
pensando em pos-
síveis ações para o 
trabalho necessitará 
agir de forma melhor 
pensada. 

Aquilo que está em 
uma outra perspectiva 
da sua vida precisará 
da força que vem do 
amor. O planeta de 
Saturno ajudará você 
nesse sentido, assim 
poderá alimentar em 
algumas pessoas que 
ama, uma forte sensa-
ção de esperança. 

Procure modificar as 
suas atitudes diante as 
necessidades que o 
cercam nesta sua fase. 
No planeta de Saturno 
algumas coisas mais 
incômodas virão a lhe 
afetar durante esta 
grande situação.

No planeta Saturno 
pode estar com sua au-
toestima mais deficiente 
neste momento em que 
se encontra. Um senti-
mento afetivo fará você 
mais feliz. Isso ocorrerá 
porque o planeta de 
Netuno indicará as 
melhores situações.

áries libra

escorpião

aquário

peixes

gêmeos

leão

Muitas coisas po-
derão transformar a 
sua vida para melhor 
agora. Permita que 
coisas boas invadam 
o seu coração da me-
lhor forma possível, 
também tente conhe-
cer os seus limites. 
O planeta de Plutão 
irá produzir forças 
inimagináveis, mas 
usar essa força só 
dependerá de você.

O planeta Mercúrio 
poderá ter a resposta 
correta, para que 
assim encontre uma 
grande resposta para 
resolver determinadas 
situações. O planeta 
de Júpiter fará com 
que você supere al-
guns problemas mais 
sérios.

sagitário

Uma forte excelente 
capacidade de trazer 
benefícios para alguns 
lhe ajudará. O que está 
vindo do elemento 
Terra lhe ajudará muito 
quanto ao que também 
ocorre em Saturno, 
o que lhe ajudará. 
O seu melhor amigo 
neste dia será a sua 
consciência.

capricórnio

Necessitará fazer 
uma higienização 
mental, eliminando 
tudo que for negativo e 
improdutivo para você. 
Você poderá dominar 
todas as situações ad-
versas que por ventura 
irão acontecer na sua 
vida, o planeta Júpiter 
é quem produzirá boas 
energias.

câncer

Poderá encontrar 
na beleza uma solu-
ção. O planeta Vênus 
será um grande 
suporte para você 
agora. Deixe que a 
vontade de trabalhar 
supere esses para-
digmas. O elemento 
Terra irá ajudar a 
passar por alguns 
momentos ruins.

touro
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Josimar Santos Reis, estado civil solteiro, 
profi ssão metalúrgico, nascido em Sub-
distrito Tatuapé, São Paulo, SP no dia dois 
de junho de mil novecentos e oitenta e seis 
(02/06/1986), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de Ge-
raldo Siqueira Reis e de Maria das Graças 
Santos Reis.
Marcela de Sousa Conceição, estado civil 
solteira, profi ssão manicure, nascida em 
Itabuna (Reg.1º Ofício), BA no dia dezes-
seis de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e um (16/01/1981), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Josafa da Silva Conceição e de Irene Vieira 
de Sousa.

Marcelo Pereira dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de expedição, 
nascido em Subdistrito Belenzinho, São 
Paulo, SP no dia vinte e dois de junho de 
mil novecentos e oitenta e oito (22/06/1988), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de José Milton Pereira e 
de Leniza de Souza Pereira.
Agda Teruko dos Santos Nishimoto, esta-
do civil solteira, profi ssão auxiliar de escritó-
rio, nascida em Subdistrito Jabaquara, São 
Paulo, SP no dia vinte e dois de dezembro de 
mil novecentos e oitenta e nove (22/12/1989), 
residente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Tsutomu Nishimoto e 
de Maria Aparecida dos Santos.

Marcos Vinicius Oliveira Nascimento, 
estado civil solteiro, profi ssão engenheiro 
civil, nascido em São Paulo, SP no dia doze 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
quatro (12/02/1994), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Edison Mendes 
do Nascimento e de Marleide Oliveira Nas-
cimento.
Deusélia dos Santos Mendes, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Ibipitanga, BA no dia vinte e seis de dezem-
bro de mil novecentos e noventa e quatro 
(26/12/1994), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Valdir Mendes Gomes e de Elenice Cândida 
dos Santos Gomes.

Richard José da Silva, estado civil divorcia-
do, profi ssão motorista de ônibus, nascido 
em , PE no dia vinte e nove de março de mil 
novecentos e oitenta (29/03/1980), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Genivaldo José da Silva e 
de Margarida Simões da Silva.
Luciana Sabrina Gomes Lopes dos San-
tos, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Recife (Reg.13º Distrito Casa 
Amarela), PE no dia seis de setembro de mil 
novecentos e noventa e três (06/09/1993), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de José Sabino dos 
Santos e de Lucineide Gomes Lopes dos 
Santos.

Bruno Borges Pereira, estado civil solteiro, 
profi ssão meio ofi cial de corte, nascido em 
Guarulhos, SP no dia dois de outubro de mil 
novecentos e noventa e cinco (02/10/1995), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Sinval Pereira e de 
Rosilena Borges de Almeida.
Nayara Amorim da Silva, estado civil soltei-
ra, profi ssão do lar, nascida em São Paulo 
(Reg.Subdistrito Tucuruvi), SP no dia vinte e 
quatro de junho de mil novecentos e noventa 
e sete (24/06/1997), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Anastácio da Silva e de Maria Socorro 
Almeida de Amorim Silva.

Humberto Brito Carlos, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia vinte e seis de novembro de 
mil novecentos e setenta e oito (26/11/1978), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Odelci Brito Carlos e 
de Gení Silva Carlos.
Sirlene Evangelista, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Guarulhos, SP 
no dia oito de outubro de mil novecentos e 
oitenta e um (08/10/1981), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Benedito Evangelista e de Maria Inês 
Evangelista.

Felipe Paulo Vieira, estado civil divorciado, 
profi ssão operador de máquinas, nascido 
em Guarulhos, SP no dia nove de novembro 
de mil novecentos e noventa (09/11/1990), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Eduardo Jose 
Paulo Ferreira e de Auciene Maria Santos 
Vieira.
Yngrid Oliveira Sousa, estado civil solteira, 
profi ssão cabeleireira, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia dezesseis de outubro de mil 
novecentos e noventa e nove (16/10/1999), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Francisco Alves 
de Sousa e de Regiane de Oliveira.

Marcilio Martins Filho, estado civil di-
vorciado, profi ssão motorista, nascido em 
Paraguaçu Paulista, SP no dia onze de 
fevereiro de mil novecentos e sessenta e 
seis (11/02/1966), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Marcilio Martins Ribeiro e de Leonilda 
Marquete Ribeiro.
Cláudia de Souza Fortunato, estado civil 
solteira, profi ssão artesã, nascida em São 
Paulo (Reg.Subdistrito Bom Retiro), SP no 
dia vinte e nove de março de mil novecentos 
e sessenta e oito (29/03/1968), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Avelino Fortunato e de Izabel de Souza 
Fortunato.

Thiago da Silva Ribeiro, estado civil sol-
teiro, profi ssão engenheiro, nascido em 
Subdistrito Penha de França, São Pau-
lo, SP no dia vinte e oito de abril de mil 
novecentos e oitenta e seis (28/04/1986), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Luiz Carlos 
Jeronimo Ribeiro e de cirlei Soares da 
Silva Ribeiro.
Gabriela Bustamante Martins, estado 
civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia cinco de 
junho de mil novecentos e oitenta e seis 
(05/06/1986), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Alberto do Espirito Santo Martins e de Ca-
tarina Bustamante Martins.

Thiago Aron de Jesus Belmont, estado 
civil divorciado, profi ssão corretor, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia seis de 
fevereiro de mil novecentos e noventa 
(06/02/1990), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Welington Antunes Belmont e de Maria de 
Fatima de Jesus Matos.
Fernanda Lopes Ribeiro da Silva, esta-
do civil divorciada, profi ssão nutricionista, 
nascida em Subdistrito Jabaquara, São 
Paulo, SP no dia vinte e seis de janei-
ro de mil novecentos e noventa e três 
(26/01/1993), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Cicero Caiana da Silva e de Maria José 
Lopes Ribeiro da Silva.

Emerson do Amaral, estado civil sol-
teiro, profi ssão suporte sênior, nascido 
em Taboão da Serra (Reg.1º Subdistrito 
de Guarulhos), SP no dia vinte e um de 
maio de mil novecentos e oitenta e três 
(21/05/1983), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Luiz Carlos do Amaral e de Maria Apare-
cida Oliveira.
Vanessa Harumi Silva Nishimura, esta-
do civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo (Reg.Subdistrito Santo 
Amaro), SP no dia treze de junho de mil 
novecentos e oitenta e sete (13/06/1987), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Edmo 
Shigueo Hessel Nishimura e de Eronildes 
Oliveira da Silva Nishimura.

Rafael Gonçalves Penha, estado civil sol-
teiro, profi ssão encarregado de almoxarifa-
do, nascido em Petrópolis (Reg.1ª Zona), RJ 
no dia seis de outubro de mil novecentos e 
oitenta e três (06/10/1983), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Nilton Gonçalves Penha e de 
Magali de Jesus Pereira Penha.
Priscila Ferreira Meres, estado civil soltei-
ra, profi ssão gerente operacional, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dezesseis de 
outubro de mil novecentos e oitenta e oito 
(16/10/1988), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Daniel de Oliveira Meres e de Solange Apa-
recida Ferreira da Silva.

Diego Barros de Oliveira, estado civil sol-
teiro, profi ssão segurança, nascido em São 
Paulo, SP no dia vinte e três de junho de mil 
novecentos e oitenta e dois (23/06/1982), 
residente e domiciliado em Subdistrito Tu-
curuvi, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Luiz 
Barros de Oliveira e de Elizabeth de Fatima 
Rocha de Oliveira.
Denise Braga Santana, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em 
Guarulhos, SP no dia nove de abril de mil 
novecentos e noventa e sete (09/04/1997), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Carlos Ernesto 
Braga de Souza e de Rosangela Santana 
Santos.

Deivid Luan Ferreira dos Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nas-
cido em Rio Formoso, PE no dia sete de 
maio de mil novecentos e noventa e sete 
(07/05/1997), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Daniel José Firmino dos Santos e de Seve-
rina Ferreira da Silva.
Jéssica dos Santos Nunes Brito, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nasci-
da em Santo André (Reg.1º Subdistrito de 
Guarulhos), SP no dia vinte e nove de ja-
neiro de mil novecentos e noventa e quatro 
(29/01/1994), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Hamilton dos Santos Nunes e de Neide Ma-
dureira Nunes.

Danilo José Gomes Fernandes, 
estado civil solteiro, profi ssão militar, 
nascido em Subdistrito Cerqueira 
Cesar, São Paulo, SP no dia doze de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
seis (12/02/1986), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Arlindo Bruno Fernandes 
e de Ana Maria Gouveia Gomes Fer-
nandes.
Tayane Cardoso Pequeneza, esta-
do civil solteira, profi ssão dentista, 
nascida em Subdistrito Tucuruvi, São 
Paulo, SP no dia oito de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e nove 
(08/02/1989), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de José Carlos Gomes Pequene-
za e de Silvana Regina Hipolito Cardo-
so Pequeneza.

Rodrigo Rios Lima, estado civil divor-
ciado, profi ssão operador de produ-
ção, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e quatro de julho de mil novecen-
tos e oitenta e seis (24/07/1986), resi-
dente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Antonio 
Rios Lima e de Maria da Gloria Lima.
Severina Vieira dos Santos, estado 
civil divorciada, profi ssão operadora 
de produção, nascida em Amaniutuba, 
Lavras da Mangabeira, CE no dia onze 
de outubro de mil novecentos e seten-
ta e quatro (11/10/1974), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de José Vieira 
Campos e de Maria Vieira dos Santos.

Bruno Almeida Ferreira, estado ci-
vil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Guarulhos, SP no dia 
dezenove de fevereiro de mil nove-
centos e noventa e nove (19/02/1999), 
residente e domiciliado em 2º Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Alretiano 
Ferreira Nepomuceno e de Claudete 
Campos de Almeida.
Iasmim Gomes de Lima, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida 
em Guarulhos, SP no dia treze de 
dezembro de dois mil (13/12/2000), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Adão 
de Lima e de Marcia Gomes Flores.

Charles Almeida Miguel, estado civil 
divorciado, profi ssão estudante, nasci-
do em São Paulo, SP no dia dez de 
março de mil novecentos e setenta e 
cinco (10/03/1975), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de José Miguel e de 
Eusmaria Almeida Miguel.
Neila Gusmão da Silva, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP no dia oito de se-
tembro de mil novecentos e setenta e 
oito (08/09/1978), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Nestor Meira da Silva e de 
Neuza Gusmão da Silva.

Victor Ferreira Fernandes, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista de aplicativo, 
nascido em Guarulhos, SP no dia treze de 
setembro de mil novecentos e noventa e 
dois (13/09/1992), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Moises Fernandes e de Marinete Ferrei-
ra da Silva.
Gabriela Gusmão de Lima, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia dezessete de novem-
bro de mil novecentos e noventa e cinco 
(17/11/1995), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Eduardo Santos de Lima e de Neila Gus-
mão da Silva.

José Aldo da Silva, estado civil solteiro, 
profi ssão polidor, nascido em Bezerros, PE 
no dia primeiro de agosto de mil novecentos 
e oitenta e um (01/08/1981), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Antonio Manoel da Silva e de 
Virginia Maria da Conceição.
Luana Alves Guedes, estado civil solteira, 
profi ssão zeladora, nascida em Ubaitaba, 
BA no dia dez de fevereiro de mil novecen-
tos e oitenta e três (10/02/1983), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Adalberto Auto Guedes e 
de Genildes Alves Guedes.

Alexandre Carlos Henrique Defácio, es-
tado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Rolândia, PR no dia três de 
maio de mil novecentos e noventa e quatro 
(03/05/1994), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Antonio Carlos Defácio e de Rosa Ma-
ria da Silva Defácio.
Flaviane Fernanda de Freitas, estado civil 
solteira, profi ssão frentista, nascida em Mai-
riporã, SP no dia quatorze de novembro de 
mil novecentos e oitenta e oito (14/11/1988), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Luiz Gonzaga de 
Freitas e de Zoraide da Silva Freitas.

Weslley Eduardo Blanco Triana, 
estado civil solteiro, profi ssão eletro-
técnico, nascido em Guarulhos, SP 
no dia vinte e nove de setembro de 
mil novecentos e noventa e quatro 
(29/09/1994), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Sergio Blanco Triana e de Gra-
ciene da Conceição Eduardo.
Michelle Vanessa de Lima, estado 
civil divorciada, profi ssão contadora, 
nascida em São Paulo, SP no dia treze 
de julho de mil novecentos e oitenta e 
quatro (13/07/1984), residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jor-
ge de Lima e de Alzira Santos de Lima.

Rubens Matos Quintero, estado civil 
solteiro, profi ssão gerente de manuten-
ção, nascido em Subdistrito Bela Vista, 
São Paulo, SP no dia vinte e um de 
novembro de mil novecentos e oitenta 
e oito (21/11/1988), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Rubens Antonio Quintero 
e de Dilaberg Matos de Oliveira Quin-
tero.
Viviane Vaz Felipe, estado civil soltei-
ra, profi ssão assistente administrativo, 
nascida em Subdistrito Pari, São Pau-
lo, SP no dia sete de junho de mil nove-
centos e noventa e três (07/06/1993), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Antonio 
Felipe e de Marlene Vaz Leite.

Alexandre Henrique Barbosa de 
Brito, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em Guarulhos, 
SP no dia vinte e oito de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e nove 
(28/12/1989), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Agnaldo Anselmo de Brito Filho 
e de Natalícia Silva Barbosa de Brito.
Mariana da Fonseca Dias, estado ci-
vil solteira, profi ssão auxiliar fi nanceiro, 
nascida em São Paulo (Reg.Subdistri-
to Alto da Mooca), SP no dia trinta de 
março de mil novecentos e noventa e 
um (30/03/1991), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Ananias Gonçalo Dias e de 
Marluce Gonçalves da Fonseca Dias.

Renato de Souza Nunes, estado civil 
solteiro, profi ssão analista de siste-
mas, nascido em Recife (Reg.8º Dist. 
Jud.Afogados), PE no dia vinte e três 
de julho de mil novecentos e oitenta e 
nove (23/07/1989), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Erinaldo Teixeira Nunes e 
de Raquel Gomes de Souza.
Tatiane da Silva Oliveira, estado civil 
solteira, profi ssão estagiária, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e oito 
de abril de mil novecentos e noventa 
(28/04/1990), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Adelmo de Oliveira e de Hilda 
Maria Pereira da Silva.

Rafael Oliveira Baltazar, estado civil 
solteiro, profi ssão manipulador de FLV, 
nascido em Guarulhos, SP no dia doze de 
dezembro de mil novecentos e noventa e 
oito (12/12/1998), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Claudio Baltazar e de Catarina Oliveira 
Santos.
Paloma Pinheiro da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de máquina, 
nascida em Guarulhos, SP no dia trinta e 
um de julho de mil novecentos e noventa e 
nove (31/07/1999), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Joaquim José da Silva e de Neusa Maria 
Pinheiro.

Alecsandro Ruiz, estado civil solteiro, pro-
fi ssão operador de máquina, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e um de abril de 
mil novecentos e oitenta e três (21/04/1983), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Antoninho Ruiz e 
de Yuriko Haga Ruiz.
Carlla de Abreu Mascarenhas, estado civil 
solteira, profi ssão assistente administrativo, 
nascida em Subdistrito Vila Prudente, São 
Paulo, SP no dia trinta de junho de mil no-
vecentos e oitenta e um (30/06/1981), re-
sidente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Carlos Mascarenhas 
Silva e de Maria Alves de Abreu.

Willians Delmondes Ferreira, estado civil 
solteiro, profi ssão cartorário, nascido em 
Salvador (Reg.Camaçari), BA no dia dois 
de abril de mil novecentos e setenta e nove 
(02/04/1979), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Manoel Mecias Ferreira e de Francinete Es-
pedita Delmondes Ferreira.
Michelle Alessandra Albuquerque e Sou-
sa, estado civil solteira, profi ssão secretária 
acadêmica, nascida em Guarulhos, SP no 
dia doze de junho de mil novecentos e oi-
tenta e dois (12/06/1982), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Antonio José do Amaral e Sousa e 
de Eunice Maranhão Albuquerque e Sousa.

Andson dos Santos Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão supervisor de mecâ-
nico industrial, nascido em Cachoeirinha 
(Reg.1º Distrito de São Bento do Una), 
PE no dia vinte e seis de setembro de 
mil novecentos e noventa (26/09/1990), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Jose Adelson 
dos Santos Silva e de Lenilza dos Santos 
Silva.
Bianca Pinheiro dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Mairiporã (Reg.Subdistrito Tucuruvi, 
São Paulo), SP no dia seis de novem-
bro de mil novecentos e noventa e três 
(06/11/1993), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Valdevino de Sousa Santos e de Neusa 
Maria Pinheiro.

Eduardo Martins Manfredi, estado civil 
solteiro, profi ssão serralheiro, nascido em 
Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP no 
dia primeiro de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (01/01/1985), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Gilberto Conceição Man-
fredi e de Margareth Martins Manfredi.
Maristela Gomes da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida 
em Subdistrito Jardim América, São Pau-
lo, SP no dia treze de outubro de mil nove-
centos e oitenta e seis (13/10/1986), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Pedro Gomes da 
Silva e de Carmelita Maria da Silva.

Edicio Gonçalves Sousa, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Medeiros Neto (Reg.Distrito Cachoeira do 
Mato, Teixeira de Freitas), BA no dia seis 
de agosto de mil novecentos e setenta e 
um (06/08/1971), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de José Gonçalves Barbosa e de Antonia 
Gonçalves Sousa.
Eneliram dos Santos Santana, estado 
civil solteira, profi ssão supervisora de 
operações, nascida em Tietê, SP no dia 
trinta de março de mil novecentos e oiten-
ta e nove (30/03/1989), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Helenita dos Santos Santana.

Wagner Pastor da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão administrador, nascido 
em Guarulhos, SP no dia oito de novem-
bro de mil novecentos e oitenta e oito 
(08/11/1988), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Pedro Pastor da Silva Neto e de Maria 
José da Silva.
Bruna Ribeiro Emerick Oliveira, es-
tado civil solteira, profi ssão assistente 
administrativo, nascida em Curitiba (Reg.
Distrito Pinheirinho), PR no dia três de 
setembro de mil novecentos e noventa 
(03/09/1990), residente e domiciliada 
em 2º Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Hernane Emerick Oliveira e de Noemi 
Ribeiro Emerick Oliveira.

Jean Carlos dos Santos, estado civil sol-
teiro, profi ssão motorista, nascido em São 
Paulo (Reg.Subdistrito Tucuruvi), SP no dia 
quatorze de março de mil novecentos e se-
tenta e sete (14/03/1977), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Bernadete Venancio dos Santos.
Marcela Sampaio Camarda, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo (Reg.Subdistrito Santana), SP no dia 
quatorze de maio de mil novecentos e oiten-
ta e quatro (14/05/1984), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Angelo Camarda Filho e de Suely 
Sampaio da Silva.

Roberto Nunes da Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão autônomo, nascido em Sub-
distrito Ipiranga, São Paulo, SP no dia vinte 
e um de maio de mil novecentos e oitenta 
e dois (21/05/1982), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Sérgio Nunes da Silva e de Elizabeth Delfi -
no da Silva.
Katia Godoy de Medeiros, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida em 
Guarulhos, SP no dia trinta e um de de-
zembro de mil novecentos e oitenta e dois 
(31/12/1982), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Aparicio Carreira de Medeiros e de Alice da 
Cunha Godoy.

Renato Santos de Souza, estado civil soltei-
ro, profi ssão líder de segurança, nascido em 
Guarulhos (Reg.Embu), SP no dia primeiro 
de setembro de mil novecentos e noventa 
e sete (01/09/1997), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Cristina Santos de Souza.
Quésia Josilene de Oliveira Alves, estado 
civil divorciada, profi ssão assistente admi-
nistrativo, nascida em Guarulhos, SP no dia 
quatro de novembro de mil novecentos e 
noventa (04/11/1990), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Valdomiro Teodomiro Alves e de Maria de 
Oliveira Braga Alves.

Antonio Gomes do Nascimento, estado 
civil viúvo, profi ssão pedreiro, nascido em 
Cantagalo, MG no dia doze de junho de mil 
novecentos e cinquenta e oito (12/06/1958), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de José Gomes Souto e 
de Maria Ana do Nascimento.
Michelli Túlio de Araújo, estado civil di-
vorciada, profi ssão manicure, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte de junho de mil 
novecentos e oitenta e cinco (20/06/1985), 
residente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Marcos Túlio de Araú-
jo e de Olinda Bento de Araújo.

Paulo Sergio Teodosio, estado civil solteiro, 
profi ssão advogado, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia vinte e seis de maio de mil 
novecentos e oitenta e nove (26/05/1989), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Paulo Roberto Teodo-
sio e de Silvia Sebastiana Ferreira.
Monalize Esteves de Jesus, estado civil 
divorciada, profi ssão dentista, nascida em 
Guarulhos, SP no dia dezessete de abril de 
mil novecentos e oitenta e oito (17/04/1988), 
residente e domiciliada em neste Subdistrio, 
Guarulhos, SP, fi lha de Aroldo Ribeiro de Je-
sus e de Marize Esteves de Jesus.

Paulo Henrique Abi-Asli Paes, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Subdistrito Belenzinho, São Paulo, SP no dia 
vinte e quatro de setembro de mil novecentos 
e setenta e quatro (24/09/1974), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Valter Paes e de Linda Abi-Asli 
Paes.
Mariana Roberta dos Santos, estado civil 
divorciada, profi ssão funcionária pública 
municipal, nascida em São Paulo (Reg.
Brasilândia), SP no dia trinta de agosto de 
mil novecentos e oitenta e três (30/08/1983), 
residente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Manuelina Maria dos 
Santos.

Luís Cláudio da Silva Teixeira, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido em São 
Gonçalo (Reg.3º Distrito), RJ no dia oito de 
agosto de mil novecentos e oitenta e dois 
(08/08/1982), residente e domiciliado em 
Itaboraí, RJ, fi lho de José Olegario Vieira 
Teixeira e de Geralda Analia da Silva Teixeira.
Valdineide Maria da Silva, estado civil soltei-
ra, profi ssão assistente administrativo, nasci-
da em Distrito Vila Saué, Rio Formoso, PE 
no dia vinte e seis de maio de mil novecentos 
e oitenta e cinco (26/05/1985), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Antonio Vicente da Silva e de Zul-
mira Maria da Conceição.

Augusto Ferreira da Silva Neto, estado 
civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Guarulhos, SP no dia quatro de junho de mil 
novecentos e noventa e quatro (04/06/1994), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Paulo Augusto da Sil-
va e de Cleide Ribeiro da Costa Silva.
Bianca Barbosa de Oliveira, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em São Paulo (Reg.1º Subdistrito de 
Guarulhos), SP no dia dezoito de maio de mil 
novecentos e noventa e sete (18/05/1997), 
residente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Marcio Ribeiro de 
Oliveira e de Risonete Barbosa de Oliveira.

Anderson Marrichi Prates, estado civil 
solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e oito de maio de 
mil novecentos e setenta e oito (28/05/1978), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Wanderley de Brito 
Prates e de Erenildes Marrichi Prates.
Josy Cristiane de Souza Baptista, estado 
civil divorciada, profi ssão vendedora, nascida 
em Guarulhos, SP no dia oito de julho de mil 
novecentos e setenta e oito (08/07/1978), 
residente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de José Mariano Baptis-
ta e de Lourdes de Souza Arantes Mariano 
Baptista.
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Peterson Willians Guedes da Silva, es-
tado civil solteiro, profi ssão motoboy, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia vinte e três 
de abril de mil novecentos e noventa e oito 
(23/04/1998), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Alvaro Aparecido da Silva e de Cintia Rosa 
Guedes.
Jéssica da Costa Jerônimo, estado civil 
solteira, profi ssão atendente de loja, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia nove de 
maio de mil novecentos e noventa e sete 
(09/05/1997), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Bernadete da Costa Farias.

Antonio Aldo de Araujo Rodrigues, es-
tado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido 
em São Julião, PI no dia dezesseis de no-
vembro de mil novecentos e oitenta e dois 
(16/11/1982), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de Li-
banio Severiano Rodrigues e de Maria das 
Neves de Araujo Rodrigues.
Michele Gomes, estado civil solteira, pro-
fi ssão do lar, nascida em Guarulhos, SP no 
dia seis de maio de mil novecentos e oitenta 
e sete (06/05/1987), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Maria Aparecida Scalisse.

Fábio Júnior Rodrigues Carvalho, estado 
civil solteiro, profi ssão motoboy, nascido 
em Guarulhos, SP no dia onze de dezem-
bro de mil novecentos e noventa e seis 
(11/12/1996), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Antonio Soares de Carvalho e de Ilza Ro-
drigues da Silva.
Cristina Cabral Lopes, estado civil sol-
teira, profi ssão atendente 3, nascida em 
Guarulhos, SP no dia dez de julho de mil 
novecentos e noventa e sete (10/07/1997), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Moises Lopes e 
de Rosimeire Cabral.

Arthur de Araujo Salles Barbosa, estado 
civil solteiro, profi ssão autônomo, nasci-
do em Distrito Itaquera, São Paulo, SP no 
dia sete de novembro de mil novecentos e 
noventa e um (07/11/1991), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Jorge Salles Barbosa Filho e de 
Rosemeire Aparecida de Araujo.
Marta Maria dos Santos Lima, estado civil 
solteira, profi ssão técnica de tráfego, nasci-
da em Maceió (Reg.Matriz de Camaragibe), 
AL no dia vinte e seis de agosto de mil no-
vecentos e noventa e seis (26/08/1996), re-
sidente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de José Junior Moreira 
Lima e de Maria Madalena dos Santos.

Michael Dias de Oliveira, estado civil 
divorciado, profi ssão salgadeiro, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e três de 
janeiro de mil novecentos e noventa e dois 
(23/01/1992), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Adão Dias de Sousa Filho e de Maria Narc 
Oliveira Silva Souza.
Andressa Lilian Moraes dos Santos, 
estado civil solteira, profi ssão massotera-
peuta, nascida em Subdistrito Belenzinho, 
São Paulo, SP no dia dezesseis de janeiro 
de mil novecentos e noventa (16/01/1990), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Joaquim Monteiro 
dos Santos e de Maria de Oliveira Moraes 
dos Santos.

Luiz Fernando Santana Tavares, estado 
civil solteiro, profi ssão operador de máqui-
nas, nascido em Guarulhos, SP no dia cin-
co de março de mil novecentos e oitenta e 
cinco (05/03/1985), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Pericles da Silva Tavares Neto e de Neuracy 
Xavier Santana.
Celia Aparecida Ribeiro, estado civil di-
vorciada, profi ssão manicure, nascida em 
Valinhos, SP no dia dois de setembro de mil 
novecentos e oitenta e dois (02/09/1982), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Aparecido Alves 
Ribeiro e de Maria Tereza Theodoro Ribeiro.

Donatan Umbelino Pereira da Silva, 
estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
aplicador técnico, nascido em Guarulhos, 
SP no dia vinte e sete de novembro de mil 
novecentos e noventa e dois (27/11/1992), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Antonio Pereira 
da Silva e de Josefa Umbelino Pereira da 
Silva.
Alessandra Marques, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Guarulhos, 
SP no dia dezesseis de maio de dois mil 
(16/05/2000), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Silvana Aparecida Marques.

Alexandre Bernardes da Silva, esta-
do civil divorciado, profi ssão pedreiro, 
nascido em Guarulhos, SP no dia oito 
de setembro de mil novecentos e cin-
quenta e nove (08/09/1959), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Manoel Bernar-
des da Silva e de Maria Menconcini da 
Silva.
Silvana Aparecida Marques, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de limpe-
za, nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e cinco de julho de mil novecentos 
e sessenta e nove (25/07/1969), resi-
dente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de João Mar-
ques e de Maria Vita Marques.

Fábio Henrique Andrade de Jesus, 
estado civil solteiro, profi ssão operador 
de produção, nascido em Guarulhos, 
SP no dia vinte e três de outubro de 
mil novecentos e noventa e quatro 
(23/10/1994), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Fábio de Jesus Cunha e de 
Claúdia de Andrade Cunha.
Jennifer Alves Barbosa, estado ci-
vil solteira, profi ssão auxiliar de loja, 
nascida em São Paulo (Reg.Distrito 
São Miguel Paulista), SP no dia vinte 
e sete de outubro de mil novecentos 
e noventa e quatro (27/10/1994), resi-
dente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Edivaldo 
Gomes Barbosa e de Selma Alves da 
Silva de Moura.

 Isac dos Santos Marcelo, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante geral, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia trinta e 
um de março de mil novecentos e no-
venta e oito (31/03/1998), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Erisvaldo da Silva 
Marcelo e de Elisângela Nunes dos 
Santos Marcelo.
Amanda Gabrielle Alves de Fragas, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo (Reg.1º Subdis-
trito de Guarulhos), SP no dia dezoito 
de agosto de dois mil (18/08/2000), re-
sidente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Raimundo 
Alves de Fragas e de Lidia Maria de 
Fragas.

Roberto Carlos Pereira, estado civil 
solteiro, profi ssão agente de proteção, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte 
de julho de mil novecentos e oitenta e 
sete (20/07/1987), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de José Aparecido Pereira e 
de Magali Batista de Almeida Pereira.
Príscilla dos Santos de Jesus, esta-
do civil solteira, profi ssão cabeleireira, 
nascida em Januária, MG no dia vinte e 
seis de abril de mil novecentos e oitenta 
e oito (26/04/1988), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de José Alves de Jesus e de 
Marta da Silva Santos de Jesus.

Bruno Mayer Ferreira, estado civil solteiro, 
profi ssão confeiteiro, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia doze de janeiro de mil no-
vecentos e oitenta e oito (12/01/1988), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Josemar dos San-
tos Ferreira e de Tatiana Mayer Ferreira.
Pamela Aparecida dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão atendente de tele-
marketing, nascida em Guarulhos, SP no 
dia quatro de setembro de mil novecentos 
e noventa (04/09/1990), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Maria de Lourdes dos Santos.

José Luis da Hora Correia, estado civil 
solteiro, profi ssão instalador de acessórios, 
nascido em Camamu, BA no dia dezesseis 
de novembro de mil novecentos e sessenta 
e sete (16/11/1967), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Cacílio Correia de Freitas e de Izaura 
Maria da Hora.
Edileuza Moreno de Souza, estado civil 
solteira, profi ssão diarista, nascida em 
Feira de Santana (Reg.1º Ofício), BA no 
dia dezesseis de abril de mil novecentos e 
setenta e sete (16/04/1977), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Eleoterio Alexandre de Souza e 
de Maria de Fatima Oliveira Moreno.

João Victor Soares Nascimento, estado 
civil solteiro, profi ssão estoquista, nasci-
do em São Paulo, SP no dia vinte e nove 
de agosto de mil novecentos e noventa e 
sete (29/08/1997), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Carlos Pinto do Nascimento e de Kelly 
Cristina Soares Leandro.
Caroline da Silva, estado civil solteira, 
profi ssão assistente administrativo, nascida 
em São Paulo, SP no dia primeiro de ou-
tubro de mil novecentos e noventa e oito 
(01/10/1998), residente e domiciliada em 
Subdistrito Santo Amaro, São Paulo, SP, 
fi lha de Ordalia Santos da Silva.

Sergio Roberto Caetano Ganga, esta-
do civil divorciado, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo, SP no dia vinte 
e sete de setembro de mil novecentos e 
sessenta e seis (27/09/1966), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Joaquim Caetano Ganga 
e de Joana Aparecida Garbim Caetano.
Evelyn Regina Clerice, estado civil divor-
ciada, profi ssão professora, nascida em 
Subdistrito Vila formosa, São Paulo, SP 
no dia quatorze de abril de mil novecentos 
e sessenta e oito (14/04/1968), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de José Sydneo Clerice e 
de Aparecida de Oliveira Paula.
(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL) 

Dayane Araujo Polinario, estado civil 
solteira, profi ssão analista de captação, 
nascida em Guarulhos, SP no dia dezes-
seis de setembro de mil novecentos e 
noventa e oito (16/09/1998), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Fabio Henrique Polinario 
e de Priscila da Costa Araujo.
Janaina Figueiredo Natal, estado civil 
solteira, profi ssão microempreendedora, 
nascida em São Paulo (Reg.Itaquaque-
cetuba), SP no dia nove de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e seis 
(09/02/1996), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Milton Serra Natal e de Adriana Figueire-
do Natal.

Josélio Assis de Lima, estado civil divor-
ciado, profi ssão servidor publico, nascido 
em Recife, PE no dia doze de setem-
bro de mil novecentos e setenta e três 
(12/09/1973), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Genival Alves Lima e de Cosma Maria de 
Assis Lima.
Marileide Leandro da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo (Reg.1º Subdistrito de Guarulhos), 
SP no dia nove de janeiro de mil nove-
centos e setenta e nove (09/01/1979), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Raimundo 
Honorato da Silva Neto e de Maria Rita 
Leandro de Oliveira.

Richard Kenny Egidio Martire, estado 
civil solteiro, profi ssão vidraceiro, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e oito de 
dezembro de mil novecentos e setenta e 
quatro (28/12/1974), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de José Braz Martire e de Imaculada 
Egidio Martire.
Marinalva Cosmo da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão vidraceira, nascida 
em Bananeiras, PB no dia doze de feve-
reiro de mil novecentos e setenta e três 
(12/02/1973), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
João Miranda da Silva e de Teresa Cosmo 
da Silva.

Lucas Cordeiro Sousa Lopes, estado 
civil solteiro, profi ssão barbeiro, nasci-
do em Boituva (Reg.1º Subdistrito de 
Guarulhos), SP no dia dois de feverei-
ro de mil novecentos e noventa e nove 
(02/02/1999), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Francisco Natal Sousa Lopes e de Maria 
da Graça Cordeiro.
Janaina Maria da Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão cabeleireira, nascida em 
Guarulhos, SP no dia cinco de outubro 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(05/10/1994), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Genivaldo Manoel da Silva e de Maria 
Margarida de Oliveira.

Eduardo Manoel do Nascimento Bolsa, 
estado civil divorciado, profi ssão empresá-
rio, nascido em Subdistrito Aclimação, São 
Paulo, SP no dia dez de setembro de mil 
novecentos e setenta e quatro (10/09/1974), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Manoel do Nas-
cimento Bolsa e de Elisa do Nascimento 
Bolsa.
Ana Paula Vieira da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão empresária, nascida em 
Guarulhos, SP no dia trinta de abril de mil 
novecentos e noventa e seis (30/04/1996), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Severino Jose da 
Silva e de Sandra Quitéria Vieira da Silva.

Henrik Ole Huss, estado civil solteiro, pro-
fi ssão técnico de alimentos, nascido em 
Alemanha no dia onze de fevereiro de mil 
novecentos e setenta e oito (11/02/1978), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Dietmar Huss e 
de Bärbel Huss.
Valdenice da Silva Souza, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar geral, nasci-
da em Machados, PE no dia dezesseis de 
março de mil novecentos e oitenta e quatro 
(16/03/1984), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Valdemar Raimundo 
da Silva e de Maria Moisés da Silva.

Victor Hugo Santos Silva, estado ci-
vil solteiro, profi ssão gerente, nascido 
em Uberlândia, MG no dia primeiro de 
janeiro de mil novecentos e noventa e 
três (01/01/1993), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Erivan Alves da Silva e de 
Andréia Vânia dos Santos Alves.
Leticia Conceição Bispo, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de produção, 
nascida em Subdistrito Belenzinho, 
São Paulo, SP no dia onze de maio 
de mil novecentos e noventa e oito 
(11/05/1998), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lha de Carlos Alberto Bispo e de Denise 
Izabel da Conceição Bispo.

Ezio de Jesus Sena, estado civil soltei-
ro, profi ssão auxiliar administrativo jú-
nior, nascido em Itajuípe, BA no dia seis 
de agosto de mil novecentos e oitenta 
e seis (06/08/1986), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Esio Pereira de Sena e de 
Vera Maria de Jesus.
Jennefer Dias Oliveira, estado civil 
solteira, profi ssão analista de comércio 
digital, nascida em Guarulhos, SP no 
dia dez de dezembro de mil novecentos 
e noventa e um (10/12/1991), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Roosevelt Se-
vero Oliveira e de Maria Celeni Alves 
Dias.

Claudio Roberto dos Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão autônomo, nas-
cido em Franco da Rocha, SP no dia 
trinta e um de agosto de mil novecen-
tos e noventa (31/08/1990), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Valter Alves dos 
Santos e de Ana Isidora Barbosa dos 
Santos.
Eloisa da Silva Reis, estado civil sol-
teira, profi ssão analista de RH, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dezoito de 
março de mil novecentos e noventa e 
quatro (18/03/1994), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Vicente Dias dos Reis 
e de Maria José da Silva Reis.

Raphael Oliveira Narasaki, estado 
civil solteiro, profi ssão programador, 
nascido em Guarulhos, SP no dia nove 
de junho de mil novecentos e noventa 
e quatro (09/06/1994), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Gerson Silva Narasaki 
e de Gislei Oliveira Narasaki.
Stephanie Alves da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista, nas-
cida em São Paulo (Reg.Subdistrito 
Santana), SP no dia onze de janeiro 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(11/01/1994), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Carlos Roberto da Silva e de 
Marcia Alves da Silva.

Izidiel de Claudio Silva, estado civil soltei-
ro, profi ssão auxiliar de logística, nascido em 
Paranagua, PR no dia quatro de abril de mil 
novecentos e oitenta e seis (04/04/1986), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Raimundo Ponciano 
da Silva e de Almerinda Pinheiro de Claudio 
Silva.
Graziele Hais Oliveira, estado civil solteira, 
profi ssão assistente administrativo, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia vinte e oito 
de outubro de mil novecentos e oitenta e 
cinco (28/10/1985), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Paulo Lázaro de Oliveira e de Solange 
Hais Oliveira.

Luciano Vieira da Silva, estado civil soltei-
ro, profi ssão motorista, nascido em Distrito 
Monte Real, Santo Antonio da Platina, PR 
no dia vinte e dois de julho de mil novecen-
tos e setenta e três (22/07/1973), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Anibal Vieira da Silva e de 
Conceição Aparecida da Silva.
Terezinha Maria Ferreira, estado civil sol-
teira, profi ssão demonstradora, nascida em 
Vitória da Conquista, Estado da Bahia (Reg.
Arapiraca-AL, 2º Distrito) no dia trinta e um 
de dezembro de mil novecentos e setenta 
e três (31/12/1973), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Ferreira da Cruz e de Maria José da 
Conceição.

Guilherme Henrique Cunha, estado civil 
solteiro, profi ssão policial militar, nascido em 
Belo Horizonte (Reg.3º Subdistrito), MG no 
dia vinte e nove de setembro de mil nove-
centos e noventa e três (29/09/1993), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Luiz Marcos Cunha 
e de Arlete da Conceição Cunha.
Isabel Júnia Alves, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Belo Horizonte 
(Reg.Distrito Venda Nova), MG no dia vinte 
e um de maio de mil novecentos e noventa 
e oito (21/05/1998), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de João Alves da Silva e de Maria Clara da 
Silva.

Luiz Magno da Silva, estado civil di-
vorciado, profi ssão empresário, nasci-
do em Sertanópolis, PR no dia quinze 
de junho de mil novecentos e quarenta 
e nove (15/06/1949), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Manoel José da Silva 
e de Maria José Ferreira da Silva.
Maria Conceição Valejo, estado civil 
solteira, profi ssão advogada, nascida 
em Tupã, SP no dia vinte e sete de 
julho de mil novecentos e quarenta e 
nove (27/07/1949), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Manoel Henrique Valejo e 
de Ernesta Henrique Zanatta.

Felipe Daniel Pivaro, estado civil 
solteiro, profi ssão servidor público es-
tadual, nascido em São Paulo (Reg.
Subditrito Santana), SP no dia quatorze 
de agosto de mil novecentos e oitenta e 
quatro (14/08/1984),residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Jose Irineu Pivaro e de 
Sueli Costa Pivaro.
Karen Guimarães Costa, estado civil 
solteira, profi ssão assistente de con-
domínio, nascida em Subdistrito Vila 
Guilherme, São Paulo, SP no dia vinte 
e três de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e dois (23/01/1982), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Eli dos Santos 
Costa e de Maria do Carmo Guimarães 
Pires.

Wellington Melo Pedroso, estado civil 
solteiro, profi ssão músico, nascido em 
Guarulhos, SP no dia dez de setembro 
de mil novecentos e setenta e nove 
(10/09/1979), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Moacyr de Moraes Pedroso e 
de Cícera André de Melo Pedroso.
Aline Ferreira dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão intérprete, nascida 
em Aracaju (Reg.8º Ofício), SE no dia 
dez de outubro de mil novecentos e 
oitenta e cinco (10/10/1985), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Adelson Ferrei-
ra dos Santos e de Maria Vitoria dos 
Santos.

Adólesio da Silva Araujo, estado civil 
solteiro, profi ssão encarregado, nasci-
do em Canavieiras, BA no dia primeiro 
de abril de mil novecentos e setenta e 
cinco (01/04/1975), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Prisco de Souza Araujo e 
de Almira Feliciana da Silva Araujo.
Regiane Ferreira dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão diarista, nascida 
em Belmonte (Reg.Teixeira de Freitas), 
BA no dia cinco de outubro de mil no-
vecentos e oitenta e três (05/10/1983), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Louris-
valdo dos Santos e de Lelita Ferreira 
dos Santos.

Odair Pegoraro, estado civil divorcia-
do, profi ssão aposentado, nascido em 
Votuporanga, SP no dia vinte de no-
vembro de mil novecentos e cinquenta 
e três (20/11/1953), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Luiz Pegoraro e de Candida 
da Silva Pegoraro.
Luciene Pinto de Jesus, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Poço Verde, SE no dia quatorze de de-
zembro de mil novecentos e setenta e 
dois (14/12/1972), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Eronides Fontes de Jesus 
e de Raimunda Pinto.

Rodrigo Alcantara Citta, estado civil sol-
teiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Subdistrito Lapa, São Paulo, SP no dia 
dez de março de mil novecentos e noventa 
(10/03/1990), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Rogerio Casarin Citta e de Maria José de 
Alcantara Citta.
Ana Carolina Bernardina Delfi no, estado 
civil solteira, profi ssão costureira, nascida 
em Guarulhos, SP no dia quatro de no-
vembro de mil novecentos e noventa e sete 
(04/11/1997), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Rosangela Bernardina Delfi no.

Lucas Godoi Pascuí, estado civil solteiro, 
profi ssão mecânico, nascido em Guarulhos, 
SP no dia seis de maio de mil novecentos e 
noventa e três (06/05/1993), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Pedro Delphino Pascuí Filho e 
de Cristina Godoi Bueno Pascuí.
Mirelle de Carvalho Diogénes, estado civil 
solteira, profi ssão esteticista, nascida em 
Jacobina, BA no dia dez de setembro de mil 
novecentos e noventa e dois (10/09/1992), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Manoel de Car-
valho Diógenes e de Lucinete Benicio de 
Carvalho.

Atenor Santos Alves, estado civil solteiro, 
profi ssão motorista, nascido em Aurelino 
Leal (Reg.Ubaitaba), BA no dia vinte e cinco 
de agosto de mil novecentos e sessenta e 
quatro (25/08/1964), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Temistocles Batista Alves e de Joana Bispo 
dos Santos.
Maria do Carmo Messias de Souza, esta-
do civil solteira, profi ssão babá, nascida em 
Gurjão (Reg.Santo André), PB no dia nove 
de outubro de mil novecentos e setenta e 
cinco (09/10/1975), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Edmilson Severino de Souza e de Tereza 
Messias de Souza.

Gabriel Oliveira Bispo, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia oito de novembro de mil 
novecentos e noventa e oito (08/11/1998), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Nilson Souza Bispo 
Junior e de Elaine Cristina de Oliveira.
Mônica Braz de Lima, estado civil soltei-
ra, profi ssão operadora de caixa, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e um de 
março de mil novecentos e noventa e três 
(21/03/1993), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Jose Rodrigues de Lima e de Sueli Braz.

Robson Leite de Oliveira, estado civil sol-
teiro, profi ssão conferente, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia quatro de dezembro de mil 
novecentos e noventa e cinco (04/12/1995), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Antonio Gonçalves 
de Oliveira e de Solange Leite de Oliveira.
Paloma Apolinario dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida 
em Subdistrito Belenzinho, São Paulo, SP 
no dia trinta de agosto de mil novecentos 
e noventa e dois (30/08/1992), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Lazaro José Apolinario dos 
Santos e de Edileusa Maria Pedro.

Vandrei Ricardo de Moura Cavalcanti, 
estado civil divorciado, profi ssão funcioná-
rio público estadual, nascido em Francisco 
Morato, SP no dia vinte e seis de setem-
bro de mil novecentos e setenta e nove 
(26/09/1979), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Nildo José Soares Cavalcanti e de Maria 
Margarida de Moura Cavalcanti.
Danielle Pereira Costa, estado civil solteira, 
profi ssão funcionária pública estadual, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia vinte de maio 
de mil novecentos e oitenta (20/05/1980), re-
sidente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Manoel Tadeu Costa 
e de Maria Lúcia Pereira Costa.

REGISTRO CIVIL 1º 
SUBDISTRITO DE 

GUARULHOS 
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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de linhaClassifi cados

ANUNCIE

A ASBRAD – Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da In-
fância e da Juventude, estabelecida na Rua Vera, nº 60 – Jardim 
Santa Mena –    CEP. 07096-020 – na cidade de Guarulhos e Estado 
de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ nº 02.450.677/0001-57, 
na pessoa de sua presidente, Sra. Dalila Eugenia Maranhão Dias Fi-
gueiredo, nos termos do art. 15º do seu Estatuto, registrado no           1º 
Ofícial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Guaru-
lhos e Estado de São Paulo, CONVOCA para ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA, que se realizará em sua sede, no próximo dia 15 de 
Julho de 2019 às 10h00 em primeira chamada e as 11h00 em se-
gunda chamada com qualquer número de associados, para tratar a 
seguinte ordem do dia:
ABERTURA DA FILIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 
Guarulhos, 29 de Junho de 2019.- 

DALILA EUGENIA MARANHÃO DIAS FIGUEIREDO
Presidente

ATENDIMENTO:
Diariamente das 8h às 18h

Sábado das 8h às 14h
R. Claudino Barbosa, 643 Macedo

2229-5021
96307-8833

R. Claudino Barbosa, 643 Macedo

2229-5021 
96307-8833

ATENDIMENTO:
Diariamente das 8h às 18h

Sábado das 8h às 14h

PACOTES 
PROMOCIONAIS
Lavagem de camisas sociais a 

partir de R$7,50 a peça

                    (no pacote 40 peças )

Oferta 
válida até 

10/07/2019

GAROTAS
Maiores, inician-

tes. Ganhos de até 

R$6.000,00.
À 500 metros do 

metrô Santa Cruz.
Oferecemos 

moradia.
(11) 94762-2027 

Leandro.

Pai Laércio
Consulta de Cartas, Jogo 

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

as fi nalidades

11 95929-5981
     Centro sagrado     Centro sagrado

F: 98148-0102 Robson

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

ar-condicionado, wc, espaço gourmet planejada,

cozinha planejada, iluminação em led e possui 

2 vagas de garagem, portão eletrônico,

monitoramento com câmeras, churrasqueira.

Rua Rio Espera - Jardim Santa Clara - Guarulhos/SP

Agende uma visita e vivencie

uma experiência única!

COMUNICADO 
Prezado Sr. Felipe Alencar Grossi, 
colaborador da UNIMED GUARULHOS 
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, 
ocupante do cargo DE ASSISTENTE 
DE FARMÁCIA, solicitamos o seu 
comparecimento com máxima urgência, 
no prazo máximo de 48 horas, no setor de 
Gestão de Pessoas da empresa, situado 
na Rua Tapajós, 269, Jardim Barbosa – 
Guarulhos/SP – CEP: 07111-340.

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

Empresa em 
Expansão 

Contrata

Enviar curriculo para
ll.magagnin@uol.com.br

Auxiliar de 
Faturamento

Ótimo ambiente de 
trabalho

Localização Centro (Guarulhos)

Salário compativel 
com a função Desentupimento 

Desinsetização
Desratização

Descupinização
Limpeza de caixas 

de água 
Caminhão limpa fossa

Jardinagem e 
manutenção de piscinas 
4218-7223/98465-4430

   VEÍCULOS 
 AUTOS 

 PRISMA 1.4 
 Cinza fl ex c/dh. 2008 
R$17.800,00. F:97046-5860 
whats. 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

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

 CASA TÉRREA 
 3cmds próx ao centro. V Moreira. 
Tr c/ prop. F:99649-0595 

 CASA JD ADRIANA 
 3 cmds, próx ao Sesi. Tr c/ prop. 
F:99649-0595 

 VENDE-SE 

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

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

 CASA LINDA 
 2dorms, 2vagas. Edícula. 
R$400.000. 97254-0000/97212-
8941 

 SITIOS E CHÁCARAS 

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

 SERVIÇOS 
 INFORMÁTICA 

 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 Seu computador quebrou, está 
com vírus e não entra na inter-
net? At domicílio. Tx única R$50. 
F:96287-3240whats/ 2026-1845 
ac cartões.   
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