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Imagens online de patrimônios 
históricos de Guarulhos são 
disponibilizadas pela prefeitura
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LUTO: O jornalista Paulo Henrique Amorim será enterrado nesta quinta-feira (11) no Rio; aos 
77 anos, ele sofreu um infarto em casa após jantar com a família nesta quarta-feira
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O texto-base da reforma da Previdência foi aprovado nesta quarta 
(10) com folga de 71 votos; a 2a votação deve ocorrer até esta sexta

Câmara aprova 
texto em 1o turno
com 379 votos
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Governo de SP homenageia os policiais Nota 10 do mês de julho
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Menores de cinco anos já
podem fazer a biometria
para tirar o RG em São Paulo
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Vacinação contra o sarampo terá início 
nesta quinta-feira em todas as UBSs

Família é encontrada morta 
em Bonsucesso; suspeita-se 
de asfi xia com churrasqueira
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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° 2167
09/07/2019
27 - 37 - 38 - 43 - 45 - 54

 
Lotofácil
Concurso n° 1838
10/07/2019 
01 - 03 - 05 - 08 - 09
10 - 12 - 15 - 16 - 18
20 - 21 - 22 - 23 - 25

Lotomania
Concurso n° 1985 
09/07/2019
01 - 10 - 12 - 14 - 22
26 - 31 - 35 - 37 - 41
44 - 48 - 54 - 55 - 56
66 - 72 - 78 - 87 - 95

Dupla Sena
Concurso n° 1958
09/07/2019
Primeiro sorteio 
06 - 24 - 30 - 40 - 44 - 49
Segundo sorteio
02 - 14 - 32 - 40 - 44 - 46

Federal
Extração n° 05404
10/07/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   84758          500.000,00
2º  81824             27.000,00 
3º  91850             24.000,00
4º  17501               19.000,00
5º  2088               18.329,00

O feriado prolongado 
em São Paulo de 9 de 
julho – que celebra a 
Revolução Constitucio-
nalista de 1932 – teve 26 
mortes em acidentes nas 
rodovias, uma redução 
de 3,7% em relação ao 
ano passado, segundo 
balanço do Comando de 
Policiamento Rodoviário 
(CPRv).

A maioria das ocorrên-
cias está relacionada a 
imprudência de motoris-
tas, sendo 12 mortes em 
colisões (46,16%) e seis 
vítimas de atropelamen-
tos (23,08%), que juntas 
correspondem a 69,24% 
dos mortos. 

Neste ano, o feriado, 
comemorado na terça-
-feira, teve um dia a mais 
que no ano passado.

O balanço aponta 
que foram feitas 28.739 
autuações, um aumen-
to de 41,68%, além de 
autuações por excesso de 

velocidade com registro 
de 26.402 imagens de 
radar. Por outro lado, 
diminuiu 15,42% o número 
de motoristas flagrados 
na Lei Seca, com 417 
ocorrências.

Mais de 11 mil moto-
ristas fizeram o teste do 
etilômetro neste ano, um 
incremento de 98,89%, 
dos quais 26 foram 
presos em flagrante pelo 
crime de embriaguez ao 
volante. Desse total, dez 
se envolveram em aciden-
tes de trânsito.

A Operação Nove de 
Julho registrou prisão em 
flagrante de 55 pessoas 
por outros crimes, que 
representa uma alta de 
10%, e 21 procurados pela 
Justiça foram recaptura-
dos e levados para o sis-
tema penitenciário. Houve 
também a apreensão 
de mais de mil quilos de 
drogas e 400 mil maços 
de cigarros.

Feriado de 9 de Julho
teve 26 mortes nas
estradas de São Paulo

Reprodução

O governo federal pre-
tende editar em agosto uma 
medida provisória alterando 
o Programa Mais Médicos e 
reincorporando profissionais 
cubanos. Eles tiveram de sair 
do programa com o rompi-
mento do acordo de cola-
boração entre Brasil e Cuba, 
mas a ideia é que voltem a 
trabalhar na atenção básica 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) por um período de 
dois anos. Terminado esse 
prazo, precisarão revalidar o 
diploma.

A estimativa é de que 2 

mil dos 8 mil profissionais 
que vieram para o Brasil 
permaneceram aqui depois 
do fim do acordo, muitos na 
esperança de serem readmi-
tidos no SUS. Cerca de 700 
médicos têm a situação regu-
larizada, porque se casaram 
com brasileiros. Somente os 
cubanos que trabalharam no 
Mais Médicos e permanece-
ram no País teriam direito à 
reincorporação, por meio de 
um credenciamento.

O esboço da nova propos-
ta deverá ser apresentado a 
parlamentares esta semana. 

Governo vai mudar Mais Médicos 
de novo, para reincorporar cubanos

[ Cena do dia ]

 Protesto em São Paulo

Um ato contra a reforma da Previdência convocado por centrais sindicais reuniu manifes-
tantes na Avenida Paulista, nesta quarta-feira (10). O grupo se concentrou no vão livre do 
Masp por volta das 17h e a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana acompanharam a 
manifestação.

Paulo Pinto/Fotos Públicas
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A secretária de Saúde 
de Guarulhos, Ana Cris-
tina Kantzos, concedeu 
uma coletiva de impren-
sa nesta quarta-feira (10) 
no auditório do Paço 
Municipal para anunciar 
que o governo do estado 
estenderá a Campanha 
de Vacinação contra o 
sarampo em Guarulhos a 
partir desta quinta-feira 
(11), com o envio de 164 
mil doses da vacina ao 
município. 

A entrevista também 
teve por objetivo pedir 
o apoio dos veículos de 
comunicação na divulga-
ção da campanha, que é 
destinada aos jovens de 
15 a 29 anos, faixa etária 
considerada a mais vul-
nerável para a doença.

 “Precisamos da ajuda 
de vocês para informar 
que as doses estarão 

disponíveis em todas 
as Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) a partir 
desta quinta-feira. Que-
remos imunizar indis-
criminadamente todas 

as pessoas nessa faixa 
etária antes da volta 
às aulas e, para tanto, 
também vamos organizar 
uma força-tarefa para 
vacinar essa população 

em locais de grande 
circulação de público, 
como nos shoppings, em 
cinemas, no Sesc, no ae-
roporto, em terminais ro-
doviários e nos parques”, 

disse a secretária.
 Com 11 casos de sa-

rampo confirmados até 
o momento, Guarulhos 
será o único município 
da região do Alto Tietê 
a receber a campanha. 
Osasco, São Bernardo 
do Campo, Santo André 
e São Caetano do Sul 
são cidades onde já há a 
circulação do vírus. Preo-
cupado com a confirma-
ção dos primeiros casos 
no município no início do 
mês passado, o prefeito 
Guti foi pessoalmente 
solicitar mais doses da 
vacina ao governador 
João Doria.

 Dos 11 casos de saram-
po confirmados na cida-
de, três são de pessoas 
que residem no distrito 
Pimentas: Jardim Brasil, 
Pimentas e Jardim Arujá. 
Dois estão no distrito 

Cumbica (Jardim Angéli-
ca e Jardim das Nações), 
dois no distrito Vila Gal-
vão (Vila Galvão e Vila 
Rosália) e os outros três 
são dos seguintes bair-
ros: Vila Augusta, Vila 
Lanzara (região Centro/
Paraventi) e Jardim Dou-
rado (região Gopoúva/
Paraventi).

 Durante a coletiva, 
a secretária também 
traçou um panorama da 
situação do sarampo no 
estado de São Paulo e 
explicou como tem sido 
o trabalho de bloqueio e 
varredura para evitar que 
o vírus se torne circu-
lante na cidade, com a 
vacinação de todos os 
moradores que estão 
com a dose em atraso 
em um raio de oito quar-
teirões de onde houve a 
confirmação do caso.

Vacinação contra o sarampo começa 
nesta quinta na cidade de Guarulhos
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Antônio Boaventura

O presidente da Câmara, 
vereador Professor Jesus 
(sem partido), disse que a 
relação dele com o prefeito 
Guti (PSB) não foi abalada 
por conta das divergên-
cias que existiu durante a 
tramitação do projeto de 
lei relacionado à reestru-
turação administrativa do 
Legislativo. 

“Nós conversamos e 
acredito que ele tomou 
essa decisão [de vetar o 
projeto] e achamos por 
bem derrubar [o veto]. 
Continuamos na mesma 
comum unidade, na mes-
ma situação e acho que 
não tem problema algum. 
Aí é cada um com sua 

visão referente ao projeto 
e cabe a nós respeitar”, 
explicou Jesus.

O líder do governo, verea-
dor Eduardo Carneiro (PSB), 
entende que os vetos de 
ambos os lados são coisas 
distintas e que não interfere 
nas atribuições pertinentes 
ao legislativo e executivo, 
além de defender a indepen-
dência entre os poderes.

“A relação institucional 
entre a Câmara e o Exe-
cutivo continua da mesma 
forma. O próprio prefeito 
Guti já foi vereador. Ele sabe 
como funciona esta inter-
-relação entre os poderes. 
E não é falácia. Há uma 
independência de poderes”, 
declarou Carneiro.

Jesus diz que relação com Guti se 
mantém intacta após divergências

A Prefeitura de Guarulhos 
disponibiliza reprodução de 
imagens de domínio públi-
co, uma coleção de fotos 
de patrimônios históricos 
do município, para consulta 
online no site da Wikime-
dia Commons, utilizando 
licenças livres. O projeto, 
mantido pela Wikimedia 
Foundation, tem como ob-
jetivo servir de repositório 
para imagens e outros tipos 
de multimídia.

A iniciativa foi alcançada 
por meio de parceria entre 
a Secretaria de Cultura e 
a Wiki Movimento Brasil, 
colocando à disposição dos 
internautas 50 fotografi as 

históricas da cidade de 
Guarulhos, dentre as quais 
a do Sítio da Candinha, a 
antiga Igreja do Rosário dos 
Homens Pretos, a Biblioteca 
Monteiro Lobato, a Igreja 
Bom Jesus da Cabeça, a 
Casa Amarela - Praça IV 
Centenário e o Estádio 
Fioravante  Iervolino, entre 
outras. 

O acesso às imagens é 
feito pelo site https://com-
mons.wikimedia.org. No 
canto superior direito, basta 
digitar o nome do patrimô-
nio desejado na barra de 
pesquisa. As imagens são 
classifi cadas como traba-
lhos não artísticos, de auto-

res desconhecidos ou que 
faleceram antes de 1936. 

Para informações sobre 
quais imagens estão dispo-
níveis e conhecer o termo 

de acordo entre a Prefeitura 
de Guarulhos e a Wikime-
diaCommons, acessehttp://
portaleducacao.guarulhos.
sp.gov.br.

Guarulhos disponibiliza imagens online 
de patrimônios históricos do município

Casal e criança de 2 anos são achados mortos 
em casa com churrasqueira acesa no quarto
Ulisses Carvalho 

Um casal e uma criança 
de dois anos foram encon-
trados sem vida dentro do 
quarto da residência na 
rua Piau, em Bonsucesso, 
na noite de terça-feira (9). 
Ao lado dos corpos havia 
uma pequena churrasquei-
ra que teria sido acesa 
para aquecer a casa; a 
polícia suspeita de que 
as vítimas morreram após 
inalar a fumaça, já que 
todo o ambiente estaria 
fechado. 

O homem foi identificado 
Uildes Lima Moreira, de 27 
anos, e trabalhava como 
pedreiro. A esposa é Gil-
nara Pinheiro de Jesus e a 
criança é Brenno Pinheiro, 
2, segundo os policiais 
que atenderam a ocor-
rência. A Polícia Civil não 
soube informar a idade da 
mulher até a conclusão 
desta edição. O boletim 
de ocorrência foi lavrado 
no 7° Distrito Policial como 
morte suspeita. 

De acordo com boletim 
de ocorrência, no mo-
mento em que os policiais 
militares entraram na 
residência, pouco antes 
de meia-noite, já encontra-
ram as vítimas sem vida, 

porém, somente exames 
periciais poderão indicar a 
causa da morte. 

Os corpos foram enca-
minhados para o Instituto 
Médico Legal (IML), na 
Vila Rio de Janeiro.  Os 
policiais informaram que 
restos de carvão foram 
encontrados em uma 
pequena churrasqueira de 
alumínio. Os corpos não 
apresentavam sinais de 

violência. 
Na cozinha, havia ape-

nas um prato com diver-
sos pedaços de carne e, 
no quarto do casal, estava 
a churrasqueira, um saco 
de carvão, uma televisão e 
uma pequena mochila. Os 
policiais teriam encontra-
do Moreira abraçado ao 
filho na cama, e mulher 
estaria no chão dentro do 
quarto. 
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O casal havia se mudado 
para a residência há apenas 
um mês, segundo Adauto de 
Souza Santos, 63, proprietá-
rio da casa. “Entraram no dia 
9 de junho e dia 9 de julho 
saíram nesse pior estado”, 
informou Santos, que pres-
tou depoimento à polícia na 
tarde desta quarta. A última 
vez que ele viu os inquilinos 
com vida foi no domingo (7). 

Santos desconfi ou que 
havia ocorrido alguma coisa 
na residência devido as 
luzes acesas e também pela 
criança, que sempre saia 
para brincar. “Na segunda-
-feira estava tudo quieto, a 
criança não saiu para brincar, 
e com isso, achei que eles 
tinham viajado, porém, na 
terça-feira, decidi acionar a 
Polícia Militar”. 

O proprietário que mora no 
mesmo terreno, alegou que 
acionou a PM após retornar 
do trabalho, também como 
pedreiro, na cidade de São 
Bernardo do Campo. “O 
policial abriu a porta, a daí 
ele deparou com os três 
óbitos. O PM não aguentou 
o odor do local. A última vez 
que vi a criança era 22h do 
domingo”, informou. 

Família se mudou para a casa há 
um mês, segundo proprietário 
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Imóvel Comercial
AV. Cap. Aviador Walter Ribeiro

Sobrado
presidente Dutra

Apartamento
Jardim Cumbica

Terreno
Bonsucesso

Sobrado Inocoop
RUA DAVID NASSER,400

Sobrado
Parque Santos Dumont

Apartamento
Bonsucesso

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

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

Cod.1975

Sobrado
Jardim Triunfo

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

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

R$1.700,00 (Fiador)
Cod.2106

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

Salão comercial
Jardim Ottawa

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

escola Maria Leda
R$ 1.500,00+IPTU

Cod.2088

Apartamento
Picanço

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

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

cod.1525

Sobrado
Vila Rio de Janeiro

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

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

permuta em apto menor valor)
cod.2080

Sobrado
Parque Continental II

Lindo Sobrado, prox. a escola 
Palmyra Tagliari. 2dorm, sala, 

coz, 2vgs.R$380.000,00 
(Estuda Permuta em Imóvel 

menor valor, Financ)
Cod.1998

Apartamento
Jd. Flor Da Montanha
Prox. Shopping Maia, 

2Dorm(1Suite),sala 2 amb 
com sacada e espaço 

gourmet.1vg, Lazer 
Completo.R$345 MIL 

(Financ, Est. Prop)
Cod.1940

Apartamento
Água Chata

46m2, Prox. Shopping 
Bonsucesso, 2Dorm, 

sala, coz, 1 wc, piso frio,1 
vg coberta, portaria 24 
Horas.R$180MIl(Aceita 

Financiamento)
Cod.2052

Apartamento
Parque Uirapuru

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

vaga coberta, lazer completo 
s/piscina R$ 155 Mil 

(Financiamento)
Cód.1188

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

3 Dormitórios, sala, cozinha,
2 banheiros, 2 vagas 

cobertas
R$1.000,00
Cód.2139

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

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

permuta em apto menor 
valor em cumbica)

Cód.2125

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

1vaga coberta, todo planejado
R$ 230.000,00 

(Financiamento)
Cod.2090

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

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

Cod.168

Casa Térrea
Cidade Serôdio

Prox. Terminal São João,
2 Dorm, sala, coz, 1wc, área 

de serviço
2 vagas cobertas.

Residencial: R$ 1.200,00
Cód.2150

Pegando o boné
Presidente da ASEC (Associação 

dos Empresários de Cumbica), 
Júnior Araújo está mudando sua 
empresa para Itaquaquecetuba. 
Amanhã no programa Radar ele 
vai explicar o motivo. Em tempo: 
Araújo continua com a comercial 
Eletroferro em Guarulhos…

Frase
“Temos um grupo com 

secretários da Prefeitu-
ra que não cumpre pro-
messas”. Uma amostra 
de como será a entre-
vista de Júnior Araújo…

Edil varonil?
O PROS está de olho no passe do 

secretário Airton Trevisan (Justiça, 
filiado ao PSB). Pela sua fluência 
verbal e influência na classe media 
e maçonaria, é considerado com 
potencial para vereador. Será que 
aceita?...

Data duranga
Por economia, o presidente Jesus 

Freitas (ainda sem partido!) transfe-
riu o site da Câmara para platafor-
ma gratuita (guarulhos.sp.leg.br)...

Batuta
O decreto do prefeito Guti (PSB), 

limitando horas extras, tem dei-
xado alguns setores essenciais 
descobertos, principalmente em 
feriados prolongados. Compete ao 
secretário Peterson Ruan (Gover-
no) atuar como maestro e reger 
exceções…

Magoado
O médico Ademil Matias Goes, 

maçom, que foi importante para 
aproximar em 2016 o então can-
didato Guti do vice-governador 
Márcio França - para obter o PSB - 
, está descontente com o prefeito. 
E próximo do prefeiturável Wagner 
Freitas (PTB)...

Qual sua opinião?
Perceptível: o prefeito Guti (PSB) 

mudou seu estilo de governar. 
Tem saído da Casa Branca e indo 
mais às ruas, se expondo à opi-
nião pública nas redes sociais. 
Intuição própria ou conselho de 
marketeiro?…

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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Reforma da Previdência é aprovada 
em 1º turno com 379 votos a favor

Depois de oito horas de de-
bates, o plenário da Câmara 
dos Deputados aprovou, em 
primeiro turno, o texto princi-
pal da reforma da Previdência. 
A proposta teve 379 votos a 
favor e 131 votos contra.

Em seguida, os parlamen-
tares iniciaram a votação dos 
destaques apresentados pe-

las bancadas. Mais cedo, os 
deputados tinham concorda-
do em derrubar as emendas 
individuais e manter apenas 
as de bancada.

Os destaques mais aguar-
dados eram o que aumenta 
a aposentadoria para as traba-
lhadoras da iniciativa privada 
e o que suaviza as regras de 

aposentadorias para policiais 
e agentes de segurança que 
servem à União.

A reforma da Previdência 
precisava de 308 votos, o 
equivalente a três quintos 
dos deputados, para ser 
aprovada. Se aprovado em 
segundo turno, o texto segue 
para análise do Senado, onde 

também deve ser apreciado 
em dois turnos e depende da 
aprovação de, pelo menos, 49 
senadores.

O debate do texto principal 
foi aberto por volta das 17h, 

quando a Câmara rejeitou 
o último requerimento de 
retirada de pauta da reforma 
da Previdência. Nas últimas 
horas, os líderes dos partidos 
estavam encaminhando as 

orientações para as bancadas.
O presidente da Casa, Ro-

drigo Maia (DEM-RJ), afi rmou, 
nesta quarta, que a Câmara vai 
conseguir votar o projeto em 
dois turnos ainda esta semana.
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Os dois destaques apre-
sentados pelo PSL à reforma 
da Previdência suavizam 
as regras para aposenta-
doria de policiais federais, 
rodoviários federais e 
legislativos. Na sugestão de 
alteração feita pelo partido 
do presidente Jair Bolsonaro, 
policiais homens poderão se 
aposentar aos 53 anos de 
idade, e policiais mulheres, 
aos 52 anos de idade. 

Nos dois casos, será 
preciso pagar um “pedágio” 
de 100% do tempo que falta 
para se aposentar. Isso sig-

nifi ca que, caso faltem dois 
anos para se aposentar, por 
exemplo, o policial terá que 
trabalhar mais quatro anos 
para ter direito à aposenta-
doria. 

Da forma como foi apro-
vado o texto na Comissão 
Especial, os policiais teriam 
que trabalhar até os 55 anos 
(homens e mulheres) para 
ter direito à aposentadoria, 
com 30 anos de contribui-
ção, sendo 25 no exercício 
efetivo da carreira. 

A proposta apresenta-
da pelo PSL já tinha sido 

oferecida à categoria 
pelo próprio presidente 
Bolsonaro, mas tinha sido 
recusada. Diante do fato de 
que poderiam fi car com as 
regras aprovadas na Co-
missão Especial, os policiais 
decidiram, agora, aceitar a 
oferta de uma idade menor, 
mesmo com a obrigação de 
trabalhar o dobro do tempo 
que falta para a aposenta-
doria. Eles defendiam um 
“pedágio” de 17%, o mesmo 
que está no projeto da 
reforma dos militares das 
Forças Armadas.

PSL apresenta emenda para suavizar 
regras para aposentadoria de policiais

Nesta quarta-feira (10), o 
governador em exercício, 
Rodrigo Garcia, e o secre-
tário da Segurança Pública, 
General João Camilo Pires 
de Campos, homenagearam 
integrantes das polícias Civil, 
Militar e Técnico-Científi ca 
com o certifi cado “Policial 
Nota 10”. O evento aconteceu 
no Palácio dos Bandeirantes, 
sede do governo do estado.

“No Policial Nota 10, se 
reconhece o trabalho de 
um policial que teve um 
ato de bravura e defen-
deu a sociedade. Isso cria 
uma referência e mostra o 
respeito que o povo de São 
Paulo tem pela sua polícia”, 
afi rmou Garcia.

As ocorrências que leva-
ram a condecoração aos 
mais de 20 profi ssionais 
envolveram grandes apre-
ensões de drogas, resgates, 
além de prisões, inclusive de 
integrantes de uma organi-

zação criminosa. Também foi 
destacado o trabalho pericial 
para a resolução de um 
homicídio.

“Quando você presta uma 
homenagem a um inte-
grante de uma corporação, 
você está homenageando 
toda a corporação. Tenho a 
convicção de que todos se 
sentem enriquecidos com 
esta homenagem”, ressaltou 
o secretário João Camilo 
Pires de Campos.

Criada pela atual gestão 
da Secretaria da Seguran-
ça Pública, a iniciativa tem 
como objetivo reconhecer 
e estimular o bom trabalho 
policial em todo o Estado. 

Nesta edição da homena-
gem foram selecionados 13 
policiais militares, nove civis 
e dois técnico-científi cos. 
Um médico do Grupo de 
Resgate e Atenção às 
Urgências e Emergências 
(Grau) também foi agraciado.

Estado de São Paulo homenageia
policiais nota 10 do mês de julho
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Menores de cinco anos podem fazer a 
coleta biométrica para tirar RG em SP

A partir de agora, crianças 
de todas as idades podem 
realizar a coleta eletrônica 
padrão das digitais na hora 
de tirar o RG em todas as 73 
unidades do Poupatempo no 
Estado de São Paulo. A nova 
norma facilita o procedimento, 
graças à iniciativa do governo 
de São Paulo de eliminar o 
uso de papel em todos os 
órgãos públicos estaduais.

Até recentemente, o Insti-
tuto de Identifi cação de São 
Paulo (IIRGD) não aceitava a 
coleta biométrica de crianças 
com idade inferior a cinco 
anos, que precisavam utilizar 
tinta nos dedos carimbados 
no papel, como era feito 
antigamente para todos os 
cidadãos, antes da coleta 
biométrica digital.

Em 2017 e 2018, mais de 
820 mil crianças de até 5 
anos tiraram o RG no Estado 
de São Paulo, segundo da-
dos do Instituto de Identifi ca-

ção (IIRGD).
O RG de bebês e crianças é 

um documento que propor-
ciona segurança em todos os 
casos em que a identifi cação 
é necessária – em hospitais, 
escolas ou na hora de abrir 
uma caderneta de pou-
pança, por exemplo. O RG, 
diferentemente da Certidão 
de Nascimento, tem foto e 
impressões digitais, além de 
ser mais fácil de carregar que 
a Certidão de Nascimento. A 
primeira via do RG é gratuita, 
e a segunda via tem uma 

taxa de R$ 39,80.
O Poupatempo atende com 

hora marcada. O agenda-
mento pode ser feito no por-
tal do Poupatempo, inclusive 
pelo celular. Outra opção é o 
aplicativo SP Serviços. Ou pe-
los telefones (11) 4135-9700 
– para ligações da Capital e 
Grande São Paulo ou 0300 
847 1998 – para os demais 
municípios do estado de SP. 
Para ligações de celulares, 
o número para todos os 
municípios do Estado de São 
Paulo é o (11) 4135-9700.
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11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

Ouro, prata e bronze. Assim 
foi o fi m de semana dos atle-
tas de Guarulhos que dispu-
tam os Jogos Regionais em 
São Sebastião/Ilhabela, litoral 
norte de São Paulo. Foram 
nove medalhas conquistadas 
em cinco modalidades dife-
rentes: handebol, basquete, 
tênis, ciclismo e judô.

A ciclista Larissa Brack 
faturou o bronze na prova de 

critérios. Mais tarde, a equipe 
masculina sub-20 de tênis 
conquistou o primeiro ouro 
da delegação de Guarulhos 
nos Regionais. A equipe 
composta pelos atletas 
Gustavo Pereira, Rai de 
Araújo, João Víctor, Ricardo 
Machado e Bruno de Souza 
enfrentou Mogi das Cruzes 
na fi nal, vencendo duas parti-
das e encerrando a disputa.

Divulgação

[ bloco de notas ]

Dois policiais militares do 
15° Batalhão realizaram um 
parto dentro de um veículo 
de modelo Astra, na aveni-
da Brigadeiro Antônio Faria 
Lima, no bairro do Cocaia. 
Os PMs estavam em patru-
lhamento pela Praça Antô-
nio Ranieri Testae, quando 
dois indivíduos que estavam 
em uma motocicleta solicita-
ram apoio aos agentes para 
uma mulher que estaria em 
trabalho de parto.

O caso ocorreu na noite 
de terça-feira (09). O bebê é 
do sexo feminino, de nome 
Laura. “Após os proce-
dimentos, mãe e recém-
-nascido foram socorridos à 
maternidade onde fi caram 
sob cuidados médicos”, 
afi rmou em nota o 15° Bata-
lhão, alegando que mãe e o 
bebê continuam internados 
no Hospital e Maternidade 
Jesus, José e Maria (JJM), 
localizado na região central.

Policiais militares realizam parto 
dentro de veículo no Cocaia

[ bloco de notas ]

Guarulhos conquista mais nove 
medalhas nos Jogos Regionais

Divulgação

Um total de 218 famílias 
foram atendidas pela Prefei-
tura no sábado (6) durante 
o mutirão de cadastramento 
ou atualização do Cadas-
tro Único para Programas 
Sociais (CadÚnico) e Bolsa 
Família no CEU Parque São 
Miguel. A ação foi acompa-
nhada pelo prefeito Guti, 
pelo secretário de Desenvol-
vimento e Assistência Social, 
Alex Viterale, e pelo diretor 

de Assistência Social, Fabio 
Cavalcante.

O prefeito destacou as 
intervenções que estão 
ocorrendo na cidade, como 
a Operação Tapa-Buraco, o 
atendimento descentralizado 
nos CEUs e a redução da 
dívida herdada pela adminis-
tração passada. Guti afi rmou 
que, até o fi nal de sua ges-
tão, entregará uma cidade 
melhor para se viver.

Estão abertas as inscri-
ções para a primeira ofi -
cina gratuita de Produção 
Artística Musical oferecida 
pelo Projeto Clam, uma 
iniciativa que conta com 
apoio do FunCultura, lei 
de incentivo à cultura do 
município de Guarulhos. 
A ofi cina acontece no dia 
20 de julho, sábado, das 
10h às 12h, na sede da 
Associação Cultural Rock 
Guarulhos, no Centro.

Para participar do 
encontro os interessados 
devem se inscrever no 
endereço www.projeto-
clam.com.br. A Oficina 
de Produção Artística 
Musical conta com a 
participação especial da 
produtora e musicista 
Ana Morena, idealizado-
ra do Festival do Sol, um 
dos mais importantes do 
país por revelar novos 
artistas.

Você sabe qual a forma 
correta de produzir um 
currículo? E como se 
vestir para uma entrevis-
ta de trabalho? Estas e 
diversas outras questões 
são abordadas no Pro-
grama Time do Emprego, 
ferramenta da Secretaria 
do Trabalho em parceria 
com o governo do esta-
do de São Paulo que tem 
o objetivo de auxiliar o 
cidadão guarulhense na 
busca por uma vaga de 
emprego.

No programa, que 
consiste em 12 aulas de 
quatro horas cada, os 
participantes recebem 

orientação acerca do 
mercado de trabalho, 
como aulas sobre ela-
boração de currículo e 
preparação para entre-
vistas de emprego, além 
de serem incentivados a 
conhecerem suas habili-
dades e competências e 
estabelecerem metas de 
trabalho e de vida para 
que tenham sucesso na 
busca por uma coloca-
ção no mercado de tra-
balho, além de orientar 
o aluno na busca de um 
emprego compatível com 
seus interesses, habi-
lidades e qualificação 
profissional.

Mutirão do CadÚnico/Bolsa Família 
atende famílias no Parque S. Miguel

Projeto oferece oficinas de produção 
musical e shows abertos nas ruas

Programa Time do Emprego recebe 
inscrições permanentemente

Essa reforma, não!
O sindicalismo sempre defendeu reformas. Caso em-

blemático foi o apoio às reformas de base propostas pelo 
presidente Jango. Para o sindicalismo, cada reforma produz 
um avanço e este cria condições pra novos avanços.

Por isso, em peso, o movimento combate a reforma da 
Previdência, pois a PEC 06/2019 inverte a lógica progres-
sista das reformas e impõe o retrocesso, com o corte de 
direitos, redução no valor de benefícios, aumento da idade 
mínima e ampliação do tempo de contribuição. Portanto, a 
reforma exclui os segurados.

É muito provável que hoje (11) a Câmara de Deputados 
já tenha aprovado a reforma, no padrão proposto pelo 
governo. Se ela passar, seguirá para o Senado. Caso o 
Senado mude o texto, a matéria volta à Câmara. Se não, vai 
ao presidente Jair Bolsonaro, para sanção ou veto.  

Isso é bom ou ruim para os segurados? É ruim. A reforma, 
em síntese, fará o brasileiro trabalhar mais, recolher por 
mais tempo e receber uma aposentadoria menor.

Quais os principais prejudicados? Em regra, todos os 
segurados. Mas a grande prejudicada é a mulher, que terá 
a idade mínima aumentada. Isso retardará a concessão da 
aposentadoria pra quem já exerce dupla ou mesmo tripla 
jornada.

A viúva também será afetada, pois não poderá acumular 
pensão. Ao optar por um só valor, ela terá sua renda acha-
tada, no momento da vida em que está mais fragilizada e 
precisando de tratamento médico e remédios.

Outro retrocesso é que a reforma desvincula a aposen-
tadoria do salário mínimo. Com isso, a pessoa poderá vir a 
receber benefício inferior ao mínimo. No caso do Benefício 
de Prestação Continuada - para idosos muito pobres ou 
doentes - esse valor só será pago a partir dos 65 anos (atu-
almente, 60 anos), mediante comprovação de renda inferior 
a um quarto do salário mínimo, o que restringe o acesso. 

Hoje, pra receber aposentadoria integral, é preciso com-
provar contribuição de pelo menos 35 anos. Esse tempo 
sobe pra 40. Pra quem trabalha em local inseguro, insalubre 
ou com muito ruído, acaba a aposentadoria especial. Passa 
a ser exigida idade mínima. Assim, o metalúrgico, o químico, 
o têxtil, enfi m, o trabalhador que enfrenta condições inse-
guras cairá na regra geral.

O Dieese e outros institutos idôneos mostram que o prin-
cipal perdedor será quem recebe até dois salários mínimos. 
Aliás, o ex-ministro da Fazenda, Ciro Gomes, alerta em 
vídeos que 83% da economia virão dos mais pobres.

Mas e os privilégios? Continuam. A Comissão Especial 
atendeu a bancada ruralista, dando ao agronegócio vanta-
gem fi scal, se uma parte (ainda que pequena) da produção 
for exportada. Esse prêmio retira cerca de R$ 84 bilhões de 
receita da Previdência Social.

Atenção: a Constituição, no Artigo 6º (Capítulo II - Dos 
Direitos Sociais), defi ne o que é a Ordem Social. Pela 
Constituição, a Seguridade é pilar dessa Ordem. Portanto, 
seu desmonte cria um ambiente favorável à desordem 
social. Isso interessa ao trabalhador, ao profi ssional liberal, 
ao empresário produtivo? Não. Mas pode interessar a quem 
quer o Brasil enfraquecido, o Estado desmantelado e o 
povo excluído.

EMPREGO - O governo diz que a reforma criará empregos. 
Mas se nega a publicar seus estudos nesse sentido. Por quê? 

[ artigo ]

José Pereira dos Santos
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Guarulhos e Região e secretário nacional de 
Formação da Força Sindical
E-mail: pereira@metalurgico.org.br
Facebook: www.facebook.com/PereiraMetalurgico
Blog: www.pereirametalurgico.blogspot.com.br
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5º Almoço & Negócios da ACE-Guarulhos 
terá apresentação do cantor Nilton César

SHOW: Ídolo de clássicos como “Professor Apaixonado” e “A Namorada que Sonhei” estará em evento de networking da Associação Comercial, neste domingo (14)

Acontece neste domin-
go, dia 14, no Salão Nobre 
Vila Galvão, a 5ª edição 
do Almoço & Negócios, 
evento da Associação 
Comercial e Empresarial 
de Guarulhos que une 
boa comida, sorteio de 
brindes, espaço kids e 
muitas possibilidades de 
negócios, com um ne-
tworking de alto nível.

Como nos anos anterio-
res, o encontro será brin-
dado com atrações musi-
cais de primeira qualidade. 
Além da banda de pop 
rock UnderRock – que já 
se apresentou nas últimas 
duas edições do evento 
–, a ACE traz o consagra-

do cantor Nilton César, 
conhecido pelos sucessos 
“Professor Apaixonado”, “A 
Namorada que Sonhei” e 
“Férias na Índia”.

Mineiro de Ituiutaba, 
Nilton Cesar começou sua 
carreira como calouro, 
em programas da TV-Rio, 
imitando o astro Orlando 
Dias, na década de 1960. 
Em São Paulo, uma impro-
vável ligação familiar com 
outro grande ídolo na 
época – Moacir Franco – 
levou o cantor a entrar de 
vez no mundo artístico.

Após as primeiras 
gravações e o crescente 
sucesso, Nilton César fez 
“Professor Apaixonado”, 

música que levou o artista 
a se apresentar em todo o 
território nacional, sendo 
uma das músicas mais 
tocadas de 1965. Atual-
mente, Nilton César man-
tém grande número de 
compromissos no Brasil e 
no exterior e divide com 
os dois filhos a adminis-
tração dos negócios.

“O Almoço & Negócios é 
uma oportunidade única de 
trocar cartões com outros 
empresários e levar toda a 
família para uma tarde agra-
dável”, afirma o presidente 
da ACE, William Paneque. 
Para o diretor de Eventos 
Rubens Aquino, as atrações 
atendem a todos os públi-

cos. “Os mais experientes 
terão uma sessão nostalgia 
com o consagrado Nilton 
César. E os mais novos terão 
a banda UnderRock em ple-
no final de semana do Dia 
Mundial do Rock”, apontou.

Serviço
5º Almoço & Negócios 

da ACE-Guarulhos
Domingo, dia 14/07, das 

12h às 17h
Salão Nobre Vila Galvão
Avenida Júlio Prestes, 

99, Torres Tibagy
Preço para associados: 

R$ 65 (não-associado 
paga R$ 95)

Informações e ingressos: 
2137-9333
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Noivo: JOSÉ ROSA SILVA Profi ssão: 
eletricista Estado Civil: solteiro Naturali-
dade: UTINGA UF: BA Data-Nascimen-
to: 08/06/1973 Endereço: neste sub-
distrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
LEOPOLDINO MARIA DE JESUS Mãe: 
JOANA ROSA DE SOUZA 
Noiva: MARINEIDE MELO SANTOS 
Profi ssão: ajudante geral Estado Civil: 
solteira Naturalidade: ILHÉUS UF: BA 
Data-Nascimento: 08/05/1967 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: JOÃO CAMPOS DOS 
SANTOS Mãe: MARIA JOSÉ DE MELO 

Noivo: RONALDO PRECIVALE Pro-
fi ssão: impressor digital Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: SÃO PAULO UF: 
SP Data-Nascimento: 14/06/1974 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: JOÃO PRECIVALE 
Mãe: OLGA GRACINDO PRECIVALE 
Noiva: KELLY REGINA MASTROGIO-
VANNI Profi ssão: professora Estado Ci-
vil: solteira Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 31/12/1979 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: CLÁUDIO ROBERTO 
MASTROGIOVANNI Mãe: APARECIDA 
FATIMA DE PAULA MASTROGIOVAN-
NI 

Noivo: CIESARI CAMARGO GALAN-
TE Profi ssão: motorista Estado Civil: 
divorciado Naturalidade: RIBEIRÃO 
BONITO UF: SP Data-Nascimento: 
22/04/1976 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: FIO-
RAVANTE GALANTE Mãe: NEUZA DE 
CAMARGO 
Noiva: CLEONICE QUITERIA DA 
SILVA Profi ssão: do lar Estado Civil: di-
vorciada Naturalidade: SÃO CAITANO 
UF: PE Data-Nascimento: 20/09/1973 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: CAETANO MANOEL 
DA SILVA Mãe: QUITERIA GOMES DA 
SILVA 

Noivo: CAIO HENRIQUE OLIVEI-
RA DA SILVA Profi ssão: ajudante de 
pedreiro Estado Civil: solteiro Natura-
lidade: GUARULHOS UF: SP Data-
-Nascimento: 22/03/1996 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: ADEILDO MARQUES DA SIL-
VA Mãe: VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA 
Noiva: KATIA REGINA BITTEN-
COURT SOARES Profi ssão: operadora 
de caixa Estado Civil: solteira Naturali-
dade: SÃO PAULO UF: SP Data-Nas-
cimento: 15/06/1992 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - 
Pai: DONIZETE FERREIRA SOARES 
Mãe: FIDELCINA BITTENCOURT SO-
ARES 

Noivo: THOMAS AUGUSTO DA SILVA 
RIVAL Profi ssão: auxiliar de lavande-
ria Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
27/12/1984 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSE 
ANTONIO RIVAL Mãe: MARIA JOSE 
DA SILVA 
Noiva: VALNEIDE APARECIDA PE-
REIRA Profi ssão: vendedora Estado 
Civil: divorciada Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
15/02/1990 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: AR-
MANDO PEREIRA QUINTO Mãe: MA-
RIA APARECIDA PORTES PEREIRA 

Noivo: ROBSON LIMA DA FONSECA 
Profi ssão: auxiliar de produção Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 27/08/1988 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: ANTONIO ALVES DA 
FONSECA Mãe: MARIA DUCILENE LIMA 
Noiva: JÉSSICA GONÇALVES EMERCI-
NI Profi ssão: auxiliar de produção Estado 
Civil: solteira Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 06/04/1989 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: JEFFERSON EMERCINI 
Mãe: SÔNIA APARECIDA GONÇALVES 
EMERCINI 

Noivo: CELSO RICARDO SANTIAGO 
SILVA Profi ssão: analista de marke-
ting Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
04/07/1988 Endereço: Vila Yolanda, Osas-
co, SP Filiação - Pai: WILSON NASCI-
MENTO SILVA Mãe: MARIA CONCEIÇÃO 
SANTIAGO SILVA 
Noiva: RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA 
Profi ssão: do lar Estado Civil: solteira 
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP Data-
-Nascimento: 01/03/1988 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA Mãe: MARIA 
DE LOURDES FEITOSA DE OLIVEIRA 

Noivo: PEDRO LOURÊDO DE BRITO 
NETO Profi ssão: encanador industrial Es-
tado Civil: solteiro Naturalidade: AFOGA-
DOS DA INGAZEIRA UF: PE Data-Nas-
cimento: 04/03/1985 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
LUIZ PEDRO DE BRITO Mãe: MARIA 
PASTORA DA SILVA BRITO 
Noiva: APARECIDA SOARES LOIOLA 
Profi ssão: técnica em nutrição Estado 
Civil: solteira Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 22/10/1986 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: ADÃO DE JESUS LOIO-
LA Mãe: MARIA DE FATIMA SOARES 
LOIOLA 

Noivo: ALEF DIAS DA SILVA Profi s-
são: lider de setor Estado Civil: soltei-
ro Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 04/04/1995 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: SERVULO JOSÉ CORDEIRO DA 
SILVA Mãe: LAURINEIZA BATISTA DE 
SANTANA 
Noiva: APARECIDA DE FÁTIMA DA 
SILVA Profi ssão: do lar Estado Civil: sol-
teira Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 15/07/1993 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: JOSÉ DE PONTES DA SILVA Mãe: 
ANA CÉLIA SIQUEIRA DA SILVA 

Noivo: JOSÉ PINHEIRO DE LIMA FI-
LHO Profi ssão: aposentado Estado Ci-
vil: divorciado Naturalidade: PALMEIRA 
DOS ÍNDIOS UF: AL Data-Nascimento: 
15/12/1965 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ PI-
NHEIRO DE LIMA Mãe: ODETE MARIA 
SILVA DE LIMA 
Noiva: MARILLAC GOMES DA RO-
CHA Profi ssão: costureira Estado Civil: 
solteira Naturalidade: SURUBIM UF: PE 
Data-Nascimento: 03/03/1977 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: SEVERINO FERNANDES DA 
ROCHA Mãe: SEVERINA GOMES DA 
ROCHA 

Noivo: ARAÃO APARECIDO MOREIRA 
Profi ssão: encarregado operacional Esta-
do Civil: solteiro Naturalidade: SÃO PAU-
LO UF: SP Data-Nascimento: 20/05/1993 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: RAUL APARECIDO 
MOREIRA Mãe: MARIA JOSÉ MOREIRA 
Noiva: ISABELA SILVA CONCEIÇÃO 
Profi ssão: operadora de telemarketing 
Estado Civil: solteira Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
04/12/1997 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: GILBERTO 
LIMA DA CONCEIÇÃO Mãe: MARIA LEO-
NICE DA SILVA LIMA 

Noivo: JONATHAN COSTA SOARES 
Profi ssão: ajudante geral Estado Civil: sol-
teiro Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 03/03/1995 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - 
Pai: MAURO PINTO SOARES Mãe: SUE-
LI DE ARAUJO COSTA SOARES 
Noiva: CAROLINA FERREIRA INU-
CENCIO Profi ssão: auxiliar de enferma-
gem Estado Civil: solteira Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
08/04/1997 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ CAR-
LOS ROMEIRO INUCENCIO Mãe: MAR-
JORIE MIRANDA FERREIRA 

Noivo: ANDRÉ SANTOS DO NASCI-
MENTO Profi ssão: ajudante de moto-
rista Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nascimen-
to: 04/06/1989 Endereço: neste sub-
distrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
JAILSON CORRÊA DO NASCIMENTO 
Mãe: MARLUCI SEVERINA DOS SAN-
TOS CORRÊA 
Noiva: HELEN ROBERTA BARBOSA 
DOS SANTOS Profi ssão: vendedo-
ra Estado Civil: solteira Naturalidade: 
Guarulhos UF: SP Data-Nascimento: 
18/11/1997 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: ROBER-
TO DOS SANTOS Mãe: ERICA DINIZ 
BARBOSA 

Noivo: RAFAEL CARDOSO Profi ssão: 
conferente Estado Civil: divorciado Na-
turalidade: JITAÚNA UF: BA Data-Nas-
cimento: 28/07/1965 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
CASSEMIRO CARDOSO Mãe: LIENE 
MARIA DE JESUS CARDOSO 
Noiva: EDINEIDE PEREIRA DA SILVA 
Profi ssão: do lar Estado Civil: divorciada 
Naturalidade: QUEBRANGULO UF: AL 
Data-Nascimento: 05/02/1977 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: VICENTE NAPOLEÃO 
DA SILVA Mãe: MARIA DE FÁTIMA PE-
REIRA DOS SANTOS 

Noivo: CLEIVELTON SANTOS OLI-
VEIRA Profi ssão: ajudante Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: ILHÉUS UF: BA 
Data-Nascimento: 17/08/1997 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: JOSÉ CARLOS PIRES 
OLIVEIRA Mãe: JACI BISPO SANTOS 
Noiva: HELEN MORAIS SIQUEIRA 
Profi ssão: estudante Estado Civil: sol-
teira Naturalidade: GUARULHOS UF: 
SP Data-Nascimento: 01/04/2003 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: HELIO SILVA SIQUEIRA 
Mãe: MARINEIDE MORAIS DE ASSIS 

Noivo: ADAM COLISSI ALVES Profi s-
são: auxiliar de produção Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: SÃO PAULO UF: 
SP Data-Nascimento: 23/01/1991 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: GILMAR ALVES Mãe: 
ANA MARIA COLISSI 
Noiva: MAYARA MORAES DE OLI-
VEIRA Profi ssão: do lar Estado Civil: 
solteira Naturalidade: SÃO PAULO UF: 
SP Data-Nascimento: 18/09/1995 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: MARCELO TEIXEIRA DE 
OLIVEIRA Mãe: MÁRCIA MORAES DE 
OLIVEIRA 

Noivo: WAGNER VERMEILE CHAVES 
Profi ssão: aposentado Estado Civil: sol-
teiro Naturalidade: POÁ UF: SP Data-
-Nascimento: 05/02/1980 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: JOÃO RODRIGUES CHAVES 
Mãe: DEROTILDE RAMOS VERMEILE 
Noiva: MARICÉLIA DA COSTA SILVA 
Profi ssão: do lar Estado Civil: solteira 
Naturalidade: ANDRÉ FERNANDES 
UF: MG Data-Nascimento: 22/02/1980 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: GERALDO SILVA 
Mãe: RITA MARIA DE JESUS 

Noivo: GILMAR DOS SANTOS Profi s-
são: comerciante Estado Civil: solteiro 
Naturalidade: BOA NOVA UF: BA Data-
-Nascimento: 22/07/1982 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: JESULINO JOAQUIM DOS 
SANTOS Mãe: HELENITA ROSA DOS 
SANTOS 
Noiva: IRISMAR HORTEGAL DE 
OLIVEIRA Profi ssão: comerciante Es-
tado Civil: solteira Naturalidade: SÃO 
MATEUS DO MARANHÃO UF: MA 
Data-Nascimento: 25/07/1977 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: ABDIAS OVÍDIO DE OLI-
VEIRA Mãe: ANTONIA HORTEGAL DE 
OLIVEIRA 

Noivo: EDINALDO GERALDO DA 
SILVA Profi ssão: aposentado Estado 
Civil: viúvo Naturalidade: CAETÉS UF: 
PE Data-Nascimento: 13/12/1953 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: JOSÉ GERALDO SO-
BRINHO Mãe: MARGARIDA VIEIRA DA 
CONCEIÇÃO 
Noiva: CLARIONETE BARBOZA 
LEITE Profi ssão: do lar Estado Civil: 
solteira Naturalidade: TEÓFILO OTONI 
UF: MG Data-Nascimento: 30/11/1966 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: ANTONIO BARBOZA 
LEITE Mãe: JULITA GOMES DE MELO 

Noivo: JOHN LENON PEREIRA DE 
FARIAS Profi ssão: porteiro Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: SÃO PAULO UF: 
SP Data-Nascimento: 12/08/1992 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Fi-
liação - Pai: JOÃO JESUS FARIAS Mãe: 
MARINEIDE PEREIRA DE ALMEIDA 
Noiva: ADENILZA DOS SANTOS BA-
RAUNA Profi ssão: camareira Estado 
Civil: solteira Naturalidade: UTINGA 
UF: BA Data-Nascimento: 21/05/1994 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: GILDAZIO DA CRUZ 
BARAUNA Mãe: ABENILDE LIMA DOS 
SANTOS BARAUNA 

Noivo: CARLOS HENRIQUE LOU-
RENÇO DA SILVA Profi ssão: ajudan-
te Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
04/08/1993 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: ANTONIO 
LOURENÇO DA SILVA Mãe: SILVANEI-
DE DA SILVA 
Noiva: LUDMILLA DOS SANTOS GA-
LENO Profi ssão: do lar Estado Civil: sol-
teira Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 13/12/1995 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: FRANCISCO JUSTINIANO GA-
LENO Mãe: LUCIENE CRISTINA DOS 
SANTOS 

Noivo: CACILDO PEDRO DA SILVA 
Profi ssão: lavador de carro Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: CONDADO UF: 
PE Data-Nascimento: 27/03/1982 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: JOSÉ PEDRO DA SILVA 
Mãe: MARIA DAS DORES DA SILVA 
Noiva: ILMA DE JESUS FERREIRA 
Profi ssão: do lar Estado Civil: solteira 
Naturalidade: COARACI UF: BA Data-
-Nascimento: 25/11/1975 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: SEVERIANO FERREIRA SILVA 
Mãe: MARIA JOSÉ DE JESUS 

Noivo: MARCIO PEREIRA DE ALMEI-
DA Profi ssão: ajudante geral Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: ITAPITANGA 
UF: BA Data-Nascimento: 13/12/1982 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: ADEMARIO TELES 
DE ALMEIDA Mãe: CARMOSINA PE-
REIRA BRITO 
Noiva: JOSINA PAIXÃO DE SOUZA 
Profi ssão: do lar Estado Civil: soltei-
ra Naturalidade: ITAPITANGA UF: BA 
Data-Nascimento: 20/01/1980 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: JOSÉ MOREIRA DE SOUZA Mãe: 
VITORIA DA PAIXÃO DE SOUZA 

Noivo: NIELSON DOS SANTOS DOU-
RADO Profi ssão: auxilar de limpeza 
Estado Civil: solteiro Naturalidade: XI-
QUE-XIQUE UF: BA Data-Nascimento: 
06/02/1988 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: FRANCIS-
CO GOMES DOURADO Mãe: ELENI 
DOS SANTOS DOURADO 
Noiva: ADRIANA BATISTA FERREI-
RA Profi ssão: auxiliar de enfermagem 
Estado Civil: divorciada Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
03/01/1990 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: DILSON 
FERREIRA PRIMO Mãe: BENILDA BA-
TISTA FERREIRA 

Noivo: PAULO HENRIQUE GOMES 
Profi ssão: pintor Estado Civil: soltei-
ro Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 21/12/1986 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: MAURO JOSÉ GOMES Mãe: ADE-
LIA FERREIRA DA SILVA 
Noiva: PRISCILA PEIXOTO MORAIS 
Profi ssão: babá Estado Civil: solteira 
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 21/05/1991 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: PAULO SÉRGIO MORAIS Mãe: 
JANETE SILVA PEIXOTO 

Noivo: SILVIO THIAGO FERRARI 
Profi ssão: técnico em manutenção pre-
dial Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
13/08/1986 Endereço: Parque Savoy 
City, São Paulo, SP Filiação - Pai: MA-
RIO EUCLIDES FERRARI Mãe: CON-
CEIÇÃO APARECIDA GRISOLIA FER-
RARI 
Noiva: VALDAIR TATIANE CAMARGO 
Profi ssão: auxiliar de saúde bucal Estado 
Civil: solteira Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 08/01/1981 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: VANDOIR DE OLIVEI-
RA CAMARGO Mãe: MARIA LOURDES 
CAMARGO 

Noivo: JOÃO PAULO SILVA GOMES 
Profi ssão: atendente de restaurante Esta-
do Civil: solteiro Naturalidade: SÃO PAU-
LO UF: SP Data-Nascimento: 16/05/1998 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: JOÃO BISPO GOMES Mãe: 
RITA GERCINA DA SILVA 
Noiva: NATALI FELIPE DA SILVA EVAN-
GELISTA Profi ssão: do lar Estado Civil: 
solteira Naturalidade: GUARULHOS UF: 
SP Data-Nascimento: 03/08/2000 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: MARCOS EVANGELISTA 
Mãe: BETÂNIA FELIPE DA SILVA EVAN-
GELISTA 

Noivo: JOSÉ LUIZ DA SILVA Profi ssão: 
pedreiro Estado Civil: divorciado Naturali-
dade: ALEGRE UF: ES Data-Nascimento: 
13/12/1965 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: ABNEL ROSA 
DA SILVA Mãe: MARIA QUIRINO DA SILVA 
Noiva: MARIA ARLENE BRITO DE 
SOUSA Profi ssão: operador de inspeção 
visual Estado Civil: divorciada Naturalida-
de: ITAPAGÉ UF: CE Data-Nascimento: 
01/06/1975 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: GENESIO 
PATRICIO DE SOUSA Mãe: MARIA LAISA 
BRITO DE SOUSA 

Noivo: ALEXANDRE MARCOS COR-
REIA Profi ssão: motorista Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: SÃO PAULO UF: 
SP Data-Nascimento: 23/11/1978 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: JOÃO MARCOS 
CORREIA Mãe: MARIA FAUSTO DOS 
SANTOS 
Noiva: ELIANE DE LIMA CLARINDO 
Profi ssão: cozinheira Estado Civil: sol-
teira Naturalidade: ARAPIRACA UF: AL 
Data-Nascimento: 13/08/1976 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: MANOEL CLARINDO LO-
PES Mãe: MARIA DO CARMO DE LIMA 

Noivo: EDSON PAULO DE SANTANA 
Profi ssão: auxiliar geral Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: OLINDA UF: PE 
Data-Nascimento: 23/07/1983 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: PAULO BIBIANO DE 
SANTANA Mãe: EUNICE ALVES DE 
SANTANA 
Noiva: ELISTER VERISSIMO DE OLI-
VEIRA Profi ssão: auxiliar geral Estado 
Civil: solteira Naturalidade: ARARUNA 
UF: PB Data-Nascimento: 26/11/1967 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: SEVERINO VERISSI-
MO DE OLIVEIRA Mãe: MARIA FLO-
RENCIO DE OLIVEIRA 

Noivo: WAGNER ARAUJO DOS SAN-
TOS Profi ssão: operador de máquina 
Estado Civil: divorciado Naturalidade: 
BELÉM UF: PA Data-Nascimento: 
21/07/1979 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: MIGUEL 
SILVA DOS SANTOS Mãe: RAIMUNDA 
ARAUJO DOS SANTOS 
Noiva: TERESA PEREIRA DE MATOS 
Profi ssão: do lar Estado Civil: solteira 
Naturalidade: TUCANO UF: BA Data-
-Nascimento: 25/12/1971 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: Mãe: FRANCISCA PEREIRA 
DE MATOS 

Noivo: JOSÉ LENALDO DOS SAN-
TOS REIS Profi ssão: ajudante geral 
Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
TOBIAS BARRETO UF: SE Data-Nas-
cimento: 28/01/1981 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
LEÔNIDAS REIS Mãe: MARIA CRUZ 
DOS SANTOS 
Noiva: MARA CRISTINA BARROS 
DE SÁ Profi ssão: do lar Estado Civil: 
solteira Naturalidade: ITAGIBÁ UF: BA 
Data-Nascimento: 28/01/1973 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: NAILTON BARROS DE 
SÁ Mãe: VALDETE CORREIA DOS 
SANTOS 

Noivo: EZEQUIEL PINHEIRO DE SOU-
ZA Profi ssão: auxiliar geral Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 15/01/1998 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: MAURINHO PINHEI-
RO DE SOUZA Mãe: CLAUDETE GO-
MES DA SILVA SOUZA 
Noiva: JOICE DOS SANTOS SILVA 
Profi ssão: do lar Estado Civil: solteira 
Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP Da-
ta-Nascimento: 16/06/1998 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: BERNARDINO FERNANDES 
DA SILVA Mãe: ZELIA MARIA EUGENIA 
DOS SANTOS 

Noivo: LAERCIO DA SILVA GUIMA-
RAES Profi ssão: borracheiro Esta-
do Civil: solteiro Naturalidade: SÃO 
PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
10/03/1994 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
EDMILSON SANT ANA GUIMARAES 
Mãe: QUITERIA DA SILVA SANTOS 
Noiva: ALANE BARBARA LACER-
DA PIRES Profi ssão: do lar Estado 
Civil: divorciada Naturalidade: CÂNDI-
DO SALES UF: BA Data-Nascimento: 
26/03/1987 Endereço: neste subdis-
trito, GUARULHOS, SP Filiação - Pai: 
SÉRGIO PIRES DE JESUS Mãe: LADI 
FRANCISCA LACERDA PIRES 

Noivo: ADEILTON JOSÉ SANTANA 
Profi ssão: aposentado Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: UMUARAMA 
UF: PR Data-Nascimento: 16/10/1969 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: AGENOR JOSÉ 
SANTANA Mãe: MARIA ZÉLIA SAN-
TANA 
Noiva: MARIA DE FÁTIMA LISBÔA 
Profi ssão: do lar Estado Civil: divor-
ciada Naturalidade: SÃO PAULO UF: 
SP Data-Nascimento: 02/07/1962 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: JOSÉ LISBÔA Mãe: 
CECILIA LISBÔA 

Noivo: THIAGO PRIETO Profi ssão: 
técnico ambiental Estado Civil: solteiro 
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 17/01/1985 Endere-
ço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Fi-
liação - Pai: ALONÇO PRIETO FILHO 
Mãe: PENHA APARECIDA PRIETO 
Noiva: JAQUELINE SANTANA DE 
DEUS Profi ssão: estudante Estado Ci-
vil: solteira Naturalidade: ARAPIRACA 
UF: AL Data-Nascimento: 15/06/1995 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: NIVALDO DE 
DEUS Mãe: MARIA JOSÉ DE SOUZA 
SANTANA 

Noivo: MATHEUS FERNANDO SAN-
TOS DA SILVA Profi ssão: militar Es-
tado Civil: solteiro Naturalidade: SÃO 
PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
17/03/2000 Endereço: neste subdis-
trito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
ROBERTO TENORIO DA SILVA Mãe: 
ELIANA SANTOS SILVA 
Noiva: THAIS SANTOS SOARES 
Profi ssão: operadora de vendas Esta-
do Civil: solteira Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
01/01/2001 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ 
AGOSTINHO SOARES Mãe: JOSEFA 
LÚCIA SANTOS SOARES 

Noivo: SILMAR SOARES DOS SAN-
TOS Profi ssão: torneiro mecânico 
Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
CORBÉLIA UF: PR Data-Nascimento: 
06/01/1984 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ 
SILVINIO DOS SANTOS Mãe: CLOTIL-
DE SOARES DOS SANTOS 
Noiva: ELIENE DOS SANTOS Profi s-
são: balconista Estado Civil: divorcia-
da Naturalidade: AQUIDABÃ UF: SE 
Data-Nascimento: 24/08/1982 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: ENOQUE DOS SANTOS 
Mãe: IRACI ROSA DOS SANTOS 

Noivo: JAELSON SARAIVA DE CAR-
VALHO Profi ssão: eletromecânico Es-
tado Civil: solteiro Naturalidade: EXU 
UF: PE Data-Nascimento: 29/07/1982 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: JOÃO GOMES 
DE CARVALHO Mãe: MARIA SALETE 
SARAIVA DE CARVALHO 
Noiva: CLAUDIA SILVA LIMA Profi s-
são: metalurgica Estado Civil: divor-
ciada Naturalidade: SÃO PAULO UF: 
SP Data-Nascimento: 11/05/1978 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: SINESIO LIMA Mãe: 
MARIA DA PENHA SOBREIRA LIMA 

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

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

REGISTRO CIVIL
2º SUBDISTRITO DE 

GUARULHOS
Av. Cap. Walter Ribeiro, 391

Bairro: Cumbica

Flora Maria Borelli Gonçalves

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

Civil Brasileiro:
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Noivo: MAURÍLIO DA SILVA SAN-
TOS Profi ssão: pedreiro Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: PAULISTANA 
UF: PI Data-Nascimento: 21/01/1979 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ ALVES 
DOS SANTOS Mãe: MARIA SOLIDA-
DE DA SILVA 
Noiva: LUIZA RAIMUNDA COELHO 
Profi ssão: diarista Estado Civil: sol-
teira Naturalidade: PAULISTANA UF: 
PI Data-Nascimento: 02/10/1983 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: ADÃO SEBASTIÃO 
COELHO Mãe: RAIMUNDA DE SOU-
SA COELHO 

Noivo: ANDREY FILLIPE IDELFON-
SO Profi ssão: líder de vendas Esta-
do Civil: solteiro Naturalidade: SÃO 
PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
06/04/1997 Endereço: Vila Central, 
Assis, SP Filiação - Pai: MILTON IDEL-
FONSO Mãe: ELAINE REGINA SAN-
TOS IDELFONSO 
Noiva: NATÁLIA DA SILVA OLIVEIRA 
Profi ssão: fi sioterapeuta Estado Civil: 
solteira Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 05/04/1996 
Endereço: neste subdistrito, Gua-
rulhos, SP Filiação - Pai: AUDÉSIO 
CATÃO DE OLIVEIRA Mãe: ZILÁ DA 
SILVA DE OLIVEIRA 

Noivo: FERNANDO VIEIRA PINHO 
Profi ssão: operador logístico Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
12/01/1982 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: CAR-
LOS VIEIRA PINHO Mãe: EULALIA 
BANDEIRA PINHO 
Noiva: MIRIAM LOPES PEIXOTO 
DE ALMEIDA Profi ssão: auxiliar de 
escritório Estado Civil: solteira Natu-
ralidade: SÃO PAULO UF: SP Data-
-Nascimento: 06/09/1990 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: JOSE MARIO PEIXOTO DE 
ALMEIDA Mãe: DEJANIRA LOPES 

Noivo: NILTON DE JESUS ALVES 
Profi ssão: motorista Estado Civil: di-
vorciado Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 31/12/1971 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: EUFLOSINO 
CONCEIÇÃO ALVES Mãe: ANGELA 
MARIA DE JESUS 
Noiva: TÂNIA MARIA DOS SANTOS 
Profi ssão: do lar Estado Civil: solteira 
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 21/09/1970 Endere-
ço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Fi-
liação - Pai: JOSÉ FRANCISCO DOS 
SANTOS Mãe: VALDELICE SANTOS 

Noivo: JOSÉ JOAQUIM DA SILVA 
Profi ssão: motorista Estado Civil: viúvo 
Naturalidade: RIO TINTO UF: PB Da-
ta-Nascimento: 22/04/1951 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: LUIZ JOAQUIM DA SILVA 
Mãe: ANTONIA AUGUSTA DA SILVA 
Noiva: IVANETE CARMO DOS SAN-
TOS Profi ssão: confeiteira Estado Ci-
vil: solteira Naturalidade: PAUDALHO 
UF: PE Data-Nascimento: 18/03/1973 
Endereço: neste subdistrito, Gua-
rulhos, SP Filiação - Pai: ANTONIO 
FRANCISCO DOS SANTOS Mãe: MA-
RIA DO CARMO DOS SANTOS 

Noivo: RICARDO DE LIMA MACIEL 
Profi ssão: controlador de qualidade 
Estado Civil: divorciado Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
20/01/1980 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JAIME 
OLIVEIRA MACIEL Mãe: MARIA JOSÉ 
FEITOSA DE LIMA MACIEL 
Noiva: KELLY CRISTINA ATAIDE RO-
CHA Profi ssão: professora Estado Civil: 
solteira Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 03/07/1985 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: JOÃO LIMA ROCHA 
Mãe: ANA APARECIDA ATAIDE AGUIAR 
ROCHA 

Noivo: FRANCISCO DE ASSIS DOS 
SANTOS OLIVEIRA Profi ssão: opera-
dor de máquina Estado Civil: solteiro 
Naturalidade: ALTO LONGÁ UF: PI 
Data-Nascimento: 14/02/1985 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: DOMINGOS JOSÉ DE OLIVEIRA 
Mãe: ANTONIA LIMA DOS SANTOS 
OLIVEIRA 
Noiva: VANESSA DE SOUSA MON-
TESSO Profi ssão: auxiliar de limpeza 
Estado Civil: solteira Naturalidade: IN-
DAIATUBA UF: SP Data-Nascimento: 
16/08/1988 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: ANTONIO 
EUGENIO MONTESSO Mãe: MARIA 
APARECIDA DE SOUSA 

Noivo: THIAGO HENRIQUE PEREIRA 
GOMES Profi ssão: metalúrgico Esta-
do Civil: solteiro Naturalidade: BREJO 
SANTO UF: CE Data-Nascimento: 
20/12/1992 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: CÍCERO 
MIGUEL GOMES Mãe: MARIA PEREI-
RA DA SILVA 
Noiva: RAFAELA SILVA SARTORI 
Profi ssão: do lar Estado Civil: solteira 
Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 09/11/1996 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: VANDERBIL JOSÉ SARTORI Mãe: 
ROSILENE SILVA SARTORI 

Noivo: LUCAS HISASHI WATANABE 
Profi ssão: recepcionista Estado Civil: sol-
teiro Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 10/02/1994 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: EDSON WATANABE Mãe: KELLI 
CRISTINA RIBEIRO WATANABE 
Noiva: ANA PAULA PEREIRA SIQUEI-
RA Profi ssão: gerente Estado Civil: sol-
teira Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 04/11/1994 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: SEBASTIÃO PEREIRA FILHO 
Mãe: LAUDELINA DE FÁTIMA SIQUEI-
RA PEREIRA 

Noivo: DI PIETRO MARQUES TORRES 
Profi ssão: administrador Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: SÃO PAULO UF: 
SP Data-Nascimento: 28/08/1998 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: DIRCEU DONIZETE MAR-
QUES TORRES Mãe: ELISETE PINHEI-
RO RODRIGUES 
Noiva: MARIA DE FATIMA THAYS 
NASCIMENTO GONÇALVES Profi ssão: 
gestora de qualidade Estado Civil: sol-
teira Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 08/11/1997 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: Mãe: MARIA DA PENHA DO NAS-
CIMENTO GONÇALVES 

Noivo: VALDENIO LOPES SILVA 
Profi ssão: ajudante geral Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: POTÉ UF: MG 
Data-Nascimento: 02/09/1993 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: VITOR LISBOA DA SILVA Mãe: 
CLÁUDIA HELENA LOPES SILVA 
Noiva: GÉSSICA TORRES DA SILVA 
Profi ssão: operadora de máquina Estado 
Civil: solteira Naturalidade: ÁGUA BRAN-
CA UF: AL Data-Nascimento: 29/07/1997 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: MANOEL MESSIAS DA 
SILVA Mãe: CICERA TORRES DA SILVA 

Noivo: GEORGE DA SILVA Profi ssão: 
dobrador Estado Civil: solteiro Naturali-
dade: GUARULHOS UF: SP Data-Nas-
cimento: 06/12/1985 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
Mãe: MARIA APARECIDA DA SILVA 
Noiva: MARIA CATIANNE DA SILVA 
SIQUEIRA Profi ssão: professora Estado 
Civil: divorciada Naturalidade: BUÍQUE 
UF: PE Data-Nascimento: 08/10/1979 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: CARLITO ALVES DE 
SIQUEIRA Mãe: TERESINHA DA SILVA 
SIQUEIRA 

Noivo: JONATHAN PASSOS MENDES 
Profi ssão: tecnico eletronico Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: SÃO PAULO UF: 
SP Data-Nascimento: 05/02/1989 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: FRANCISCO JOSÉ VIEIRA 
MENDES Mãe: HELENA ALVES PASSOS 
MENDES 
Noiva: VIVIAN MARIA MENDES DE 
OLIVEIRA Profi ssão: assistente adminis-
trativo Estado Civil: solteira Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
10/05/1993 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: JOSÉ ED-
SON DE OLIVEIRA Mãe: GILDA MEN-
DES DE OLIVEIRA 

Noivo: FÁBIO DE FARIAS Profi ssão: es-
criturario Estado Civil: solteiro Naturalida-
de: GUARULHOS UF: SP Data-Nascimen-
to: 30/08/1995 Endereço: neste subdistrito, 
GUARULHOS, SP Filiação - Pai: ANTO-
NIO ESTEVÃO DE FARIAS Mãe: MARIA 
DO SOCORRO DE SOUZA FARIAS 
Noiva: JÉSSICA NOÉLIA DA COSTA 
Profi ssão: técnica de enfermagem Estado 
Civil: solteira Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 07/01/1995 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: JOSÉ RICARDO DA COSTA 
Mãe: MARIA DE FÁTIMA OLIMPIO DA 
COSTA 

Noivo: SERGIO DOS SANTOS FRANCO 
Profi ssão: agente de segurança Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: FERRAZ DE 
VASCONCELOS UF: SP Data-Nascimen-
to: 05/04/1968 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: VICENTE DE 
LIMA FRANCO Mãe: JOSEFINA MEN-
DES DOS SANTOS FRANCO 
Noiva: JERUSA FELIX DE OLIVEIRA 
Profi ssão: auxiliar de escritório Estado Ci-
vil: solteira Naturalidade: SÃO PAULO UF: 
SP Data-Nascimento: 15/05/1965 Endere-
ço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: JOSÉ BASILIO DE OLIVEIRA 
Mãe: ELISABETE FELIX DE OLIVEIRA 

Noivo: GEOVANE LOPES DE ARAUJO 
Profi ssão: auxiliar de produção Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 04/05/1997 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: CLAUDOMIRO FERREIRA 
DE ARAUJO Mãe: SHIRLEI APARECIDA 
LOPES DE ARAUJO 
Noiva: HELEN TIELE DE BRITO SILVA 
SOUZA Profi ssão: auxiliar administrativo 
Estado Civil: solteira Naturalidade: SÃO 
JOSÉ DOS CAMPOS UF: SP Data-
-Nascimento: 07/04/1998 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
HÉLIO SILVA DE SOUZA Mãe: MARIA 
MADALENA DE BRITO 

Noivo: JOSÉ BERNARDO SILVA DE 
LIMA Profi ssão: arrumador Estado Civil: 
divorciado Naturalidade: SURUBIM UF: 
PE Data-Nascimento: 15/10/1963 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Fi-
liação - Pai: JOSÉ HENRIQUE DE LIMA 
Mãe: JOSEFA MARIA DA SILVA 
Noiva: CRISTINA EMILIA ROCKENBA-
CH Profi ssão: do lar Estado Civil: solteira 
Naturalidade: PALMEIRA DAS MISSÕES 
UF: RS Data-Nascimento: 03/06/1966 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: BERNARDO GREGORIO 
ROCKENBACH Mãe: JOANINHA RO-
CKENBACH 

Noivo: FRANCISCO ALDENIR MAIA 
Profi ssão: preparador de pedidos Estado 
Civil: solteiro Naturalidade: JAGUARIBE 
UF: CE Data-Nascimento: 27/04/1976 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: FRANCISCO ALDI MAIA 
Mãe: ADELINA SOARES LEITÃO 
Noiva: CRISTINA MARIA DE MEDEIROS 
Profi ssão: estudante Estado Civil: solteira 
Naturalidade: SÃO LOURENÇO DA MATA 
UF: PE Data-Nascimento: 06/04/1982 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: VALDECI RODRIGUES 
DE MEDEIROS Mãe: JOSEFA MARIA DE 
MEDEIROS 

Noivo: LOHAN LUCAS FERREIRA 
SOUSA ARAÚJO Profi ssão: engenheiro 
civil Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
27/04/1990 Endereço: 1º Subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: RAIMUNDO 
NONATO SOUSA ARAÚJO Mãe: MARIA 
DE FÁTIMA LUCAS FERREIRA ARAÚJO 
Noiva: DÉBORA SANTANA ZANON Pro-
fi ssão: estagiária de direito Estado Civil: 
solteira Naturalidade: GUARULHOS UF: 
SP Data-Nascimento: 12/11/1994 Endere-
ço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: VALDIR DA SILVA ZANON Mãe: 
DERLANGE SANTANA ZANON 

Noivo: CICERO JOSÉ DA SILVA Profi s-
são: operador de máquina Estado Civil: 
divorciado Naturalidade: AGRESTINA 
UF: PE Data-Nascimento: 15/04/1973 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: JOSÉ AVELINO DA 
SILVA Mãe: MARIA OLIVIA ALVES 
Noiva: JOSEANE CRISTINA ADELINO 
DA SILVA Profi ssão: auxiliar de serviços 
gerais Estado Civil: divorciada Naturalida-
de: CARUARU UF: PE Data-Nascimento: 
06/05/1980 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: GERCINO 
ADELINO DA SILVA Mãe: MARIA OLIN-
DINA ADELINO DA SILVA 

Noivo: GENIVALDO SANTOS GUIMA-
RÃES Profi ssão: macerneiro Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: ESTÂNCIA UF: SE 
Data-Nascimento: 13/07/1978 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: JOSÉ CARLOS GUIMARÃES Mãe: 
MARIA JOSÉ DOS SANTOS 
Noiva: MARIA APARECIDA PALES 
SANTOS Profi ssão: operadora de tele-
marketing Estado Civil: solteira Natura-
lidade: SÃO PAULO UF: SP Data-Nas-
cimento: 06/03/1983 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
JACOB RODRIGUES SANTOS Mãe: 
SALVELINA PALES SANTOS 

Noivo: DANILO DE PAIVA OLIVEIRA 
Profi ssão: ajudante geral Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: GUARULHOS UF: 
SP Data-Nascimento: 17/07/1990 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: ROBERTO DE OLIVEIRA 
Mãe: ANDRELINA APARECIDA DE PAI-
VA OLIVEIRA 
Noiva: SONIA DOS SANTOS GON-
ZAGA Profi ssão: do lar Estado Civil: di-
vorciada Naturalidade: JEQUIÉ UF: BA 
Data-Nascimento: 28/05/1982 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - 
Pai: MANOEL DE OLIVEIRA GONZAGA 
Mãe: NEUZA DOS SANTOS 

Noivo: EZEQUIEL MONTEIRO PEREI-
RA Profi ssão: motorista Estado Civil: sol-
teiro Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 19/02/1986 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: TALVANI PEREIRA Mãe: DARCI 
MONTEIRO DA SILVA PEREIRA 
Noiva: CÁSSIA GABRIELA BARROS 
Profi ssão: do lar Estado Civil: soltei-
ra Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 28/11/1989 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: GERALDO PEDRO DE BARROS 
Mãe: MARIA DO CARMO ALMEIDA 
BARROS 

Noivo: PAULO BARBOSA COSTA Pro-
fi ssão: operador de máquina Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: SANTO ANTÔNIO 
DO JACINTO UF: MG Data-Nascimento: 
06/02/1976 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: FIDELCINO 
MARCELINO BARBOSA Mãe: NEUSA 
MARIA COSTA 
Noiva: LUCIANA AGUIAR DE FREITAS 
Profi ssão: operadora de máquina Esta-
do Civil: solteira Naturalidade: CATOLÉ 
DO ROCHA UF: PB Data-Nascimento: 
13/11/1979 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: RAIMUNDO 
ENEAS DE FREITAS Mãe: MARIA ME-
CERDES AGUIAR 

Noivo: VENICIO SOUSA DE JESUS 
Profi ssão: chefe de cozinha Estado Ci-
vil: solteiro Naturalidade: SÃO PAULO 
UF: SP Data-Nascimento: 08/01/1990 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: ANIZIO FRANCISCO 
DE JESUS Mãe: DEROTIDES SOARES 
DE SOUSA 
Noiva: ELAINE DE CARVALHO DU-
ARTE Profi ssão: auxiliar de enferma-
gem Estado Civil: solteira Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
28/10/1987 Endereço: Jardim Guaia-
nazes, SÃO PAULO, SP Filiação - Pai: 
JOAQUIM MARIA DUARTE NETO Mãe: 
IVANDETE DE CARVALHO DUARTE 

Noivo: FRANCIMAR FERREIRA DIAS 
Profi ssão: tecilão Estado Civil: soltei-
ro Naturalidade: MANSIDÃO UF: BA 
Data-Nascimento: 28/05/1972 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: ADALCY OLIVEIRA DIAS Mãe: NIL-
ZA FERREIRA DIAS 
Noiva: JOELMA BAPTISTA DA CON-
CEIÇÃO Profi ssão: do lar Estado Civil: 
solteira Naturalidade: SÃO PAULO UF: 
SP Data-Nascimento: 17/10/1997 Ende-
reço: neste subdistrito, GUARULHOS, 
SP Filiação - Pai: JUVENAL ALVES DA 
CONCEIÇÃO Mãe: APARECIDA BAP-
TISTA DA CONCEIÇÃO 

Noivo: IGOR OLIVEIRA VILA NOVA 
Profi ssão: programador Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 23/01/1992 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: DJANILSON PEREI-
RA VILA NOVA Mãe: LAURA OLIVEIRA 
VILA NOVA 
Noiva: LINDINEIS RODRIGUES DA 
SILVA Profi ssão: manicure Estado Ci-
vil: solteira Naturalidade: QUERÊNCIA 
DO NORTE UF: PR Data-Nascimento: 
28/12/1993 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: ANICETO 
RODRIGUES DOS SANTOS Mãe: MA-
RIA INÊS DA SILVA 

Noivo: LEANDRO RODRIGUES DE 
SOUZA Profi ssão: ajudante geral Esta-
do Civil: divorciado Naturalidade: MOGI 
DAS CRUZES UF: SP Data-Nascimento: 
18/02/1985 Endereço: Jardim Karine, Ita-
quaquecetuba, SP Filiação - Pai: MARCO 
AURÉLIO DE SOUZA Mãe: APARECIDA 
RODRIGUES DE SOUZA 
Noiva: LETÍCIA RIBEIRO CARDOSO 
Profi ssão: agente de locação Estado Ci-
vil: divorciada Naturalidade: CACHOEIRA 
PAULISTA UF: SP Data-Nascimento: 
16/01/1989 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: LEANDRO 
CARDOSO Mãe: LEILA LUCIA RIBEIRO 
CARDOSO 

Noivo: JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO 
Profi ssão: mecânico de manutenção Esta-
do Civil: solteiro Naturalidade: OURO VE-
LHO UF: PB Data-Nascimento: 16/11/1967 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: PAULINO SEBASTIÃO DO 
NASCIMENTO Mãe: ISAURA SOARES 
DO NASCIMENTO 
Noiva: JULINALVA DE SOUZA PIRES 
Profi ssão: do lar Estado Civil: solteira 
Naturalidade: MIRANTE UF: BA Data-
-Nascimento: 20/06/1971 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
JOÃO FRANCISCO DE SOUZA Mãe: JO-
ANITA PIRES DA SILVA 

Noivo: PAULO HENRIQUE MAR-
CHETTI Profi ssão: agente de seguran-
ça Estado Civil: solteiro Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
27/06/1974 Endereço: neste subdistrito, 
Guarulhos, SP Filiação - Pai: RUBENS 
MARCHETTI Mãe: DOMINGAS STOIA-
NOV MARCHETTI 
Noiva: ADRIANA DE SOUSA DA SILVA 
Profi ssão: professora Estado Civil: sol-
teira Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 02/07/1977 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: DEUSDEDITE COELHO DA SILVA 
Mãe: ERENITA DE SOUSA DA SILVA 

Noivo: YURI SANTANA OSAKI Profi s-
são: design gráfi co Estado Civil: solteiro 
Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP Data-
-Nascimento: 23/01/1992 Endereço: Ci-
dade Soberana, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: JONATHA MINEYASSU OSAKI 
Mãe: ANDRÉIA SANTANA OSAKI 
Noiva: DANIELLY MENDES BUENO 
Profi ssão: empresária Estado Civil: sol-
teira Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 31/08/1992 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filiação 
- Pai: ANTONIO FRANCISCO FILHO 
Mãe: LEONORA MENDES BUENO 

Noivo: LUCIANO PEREIRA DE SOUZA 
Profi ssão: ajudante geral Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: XIQUE-XIQUE 
UF: BA Data-Nascimento: 27/01/1975 
Endereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: ERMANO PEREIRA 
DE SOUZA Mãe: MARIA PEREIRA DE 
SOUZA 
Noiva: MARIA JOSÉ ARAUJO DA 
SILVA SANTOS Profi ssão: do lar Esta-
do Civil: solteira Naturalidade: SÃO MI-
GUEL DOS CAMPOS UF: AL Data-Nas-
cimento: 15/04/1972 Endereço: neste 
subdistrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
ANTONIO ROMÃO DOS SANTOS Mãe: 
ELIETE ARAUJO DA SILVA SANTOS 

Noivo: WESLEY FRANCISCO OLIVEI-
RA Profi ssão: estudante Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: GUARULHOS UF: 
SP Data-Nascimento: 05/04/1989 Ende-
reço: neste subdistrito, GUARULHOS, 
SP Filiação - Pai: FRANCISCO DAS 
CHAGAS OLIVEIRA Mãe: ANTONIA 
EMILIA DA SILVA OLIVEIRA 
Noiva: THAÍS VICENTE DE ALMEIDA 
Profi ssão: vendedora Estado Civil: soltei-
ra Naturalidade: GUARULHOS UF: SP 
Data-Nascimento: 06/01/1993 Endere-
ço: neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: JOÃO BATISTA DE ALMEIDA 
Mãe: SOLANGE VICENTE 

Noivo: RAFAEL ANANIAS SILVA GO-
MES Profi ssão: marinheiro auxiliarde 
convés Estado Civil: solteiro Natura-
lidade: GUARULHOS UF: SP Data-
-Nascimento: 08/11/1990 Endereço: 
neste subdistrito, Guarulhos, SP Filia-
ção - Pai: FRANCISCO GOMES Mãe: 
UBERLÂNDIA MARIA SILVA GOMES 
Noiva: JESSICA PAULA DIAS Profi s-
são: vendedora Estado Civil: solteira 
Naturalidade: SÃO PAULO UF: SP 
Data-Nascimento: 06/12/1987 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: JOSE ROBERTO DIAS 
Mãe: PAULINA MARIA FERREIRA 

Noivo: MATHEUS ALVES MASCARE-
NHAS Profi ssão: ajudante geral Esta-
do Civil: solteiro Naturalidade: GUA-
RULHOS UF: SP Data-Nascimento: 
20/01/2000 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: Mãe: 
ROSELI ALVES MASCARENHAS 
Noiva: RAFAELA PEREIRA SANTOS 
Profi ssão: atendente Estado Civil: sol-
teira Naturalidade: GUARULHOS UF: 
SP Data-Nascimento: 14/09/1996 En-
dereço: neste subdistrito, Guarulhos, 
SP Filiação - Pai: ANICETO SILVA 
SANTOS Mãe: IVANETE PEREIRA 
SANTOS 

Noivo: MARCOS AURÉLIO DA SIL-
VA SANTOS Profi ssão: operador de 
empilhadeira Estado Civil: solteiro 
Naturalidade: BELO JARDIM UF: PE 
Data-Nascimento: 20/04/1993 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: JOSÉ BATISTA DOS 
SANTOS Mãe: REJANE MARIA DA 
SILVA SANTOS 
Noiva: PRISCILA APARECIDA FER-
REIRA DA SILVA Profi ssão: conferen-
te Estado Civil: solteira Naturalidade: 
MAIRIPORÃ UF: SP Data-Nascimento: 
10/09/1991 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: JU-
RANDIR COUTINHO DA SILVA Mãe: 
MARIA BEATA FERREIRA DA SILVA 

Noivo: SIDNEI SANTOS SANTANA 
Profi ssão: vidraceiro Estado Civil: sol-
teiro Naturalidade: OSASCO UF: SP 
Data-Nascimento: 10/03/1974 Ende-
reço: neste subdistrito, Guarulhos, SP 
Filiação - Pai: ANTONIO DE SOUZA 
SANTANA Mãe: EDNALVA SANTOS 
SANTANA 
Noiva: CAROLINE DE BARROS RO-
CHA Profi ssão: auxiliar de escritório 
Estado Civil: solteira Naturalidade: 
GUARULHOS UF: SP Data-Nascimen-
to: 24/09/1995 Endereço: neste sub-
distrito, Guarulhos, SP Filiação - Pai: 
EDSON SILVA DA ROCHA Mãe: MA-
RIA APARECIDA DE BARROS ROCHA 

Noivo: RICHELLE RODRIGUES DOS 
SANTOS Profi ssão: pintor Estado Civil: 
solteiro Naturalidade: GUARULHOS 
UF: SP Data-Nascimento: 09/12/1990 
Endereço: neste subdistrito, Guaru-
lhos, SP Filiação - Pai: RAIMUNDO 
NONATO DOS SANTOS FILHO Mãe: 
ROSÂNGELA RODRIGUES DOS 
SANTOS 
Noiva: ANGELA CRISTINA FRANCE-
LINO Profi ssão: atendente operacional 
Estado Civil: divorciada Naturalidade: 
SÃO PAULO UF: SP Data-Nascimento: 
02/09/1980 Endereço: neste subdistri-
to, Guarulhos, SP Filiação - Pai: Mãe: 
ESPEDITA MARIA

REGISTRO CIVIL
2º SUBDISTRITO DE 

GUARULHOS
Av. Cap. Walter Ribeiro, 391

Bairro: Cumbica

Flora Maria Borelli Gonçalves

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

Civil Brasileiro:

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

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

Os Caras de Pau em o Misterioso Roubo do Anel

O Troco

Globo, 13h59 Brasil. Comédia.Direção Fe-
lipe Joffily. Com Marcius Melhem, Leandro 
Hassum. A socialite Gracinha de Medeiros 
contrata os atrapalhados seguranças Pedrão 
e Jorginho para tomarem conta do anel Tatu 
Tatuado de Topázio, uma herança de famí-
lia, enquanto o objeto fica em exposição em 
um museu. Mas a joia é roubada, e a dupla é 
acusada pelo crime. Para provar sua inocên-
cia, eles vão ter que enfrentar uma quadrilha 
de ninjas e até de mafiosos portugueses, de 
olho no valioso anel.

Globo, 2h45 
The Watchers. 
Rússia. Ação. Di-
reção Artyom 
Aksyonenko. Com 
Aleksandra Bor-
tich, Ivan Shakh-
nazarov. Após um 
acidente de carro, 
uma adolescen-
te descobre que 

a polícia não irá 
perseguir o culpa-
do, um influente 
magnata. Ao lado 
de outros jovens, 
ela irá colocar em 
ação uma vingan-
ça para combater 
a corrupção e pro-
teger outras pes-
soas inocentes.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 33

TND
REPORTER

SANITARIA
NEGADAD
SRASTAI

REPORPATO
ARONDON

ERRONEOA
EEDUAC
CADUALI
ITLARGO
DATAMEN

GODDOGMA
ANORMAL

Visto
através de

Unidade
de medida

de
radiação

Emissora
de maior
audiência
em 1940

Profissão
de Caco

Barcellos

(?) de
caridade,
prática de 
filantropos

(?) estrogê-
nio: função
de terapias
hormonais 

Peça do 
equipa-
mento
policial

Que não
condiz
com a

verdade  

Cirque (?)
Soleil: o

circo
moderno

(?) Babá,
herói de

conto
infantil

Apelido de
"Carlos

Eduardo" 

(?)-
perfeito,

planta or-
namental

De grande
extensão;
folgado

Ernesto
Nazareth, 
composi-
tor erudito

Ponto
essencial

da
religião

"(?) Save 
the Queen",

hino
inglês

Caráter da 
sensibili-
dade do
alérgico

Cedi;
ofertei

Ajustado; 
combinado

Está + aí
Gordura

na cintura
(pop.)

Ave de
lagoas

Que tem
curvas

Colocam o
período

em 

"(?):
A Coisa",
obra de
Stephen

King 

Cândido (?),
sertanista

Refeita 
(a amizade)

Janeiro, em
espanhol

Constam do boletim
escolar Muco

típico do
fumante

Louça (?),
móvel do
banheiro

Senhoras

A petição 
que sofreu
indeferi-
mento

2/du — it. 3/god. 4/pneu. 5/datam — dogma — enero.

[ novelas ] 

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Lígia e Joaquim se 
desesperam com o 
estado de Nina. Carla 
confirma para Marco 
e Madureira que o 
homem que estava na 
Boa Luta é o mesmo 
que lhe cobrou por 
segurança privada. 
Martinha provoca Rita, 
que a enfrenta. Max in-
terrompe a declaração 
de Thiago para Ja-
queline. Max observa 
Guga com Serginho, e 
Rita aborda os dois. 

Órfãos da Terra
Jamil implora para ter 

mais uma chance com 
Laila. Fauze consegue 
fugir, e Dalila se irrita. 
Rania diz a Camila que 
irá procurar Dalila. 
Almeidinha e Tomás 
não conseguem extrair 
toda a verdade de Paul. 
Abner confessa a Ester 
que quer se casar com 
Latifa. Laila afirma que 
não quer mais saber 
de Jamil, e todos a 
confortam. 

Verão 90
Lidiane contagia a 

todos com sua aula de 
malhação “Fique Fera 
com a Pantera”. Larissa 
decide concorrer a uma 
bolsa de pós-gradu-

ação na Alemanha. 
Quinzinho descobre 
que Mercedes encer-
rou a conta bancária 
e transferiu o dinheiro 
para Andreas/Galdino 
investir. Ticiano tem ciú-
mes ao ver o presente 
de Quinzinho para 
o filho de Dandara. 
Andreas/Galdino foge 
de Madá, que acaba 
encontrando Norminha, 
a ex-noiva do impostor.

A Dona do Pedaço
Régis consegue 

enganar Maria da 
Paz. Nilda pede 
que Rael e Amadeu 
tirem a vida de Maria 
da Paz. Rael faz 
promessa silenciosa 
à avó. Camilo pede 
que Fabiana o alerte 
sobre os encontros 
de Vivi com Chiclete. 
Vivi confronta Beatriz 
e Linda. Fabiana 
promete ajudar Vivi a 
encontrar uma última 
vez com Chiclete.

Jezabel
Acabe convoca os 

profetas e pergunta 
a eles se vão vencer 
a batalha contra os 
sírios. Zedequias 
engole em seco. 
Hannibal dá o reca-
do aos soldados so-
bre o exército Sírio. 
Joana dá ordens a 
Phineas para limpar 
a taberna. Miguel ar-

ruma as trouxas para 
partir para a guerra e 
Samira diz que está 
grávida dele.

As Aventuras 
de Poliana

Com a repercussão 
na mídia e redes so-
ciais, o projeto do Co-
mitê Laço Pink decola, 
e todos os cachorros 
são doados. Irritado por 
ter perdido o jogo e a 
estatueta, Jeff desconta 
sua raiva em Vini. Pen-
dleton anuncia o squad 
vencedor do game. 

Minha Vida
Hulya diz para 

Muge não acre-
ditar em nenhum 
boato sobre ela e 
Mehmet. Hasret 
vai até a delegacia 
falar com Mehmet e 
diz que acredita em 
sua inocência. Sul-
tan e Salih prendem 
e amordaçam Bahar 
quando descobrem 
que ela contará a 
verdade para a po-
lícia sobre a morte 
de Yussuf.

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

virgem

Você será melhor 
do que o normal em 
se expressar de forma 
clara e concisa, mas 
certifique-se de lidar 
com os outros com 
cuidado. Você pode 
ficar estressado com 
facilidade hoje, tente 
manter a calma e se-
guir em frente.

Atividades de 
grupo e trabalho em 
equipe vão ser bons 
para seu ego hoje. 
Você está esgotan-
do as pessoas que 
o rodeiam! Poupe 
os seus nervos e os 
dos outros também!

Tudo está indo muito 
rápido hoje e você vai 
ser bombardeado com 
todos os tipos de pe-
didos - não diga sim a 
todos. Você será mais 
eficiente se fizer tudo 
mais devagar. Beba 
líquidos regularmente 
para manter seus 
níveis de energia altos.

Você vai encon-
trar pessoas ao seu 
redor que serão mais 
temperamentais do que 
o habitual, mas tenha 
cuidado e analise o 
que elas podem lhe 
oferecer. A apatia que 
você vai sentir será 
o resultado de muita 
pressão, especialmente 
em seus músculos.

Você estará em um 
estado de espírito 
alegre, mas pronto 
para mover montanhas! 
Compense o tempo 
perdido! A apatia que 
você está sentindo faz 
parte do sentimento de 
assédio, especialmente 
na parte física. Dê uma 
trégua!

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

Você vai ser menos 
paciente do que o que 
as outras pessoas que-
rem, mude a sua tática 
e você pode chegar a 
um compromisso. Você 
também vai ser mais 
realista sobre as coisas 
do que antes. Aceite 
que você precisa de 
um descanso.

Você vai receber 
uma boa notícia. Seu 
humor será uma das 
determinação para al-
cançar seus objetivos, 
então preste atenção 
nele. Correr riscos vai 
aumentar a sua moral. 

Boas notícias 
estão no ar e uma 
atmosfera do pre-
sente constrói a sua 
confiança. Aproveite 
ao máximo a paz e a 
tranquilidade do dia 
para dar atenção 
ao que pode estar 
faltando em sua 
dieta.

Você vai estar mais 
focado do que nunca 
no que é realmente 
importante e algumas 
oportunidades ines-
peradas e positivas 
irão aparecer no 
seu caminho. É bom 
se fazer perguntas, 
mas você está se 
cansando mais do 
que imagina.

Você encontrará 
satisfação exatamen-
te onde esperava 
encontrar problemas 
para resolver. Você 
será mais eficaz se 
diminuir a velocidade. 
Diminua o ritmo e 
você vai recuperar 
totalmente a sua 
energia.

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

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão
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Ivan Fanganiello de Carvalho, esta-
do civil solteiro, profi ssão agente de 
sala vip, nascido em Guarulhos, SP 
no dia trinta e um de maio de mil nove-
centos e oitenta e sete (31/05/1987), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Ivan Ferreira de Carvalho e de Helena 
Fanganiello de Carvalho.
Letícia Oliveira da Silva, estado ci-
vil solteira, profi ssão assistente de 
departamento pessoal, nascida em 
Guarulhos, SP no dia nove de ou-
tubro de mil novecentos e noventa 
(09/10/1990), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Israel Fernandes da Silva e de 
Maria de Fátima Souza Oliveira Silva.

Tharles dos Santos Sousa, estado 
civil solteiro, profi ssão controlador de 
pragas, nascido em Valença do Piauí, 
PI no dia vinte e dois de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e sete 
(22/02/1997), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Jenival Manoel dos Santos e 
de Maria Luzinete de Sousa Santos.
Nayara Brezzan Silva Freitas, es-
tado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida em Subdis-
trito Santo Amaro, São Paulo, SP 
no dia vinte e nove de dezembro 
de mil novecentos e noventa e dois 
(29/12/1992), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Eridinilson da Silva Freitas e 
de Silmara Brezzan Silva Freitas.

Elivaldo Santos da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão pedreiro, nascido 
em Mutuípe (Reg.Laje), BA no dia 
nove de julho de mil novecentos e no-
venta e dois (09/07/1992), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Juacy Duarte 
da Silva e de Eunice de Jesus Santos.
Anna Karolyna Souza dos Santos, 
estado civil solteira, profi ssão auxi-
liar de enfermagem, nascida em São 
Paulo (Reg.1º Subdistrito de Gua-
rulhos), SP no dia vinte de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e oito 
(20/02/1998), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Carlos Antonio dos Santos 
e de Marilce de Souza Ferreira Ma-
theus.

Júlio César Gonçalves Soares, es-
tado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vin-
te e um de abril de mil novecentos e 
oitenta e sete (21/04/1987), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Ana das Dores 
Gonçalves Soares.
Camila do Nascimento Oliveira, 
estado civil divorciada, profi ssão as-
sistente de alfabetização, nascida em 
Guarulhos, SP no dia onze de setem-
bro de mil novecentos e oitenta e seis 
(11/09/1986), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de José Arnaldo de Oliveira e 
de Maria Andrelina do Nascimento 
Oliveira.

Mauro Ronald Guedes Moreira de 
Carvalho, estado civil divorciado, 
profi ssão aposentado, nascido em 
, RJ no dia trinta e um de dezembro 
de mil novecentos e cinquenta e um 
(31/12/1951), residente e domiciliado 
em Rio de Janeiro, RJ, fi lho de Darcy 
Souto Moreira de Carvalho e de Maril-
da Guedes Moreira de Carvalho.
Thaina Luana Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão jovem aprendiz, nasci-
da em Subdistrito Vila Mariana, São 
Paulo, SP no dia vinte e nove de outu-
bro de dois mil (29/10/2000), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Edson da Silva 
e de Elizabete Jasmelina da Silva.

Ademilson Candido de Lima, estado 
civil solteiro, profi ssão azulejista, nas-
cido em São Paulo (Reg.Subdistrito 
Santana), SP no dia trinta de setem-
bro de mil novecentos e noventa e um 
(30/09/1991), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Angelo Xavier de Lima e de Ma-
ria Cândia de Lima.
Aline Araujo de Souza, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de telema-
rketing, nascida em Guarulhos, SP no 
dia treze de abril de mil novecentos e 
oitenta e nove (13/04/1989), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Celcino Pereira de 
Souza e de Elzi Araujo da Silva.

Jonatan de Sousa Costa, estado civil 
solteiro, profi ssão vigilante, nascido em 
Guarulhos, SP no dia dezesseis de de-
zembro de mil novecentos e noventa e 
quatro (16/12/1994), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Vanderlei Margelio da Costa 
e de Jacinete de Sousa Santos.
Cíntia Alves Nunes, estado civil divor-
ciada, profi ssão micropigmentadora, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte 
e sete de novembro de mil novecentos 
e oitenta e seis (27/11/1986), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Carlos Moreira 
Nunes e de Maria Sonha Alves Nunes.

Leandro dos Santos de Lima, esta-
do civil solteiro, profi ssão açougueiro, 
nascido em Guarujá, SP no dia quatro 
de janeiro de mil novecentos e noventa 
(04/01/1990), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Reinaldo Rosa de Lima e de 
Creusa Lemos dos Santos.
Irma Lima Cordeiro, estado civil soltei-
ra, profi ssão do lar, nascida em Vitória 
da Conquista (Reg.Belo Campo), BA 
no dia quatorze de agosto de mil nove-
centos e noventa e seis (14/08/1996), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Artur 
Soares Cordeiro e de Vanda Aparecida 
de Sousa Lima.

Fabio Rocha Cavalcante, estado civil 
viúvo, profi ssão aposentado, nascido 
em São Paulo, SP no dia onze de abril 
de mil novecentos e cinquenta e sete 
(11/04/1957), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Erminio Rocha Cavalcante e de 
Juci Marques Cavalcante.
Dulcilene Lima do Nascimento, esta-
do civil divorciada, profi ssão costureira, 
nascida em Macambira, SE no dia vinte 
e nove de maio de mil novecentos e 
cinquenta e sete (29/05/1957), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Jose Cicero do 
Nascimento e de Livina Batista de Lima.

Felipe Pereira de Assis Campos, es-
tado civil solteiro, profi ssão atendente 
de serviços de saúde, nascido em Sub-
distrito Bela Vista, São Paulo, SP no 
dia dois de março de mil novecentos e 
noventa e dois (02/03/1992), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Homero de Campos e de Regiane 
Pereira de Assis.
Laíse de Freitas Fabiano, estado civil 
solteira, profi ssão farmacêutica, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia dezenove 
de maio de mil novecentos e noventa e 
três (19/05/1993), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Lourenço Fabiano e de Sônia 
Aparecida de Freitas Fabiano.

Cristiano dos Santos, estado civil sol-
teiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em Subdistrito Ipiranga (Reg.Distrito 
Itaim Paulista), São Paulo, SP no dia 
seis de novembro de mil novecentos e 
noventa e quatro (06/11/1994), residen-
te e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Cristiane Maria dos Santos.
Valdete Izidro, estado civil solteira, 
profi ssão fi scal de loja, nascida em 
Guarulhos, SP no dia dois de setem-
bro de mil novecentos e oitenta e seis 
(02/09/1986), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Joaquim Izidro e de Maria Hele-
na Barbosa da Silva Izidro.

André Nascimento Ferreira, estado 
civil solteiro, profi ssão autônomo, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia trinta 
de julho de mil novecentos e setenta e 
sete (30/07/1977), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Antonio Alves Ferreira e de 
Sebastiana Nascimento Ferreira.
Katiusca Nogueira de Melo, estado 
civil solteira, profi ssão assistente de 
farmácia, nascida em Guarulhos, SP 
no dia oito de julho de mil novecentos 
e oitenta e cinco (08/07/1985), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Pedro Simão de 
Melo e de Valdevina Nogueira de Melo.

Leandro Soares Lôbo, estado civil soltei-
ro, profi ssão assistente de PCP, nascido 
em Subdistrito Mooca, São Paulo, SP no 
dia vinte e nove de abril de mil novecentos 
e oitenta e oito (29/04/1988), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Georgênio Antonio Pinho 
Lôbo e de Benedita Soares da Silva Lôbo.
Mariya Matsuda, estado civil solteira, pro-
fi ssão analista fi nanceiro, nascida em São 
Bernardo do Campo (Reg.1º Subdistrito), 
SP no dia sete de junho de mil novecentos 
e oitenta e sete (07/06/1987), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Tadashi Matsuda e de 
Sonia Hatsumi Matsuda.

Mateus Ribeiro dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão militar, nascido em São 
Paulo (Reg.1° Subdistrito de Guarulhos), 
SP no dia vinte e sete de agosto de mil no-
vecentos e noventa e seis (27/08/1996), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Eliéu José 
Ribeiro da Cruz e de Maria José dos 
Santos Cruz.
Geyse Patricia de Santana Perboire, 
estado civil solteira, profi ssão arquiteta, 
nascida em Recife (Reg.10º Distrito), PE 
no dia trinta de dezembro de mil novecen-
tos e noventa e dois (30/12/1992), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Geraldo de Olivei-
ra Perboire e de Sheyla Adriana Florencio 
de Santana.

Rafael Szucs dos Santos Mazzia, es-
tado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em Presidente Epitácio, SP no 
dia dezoito de janeiro de mil novecentos e 
noventa (18/01/1990), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Dorival Mazzia e de Tânia Szucs 
dos Santos Mazzia.
Bruna Bottari, estado civil solteira, profi s-
são dentista, nascida em Salto, SP no dia 
quatorze de julho de mil novecentos e no-
venta e um (14/07/1991), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Redemisto Alberto Bottari e de 
Dinalva Aparecida do Nascimento Bottari.

Wesley Santos de Freitas, estado ci-
vil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e seis de 
maio de mil novecentos e noventa e sete 
(26/05/1997), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Jose Fernando de Freitas e de Valdirene 
Bispo dos Santos.
Nathália de Castro Azevedo, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e seis de 
maio de mil novecentos e noventa e seis 
(26/05/1996), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Ronaldo Rosado Azevedo e de Eliana de 
Castro Azevedo.

Gilson José dos Santos Sobrinho, es-
tado civil divorciado, profi ssão mecânico 
de manutenção, nascido em Getulina, SP 
no dia seis de setembro de mil novecen-
tos e cinquenta e seis (06/09/1956), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Emidio José dos 
Santos e de Maria Gildelda Barreto dos 
Santos.
Eliane Maria Carvalho Falcão, estado 
civil divorciada, profi ssão técnica em 
contabilidade, nascida em Recife (Santo 
Amaro), PE no dia vinte e sete de feve-
reiro de mil novecentos e cinquenta e sete 
(27/02/1957), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Levy Marinho Falcão e de Maria Carvalho 
Falcão.

Waldir Fernandes Lisboa, estado civil 
divorciado, profi ssão mestre de obras, 
nascido em Ivailândia, PR no dia onze de 
novembro de mil novecentos e sessenta e 
seis (11/11/1966), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Miguel Fernandes Lisboa e de Maria 
Francisca de Souza.
Arlenilza Soares da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão agente de proteção, 
nascida em Eunapolis (Reg.2º Ofício 
de Ilhéus), BA no dia vinte e nove de ja-
neiro de mil novecentos e setenta e seis 
(29/01/1976), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Arlene Soares da Silva.

Lucas Salles Almeida Rios, estado civil 
solteiro, profi ssão embalador, nascido em 
Subdistrito Indianópolis, São Paulo, SP 
no dia nove de maio de mil novecentos e 
oitenta e oito (09/05/1988), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Jaquison Almeida Rios e de 
Ivonete Salles de Oliveira Almeida Rios.
Sheyla Dionizio Jeres, estado civil divor-
ciada, profi ssão vendedora, nascida em 
São Paulo (Casa Verde), SP no dia oito de 
junho de mil novecentos e oitenta e nove 
(08/06/1989), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Sergio Sanches Jeres e de Maria das Do-
res Aparecida Dionizio Jeres.

Marcos Antonio Gonçalves Junior, es-
tado civil solteiro, profi ssão engenheiro 
eletricista, nascido em Subdistrito Santa-
na, São Paulo, SP no dia vinte e um de 
abril de mil novecentos e oitenta e nove 
(21/04/1989), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Marcos Antonio Gonçalves e de Cleonice 
Alves da Luz Gonçalves.
Talita de Souza Viana, estado civil soltei-
ra, profi ssão secretária executiva, nascida 
em Subdistrito Moóca, São Paulo, SP no 
dia dois de outubro de mil novecentos e 
oitenta e nove (02/10/1989), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de João Viana da Silva e de 
Jocelia de Souza Viana.

Edvaldo da Silva Silveira, estado civil 
solteiro, profi ssão conferente, nascido 
em Jacobina, BA no dia vinte e oito de 
maio de mil novecentos e sessenta e seis 
(28/05/1966), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Florisvaldo de Jesus Silveira e de Maria 
Furtunata da Silva.
Valéria Vanda da Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar de limpeza, nasci-
da em Palmares, PE no dia seis de mar-
ço de mil novecentos e oitenta e quatro 
(06/03/1984), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Vera Lucia da Silva.

Daniel Marques Rocha, estado civil 
solteiro, profi ssão montador, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dez de agos-
to de mil novecentos e noventa e seis 
(10/08/1996), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Domingos Rodrigues da Rocha e de 
Cláudia Marques Rocha.
Daiane Rafael da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão manicure, nascida em 
Guarulhos, SP no dia treze de julho de mil 
novecentos e noventa (13/07/1990), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Ademar Eusebio 
da Silva e de Ana Cristina Rafael.

Paulo Sérgio Bispo dos Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão inspetor de quali-
dade, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e quatro de maio de mil novecentos 
e noventa (24/05/1990), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Izaltino Bispo dos Santos e de 
Alaíde Maria da Conceição dos Santos.
Thalia Nunes Lima, estado civil sol-
teira, profi ssão autônoma, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e dois de ju-
lho de mil novecentos e noventa e sete 
(22/07/1997), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Francisco Benildo da Silva Lima e de Si-
mone Nunes Rodrigues Lima.

Cristiano dos Santos Lourenço, esta-
do civil divorciado, profi ssão empresário, 
nascido em Ijuí, RS no dia vinte e oito 
de outubro de mil novecentos e oitenta e 
sete (28/10/1987), residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, fi lho de Salvador 
Lest Lourenço e de Iberanes dos Santos 
Lourenço.
Clara Griziela Morais Ribeiro, estado 
civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida 
em Juazeiro do Norte, CE no dia doze 
de junho de mil novecentos e oitenta 
(12/06/1980), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Hélio Ribeiro e de Maria Isa Morais 
Fernandes.

Roberto Benio Filho, estado civil sol-
teiro, profi ssão assistente de recursos 
humanos, nascido em São Paulo (Reg.
Subdistrito Consolação), SP no dia onze 
de junho de mil novecentos e noventa e 
dois (11/06/1992), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Roberto Benio e de Maria Socorro dos 
Santos Benio.
Leticia Luiz Nunes de Oliveira, estado 
civil solteira, profi ssão estagiária, nascida 
em Subdistrito Vila Maria, São Paulo, SP 
no dia doze de agosto de mil novecentos 
e noventa e seis (12/08/1996), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Demetrius Nunes de 
Oliveira e de Adriana Pereira Luiz Nunes 
de Oliveira.

Vinícius Inácio Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão engenheiro de vendas, 
nascido em São Paulo (Reg.1º Subdis-
trito Guarulhos), SP no dia dezessete de 
setembro de mil novecentos e noventa e 
três (17/09/1993), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Lessandro Sebastião da Silva e de Vil-
ma Bento Inacio Silva.
Monice Saab Rodrigues Soares, estado 
civil solteira, profi ssão assistente fi nancei-
ro, nascida em Guarulhos, SP no dia de-
zesseis de novembro de mil novecentos e 
noventa e quatro (16/11/1994), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Zilmon Soares Rosa 
e de Lenice do Carmo Saab Rodrigues 
Soares.

Raimundo Ferreira Viana, estado civil 
solteiro, profi ssão carpinteiro, nascido em 
Jaicós (Reg.2º Ofício), PI no dia dois de 
agosto de mil novecentos e setenta e nove 
(02/08/1979), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Manoel Ferreira Viana e de Januária Jo-
sefa da Conceição.
Maria Rozineide de Sousa Ferreira, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de cozinha, nascida em Picos, PI no dia 
dezenove de agosto de mil novecentos e 
oitenta e um (19/08/1981), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Luis Ferreira de Sousa e de 
Maria das Neves de Sousa Ferreira.

Dernival Ferreira da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão líder de manutenção, 
nascido em Distrito Gurupá-Mirim, Poti-
raguá, BA no dia nove de outubro de mil 
novecentos e setenta e seis (09/10/1976), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Elias Ferreira 
de Souza e de Laura Barbosa Lisboa.
Liliana Alves de Souza, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de produção, 
nascida em Subdistrito Vila Mariana, São 
Paulo, SP no dia nove de julho de mil 
novecentos e oitenta e um (09/07/1981), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Raimundo 
Juvenal de Souza e de Quiteria Rodrigues 
Alves.

Luan Richard da Silva Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar de almo-
xarifado, nascido em São José dos Cam-
pos, SP no dia vinte e quatro de setem-
bro de mil novecentos e noventa e seis 
(24/09/1996), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Ferreira dos Santos e de Maria Ines 
da Silva.
Thaís de Paula Ierich, estado civil soltei-
ra, profi ssão do lar, nascida em São Paulo 
(Reg.1º Subdistrito de Guarulhos), SP no 
dia dois de setembro de mil novecentos 
e noventa e um (02/09/1991), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Jonas Alexandre Ierich 
e de Sandra Aparecida Vicente de Paula 
Ierich.

Anderson Aparecido dos Santos, es-
tado civil solteiro, profi ssão operador de 
produção, nascido em Guarulhos, SP no 
dia vinte e um de novembro de mil no-
vecentos e noventa e seis (21/11/1996), 
residente e domiciliado em Arujá, SP, fi lho 
de João dos Santos Silva e de Maria Rosi-
leide dos Santos Silva.
Natayany Joyce de Carvalho, estado 
civil solteira, profi ssão almoxarife, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia primeiro de 
julho de mil novecentos e noventa e oito 
(01/07/1998), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Marco Antonio de Carvalho e de Nilza 
Aparecida dos Santos.

Leone Regis Nunes do Nascimento, es-
tado civil solteiro, profi ssão psicólogo, nas-
cido em Subdistrito Brás, São Paulo, SP 
no dia dezoito de maio de mil novecentos 
e noventa e dois (18/05/1992), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Acacio Regis do Nasci-
mento e de Elisangela Nunes Castro.
Daniela da Cruz Elias, estado civil sol-
teira, profi ssão publicitária, nascida em 
Guarulhos, SP no dia quatorze de maio 
de mil novecentos e noventa e dois 
(14/05/1992), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Everaldo Elias e de Judite Ferreira 
da Cruz Elias.

Everton dos Santos Pescara, estado 
civil solteiro, profi ssão analista de pcp, 
nascido em Guarulhos, SP no dia dois de 
maio de mil novecentos e oitenta e cinco 
(02/05/1985), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Sergio Pescara.
Verônica Maria Ramos, estado civil sol-
teira, profi ssão analista de rh, nascida em 
Guarulhos, SP no dia dez de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e oito (10/01/1988), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Cicero An-
tonio Ramos e de Maria José Agostinho 
Ramos.

Hiago Cardoso Guimarães da Silva, 
estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Guarulhos, SP no dia dez de 
julho de mil novecentos e noventa e três 
(10/07/1993), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Anselmo Aparecido Guimarães da Silva e 
de Flavia Aparecida Cardoso.
Gleice Kelly Soares dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de escrita 
fi scal, nascida em Santo André (2º Sub-
distrito), SP no dia vinte e dois de setem-
bro de mil novecentos e noventa e cinco 
(22/09/1995), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Valdomiro José dos Santos e de Sandra 
Soares da Cunha.

Guilherme José Faria, estado civil sol-
teiro, profi ssão designer gráfi co, nascido 
em Subdistrito Cerqueira Cesar, São 
Paulo, SP no dia nove de março de mil 
novecentos e noventa (09/03/1990), re-
sidente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Sebastião 
Faria e de Osmarina dos Santos Faria.
Iara Patricia Maria Campos, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar adminis-
trativo, nascida em Subdistrito Santo 
Amaro, São Paulo, SP no dia trinta e um 
de janeiro de mil novecentos e noventa 
e um (31/01/1991), residente e domici-
liada em 2º Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de José Gonçalves Campos e de 
Gracilene Maria da Silva Santos.

Wellington Souza Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão instalador, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dez de mar-
ço de mil novecentos e noventa e um 
(10/03/1991), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Roberto Santos e de Santa Gomes 
de Souza.
Thaís Almeida da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Guarulhos, SP no dia trinta 
e um de janeiro de mil novecentos e no-
venta e dois (31/01/1992), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Benedito Alves da Silva 
e de Márcia Alves de Almeida.

Flávio dos Santos Martins da Silva, 
estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia vinte e sete de agosto 
de mil novecentos e noventa e sete 
(27/08/1997), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Claudionor Martins da Silva e de Katia 
dos Santos.
Samantha da Silva Santos, estado ci-
vil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP no 
dia vinte e um de janeiro de mil nove-
centos e noventa e nove (21/01/1999), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Cristiano 
Pereira Santos e de Simone Gomes da 
Silva.

Wellerson Guimarães Rocha, estado 
civil solteiro, profi ssão conferente, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia doze de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e 
oito (12/02/1998), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Edelei Guimarães de Santana e 
de Irair Rocha de Oliveira.
Letícia de Medeiros Fernandes, esta-
do civil solteira, profi ssão manicure, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia dezessete 
de janeiro de mil novecentos e noventa 
e nove (17/01/1999), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Marcos Antonio Fernandes 
Balero e de Roseli de Medeiros Balero.

Juliano José dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão serralheiro, nascido 
em Subdistrito Vila Maria, São Paulo, SP 
no dia vinte e um de junho de mil nove-
centos e noventa e cinco (21/06/1995), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de José Ani-
zio dos Santos Filho e de Nelça Avelina 
dos Santos.
Isabella Cristiny Gomes Barbosa, 
estado civil divorciada, profi ssão auxi-
liar de sala, nascida em Guarulhos, SP 
no dia seis de julho de dois mil e um 
(06/07/2001), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Abilio Barbosa e de Rosângela Apareci-
da Gomes Barbosa.

Victor de Lima, estado civil solteiro, 
profi ssão dentista, nascido em Subdis-
trito Ibirapuera, São Paulo, SP no dia 
vinte e um de junho de mil novecentos 
e noventa e um (21/06/1991), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Pedro Theodoro de 
Lima Junior e de Teresa Cristina Munhoz 
de Lima.
Ellen Suemy Nobaro, estado civil sol-
teira, profi ssão bacharel em direito, nas-
cida em Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, 
SP no dia vinte de agosto de mil nove-
centos e noventa e quatro (20/08/1994), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Roberto 
Akira Nobaro e de Antonia Osvaldina 
Mota Nobaro.
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Luciano da Silva Santana, estado 
civil solteiro, profi ssão arrumador, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vin-
te e oito de maio de mil novecentos e 
noventa e sete (28/05/1997), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Carlito Joa-
quim de Santana e de Maria Sezarina 
da Silva.
Bianca Rodrigues Pereira, estado 
civil solteira, profi ssão secretária, 
nascida em São Francisco, MG no dia 
vinte e oito de maio de mil novecentos 
e noventa e nove (28/05/1999), resi-
dente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Vilma 
Rodrigues Pereira.

Mateus Pereira de Souza, estado 
civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em Lorena, SP no dia vinte 
e seis de maio de mil novecentos e 
oitenta e sete (26/05/1987), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Elly Pereira 
de Souza e de Dirce Dominguito de 
Souza.
Liliane Rodrigues Moreira, esta-
do civil solteira, profi ssão bancária, 
nascida em Guarulhos, SP no dia 
quatro de junho de mil novecentos e 
noventa e um (04/06/1991), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Miguel Izaias 
Moreira e de Renilva Rodrigues da 
Silva Moreira.

Gustavo Fernandes Bonomo, esta-
do civil solteiro, profi ssão supervisor 
operacional, nascido em Subdistrito 
Jardim Paulista, São Paulo, SP no 
dia nove de abril de mil novecentos e 
noventa e um (09/04/1991), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Marco Antonio 
Bonomo e de Virginia Fernandes da 
Silva Bonomo.
Gabriela Ferreira Martins, estado 
civil solteira, profi ssão assisten-
te comercial, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia doze de agosto de 
mil novecentos e noventa e quatro 
(12/08/1994), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Cristovam Rodrigues Martins 
e de Silvania da Silva Ferreira Mar-
tins.

Fábio Aparecido Pereira Franco, 
estado civil solteiro, profi ssão repre-
sentante comercial, nascido em Pi-
racaia, SP no dia dezoito de outubro 
de mil novecentos e noventa e um 
(18/10/1991), residente e domicilia-
do em Atibaia, SP, fi lho de Marildo 
Pereira Franco e de Joana Gomes 
da Cruz.
Letícia Aparecida da Silva Mendes, 
estado civil solteira, profi ssão autôno-
ma, nascida em Guarulhos, SP no dia 
dois de outubro de mil novecentos e 
noventa e um (02/10/1991), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de José da Sil-
va Mendes e de Ivone Aparecida da 
Silva Mendes.

Eduardo Henrique Velazquez, es-
tado civil solteiro, profi ssão agente 
de segurança, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia vinte e oito de abril 
de mil novecentos e noventa e um 
(28/04/1991), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Benedito Aparecido Velaz-
quez e de Edna Moreira dos Santos 
Velazquez.
Tathiana Nunes Santana, estado ci-
vil solteira, profi ssão cirurgiã dentista, 
nascida em Subdistrito Casa Verde, 
São Paulo, SP no dia primeiro de abril 
de mil novecentos e oitenta e sete 
(01/04/1987), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Gildo Jose de Santana e de 
Maria das Graças Nunes de Santana.

Matheus Vinicius Lourenço Pelu-
zzo, estado civil solteiro, profi ssão 
militar, nascido em Subdistrito Vila 
Mariana, São Paulo, SP no dia vinte e 
cinco de maio de mil novecentos e no-
venta e nove (25/05/1999), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Paulo Rogerio 
Peluzzo e de Sirley Lourenço Silva 
Peluzzo.
Hillis Anne Pereira de Oliveira, esta-
do civil solteira, profi ssão estagiária, 
nascida em Guarulhos, SP no dia trin-
ta de junho de mil novecentos e no-
venta e nove (30/06/1999), residente 
e domiciliada em Subdistrito Tucuruvi, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Mar-
cos de Oliveira e de Laudiceia Pereira 
de Souza.

Bruno Brito dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão auditor, nascido em 
Subdistrito Mooca, São Paulo, SP no dia 
vinte e dois de julho de mil novecentos 
e noventa e dois (22/07/1992), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de 
Joselino José dos Santos e de Geni Brito 
do Nascimento.
Joyce Barbosa Mendes, estado civil 
solteira, profi ssão auditora, nascida em 
Guarulhos, SP no dia primeiro de outu-
bro de mil novecentos e noventa e um 
(01/10/1991), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Pedro Mendes da Luz dos Santos e de 
Katia Barbosa de Jesus dos Santos.

Daniel Batista Gonçalves Neto, esta-
do civil solteiro, profi ssão empacotador, 
nascido em Caruaru, PE no dia doze de 
setembro de mil novecentos e noventa 
(12/09/1990), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Marivaldo Verissimo da Silva e de Helen 
Claudia Gonçalves Verissimo.
Carla Andreza Alves Santos, estado 
civil divorciada, profi ssão supervisor, nas-
cida em Aracaju, SE no dia três de de-
zembro de mil novecentos e oitenta e seis 
(03/12/1986), residente e domiciliada em 
Aracaju, SE, fi lha de Antônio Carlos Fon-
seca Santos e de Araci Alves de Oliveira.

Bruno Araujo da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão analista de suporte, 
nascido em Guarulhos, SP no dia dezes-
sete de novembro de mil novecentos e 
noventa e quatro (17/11/1994), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de José Agnaldo Alves 
da Silva e de Maria Aparecida de Araujo 
Silva.
Aliki dos Santos Camargo, estado civil 
divorciada, profi ssão atendente, nascida 
em Guarulhos, SP no dia quatro de ju-
lho de mil novecentos e noventa e cinco 
(04/07/1995), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Edwaldo Camargo e de Aneia dos Santos 
Camargo.

Nenildo Carlos dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão chapeiro, nascido em 
Distrito de Ipupiara, Brotas de Macaúbas, 
BA no dia nove de novembro de mil no-
vecentos e sessenta e sete (09/11/1967), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Francisco 
Carlos dos Santos e de Madalena Fran-
cisca dos Santos.
Elenilza Alves Cerqueira, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Mai-
ri, BA no dia dez de março de mil nove-
centos e sessenta e nove (10/03/1969), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Berna-
bete Alves Cerqueira e de Jovita Alves 
Cerqueira.

Filipe da Silva Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão conferente, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dezesseis de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e 
nove (16/12/1989), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Valter dos Santos e de Maria de 
Lourdes da Silva Santos.
Ágata Mercedes Bicudo Nogueira, es-
tado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte 
e dois de agosto de mil novecentos e 
noventa e um (22/08/1991), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de José Nunes Nogueira e 
de Dolores Aparecida Bicudo.

Guerly Louisma, estado civil solteiro, 
profi ssão professor, nascido em Repú-
blica do Haiti no dia dezesseis de outu-
bro de mil novecentos e noventa e um 
(16/10/1991), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Dygait Louisma e de Jean Therese 
Andre.
Chrislaine Avena, estado civil solteira, 
profi ssão técnica de informática, nascida 
em República do Haiti no dia vinte e três 
de março de mil novecentos e noventa e 
quatro (23/03/1994), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Willio Avena e de Christa 
Noel.

Gustavo Kazuo Fugita, estado civil sol-
teiro, profi ssão engenheiro de alimentos, 
nascido em Guarulhos, SP no dia treze 
de maio de mil novecentos e noventa 
(13/05/1990), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Flávio Massao Fugita e de Kathy Kazumi 
Yamashiba Fugita.
Cínthia Lumy Hosotani, estado civil sol-
teira, profi ssão farmacêutica, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e cinco de se-
tembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(25/09/1989), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Mário Kiyonori Hosotani e de Rioko Ueda 
Hosotani.

Isaac Silva Martins, estado civil solteiro, 
profi ssão motorista, nascido em Encruzi-
lhada, BA no dia vinte de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e três (20/01/1983), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Humberto 
Azevedo Martins e de Maria da Gloria 
Silva Martins.
Maysa Martins Azevedo Sousa, estado 
civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida 
em Campo Grande (Reg.1ª Circunscri-
ção), MS no dia dois de abril de mil no-
vecentos e oitenta e quatro (02/04/1984), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Domingos 
Martins de Sousa e de Lindinalva Azeve-
do Martins Souza.

Vinícius Nascimento Del Busso, estado 
civil solteiro, profi ssão engenheiro elé-
trico, nascido em Guarulhos, SP no dia 
onze de junho de mil novecentos e noven-
ta e três (11/06/1993), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Antonio Wilson Del Busso e de 
Selma Maria do Nascimento Del Busso.
Ivana Costa Ribeiro, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de documentação técni-
ca, nascida em Suzano, SP no dia vinte 
e sete de outubro de mil novecentos e 
noventa e seis (27/10/1996), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Isaltino Alves Ribeiro e 
de Rozilene Costa Sousa.

Hoberdan Fagundes da Cruz, estado 
civil solteiro, profi ssão professor, nascido 
em Canápolis (Reg.Santana), BA no dia 
vinte e um de abril de mil novecentos e 
noventa e dois (21/04/1992), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Robério Jesus da Cruz 
e de Maria Aparecida Fagundes da Cruz.
Karine de Melo Viana, estado civil sol-
teira, profi ssão secretária, nascida em 
Teresina (Reg.1º Ofício), PI no dia nove 
de maio de mil novecentos e noventa e 
dois (09/05/1992), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Francisco Carlos Viana e de Maria Lu-
cília de Melo.
(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL) 

Thiago Avelino Pinela, estado civil di-
vorciado, profi ssão vigilante, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e nove de ju-
lho de mil novecentos e oitenta e quatro 
(29/07/1984), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Onofre Avelino Pinela e de Sonia Maria 
Pinela.
Daniele Severiano Silva, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida em 
Mogi Guaçu, SP no dia onze de feverei-
ro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(11/02/1985), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Ademilson de Oliveira Silva e de Cleide-
mar Severiano Silva.

Leonardo Lacerda Canedo, estado civil 
solteiro, profi ssão assistente de monitora-
mento, nascido em Guarulhos, SP no dia 
dezessete de março de mil novecentos e 
noventa e um (17/03/1991), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Benedito Canedo e de 
Mariza Lacerda Canedo.
Juliane Aparecida Anunciada Rezende, 
estado civil solteira, profi ssão assistente 
de assuntos regulatórios, nascida em 
Guarulhos, SP no dia sete de outubro 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(07/10/1994), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Jorge Aloízio Rezende e de Maria Socorro 
Sobral Rezende.

Paulo Henrique Rufi no da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar de escri-
tório, nascido em Guarulhos, SP no dia 
quatro de novembro de mil novecentos 
e oitenta e sete (04/11/1987), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Luis José da Silva e de 
Marluce Rufi no de Sales.
Erika Regiane dos Santos Guimarães, 
estado civil solteira, profi ssão cabeleirei-
ra, nascida em Guarulhos, SP no dia onze 
de julho de mil novecentos e noventa 
(11/07/1990), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Emerson Gomes Guimarães e de Vera 
Carneiro dos Santos.

Hiago Rodrigo Godoy, estado civil 
solteiro, profi ssão militar, nascido em 
Guarulhos, SP no dia quatro de setem-
bro de mil novecentos e noventa e dois 
(04/09/1992), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Ivan Tadeu Godoy e de Ana Lúcia da Silva 
Godoy.
Ariele de Sousa Ferreira, estado civil di-
vorciada, profi ssão optometrista, nascida 
em Guarulhos, SP no dia nove de feve-
reiro de mil novecentos e noventa e três 
(09/02/1993), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Jose Railton Martins Ferreira e de Adriana 
Aparecida de Souza.

Bartolomeu Deusdado, estado civil di-
vorciado, profi ssão aposentado, nascido 
em Miranda do Douro, Portugal no dia vin-
te e quatro de agosto de mil novecentos e 
quarenta e dois (24/08/1942), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Antonio Deusdado e de 
Ana João.
Ana Maria Alexandre Deusdado, esta-
do civil divorciada, profi ssão aposentada, 
nascida em São Paulo, SP no dia vinte 
e quatro de abril de mil novecentos e 
cinquenta e seis (24/04/1956), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de José Alexandre e de 
Maria Amarante Alexandre.

Rodolfo Bezerra Vieira da Silva, estado 
civil divorciado, profi ssão engenheiro de 
produção, nascido em Guarulhos, SP no 
dia vinte e sete de fevereiro de mil nove-
centos e setenta e oito (27/02/1978), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Jose Bezerra da 
Silva e de Maria Pastora Vieira da Silva.
Letícia Lasaracina Marques de Oli-
veira, estado civil divorciada, profi ssão 
advogada, nascida em São Paulo (Cer-
queira Cesar), SP no dia sete de março 
de mil novecentos e oitenta e quatro 
(07/03/1984), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Clovis Marques de Oliveira e de Angela 
Maria Lasaracina Marques de Oliveira.

Felipe Pontes Santana Fernandes, 
estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Subdistrito Indianópolis, São 
Paulo, SP no dia dez de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e sete (10/02/1987), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Luis Carlos 
Santana Fernandes e de Francisca Perei-
ra Pontes Fernandes.
Karina Tonini, estado civil solteira, pro-
fi ssão auxiliar administrativo, nascida em 
Subdistrito Santana, São Paulo, SP no dia 
oito de julho de mil novecentos e oitenta e 
dois (08/07/1982), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de André Tonini Filho e de Rosangela Mar-
ques Tonini.

Zaqueu Maciel de Lima, estado civil 
solteiro, profi ssão conferente, nascido 
em Januária, MG no dia sete de mar-
ço de mil novecentos e oitenta e quatro 
(07/03/1984), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Dionias Alves de Lima e de Isabel Pereira 
Maciel de Lima.
Agatha dos Santos Silva, estado civil 
divorciada, profi ssão ajudante geral, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia dezenove 
de agosto de mil novecentos e oitenta e 
quatro (19/08/1984), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Jurandir da Silva e de Maria 
Lenilde dos Santos.

Cleidson Leite Verissimo, estado civil 
solteiro, profi ssão motoboy, nascido em 
Imaculada, Estado da Paraíba (Reg.San-
ta Terezinha-PE) no dia vinte de março de 
mil novecentos e noventa (20/03/1990), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Erivan 
Verissimo Pedrosa e de Claudeci Rosário 
Leite.
Letícia Lisboa Nunes Silva, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Guarulhos, SP no dia onze 
de janeiro de mil novecentos e noventa e 
nove (11/01/1999), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Luiz Nunes Silva e de Edith Santana 
Lisboa.

Thiago Marques da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
São Paulo (Reg.Subdistrito Tucuruvi), SP 
no dia dez de julho de mil novecentos e 
oitenta e nove (10/07/1989), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Edson Tadeu Faria Mar-
ques da Silva e de Marlene Reginaldo da 
Silva Manso.
Thamires do Carmo Silva, estado civil 
solteira, profi ssão dentista, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte de novembro 
de mil novecentos e noventa (20/11/1990), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Marcos Anto-
nio da Silva e de Norma do Carmo Silva.

Fernando Kazuo Tanoue, estado civil 
solteiro, profi ssão engenheiro de produ-
ção, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e seis de fevereiro de mil novecen-
tos e noventa (26/02/1990), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Sergio Katsumi Tanoue 
e de Maria Lenilda Evangelista Tanoue.
Juliana Sayuri Higashi, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP no dia vinte e nove de ou-
tubro de mil novecentos e oitenta e sete 
(29/10/1987), residente e domiciliada em 
Arujá, SP, fi lha de Luiz Toshio Higashi e 
de Sonia Ramos Macêdo Higashi.

João Karlo Dias, estado civil solteiro, 
profi ssão autônomo, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia dezessete de outu-
bro de mil novecentos e oitenta e sete 
(17/10/1987), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Karlo Ramon Dias e de Eni Maria José 
de Queiroz.
Claudiane Teixeira Araujo, estado civil 
solteira, profi ssão estagiária, nascida em 
Parnaiba (Reg.Luiz Correia, 2º Ofício), PI 
no dia três de junho de mil novecentos e 
noventa e três (03/06/1993), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Carlos Antonio Paulino 
Araujo e de Maria de Fatima Amorim 
Teixeira.

Aldemiro Franco, estado civil divorciado, 
profi ssão consultor de vendas, nascido 
em Borá, SP no dia vinte e seis de de-
zembro de mil novecentos e cinquenta e 
um (26/12/1951), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Natal Franco e de Angelina dos San-
tos Franco.
Claudete Bastos da Silva, estado civil 
divorciada, profi ssão cosultora de ven-
das, nascida em Campos Sales, CE no 
dia cinco de maio de mil novecentos e 
setenta e três (05/05/1973), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Leonidas Bastos da 
Silva e de Maria Concebidas de Jesus.

Alexandre Cesar Pereira, estado civil 
solteiro, profi ssão engenheiro eletri-
cista, nascido em Subdistrito Tatuapé, 
São Paulo, SP no dia dezenove de 
maio de mil novecentos e oitenta e dois 
(19/05/1982), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
João de Souza Pereira e de Amélia de 
Oliveira Cesar Pereira.
Fernanda Lorenzini, estado civil solteira, 
profi ssão compradora, nascida em Sub-
distrito Vila Madalena, São Paulo, SP no 
dia vinte e três de maio de mil novecentos 
e oitenta e dois (23/05/1982), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Luiz Carlos Lorenzini e 
de Sonia Regina Saraiva Lorenzini.

Rodrigo Oliveira Sintaku, estado civil 
divorciado, profi ssão técnico de enferma-
gem, nascido em São Paulo, SP no dia 
seis de novembro de mil novecentos e 
oitenta (06/11/1980), residente e domici-
liado em neste Subdistro, Guarulhos, SP, 
fi lho de Yasuo Sintaku e de Lucilia Nasci-
mento de Oliveira.
Luciana Bispo da Silva, estado civil 
divorciada, profi ssão assistente admi-
nistrativo, nascida em São Paulo, SP no 
dia dezoito de março de mil novecentos 
e setenta e oito (18/03/1978), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Luiz Antonio da Silva e 
de Elizabeth Bispo da Costa.

Daniel Moreira da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Guarulhos, SP no dia oito de fevereiro 
de dois mil e um (08/02/2001), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Domingos Moreira 
da Silva e de Maria Raimunda da Silva 
Santos.
Jennifer Vieira Goeching, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida 
em Santo André (Reg.1º Subdistrito de 
Guarulhos), SP no dia dezesseis de outu-
bro de mil novecentos e noventa e cinco 
(16/10/1995), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Carlos Alberto Goeching Neto e de Regi-
na Maria Vieira de Araujo.

Thiago Strumiello Soletto, estado civil 
solteiro, profi ssão engenheiro, nasci-
do em Subdistrito Jardim Paulista, São 
Paulo, SP no dia dezessete de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(17/02/1994), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Artur Tadeu Soletto e de Idely Strumiello 
Soletto.
Tamira Gonzalez Silva, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida em 
Guarulhos, SP no dia três de maio de mil 
novecentos e noventa e um (03/05/1991), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Francisco 
Antonio da Silva e de Maria Cristina Gon-
zalez da Silva.

Francinaldo Tavares de Oliveira, es-
tado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Acopiara (Reg.Distrito de 
Trussu), CE no dia vinte e cinco de no-
vembro de mil novecentos e oitenta e 
nove (25/11/1989), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Raimundo Batista de Olivei-
ra e de Maria Lucia Tavares de Oliveira.
Erineide Fernandes de Souza, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Acopiara (Reg.Distrito de Ebron), 
CE no dia vinte e um de novembro de 
mil novecentos e noventa (21/11/1990), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Antonio 
Fernandes de Souza e de Maria Perei-
ra de Souza.

Wilian Américo, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e quatro de 
dezembro de mil novecentos e setenta 
e cinco (24/12/1975), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Sebastião Américo e 
de Elza de Almeida Américo.
Marisa Izidio da Costa, estado civil 
solteira, profi ssão cuidadora, nascida 
em Subdistrito Butantã, São Paulo, SP 
no dia treze de dezembro de mil no-
vecentos e oitenta e um (13/12/1981), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de João 
Bosco da Costa e de Maria Ouzana da 
Costa.

Felipe Eiiti Yoshita, estado civil solteiro, 
profi ssão atendente, nascido em Sub-
distrito Pari, São Paulo, SP no dia onze 
de janeiro de mil novecentos e noventa 
(11/01/1990), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Wilson Yoshita e de Meire Mitsue Kida 
Yoshita.
Pamela Moreira Leite, estado civil soltei-
ra, profi ssão do lar, nascida em Mogi das 
Cruzes (Reg.Itaquaquecetuba), SP no 
dia quatro de outubro de mil novecentos 
e oitenta e nove (04/10/1989), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Roberto Cesar Ferreira 
Leite e de Nelci Ribeiro Moreira Leite.

José Eduardo de Freitas, estado civil 
solteiro, profi ssão detetive particular, 
nascido em Distrito São Miguel Paulis-
ta, São Paulo, SP no dia vinte e sete de 
dezembro de mil novecentos e setenta 
(27/12/1970), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Vital José de Freitas e de Nayr da Silva 
Freitas.
Eliseuda Agostinho Penaforte, estado 
civil divorciada, profi ssão modelista, nas-
cida em Icó, CE no dia quinze de julho 
de mil novecentos e sessenta e sete 
(15/07/1967), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Joaquim Agostinho Ferreira e de Maria 
Anita Penaforte.

Reinilson Souza Ciriaco Junior, estado 
civil solteiro, profi ssão professor, nascido 
em São Paulo (Reg.Subdistrito Capela 
do Socorro), SP no dia vinte e sete de 
dezembro de mil novecentos e oitenta 
(27/12/1980), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Reinilson Souza Ciriaco e de Afonsa Ma-
ria dos Reis Ciriaco.
Viviane Pereira dos Santos, estado civil 
divorciada, profi ssão professora, nascida 
em Subdistrito Liberdade, São Paulo, SP 
no dia vinte de março de mil novecentos 
e oitenta e três (20/03/1983), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Geralda Pereira dos 
Santos.

Samuel Guilherme de Sousa, estado 
civil solteiro, profi ssão microempresário, 
nascido em Guarulhos, SP no dia doze 
de março de mil novecentos e noventa 
(12/03/1990), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Francisco José de Sousa e de Lucineide 
Guilherme Estrela de Sousa.
Stefanie Soares de Souza, estado ci-
vil solteira, profi ssão microempresária, 
nascida em Subdistrito Santo Amaro, 
São Paulo, SP no dia vinte e nove de 
abril de mil novecentos e noventa e três 
(29/04/1993), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Edinaldo Marques de Souza e de Eliza-
bete Soares da Cruz.
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Augusto Gomes Pinheiro, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte de abril de mil 
novecentos e noventa e nove (20/04/1999), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Ednilson Pinheiro 
e de Kalline Katiana Gomes Pinheiro.
Beatriz Faneca da Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia treze de setembro de mil 
novecentos e noventa e oito (13/09/1998), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Erivaldo Alves da 
Silva e de Noemi Faneca da Silva.

Rafael Fernandes dos Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão técnico de manuten-
ção elétrica, nascido em Guarulhos, SP no 
dia dezesseis de dezembro de mil novecen-
tos e noventa e seis (16/12/1996), residente 
e domiciliado em 2º Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de José Eduardo Fernandes Be-
serra e de Geralda Maria dos Santos.
Juliane Santos e Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão nutricionista, nascida em 
Guarulhos, SP no dia quatro de novem-
bro de mil novecentos e noventa e três 
(04/11/1993), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Daniel Ferreira da Silva e de Ana Maria dos 
Santos Silva.

Carlos Eduardo Gonçalves Teixeira 
Lima, estado civil solteiro, profi ssão funcio-
nário público estadual, nascido em Subdis-
trito Bela Vista, São Paulo, SP no dia sete 
de abril de mil novecentos e oitenta e nove 
(07/04/1989), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Uilson Teixeira Lima e de Ana Maria Gon-
çalves Teixeira Lima.
Nathalia Cioffi  Moretti, estado civil soltei-
ra, profi ssão funcionária pública municipal, 
nascida em Ribeirão Preto (Reg.1º Subdis-
trito), SP no dia trinta de setembro de mil 
novecentos e noventa e dois (30/09/1992), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Alvaro Moretti e 
de Eliana Cioffi   Moretti.

Welison Silva Vieira, estado civil divorcia-
do, profi ssão promotor, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia vinte e três de janeiro de mil 
novecentos e noventa e dois (23/01/1992), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Wilame Damião 
Vieira e de Edit do Nascimento Silva Vieira.
Karolyna Barbosa de Souza, estado ci-
vil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em Guarulhos, SP no dia dez de 
setembro de mil novecentos e noventa e 
cinco (10/09/1995), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Miguel Barbosa dos Santos e de Gilma-
ra Batista de Souza.

Patryck Vinícius dos Santos Alves, esta-
do civil solteiro, profi ssão motoboy, nascido 
em São Paulo (Reg.1º Subdistrito Guaru-
lhos), SP no dia dezessete de junho de mil 
novecentos e noventa e nove (17/06/1999), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Ricardo Henrique 
Esteves Alves e de Elisangela Eugenio dos 
Santos.
Mylena Almeida Santos, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Guarulhos, SP no dia oito de maio de mil 
novecentos e noventa e oito (08/05/1998), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Jaqueline Almei-
da Santos.

José Walas Pereira da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão analista de suporte, nas-
cido em Passira (Reg.Abreu e Lima), PE no 
dia vinte e seis de dezembro de mil nove-
centos e noventa (26/12/1990), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Domingos Pereira da Silva 
e de Maria José Paulino da Silva.
Janaina Martins da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e três de 
março de mil novecentos e noventa e dois 
(23/03/1992), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Clivair Martins da Silva e de Neusa da Silva 
dos Santos.

Helder Sant’Ana, estado civil divorciado, 
profi ssão consultor de vendas, nascido 
em Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP 
no dia vinte e sete de novembro de mil 
novecentos e setenta (27/11/1970), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Dorival Sant’Ana e 
de Conceição Maria Sant’Ana.
Rozânia Souza Barreto, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Nova Canaã, BA no dia nove de dezembro 
de mil novecentos e setenta (09/12/1970), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Zacarias 
Alexandrino Barreto e de Anelita Ribeiro 
de Souza.
(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL) 

Leonardo Ribeiro Steffl er, estado civil 
solteiro, profi ssão encarregado de se-
gurança, nascido em São Paulo (Reg.1º 
Subdistrito de Guarulhos), SP no dia nove 
de maio de mil novecentos e oitenta e 
nove (09/05/1989), residente e domiciliado 
em 2º Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Alfredo Alcidio Steffl  er e de Cleusa Ribeiro 
da Cruz Steffl  er.
Luciana Aparecida de Araujo Silva, 
estado civil solteira, profi ssão barista, 
nascida em Guarulhos, SP no dia cinco 
de julho de mil novecentos e setenta e três 
(05/07/1973), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Francisco Juvencio da Silva e de Maria 
Laurinda de Araujo Silva.

Lucas Macedo de Souza, estado civil sol-
teiro, profi ssão operador de caixa, nascido 
em Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP no 
dia vinte e nove de outubro de mil nove-
centos e noventa e seis (29/10/1996), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Afranio Marinho 
de Souza e de Renilde Macedo de Souza.
Stefanie Gomes Figueiredo, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Subdistrito Cerqueira Cesar, 
São Paulo, SP no dia vinte de dezem-
bro de mil novecentos e noventa e três 
(20/12/1993), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Jairo Santos Fi-
gueiredo e de Arlieté Pereira Gomes.

Mauro Grossi, estado civil viúvo, profi s-
são analista de infraestrutura, nascido em 
São Paulo, SP no dia doze de dezembro 
de mil novecentos e sessenta e quatro 
(12/12/1964), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Adelino Grossi e de Maria dos Anjos Pi-
nheiro Grossi.
Jane Kátia Alves do Nascimento, esta-
do civil divorciada, profi ssão economista, 
nascida em Pesqueira, PE no dia quinze 
de janeiro de mil novecentos e setenta e 
dois (15/01/1972), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de José Antônio do Nascimento e de Ma-
ria José Alves do Nascimento.

Rafael Rodrigues de Jesus, estado civil 
solteiro, profi ssão açougueiro, nascido em 
Jaguaquara (Reg.Apuarema), BA no dia 
dezessete de agosto de mil novecentos 
e noventa e três (17/08/1993), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Erenildo do Carmo de 
Jesus e de Zilda Ferreira Rodrigues.
Daiane Almeida de Oliveira, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Gua-
rulhos (Reg.Subdistrito Cangaiba, São 
Paulo), SP no dia vinte e oito de novem-
bro de mil novecentos e noventa e seis 
(28/11/1996), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Pedro Barnabé de Oliveira e de Luciene 
Pinto de Almeida.

Hélio Firmino da Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão vigilante, nascido em Crato 
(Reg.Santana do Cariri, Distrito Araporan-
ga), CE no dia nove de julho de mil nove-
centos e oitenta e quatro (09/07/1984), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de José Firmino e de 
Maria Donária da Silva.
Janaina Cruz da Silva, estado civil soltei-
ra, profi ssão logística, nascida em Recife 
(Reg.Escada, 1º Distrito), PE no dia doze 
de setembro de mil novecentos e oitenta e 
oito (12/09/1988), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Antonio Ilario Nepomuceno da Silva e 
de Eliane Pereira da Cruz.

Amanda Aline Coelho Teixeira, estado 
civil solteira, profi ssão coordenadora 
de turno, nascida em Subdistrito Lapa, 
São Paulo, SP no dia cinco de janeiro 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(05/01/1995), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Erisberto Alves Teixeira e de Silvana 
Aparecida Coelho.
Juliana Cristina dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão supervisora de 
vendas, nascida em Guarulhos, SP no 
dia vinte e nove de maio de dois mil e 
um (29/05/2001), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Maurício Gonçalves dos Santos 
e de Adriana Cristina dos Santos.

Weverson Luiz Fantini Baptista 
Stand, estado civil solteiro, profi ssão 
policial militar, nascido em Contagem 
(Reg.Distrito Parque Industrial), MG no 
dia vinte de julho de mil novecentos e 
oitenta e sete (20/07/1987), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Oswaldo Stand Junior e 
de Tatiana Fantini Baptista Stand.
Juliana Brito de Souza, estado civil sol-
teira, profi ssão cabeleireira, nascida em 
Subdistrito Tatuapé, São Paulo, SP no 
dia treze de setembro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (13/09/1985), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
José Brito de Souza e de Maira Macha-
do dos Santos Martins de Souza.

Igor Lourenço da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Guarulhos, SP no dia cinco de ou-
tubro de mil novecentos e noventa e oito 
(05/10/1998), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Marcos Lourenço da Silva e de Cicera 
Alexandre da Silva.
Luana de Andrade Dantas, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dezenove de 
abril de mil novecentos e noventa e nove 
(19/04/1999), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Wilson Cirqueira Dantas e de Andréa 
Cristiane de Andrade Dantas.

Josenildo Rodrigues da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão vigilante, nasci-
do em Jitaúna, BA no dia dezessete de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
nove (17/02/1989), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Edivaldo Francisco da Silva e de 
Josenilda Santos Rodrigues.
Nildijane Silva Costa, estado civil sol-
teira, profi ssão fi scal de loja, nascida 
em Carbonita, MG no dia quinze de 
agosto de mil novecentos e noventa 
(15/08/1990), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lha de Nivaldo Carlos Costa e de Maria 
José Silva Costa.

Alex Rian da Silva, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de feirante, nascido 
em Caruaru (Reg.Bonito, 3º Distrito), 
PE no dia cinco de outubro de dois mil 
(05/10/2000), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Aparecido João da Silva e de Cilene Lui-
za da Silva.
Jaciane Silva de Almeida, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Ca-
tende (Reg.Belém de Maria), PE no dia 
vinte e quatro de abril de mil novecentos 
e noventa e três (24/04/1993), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Gilberto Maciel 
de Almeida e de Maria Edileusa da Silva.

Clebson Batista da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão balconista, nascido 
em Paulo Afonso, BA no dia vinte e um 
de outubro de mil novecentos e noventa 
e três (21/10/1993), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Maria das Neves Batista da 
Silva.
Camila Duarte Sousa, estado civil 
divorciada, profi ssão operador de tele-
atendimento, nascida em São Paulo, 
SP no dia primeiro de junho de mil no-
vecentos e noventa e um (01/06/1991), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Antonio 
Odotom Cordeiro de Sousa e de Uliva-
neide Pereira Duarte Sousa.

Hernandes Pereira Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão montador, nascido em 
Santa Luzia, BA no dia vinte de setem-
bro de mil novecentos e setenta e dois 
(20/09/1972), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Hermes Pereira dos Santos e de Zilma 
Pereira Santos.
Andreíta Correia da Hora, estado civil 
solteira, profi ssão lojista, nascida em 
Camamu (Reg.Igrapiúna), BA no dia 
vinte de novembro de mil novecentos e 
setenta e um (20/11/1971), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Domingos da Hora Ber-
toudo e de Cresilda Correia de Freitas.

Magno Narcizo de Mello Junior, esta-
do civil solteiro, profi ssão representante 
comercial, nascido em Ribeirão Pires, 
SP no dia vinte e seis de junho de mil 
novecentos e oitenta e oito (26/06/1988), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Magno Nar-
cizo de Mello e de Helena Alves Garrido 
de Mello.
Thais Cristina da Silva Guedes, estado 
civil solteira, profi ssão atendente, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia treze de 
julho de mil novecentos e noventa e dois 
(13/07/1992), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Claudio Marques Guedes e de Rosilene 
de Araujo Silva.

Sergio Luiz Teixeira Antunes Junior, 
estado civil solteiro, profi ssão gerente, 
nascido em Subdistrito Tucuruvi, São 
Paulo, SP no dia dezoito de outubro 
de mil novecentos e noventa e oito 
(18/10/1998), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Sergio Luiz Teixeira Antunes e de Virginia 
de Assis Azevedo.
Emilly Jussaine Silva Siqueira, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Afogados do Ingazeira, PE no dia vinte 
e sete de setembro de mil novecentos e 
noventa e nove (27/09/1999), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de José Siqueira Lopes e 
de Darcicleide Maria da Silva Siqueira.

Eduardo Brandão Gerulat, estado civil 
divorciado, profi ssão gestor comercial, 
nascido em São Paulo, SP no dia quator-
ze de outubro de mil novecentos e oitenta 
e quatro (14/10/1984), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Rodolfo Brandão Gerulat e de 
Marisa Vono Gerulat.
Maria Emanuely de Souza Alencar, es-
tado civil divorciada, profi ssão comissária 
de voo, nascida em Juazeiro do Norte, 
CE no dia quinze de outubro de mil no-
vecentos e oitenta e cinco (15/10/1985), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Antonio 
Inaldo de Alencar e de Maria das Dores 
de Souza Alencar.

Renan Martins dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de escritório, 
nascido em Guarulhos, SP no dia nove 
de maio de mil novecentos e noventa e 
dois (09/05/1992), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de José Virginio dos Santos Sobri-
nho e de Mércia Martins de Andrade 
Santos.
Leticia Andrade Martins, estado civil 
solteira, profi ssão técnica de enfer-
magem, nascida em São Paulo (Reg.
Subdistrito Santana), SP no dia seis de 
junho de mil novecentos e noventa e seis 
(06/06/1996), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Lindo Jonshon 
Lucena Andrade e de Francisca Laurine-
te Duarte Martins Andrade.

Déreck Ferreira Morgado, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
São Paulo, SP no dia vinte e um de no-
vembro de mil novecentos e noventa e 
dois (21/11/1992), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Mario Fernando Morgado e de Najara 
Aparecida Ferreira Morgado.
Jéssica Santiago da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de logística, 
nascida em Santo André, SP no dia três 
de janeiro de mil novecentos e noventa e 
seis (03/01/1996), residente e domiciliada 
em Distrito Sapopemba, São Paulo, SP, 
fi lha de José Eraldo da Silva e de Marli 
Lopes Santiago.

Leandro Ferreira da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Guarulhos, SP no dia quatorze de 
outubro de mil novecentos e oitenta 
(14/10/1980), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Ferreira Filho e de Maria José da 
Silva Ferreira.
Samara Alves da Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em Iguatu 
(Reg.1º Ofício), CE no dia dezesseis de 
setembro de mil novecentos e oitenta e 
nove (16/09/1989), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Francisco Vieira da Silva e de 
Maria Ubulandia de Almeida Lima.

Reginaldo Gomes de Sousa, estado 
civil solteiro, profi ssão motorista, nasci-
do em Mombaça (Reg.1º Ofício), CE no 
dia nove de agosto de mil novecentos e 
setenta e quatro (09/08/1974), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Francisco Gomes de 
Sousa e de Luiza Pereira de Sousa.
Elisabete Borges da Conceição, es-
tado civil solteira, profi ssão do lar, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia doze de 
maio de mil novecentos e setenta e sete 
(12/05/1977), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Valdelice Borges da Conceição.
Miguel Henrique Cavalcante Cou-
rivaud, estado civil solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em Marco (Reg.1º 
Ofício), CE no dia sete de agosto 
de mil novecentos e noventa e dois 
(07/08/1992), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Jean François Courivaud e de Maria Zil-
da Ferreira Cavalcante.
Rafael Brandão Pinho, estado civil 
solteiro, profi ssão comissário de vôo, 
nascido em Fortaleza (Reg.Distrito Anto-
nio Bezerra), CE no dia oito de novem-
bro de mil novecentos e oitenta e dois 
(08/11/1982), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Paulo Cesar Pinho e de Liduina Brandão 
Pinho.

Eraldo Wagne Souza da Costa, estado 
civil divorciado, profi ssão motorista, nas-
cido em Triunfo, PE no dia vinte e um de 
setembro de mil novecentos e setenta e 
cinco (21/09/1975), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Antonio Brasilino da Costa 
e de Maria do Socorro Souza da Costa.
Iracema Rosa de Araujo, estado civil 
divorciada, profi ssão autonôma, nascida 
em Ibitiara, BA no dia quinze de junho 
de mil novecentos e setenta e cinco 
(15/06/1975), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Francisco de Araújo e de Esmeral-
dina Rosa de Araújo.

Alekcisandersson Alesson da Silva, 
estado civil solteiro, profi ssão promotor 
de vendas, nascido em Guarulhos, SP 
no dia oito de dezembro de mil novecen-
tos e noventa e seis (08/12/1996), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de José Valter da 
Silva e de Joseane Peixoto da Silva.
Carla Lima Brito, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Aracaju, SE 
no dia vinte e seis de julho de mil nove-
centos e oitenta e oito (26/07/1988), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Carlos Pereira 
Brito e de Nilva Souza Lima.

Ezequias Vieira de Araujo Clemente, 
estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Guarulhos, SP no dia sete 
de julho de mil novecentos e noventa e 
sete (07/07/1997), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Renato Alexandre Clemente 
e de Eloizia Vieira de Araujo Clemente.
Vanessa Souza da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar geral, nascida 
em Subdistrito Butantã, São Paulo, SP 
no dia dez de julho de mil novecentos e 
noventa e dois (10/07/1992), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Vanderlei Pereira da 
Silva e de Aparecida Cristina de Souza.

Filipe de Souza Menezes, estado civil 
solteiro, profi ssão assistente administra-
tivo, nascido em São Paulo, SP no dia 
vinte e sete de janeiro de mil novecentos 
e noventa e três (27/01/1993), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de 
Claudio de Oliveira Menezes e de Mari-
se Newma de Souza Menezes.
Amanda Almeida Tomaz, estado civil 
solteira, profi ssão técnica em enferma-
gem, nascida em Guarulhos, SP no dia 
dois de abril de mil novecentos e noven-
ta e três (02/04/1993), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Francisco da Silva Tomaz e 
de Selma Holanda Almeida.

Karlyson Willian Ramos da Silva, es-
tado civil solteiro, profi ssão operador de 
máquina, nascido em Santa Quiteria do 
Maranhão (Reg.Francisco Morato-SP), 
MA no dia três de abril de mil novecentos 
e noventa e quatro (03/04/1994), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Carla Katiucia 
Ramos da Silva.
Dara Aparecida de Souza, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e sete 
de abril de dois mil e três (27/04/2003), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Irineu 
Duarte de Souza e de Marcia Aparecida 
da Silva Souza.

Hudson Barros Noronha, estado civil 
solteiro, profi ssão arquiteto, nascido em 
São Paulo (Reg.1º Subdistrito de Guaru-
lhos), SP no dia oito de agosto de mil no-
vecentos e noventa e três (08/08/1993), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Aladim 
Alves de Noronha e de Adriana Barros 
de Souza.
Elisa Rosângela dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão assistente de 
recursos humanos, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia três de maio de mil no-
vecentos e noventa e seis (03/05/1996), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Jair dos 
Santos e de Marcia Rosangela de Souza 
Santos.

Jorge Alberto de Oliveira Andrada, 
estado civil solteiro, profi ssão taxista, 
nascido em Rio de Janeiro (Reg.8º 
Registro Civil), RJ no dia vinte de agos-
to de mil novecentos e setenta e um 
(20/08/1971), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Antonio Carlos de Andrada e de Neide 
Maria do Carmo de Oliveira Andrada.
Luiza Helena Lara Rischtter, estado 
civil solteira, profi ssão costureira, nasci-
da em Porto Alegre (Reg.4º Ofício), RS 
no dia dez de maio de mil novecentos 
e setenta e dois (10/05/1972), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Doral Rischtter e de 
Marina Elisabete Machado Lara.

Marcos Winter Gomes, estado civil 
divorciado, profi ssão advogado, nas-
cido em São Paulo (Vila Mariana), 
SP no dia vinte e cinco de setembro 
de mil novecentos e setenta e oito 
(25/09/1978), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de João Gomes Filho e de Regi-
na Celia Gomes.
Aparecida Ferreira Cavalcante, es-
tado civil divorciada, profi ssão advo-
gada, nascida em Araguari, MG no dia 
treze de outubro de mil novecentos e 
oitenta (13/10/1980), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Geraldo Ferreira 
Cavalcante e de Maria José Pereira 
Cavalcante.

Clécio Araujo Santos Pedro, estado 
civil solteiro, profi ssão designer gráfi -
co, nascido em Cruzeiro (Reg.1º Sub-
distrito), SP no dia vinte e dois de se-
tembro de mil novecentos e noventa 
(22/09/1990), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de José Domingos Pedro e de 
Elionete Araujo Santos Pedro.
Heloise Maria Laureano Conti, esta-
do civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em Mairiporã, SP no dia treze 
de maio de dois mil (13/05/2000), resi-
dente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Eusébio 
Conti Junior e de Elizabeth Aparecida 
Laureano.

Thiago Ramos Gomes, estado civil 
solteiro, profi ssão lider de expedição, 
nascido em Guarulhos, SP no dia dois 
de maio de mil novecentos e oitenta e 
seis (02/05/1986), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Moacir de Sena Gomes e 
de Edenira Ramos Gomes.
Pamela Tieko Wada da Silva, estado 
civil solteira, profi ssão lider de expedi-
ção, nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte de julho de mil novecentos e no-
venta e cinco (20/07/1995), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de José da Silva 
e de Eliza Akiko Wada da Silva.

Thalles Silva Bueno, estado civil 
solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em Subdistrito Tucuruvi, São 
Paulo, SP no dia quatorze de julho 
de mil novecentos e oitenta e quatro 
(14/07/1984), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de José Carlos Bueno de Oliveira 
e de Florenís Lima e Silva de Oliveira.
Carolina Bonacelli Baralti, esta-
do civil solteira, profi ssão bancária, 
nascida em Subdistrito Vila Mariana, 
São Paulo, SP no dia oito de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e dois 
(08/02/1992), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Gilberto 
Baralti e de Maria do Carmo Bonacelli 
Baralti.

André Flausino Felix da Silva, es-
tado civil solteiro, profi ssão militar 
da força aérea, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia trinta e um de março 
de mil novecentos e noventa e nove 
(31/03/1999), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Valdenizio Felix da Silva e de 
Tânia Aparecida Flausino da Silva.
Francilaine Lourenço da Silva, es-
tado civil solteira, profi ssão vende-
dora, nascida em Distrito São Miguel 
Paulista, São Paulo, SP no dia vinte e 
nove de abril de dois mil (29/04/2000), 
residente e domiciliada em Guaru-
lhos, SP, fi lha de Francisco Gomes da 
Silva e de Maria Rosineide Lourenço 
da Silva.

Franklin Romanciuc, estado civil 
solteiro, profi ssão mecânico, nascido 
em São Caetano do Sul, SP no dia 
primeiro de outubro de mil novecentos 
e setenta e oito (01/10/1978), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Sidney Ro-
manciuc e de Miriam Brasso Roman-
ciuc.
Maria Carolina Carvalho de Leão, 
estado civil divorciada, profi ssão aero-
viaria, nascida em Ribeirão Preto, 1º 
Subdistrito, SP no dia vinte e nove de 
janeiro de mil novecentos e setenta e 
oito (29/01/1978), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Reginaldo de Leão e de 
Maria de Lourdes Porto de Carvalho 
de Leão.

Se alguém souber de 
algum impedimento, 

oponha-o na forma da 
Lei.

 Lavro o presente para 
ser afi xado no Serviço 

de Registro Civil e 
publicado na imprensa 

local.

REGISTRO CIVIL 1º 
SUBDISTRITO DE 

GUARULHOS 
Rua Dr. Gastão Vidigal, 166 

Bairro: Jd.Guarulhos 

Sidney Pellicci Monteiro

 Faço saber que preten-
dem se casar e apresen-

taram os documentos 
exigidos pelo art.

 1525 do Código Civil 
Brasileiro:
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REGISTRO CIVIL 1º 
SUBDISTRITO DE 

GUARULHOS 
Rua Dr. Gastão Vidigal, 166 

Bairro: Jd.Guarulhos 

Sidney Pellicci Monteiro

 Faço saber que preten-
dem se casar e apresen-

taram os documentos 
exigidos pelo art.

 1525 do Código Civil 
Brasileiro:

Luciano Albero de Rezende, estado civil 
divorciado, profi ssão engenheiro, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e três de 
junho de mil novecentos e oitenta e um 
(23/06/1981), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Ednezer Geraldo de Rezende e de Maria 
Pilar Garcia Albero Rezende.
Thais Ferreira Pena, estado civil divorcia-
da, profi ssão auxiliar administrativo, nasci-
da em Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP 
no dia vinte e quatro de setembro de mil 
novecentos e oitenta e quatro (24/09/1984), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Santiago Pena e 
de Sandra Regina Ferreira Braga.

Lais Giovani Gonzales, estado civil soltei-
ra, profi ssão tatuadora, nascida em Sub-
distrito Mooca, São Paulo, SP no dia vinte 
e cinco de setembro de mil novecentos e 
oitenta e sete (25/09/1987), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Claudio Sergio Gonzales e de 
Ana Lucia Giovani Gonzales.
Luciana Sitibaldi Siqueira, estado civil sol-
teira, profi ssão enfermeira, nascida em São 
Paulo (Reg.Subdistrito Vila formosa), SP no 
dia quatorze de novembro de mil novecen-
tos e setenta e nove (14/11/1979), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Rafael Iunes de Siqueira 
e de Maria Adelaide Sitibaldi de Siqueira.

Damião Juviniano, estado civil divorciado, 
profi ssão aposentado, nascido em Bonito, 
PE no dia oito de junho de mil novecentos 
e cinquenta e três (08/06/1953), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Antonio Juviniano e de 
Maria do Carmo da Conceição.
Maria José Alliano Roque, estado civil 
divorciada, profi ssão funcionária pública 
municipal, nascida em São Paulo, SP no 
dia dezoito de setembro de mil novecentos 
e cinquenta e nove (18/09/1959), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Wilson Roque e de There-
zinha Alliano Roque.

Luiz Felipe Costa de Oliveira, estado ci-
vil solteiro, profi ssão militar da força aérea, 
nascido em Guarulhos, SP no dia cinco de 
janeiro de mil novecentos e noventa e qua-
tro (05/01/1994), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Luiz Antonio de Oliveira e de Maria Mô-
nica Costa de Oliveira.
Danielle Chaves Andrade, estado civil 
solteira, profi ssão servidora pública muni-
cipal, nascida em São Paulo (Reg.Subdis-
trito Cambuci), SP no dia vinte e seis de 
abril de mil novecentos e oitenta e nove 
(26/04/1989), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Levi da Silva Andrade e de Silvia Helena de 
Oliveira Chaves Andrade.

José Roberto Dias, estado civil solteiro, 
profi ssão agente de correios, nascido em 
Guarulhos, SP no dia quatro de junho de mil 
novecentos e sessenta e oito (04/06/1968), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de José Augusto 
Dias e de Libertina Itelvina dos Santos Dias.
Regina Gonçalves de Souza, estado 
civil solteira, profi ssão agente de correios, 
nascida em Guarulhos, SP no dia treze 
de janeiro de mil novecentos e oitenta 
(13/01/1980), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Gonçalves de Souza e de Zelita Ne-
res Gonçalves.

Felipe Nogueira da Cruz Esteves, estado 
civil solteiro, profi ssão arquiteto, nascido em 
Subdistrito Vila Maria, São Paulo, SP no dia 
doze de novembro de mil novecentos e no-
venta e um (12/11/1991), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Antonio Carlos Esteves e de Sueli 
Nogueira da Cruz.
Viviane Alves Gomes, estado civil solteira, 
profi ssão compradora, nascida em Subdis-
trito Cambuci, São Paulo, SP no dia cinco 
de junho de mil novecentos e noventa e 
quatro (05/06/1994), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de José Miguel Gomes Filho e de Celia 
Alves Gomes.

Joatan Lucas Lourenço Fogaça, esta-
do civil divorciado, profi ssão vendedor, 
nascido em Ivaiporã, PR no dia primeiro 
de março de mil novecentos e noventa e 
dois (01/03/1992), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Vilson Gonçalves Fogaça e de 
Cleide Mara Lourenço Fogaça.
Letícia Oliveira da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Ortigueira, PR no dia nove de setembro 
de mil novecentos e noventa e nove 
(09/09/1999), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de João Carlos da Silva e de Leoni-
ce Oliveira dos Santos Silva.

Se alguém souber de 
algum impedimento, 

oponha-o na forma da 
Lei.

 Lavro o presente para 
ser afi xado no Serviço 

de Registro Civil e 
publicado na imprensa 

local.

R. Claudino Barbosa, 643 Macedo

2229-5021 
96307-8833

ATENDIMENTO:
Diariamente das 8h às 18h

Sábado das 8h às 14h

ABANDONO DE EMPREGO
Sra. YRIS LOPES - CTPS 0027620 - série 

00344 - SP
Esgotados nossos recursos de localização e ten-
do em vista encontrar-se em local não sabido, 
convidamos a Sra. YRIS LOPES, portadora da 
CTPS 0027620 - série 00344 - SP, a compare-
cer ao seu local de trabalho, a fim de retornar ao 
emprego ou justificar as faltas desde Abril/2018, 
dentro do prazo de 24hs a partir desta publica-
ção, isso não ocorrendo, estaremos consideran-
do rescindido, automaticamente, o contrato de 
trabalho, nos termos do art. 482 da CLT. Informa-
mos ainda que tentamos o envio de telegrama 
por três vezes sem sucesso.
Dufry Lojas Francas Ltda. – CNPJ 17. 
625.216/0001-45
Rod. Hélio Smidt, s/n – Terminal 2 - Mezanino 
ASA B – Guarulhos - SP

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!

Enviar currículo e laudo médico para:

2468-7400
vagas@viacaourbanaguarulhos.com.br

Vagas:
AUX DE MONITORAMENTO

AUX. DE GPS

ESTAMOS CONTRATANDO
(Pessoas com Defi ciência)

EMPREGOS
PRECISA-SE

MECÂNICO DE AUTOS
R. Francisco Zanzini, 192, Vila En-
dres. Próx. Shopp. Internacional 
F: 2422-5899/96113-8508.

IMÓVEIS
ALUGA-SE

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

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

VENDE-SE

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

OPORTUNIDADE SOBRADO NOVO
2dorms c/ suíte, sala, lavabo, la-
vanderia, 3 vagas na garagem 
e churrasqueira. Próx Av Ama-
dor Bueno da Veiga. Whatsa-
pp:99933-8282

APTO MACEDO
2 Dorms, cond Champs dp Baga-
telle R$220mil, ac carro F:99390-
7867/98144-9710 

LOJA AUTO ELÉTRICO E ACESSÓ-
RIOS
20 anos no mercado, ac. autos F: 
11- 4386-4279 

SITIOS E CHÁCARAS

REPRESA NAZARÉ PTA
Terreno 1000m² entr R$10mil + 
50x de R$1.000,00 e terreno com 
casa nova, preço a combinar. 
F:2231-0777/99935-6619 

NEGÓCIOS
OPORTUNIDADE

VENDE-SE BARRACA DE PASTEL
Pode-se vender qlq produto nela. 
Semi nova, 1 ano de uso. R$1.000 
F:98044-1287

SERVIÇOS
RELAX

PANDORA
Venha descobrir o que tem na 
minha caixa de pandora. F:2488-
6966/ 94295-5756

LOVE GIRLS DRINKS
Um bar diferente c/ lindas girls.
Show todas as sextas as 22hs.
Conheça nossas girls. F:2488-
6966/ 95722-0116
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1. Tiggo 5X 1.5T T (NAC), 0 km, ano/modelo 2018/2019: R$ 86.990,00 à vista. 2. Tiggo 5X 1.5T TXS (NAC), 0 km, ano/modelo 2018/2019: R$ 96.990,00 à vista. 2.1. Garantia de 5 anos. Consulte condições em uma concessionária D21 Motors 3. Taxa de 0,85% válida para os modelos Tiggo 5X 1.5T TXS e Tiggo 5X 1.5T T (NAC), 0 km, ano/modelo 2018/2019, válido para 
cores sólidas. Valores válidos para o modelo Tiggo 5X 1.5 T, R$ 86.990,00 à vista, entrada mínima de 50% (R$ 43.495,00) e saldo em 24 parcelas mensais de R$ 2.187,00, com simulação de taxa de 0,85% a.m. e 10,40,% a.a. Tarifa de Cadastro de R$ 2.300,00 (inclusa na parcela), valor total financiado de R$ 95.983,00. Consulte condições para os demais veículos 
e as versões nas concessionárias D21 Motors. 4. Recompra garantida: condição válida para os modelos Tiggo 5X 1.5T TXS e Tiggo 5X 1.5T T vendidos exclusivamente por uma revenda D21 Motors, pelo valor correspondente a 90% do valor da Tabela Fipe vigente no momento da recompra. A recompra somente será válida para veículos vendidos entre o período de 
01/01/2019 a 31/07/2019, após 12 meses de aquisição, a contar data da emissão da nota fiscal, admitindo-se a tolerância de 30 dias antes e 30 dias após esse período. Para que o veículo seja elegível a essa campanha, deve seguir as seguintes condições: 1ª – Garantia de fábrica ativa. 2ª – Registro de revisões realizadas dentro do prazo estipulado pela D21 Motors 
e com quilometragem limitada a 15.000 km por ano, sem registro de sinistro, queixa de roubo e furto e/ou avarias de grande monta. 3ª – Enquadramento do veículo nas condições acima por laudo de vistoria cautelar pericial, com aprovação do veículo sem restrição, a ser realizado por empresa de vistoria indicada pela concessionária D21 Motors. 4ª – Chave 
reserva em perfeitas condições de uso, manual do proprietário, certificado de garantia com as revisões realizadas dentro do prazo determinado pela D21 Motors nos termos do manual do proprietário. 5ª – O veículo deve estar em perfeitas condições de uso, sem a necessidade de reparo e troca de peças. Caso haja a necessidade de pequenos reparos, como 
pequenos riscos, amassados, trinca no para-brisa, substituição de pneus, etc., a avaliação estará sujeita ao desconto do serviço conforme tabela de preço das revendas D21 Motors. 6ª – Serão aceitos na troca, no valor da promoção, os que estiverem com o seu Documento Único de Transferência – DUT – no nome do comprador do veículo 0 km ou em nome de 
parentes de 1º grau (pais, filhos e cônjuges), desde que comprovado o parentesco por meio de documentação oficial. 5. CAOA CHERY ASSISTANCE – Assistência 24 Horas oferecida pela CAOA CHERY aos proprietários de veículo da marca, válido por 12 meses a partir da entrega da primeira venda do veículo assistido. Para acionamento do serviço de assistência e 
para mais informações, entre em contato pelo telefone 0800-772-4379. Atendimento disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Válido em todo o território nacional. Consulte condições no Manual do Proprietário. 6. Seguro completo CAOA CHERY, com vidros, assistência 24 horas e carro reserva. Valor total do Seguro: R$ 1.999,00, podendo ser pago em 
até 8 parcelas, válido para modelo Tiggo 5X, automático, ou manual, todas as cores disponíveis, 0 km, ano/modelo 2018/2019/2020. O seguro será garantido pela Alfa Seguradora S.A. e todo o processo deverá ser realizado pelo corretor de seguros indicado pela concessionária. Após a emissão da apólice, ocorrerá a emissão de um endosso específico para a 
cobrança do valor a cargo da concessionária. Será observada a classe de bônus a que o Segurado tem direito. Qualquer alteração desejada pelo segurado somente será processada após a emissão da apólice por meio de endosso, segundo as condições tarifárias vigentes na data do cálculo. As disposições aqui referidas são uma breve descrição do produto. As 
coberturas dos produtos, serviços e exclusões estão especificadas nas respectivas cláusulas contratuais. Processo SUSEP 15414.100446/2004-81. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. O registro deste Plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O segurado está ciente, conforme Lei 
12.741/2012, de que incidem sobre os prêmios de seguro o PIS/Pasep, com alíquota de 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento), e a Cofins, com alíquota de 4% (quatro por cento). Consulte condições de cobertura na concessionária. Consulte outras versões, outras cores e outros itens nas concessionárias autorizadas da marca CAOA CHERY-D21 Motors. 
As promoções constantes deste anúncio não são cumulativas entre si nem com nenhuma outra promoção que venha a ser veiculada no mesmo período. Condições válidas até 31/07/2019 ou enquanto durarem os estoques. Para mais informações, acesse www.d21motors.com.br. 

DIRECIONE A CÂMERA DO SEU
CELULAR E SAIBA MAIS

SOBRE O TIGGO 5X

VENCEDOR

CONQUISTA PONTUAÇÃO MÁXIMA EM ESTRELAS.

FONTE: REVISTA QUATRO RODAS - EDIÇÃO 721 - MAIO 2019 - PÁGINAS 26 A 35

SUPERANDO 
HONDA HR-V,  HYUNDAI CRETA, JEEP RENEGADE E OS OUTROS.

AVALIAÇÃO DE 12 MODELOS DE SUVs ATÉ R$ 95.000

FONTE: JORNAL DO CARRO - O ESTADO DE S. PAULO - 8 DE MAIO DE 2019 - ANO 37 - Nº 1864

NOTA 86,0 NOTA 80,5

COMPARATIVO CONFIRMA:
AUDI Q3SUPERA

A chegada do Tiggo 5X é um marco.

0800-772 4379
WWW.D21MOTORS.COM.BR

PÓS-VENDA 
NOTA 10

A CAOA CHERY NÃO PARA DE CRESCER.
NOVO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS 

PARA TODO O BRASIL, COM 14.000 m2 E CAPACIDADE  
DE ESTOCAGEM DE 1 MILHÃO DE PEÇAS.

AV. LINO ANTONIO NOGUEIRA, 10 - JD. SANTA FRANCISCA – TEL. 2461-8008

O SUV DOS SUVs
ORGULHO DA CAOA CHERY.

8x R$249,88
SEGURO TOTAL

R$1.999,00

R$86.990
C O N S U LT E  V E R S Õ E S

A PARTIR DE

CAOA CHERY ASSISTANCE – 1 ANO GRÁTIS
ASSISTÊNCIA

24 HORAS

EM TODO O
TERRITÓRIO
NACIONAL

LIGUE
0800-772 4379

7 DIAS
POR SEMANA
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