
Novo Plano de Direitos Humanos de 
Guarulhos segue à Câmara em 2020
A Prefeitura de Guarulhos publicou no Diário Ofi cial de sexta-feira (12) o decreto 36.060, que dispõe sobre a elaboração 
do Plano Municipal de Direitos Humanos; portanto, ele só deve ser encaminhado à Câmara até abril de 2020 GH Pág. 4
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Ligações indesejadas 
de telemarketing já
podem ser bloqueadas
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Fácil da SMTU emite na 
mesma hora cartão de 
estacionamento do idoso
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Placar da Previdência já
conta com 42 dos 49 votos 
para aprovação no Senado

GH  Pág. 4

Prefeitura já removeu 27 
construções irregulares  
somente neste ano

Calçadas e praça na Vila Progresso sofrem 
com deterioração e incomodam pedestres
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Expediente

[ cena do dia ] [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 Orquidário em manutenção
Vista do Orquidário Ruth Cardoso, no Parque Villa Lobos, na capital paulista. O lo-
cal aparenta péssimo estado de conservação. Um bilhete na entrada do orquidário 
diz que o local passa por manutenção
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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° 2169
13/07/2019
07 - 34 - 45 - 51 - 54 - 59

 
Lotofácil
Concurso n° 1839
12/07/2019 
01 - 03 - 04 - 06 - 07
08 - 09 - 14 - 15 - 17
18 - 19 - 23 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1986 
12/07/2019
08 - 09 - 10 - 38 - 39
40 - 43 - 48 - 53 - 54
55 - 58 - 67 - 68 - 71
74 - 76 - 83 - 89 - 91

Dupla Sena
Concurso n° 1960
13/07/2019
Primeiro sorteio 
25 - 29 - 32 - 34 - 38 - 49
Segundo sorteio
08 - 21 - 38 - 43 - 45 - 49

Federal
Extração n° 05405
13/07/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   68865       1.350.000,00
2º  18128               15.500,00 
3º  67990             14.000,00
4º  76409             13.000,00
5º  44456              12.227,00

LDO será votada em agosto na 
Comissão Mista de Orçamento

O relatório do projeto de 
Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) para 2020 deve 
ser votado apenas no início 
de agosto na Comissão Mis-
ta de Orçamento (CMO) do 
Congresso Nacional. O pare-
cer do deputado Cacá Leão 
(PP-BA) seria examinado na 
última quarta-feira (10), mas 
a reunião foi cancelada em 
razão da votação da reforma 
da Previdência no plenário 
da Câmara.

Constitucionalmente, 
deputados e senadores 
devem aprovar a LDO pelo 
Congresso antes do recesso 
legislativo, em sessão 
conjunta da Câmara e do 
Senado. No entanto, o re-
cesso, que começaria dia 18 

de julho, foi antecipado após 
a conclusão da votação do 
primeiro turno da reforma da 
Previdência sem a análise 
do parecer na CMO.

Com 2.996 emendas 
apresentadas, a maioria 
delas (1.918) de redação, o 
prazo para sugestões de 
alteração no texto foi encer-
rado no início de julho. 

O relatório da proposta da 
LDO de 2020 (PLN5/2019) 
deve incluir a permissão 
para que o Executivo auto-
rize reajuste salarial para o 
funcionalismo público em 
2020. O texto em análise 
prevê ainda que o salário 
mínimo seja reajustado para 
R$ 1.040 em 2020, sem 
ganho acima da inflação. 

A defesa do 2º sargento 
da FAB Manoel Silva Ro-
drigues, preso com 39 kg 
de cocaína na comitiva do 
presidente Jair Bolsona-
ro na Espanha, pediu ao 
Supremo Tribunal Federal 
que determine "imediato 
acesso aos autos" de seu 
inquérito. Com o recesso 
da Corte, o habeas corpus 
foi endereçado ao presi-
dente, Dias Toffoli.

Rodrigues foi preso no 
dia 25 de junho ao desem-
barcar em Sevilha com 39 
kg de cocaína. O segundo-
-sargento é comissário 
de bordo e fazia parte de 
uma equipe de 21 militares 
que prestava apoio à 
comitiva que acompanhou 
Bolsonaro na reunião do 
G-20, no Japão.

Na última sexta-feira, 12, 

o Superior Tribunal Militar 
negou habeas ao sargen-
to. Na petição, o advogado 
solicitava também à Corte 
Militar a concessão de uma 
liminar que determinasse o 
acesso aos autos.

No habeas ao Supremo, 
o advogado Carlos Alexan-
dre Klomfahs relatou que 
"solicitou, em 8 de julho de 
2019, por e-mail enviado ao 
Comando da Aeronáutica 
em Brasília, o número do 
processo e ou do IPM para 
se habilitar nos autos".

"A resposta veio em 
9 de julho de 2019 pelo 
encarregado do IPM, Cel 
Av Lincoln, limitando-se a 
informar a circunscrição e 
a auditoria, bem como o 
nome do juiz-auditor, mas 
não informou o número dos 
autos", narrou a defesa.

Defesa de sargento da FAB 
preso com cocaína pede 
ao STF acesso a inquérito

Divulgação/PRF

Ronaldo Silva/AE
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Má condição das calçadas e praça na
Vila Progresso incomoda pedestres
Antônio Boaventura

Transitar pelas calçadas 
do bairro Vila Progresso tem 
sido tarefa complicada para 
os pedestres, em especial, 
aqueles que andam pela 
praça do Ypê, e as ruas 
Conselheiro Antônio Prado e 
Jaiminho. Nos seis primei-
ros meses do ano passado, 
a Prefeitura de Guarulhos 
aplicou 364 multas a proprie-
tários de imóveis pela má 
conservação do passeio.

Na praça do Ypê é possível 
avistar o descaso em função 
da falta de manutenção: 
placas de concreto estão 
soltas em torno das árvores. 
Já na rua Conselheiro Antônio 
Prado, lateral da Escola Esta-
dual Professor Frederico de 
Barros Brotero, a queixa é em 
relação a estrutura e largura 
das calçadas. Nesta via, o pe-
destre e os alunos disputam 
espaço com os carros. 

“Não temos outra alter-
nativa a não ser caminhar 
pela rua. Fica difícil para nós, 

idosos, do jeito que está. 
Você não consegue andar 
na calçada por que tem 
um poste que ocupa todo 
espaço e sempre tem carro 
estacionado no meio-fi o”, 
disse a aposentada Rosana 
Carvalho, de 68 anos.

“As calçadas estão sem 
condições para a gente andar. 
Têm lugares que temos que 

passar pela rua por conta dos 
buracos. Para uma pessoa 
idosa ou com mobilidade 
reduzida é um baita perigo. É 
preciso tomar muito cuidado 
para não e machucar”, ob-
servou o operador de caixa, 
Roberto Castanheira, 36.

A responsabilidade pela 
construção, reconstrução e 
conservação das calçadas 

é do proprietário do imóvel. 
Esta atribuição está prevista 
no Código de Postura do 
Município, por meio da lei 
número 3573/90, artigo 
número 239, parágrafo 3º. 
Se no 1º semestre de 2018 
foram aplicadas 364 multas, 
no mesmo período de 2017, a 
administração registrou 440 
irregularidades no passeio.

O cartão de esta-
cionamento do idoso, 
benefício oferecido 
gratuitamente pela 
Prefeitura de Guaru-
lhos a todos os moto-
ristas com idade igual 
ou superior a 60 anos, 
pode ser obtido sem 
espera no Fácil Trans-
portes e Mobilidade 
Urbana. Em todas as 
outras unidades da 
Rede Fácil, a emissão 
costuma levar cerca 
de 30 dias.

O documento possi-
bilita o estacionamento 
em vagas especiais 
existentes no muni-
cípio, sejam em vias 
públicas ou em estabe-
lecimentos privados. O 
cartão pode ser pedido 
de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 16h30, 
na alameda dos Lírios, 
303, no Parque Cecap.

Para requisitar o 
cartão, o interessa-
do tem de levar um 
documento de iden-
tificação com foto e 
comprovar residência 
em Guarulhos. O idoso 
irá preencher um for-
mulário fornecido pelo 
órgão no próprio local. 
Também poderão ser 
feitas as renovações 
de credenciais que 
estiverem vencidas. A 
vaga é garantida para 
veículos utilizados por 
pessoas idosas, sejam 
condutoras ou não.

Para ter o direito 
de utilizar as vagas 
especiais reservadas, 
os veículos deverão 
exibir a credencial 
de estacionamento 
(original) virada para a 
frente sobre o painel 
do veículo, em local 
visível à fiscalização.

Cartão de estacionamento 
do idoso pode ser obtido na 
mesma hora no Fácil da STMU 
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A delegação de Guarulhos 
encerrou no sábado (13), com 
84 medalhas e 14 troféus 
conquistados, sua participa-
ção nos Jogos Regionais em 
São Sebastião/Ilhabela, litoral 
norte de São Paulo.

As equipes da cidade 
garantiram 16 medalhas a 
mais na comparação com 
2018. Neste ano, foram 30 
medalhas de ouro, 31 de 
prata e 23 de bronze em 30 
modalidades, 17 a mais do 
que no ano passado.

Na classifi cação geral, a ci-
dade fi cou em 5º, atingindo a 
meta estipulada para este ano 
e subindo três posições em 
relação à edição anterior. Vale 
lembrar que em 2019 houve 
um aumento de 20% no nú-
mero de cidades participantes.

Das modalidades que 
Guarulhos voltou a participar 
dos Jogos Regionais, desta-
que para ginástica artística 
masculina, que conquistou 12 
medalhas, artes marciais (ta-
ekwondo, judô e karatê), que 
garantiram outras dez, futsal 
feminino, que conquistou 
bronze, tênis e futebol mas-
culino, que foram campeões. 
Outras marcas importantes 

foram da ginástica artística e 
do handebol feminino, que 
se sagraram tricampeãs, e do 
handebol e vôlei masculinos, 
que foram bicampeões.

O secretário de Esporte e 
Lazer, Rogério Hamam, afi r-
mou que a conquista do 5º 
lugar foi muito comemorada 
por toda a delegação. “Esta-
mos muito felizes com esse 
resultado, que foi planejado 
e concretizado, e sempre 
motivados para novas metas 
no ano que vem”.

Com os atletas que 
conquistaram os primeiros e 
segundos lugares na classifi -
cação geral por modalidade 
e os medalhistas de ouro 
da equipe de Guarulhos, 
a delegação embarca, em 
novembro, para um novo 
desafi o nos Jogos Abertos 
do Interior em Marília.

Classifi cação fi nal
1º São José dos Campos – 

356 pontos
2º Mogi das Cruzes – 222 

pontos
3º Pindamonhangaba – 

206 pontos
4º Caraguatatuba – 146 

pontos
5º Guarulhos – 141 pontos

A Prefeitura de Guarulhos 
publicou no Diário Ofi cial 
de sexta-feira (12) o decreto 
36.060, que dispõe sobre a 
elaboração do Plano Muni-
cipal de Direitos Humanos. 
A coordenação fi cará sob a 
responsabilidade da Secre-
taria de Direitos Humanos 
e o prazo para elaboração 
será de 180 dias, com abor-
dagem intersetorial e parti-
cipação do poder público e 
da sociedade civil.

Os órgãos do poder 
público darão o apoio 
técnico, dentro das suas 
competências, e a elabora-
ção do plano desenvolverá 
diretrizes, fundamentação, 
orientação e proposição de 
políticas públicas integradas 
de direitos humanos no 
município, com estabeleci-
mento de metas.

De acordo com o decreto, 
o plano deverá se sustentar 
em alicerces democráti-
cos, com diálogo entre 
governo e sociedade civil, 
transparência, primazia dos 
direitos humanos em todas 
as políticas públicas, opção 

clara pelo desenvolvimen-
to sustentável, respeito à 
diversidade e combate às 
desigualdades e discrimi-
nações.

Além disso, o plano de-
verá estar em consonância 
com o Programa Nacional 
de Direitos Humanos-3, 
com o Plano Nacional de 
Educação em Direitos Hu-
manos e com as defi nições 
do Conselho de Direitos 
Humanos da ONU.

O secretário de Direitos 
Humanos, Lameh Smeili, 
explica que o desenvolvi-
mento do plano ocorrerá 
em sete etapas e até 
abril do próximo ano será 
encaminhado à Câmara 
Municipal para análise dos 
vereadores. “Iniciamos a 
elaboração pelo Diagnós-
tico dos Direitos Humanos 
de Guarulhos para aprovei-
tarmos os dados existentes 
e acrescentarmos os que 
faltarem. O plano será um 
documento importante para 
nortear as políticas públicas 
de direitos humanos na 
cidade”, afi rma Lameh.

Guarulhos fica entre os cinco mais 
bem colocados nos Jogos Regionais

Admnistração municipal divulga decreto de 
elaboração do Plano de Direitos Humanos

Ulisses Carvalho 
Somente neste ano, o 

Departamento de Acompa-
nhamento e Controle de Ocu-
pações Irregulares (Dacoi), 
realizou 27 ações de remoção 
de construções irregulares 
em madeira e alvenaria, 
segundo a administração mu-
nicipal, alegando que houve 
casos em que os ocupantes 
chegaram a ser removidos 
do local. 

A prefeitura também desta-
cou que os bairros com maior 
número de casos estão nas 
regiões do Taboão, Cabuçu, 
Cumbica e Bonsucesso, e 
que a maior parte das cons-
truções irregulares é utilizada 
como residências, porém, 
existem casos também de 
comércio irregular e comércio 
de entorpecentes. 

A maior parte das áreas 

ocupadas irregularmente é 
pública e, de acordo com a 
prefeitura, os invasores não 
se importam se o local é de 
preservação ambiental ou até 
área de risco, seja na beira 
de córrego ou sob a encosta 
de morro. “Para denúncia, o 
Dacoi disponibiliza o telefone 
(11) 2453-6810, onde até o 
momento, desde dezembro 
de 2018 foram feitas 162 
denuncias, realizadas 87 vis-
torias, com 127 notifi cações”, 
informou o governo.

Sobre a questão de autua-
ção, a prefeitura informou que 
verifi ca primeiro para qual 
pessoa a área foi direcionada. 
“Nesse caso, quando em 
área publica, verifi camos para 
quem a área foi direcionada, 
qual a secretaria, e ofi ciamos 
que a área está livre  e que a 
mesma (órgão publico munici-

pal) tome as providencias de 
alerta sobre uma reocupação 
da área clandestinamente e 
que proceda o mais breve 
possível a execução de pro-
jeto educacional, ambiental,  
esportivo ou de lazer para 
aquela área”, informou o 
Dacoi. 

Já quando a área é parti-
cular, caso o Dacoi receba 
a denúncia de que existe 
uma ocupação por meio 
do aplicativo, a administra-
ção municipal notifi ca os 
ocupantes e o proprietário 
do terreno para que as 
providências cabíveis sejam 
tomadas dentro da lei. “Se 
a ocupação está no inicio, 
sendo demarcados os 
terrenos, nós retiramos os 
ocupantes e notifi camos o 
proprietário sobre o ocorri-
do”, destacou.

Prefeitura já removeu 27 construções 
irregulares neste ano em Guarulhos 
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Passando a limpo
O descontentamento do presi-

dente da ASEC, Júnior Araújo, 
com o governo tem nome e ende-
reço; Marco Antonio, secretário 
de Obras e a reestruturação da 
avenida Santos Dumont, em Cum-
bica, que nunca termina. Seria bom 
o prefeito Guti (PSB) avocar este 
assunto…

Estressado
O ex-secretário Rodrigo 

Barros (Desenvolvimento) 
resolveu sair de cena. 
Cancelou evento que 
apresentaria hoje no 
Hotel Mônaco e blo-
queou várias pessoas no 

WhatsApp - inclusive a mim! Ele diz 
a interlocutores que deseja distância 
da política...

Onde há fumaça…
Rumor que haverá anistia de débitos 

na Prefeitura em breve. Consultado, 
o secretário Peterson Ruan (Governo) 
respondeu: “A cidade precisa muito! te-
remos uma posição semana que vem”...

Sopa de letrinhas
O prefeito Guti (PSB) está alinhan-

do três partidos de direita para sua 
campanha à reeleição: PP, Pode-
mos e PSD. Façam suas apostas…

Sob nova direção
O vereador Zé luiz (PT) anda 

reestruturando sua assessoria na 
Câmara. Estranhamente, seus ex-
-assessores têm sido nomeados na 
Prefeitura por indicação de outro 
vereador (petista?)...

Mera coincidência?
O grupo político de Fran Corrêa 

(PSDB) tem identificado pesso-
as ligadas (ou catequizadas?) ao 
secretário Airton Trevisan (Justiça) 

em críticas à prefeiturável no Face-
book…

Reminiscências…
Apesar da notável oratória e ter 

sido secretário de Educação, nos 
anos 1990 o saudoso vereador Gil-
mar Lopes às vezes derrapava no 
Português. Em discurso inflamado 
na Câmara, disparou : “Este projeto 
da Prefeitura é piratado”. Sussur-
rei “pirateado” e ele não perdeu 
a fleuma e nem a oportunidade: 
“Senhor presidente, até o brilhante 
jornalista Pedro Notaro está aqui 
concordando que o meu projeto 
foi pirateado”. Sim, ele era muito 
rápido...

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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As pessoas que pre-
tendem parcelar multas 
de trânsito da cidade de 
São Paulo pelo cartão de 
crédito passam a ter tam-
bém a opção de solicitar o 
serviço sem sair de casa, 
a qualquer dia e horário. 

A Secretaria Municipal 
de Mobilidade e Trans-
portes (SMT) possibilita, a 
partir desta segunda-feira, 
15 de julho, o parcelamen-
to on-line, por meio de 
empresas credenciadas 
pelo Departamento de 
Operação do Sistema 
Viário (DSV). 

A medida tem como 
objetivo facilitar a vida dos 
cidadãos, especialmen-
te aqueles com débitos 
pendentes, viabilizando 
a regularização de seus 
veículos.

O parcelamento é dis-
ponibilizado para multas 
de trânsito emitidas na 
cidade de São Paulo 
pelo DSV. Não poderão 
ser parceladas as multas 

inscritas em dívida ativa e 
os pagamentos inscritos 
em cobrança administra-
tiva, além das infrações 
cometidas com veículos 
de outros Estados ou 
anotadas por órgãos que 
não permitam o parcela-
mento ou o pagamento 
com cartão.

Os parcelamentos po-
dem ser feitos em até 12 
vezes. Além da possibilida-
de de solicitar a operação 
pela internet, é possível 
efetuar o serviço presen-
cialmente, oferecido por 
três empresas desde de-
zembro do ano passado.

Para realizar o parcela-
mento on-line de multas 
de trânsito emitidas na 
cidade de São Paulo pelo 
DSV, o munícipe deve 
acessar o site de uma das 
empresas que oferecem o 
serviço: Zapay Pagamen-
tos (https://usezapay.com.
br/cidades/sp) e Datalink 
(https://www.parcelenaho-
ra.com.br).

Parcelamento de multas de trânsito no 
cartão pode ser realizado pela internet

Placar da Previdência já conta com 42  
dos 49 votos para aprovação no Senado

A reforma da Previdên-
cia ainda precisa passar 
por um segundo turno 
na Câmara dos Deputa-
dos, mas a maioria dos 
senadores se posiciona 
favoravelmente à proposta 
que muda as regras para 
se aposentar no Brasil. 
O Placar da Previdência, 
elaborado pelo jornal O 
Estado de S. Paulo, aponta 
42 votos “sim” ao texto, 
antes mesmo de ele che-
gar ao Senado.

O número representa 
mais do que a metade 
dos senadores, mas ainda 
está sete votos aquém 
do mínimo necessário 
para a aprovação de uma 
Proposta de Emenda à 
Constituição na Casa, de 
49 senadores.

Do total, 15 senadores 
pediram para se manifes-
tar apenas quando o texto 
chegar ao Senado, e 11 
se disseram contrários à 
reforma da Previdência da 
forma como foi aprova-
da na Câmara. Sete não 

foram encontrados, um se 
declarou indeciso e quatro 
não quiseram responder.

Entre os 42 senadores 
que se manifestaram 
favoravelmente ao texto, 
é comum a defesa da 
inclusão dos Estados e 
municípios nas novas re-
gras. Da forma como está 
o texto, a reforma fi xa uma 
nova idade mínima para 
se aposentar - 65 anos 
para homens e 62 anos 

para mulheres - que vai 
valer para quem entrar no 
mercado de trabalho. 

A nova idade valerá tanto 
para trabalhadores da ini-
ciativa privada como para 
servidores públicos da 
União. No entanto, depois 
de modifi cações na Câma-
ra, o funcionalismo público 
estadual e municipal fi cou 
de fora.

Se os senadores altera-
rem o texto, a proposta 

precisa voltar à Câmara - o 
que atrapalharia o desejo 
do governo de vê-la 
promulgada na semana da 
Pátria, em setembro. Para 
evitar o atraso, está sendo 
gestado um acordo para 
que a inclusão de Estados 
e municípios e eventuais 
mudanças sejam feitas 
em proposta paralela, 
que, depois do Senado, 
voltaria para a análise dos 
deputados.

A reforma da Previdência, 
aprovada em primeiro tur-
no na Câmara dos Depu-
tados na semana passada, 
não é a que o governo 
gostaria e terá de ser redis-
cutida daqui a cinco anos, 
afi rmou nesta segunda-
-feira, 15, o vice-presidente 
Hamilton Mourão, em 
palestra de abertura de 
um evento na Fundação 
Getulio Vargas, no Rio. 
A abertura foi fechada à 
imprensa. Um vídeo foi 
divulgado pela EBC, único 
veículo que pode acessar 
o auditório.

“Felizmente ela (refor-
ma da Previdência) está 
encaminhada. Não da 
forma que nós governo 
gostaríamos, mas existe 
um aforismo no meio 
militar que diz: o ótimo é 
inimigo do bom. Vamos ter 
uma reforma boa, mas não 
uma reforma ótima. Daqui 
a cinco, seis anos, vamos 
estar discutindo novamen-
te isso aí. Pode ter certeza 
disso”, disse o general. Ele 
comparou a reforma da 
Previdência a um gargalo 
pelo qual o Brasil tem de 
sair para ganhar estabili-

dade.
Mourão disse que o 

outro passo para reduzir o 
desvio fi scal é a venda de 
estatais: “Vamos priva-
tizar o que tiver que ser 
privatizado”. Além disso, o 
governo seguirá sem fazer 
novas contratações. “Não 
vamos contratar ninguém 
até que a gente consiga 
equilibrar nossas contas”, 
afi rmou.

O vice também incluiu 
nesta agenda a reforma 
tributária, com a desonera-
ção da indústria, defendeu 
a abertura comercial do 
país e a adoção do voto 
distrital como forma de 
baratear as eleições.

Hamilton Mourão diz que ‘reforma 
da Previdência será boa, não ótima’
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O ministro da Infraestrutu-
ra, Tarcísio de Freitas, disse 
nesta segunda-feira, 15, que 
o leilão para concessão da 
Nova Dutra será realizado 
no segundo semestre de 
2020. Afi rmou, ainda, que 
o contrato vigente com a 
atual concessionária vai até 
2021, mas a licitação será 
antecipada para que seja 
possível obter a licença, 
aprovar o projeto e fazer a 
transição entre as empre-
sas.

Segundo Tarcísio de 
Freitas, na nova concessão, 
o pedágio passará a ser 
cobrado por quilômetro 
rodado, em um modelo 
chamado de “free fl ow”, já 
praticado em países como 
Estados Unidos e Chile. 
“Pelas características que a 
rodovia tem, ela é mais fácil 
de ser segregada”, disse.

“Isso traz justiça tarifária 
para a concessionária e 
pode baratear o pedágio. 
É o efeito esperado, pois 
vamos aumentar a base de 
pagantes e gerar valor no 
ativo”, acrescentou.

Hoje, segundo Tarcísio, 
apenas 10% dos usuários da 
Nova Dutra pagam pedágio. 
“Muito do fl uxo hoje se dá 
entre praças. A concessão 
da Nova Dutra será feita 

em bloco, juntamente com 
a Rio-Santos, que deve 
demandar investimentos de 
R$ 10,9 bilhões.

O ministro da Infraestru-
tura também disse que 
o decreto que prevê a 
relicitação das concessões 
rodoviárias que não cum-
priram suas obrigações nos 
últimos anos deve ser pu-
blicado nos próximos dias. 
Segundo ele, o Ministério 

da Economia já aprovou o 
texto do decreto.

Freitas disse que há 
consenso sobre o decreto. 
“A previsão é liberar para o 
Palácio do Planalto e para 
a Casa Civil nesta semana”, 
afi rmou. A lei que permite a 
relicitação e o rompimento 
amigável da concessão foi 
aprovada em 2017, mas o 
decreto que a regulamenta 
não saiu até agora.

Concessão da Nova Dutra deve ser
realizada neste segundo semestre
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Mais Design
e Exclusividade
pra sua casa

Porcelanatos
Grandes Formatos

R$69,90
m2

a partir de

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

guarulhos@portobelloshop.com.br
    93219-3025

Guarulhos

Proibição de telemarketing tem início
nesta terça-feira para as telefônicas

Entra em vigor nesta 
terça-feira (16) a lista 
Não Perturbe para as 
operadoras de telecomu-
nicações. Os clientes in-
cluídos nesse grupo não 
poderão ser objeto de 
ligações de telemarke-
ting de empresas para a 
venda de serviços, como 
pacotes de telefonia, 
acesso à internet e TV 
paga. A medida foi uma 
determinação da Agên-
cia Nacional de Teleco-
municações (Anatel).

As pessoas que não 
desejarem receber esse 
tipo de chamada podem 
incluir seu nome no site 
criado para a iniciativa - 
https://www.naomepertur-
be.com.br/ -, no ar a partir 
desta terça-feira (16).

A lista vai ser única 
e atingirá as principais 
empresas do setor: Algar, 

Claro/Net, Nextel, Oi, 
Sercomtel, Sky, TIM e 
Vivo. Essas empresas 
também deverão, nesse 
prazo, criar e divulgar 
amplamente um canal 
por meio do qual o con-
sumidor possa manifes-
tar o seu desejo de não 
receber ligações.

Segundo a Anatel, se 
uma pessoa solicitar a 
sua inclusão e continuar 
recebendo ligações de 
oferta de bens e serviços 
de telecomunicações, 
ele pode ligar para o 
número 1331 e fazer uma 
reclamação. As sanções 
podem variar de adver-
tência a multa de até R$ 
50 milhões.

Outra decisão da Ana-
tel é que essas empre-
sas não poderão mais 
efetuar ligações telefô-
nicas com o objetivo de 

oferecer seus pacotes ou 
serviços de telecomuni-
cações para os consumi-
dores que registrarem o 
número na lista nacional 

a ser criada.
As companhias vão ter 

de abrir canais para que 
seus clientes possam 
solicitar a inclusão no 

grupo, que passará a 
não poder mais receber 
ligações com ofertas de 
serviços de telecomuni-
cações. Assim, na prá-

tica, as empresas ficam 
impedidas se oferecer 
seus produtos e serviços 
utilizando o telemarke-
ting.
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Divulgação

[ bloco de notas ]

Alunos do CTMO realizam 
dia de atendimento ao público

Os alunos dos cursos 
de estética e imagem 
pessoal e boas práticas 
de fabricação na indústria 
farmacêutica (BPF), ambos 
oferecidos gratuitamente 
pela Prefeitura de Guaru-
lhos por meio do Centro 
de Treinamento e Mão de 
Obra (CTMO), realizaram 
nesta segunda-feira (15) um 
dia de atendimento ao pú-
blico. Cerca de 160 pessoas 
foram atendidas pelas duas 
turmas.

Entre os serviços oferta-

dos pelos alunos de esté-
tica estavam limpeza de 
pele, hidratação e massa-
gem facial, spa para mãos e 
pés e massagem relaxante, 
entre outros. Já a turma de 
BPF desenvolveu diversas 
atividades explicativas 
e demonstrativas sobre 
higienização e assepsia das 
mãos, funcionamento dos 
medicamentos no organis-
mo, importância da bula, 
diferenças entre os remé-
dios, consumo e descarte 
consciente, entre outras.

[ bloco de notas ]

O penúltimo dia de 
competições dos Jogos Re-
gionais 2019 foi de grandes 
emoções para as modalida-
des que voltam a disputar a 
competição por Guarulhos: 
karatê e futsal feminino. No 
primeiro, Vinicius Nakamura 
foi campeão na modalidade 
kata individual. Já na disputa 
por equipes, Everton Silva, 
Vinicius Nakamura e Kaue 
Ardanuy conquistaram o 
vice-campeonato. Por sua 
vez, Rachel Finotti fi cou com 
o bronze no kata individual.

Na modalidade kumite, o 
atleta Kaue Ardanuy con-

quistou a prata na categoria 
absoluto, Everton Silva fi cou 
em 4º na categoria - 60kg 
e João Víctor terminou em 
5º na categoria de 75kg a 
80kg. Já no futsal feminino 
a equipe de Guarulhos ven-
ceu Poá nos pênaltis por 3 
a 2 e garantiu a medalha de 
bronze. A partida aconte-
ceu no Pontal da Cruz, em 
São Sebastião. A cidade foi 
representada pelo Estrela 
de Guarulhos e chegou a 
fi car atrás no placar por 4 a 
1, mas reagiu e conseguiu 
empatar, levando a decisão 
para os pênaltis.

Futsal feminino e karatê retornam 
com conquistas aos Jogos Regionais

Cursos Voluntários do Planeta apresenta 
conceitos do Lixo Zero para a população

O Adamastor Centro 
recebeu no sábado (13) a 3ª 
edição do Curso Voluntários 
do Planeta, realizado pelas 
equipes de educação am-
biental e mobilização social 
da Prefeitura de Guarulhos, 
por meio da Secretaria de 
Serviços Públicos. Cerca 
de 40 pessoas de diversos 
bairros da cidade participaram 
do encontro, que teve como 
objetivo apresentar todo o 
ciclo do lixo doméstico na 
cidade, desde a coleta nas 

residências até o descarte 
realizado no aterro sanitário.

Entre os temas abordados 
estavam às diferenças entre 
lixo e resíduo, o transporte 
e descarte de chorume e a 
economia que o descarte 
correto dos resíduos pode 
gerar ao município. Para 
o secretário de Serviços 
Públicos, Edmilson Ameri-
cano, esse tipo de evento 
enriquece a discussão so-
bre a geração de resíduos 
na cidade. 

Divulgação

O Grupo de Trabalho Téc-
nico Intersetorial de Direitos 
Humanos da Prefeitura de 
Guarulhos se reuniu para 
debater a fi nalização do 
diagnóstico do Plano Munici-
pal de Direitos Humanos da 
cidade. Trata-se da primeira 
etapa para a elaboração do 
plano, que defi nirá diretri-
zes, objetivos e metas que 
orientarão as ações de todas 
as secretarias municipais nos 
próximos dez anos.

Na reunião estiveram 
presentes representantes das 
secretarias de Assistência 
Social, Gestão, Habitação, 
Saúde, Desenvolvimento 
Científi co, Econômico, Tec-
nológico e Inovação, Direitos 
Humanos (incluindo as sub-
secretarias de Acessibilidade 
e Inclusão, de Políticas da 
Diversidade e de Igualdade 
Racial), a Coordenadoria da 
Defesa Civil e a Controladoria 
do município.

A Prefeitura de Guarulhos, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento e Assis-
tência Social, irá promover 
na sexta-feira (19), às 14h, o 
3º Encontro com benefi ciá-
rios da Carteira do Idoso, no 
Teatro Adamastor Centro. Na 
ocasião, serão entregues car-
teiras para aproximadamente 
900 pessoas. 

A Carteira do Idoso é 
destinada a pessoas com 
idade igual ou superior a 60 
anos e que não tenham como 
comprovar renda individual 

de até dois salários mínimos 
para a obtenção da gratuida-
de na passagem interestadual 
(ônibus, trem ou barco) ou 
de desconto de, no mínimo, 
50% no valor da passagem. O 
benefício, federal, é assegura-
do pelo Estatuto do Idoso (Lei 
nº 10.741/03).

Serviço
2º Encontro com benefi ciá-

rios da Carteira do Idoso
Data: 19/07/2019, às 14h
Local: Teatro do Adamastor 

Centro (avenida Monteiro 
Lobato, 734 – Macedo)

Prefeitura debate o Plano 
Municipal de Direitos Humanos

Encontro de beneficiários da Carteira 
do Idoso acontece nesta sexta-feira

[ transparência ]

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Despesa com execução de serviços visando o 
recolhimento de preços públicos, tributos e demais 
receitas municipais.
VALOR: R$ 200.074,95

CAVIRELU CONFECÇÕES DE UNIFORMES LTDA 
ME
Fornecimento de uniforme.
VALOR: R$ 161.881,40

CM HOSPITALAR S.A
Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R$ 90.483,85

CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA 
EDUCACIONAL EIRELI
Aquisição de kits escolares.
VALOR: R$ 60.115,68

COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Fornecimento de alimento nutricionalmente comple-
to.
VALOR: R$ 74.131,20

DROGAFONTE LTDA
Fornecimento de Itraconazol.
VALOR: R$ 53.550,00

BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS LTDA
Fornecimento de indicador biológico e integrador 
químico.
VALOR: R$ 52.820,00

COMERCIO AGRICOLA MANJABOSCO LTDA EPP
Aquisição de material.
VALOR: R$ 31.102,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO 
PÚBLICO
Contratação de Pessoa Jurídica para ministrar cur-
sos de capacitação “In Company” aos servidores da 
Secretaria da Fazenda.
VALOR: R$ 27.600,00

COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI ME
Fornecimento de Prednisona.
VALOR: R$ 26.266,24

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS 
FARMACÊUTICOS LTDA
Fornecimento de Colagenase.
VALOR: R$ 17.080,00

BANDA PARALELA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 
LTDA.
Contratação representando Alexandre Cândido 
Daiola para participação como arranjador no con-
certo da Orquestra Jovem de Guarulhos.
VALOR: R$ 10.000,00

* Dados extraídos da edição do Diário Oficial do 
Município publicado no dia 12 de julho de 2019

‘Encontro Autorais Passando a Bola’ 
acontece nesta terça em Guarulhos

Wolf do Vale do Saudoso 
Noites Autorais está de volta 
a Guarulhos em parceira 
com Adriana Mantovani no 
Espaço Cultural Bola de 
Artes para dar a oportuni-
dades aos novos talentos 
de Guarulhos. “Passando 
a Bola” é uma iniciativa 
para divulgar compositores, 
escritores e demais artistas 
ao público.

Autor de qualquer segui-
mento terá a oportunidade 

de apresentar suas criações. 
O evento trás com um dos 
nomes que fi zeram a histó-
ria do “Noites Autorais”, Vitor 
Cali, có-criador do Canal 
Peixe barrigudo (Youtube). 

Quando: Quinta, dia 16; 
Inscrições: 19h. Apresen-
tações: das 20h até 22h. 
Show de Vitor Cali, das 22h 
às 23h Espaço Cultural Bola 
de Artes - rua Roberto Tadeu 
Fornazari 18 – Mais infor-
mações: (11) 94155-0692.
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Aniversário de Nª Senhora do 
Bonsucesso abre comemorações 
em louvor à padroeira

A descida do mastro e o 
aniversário da Paróquia Nos-
sa Senhora do Bonsucesso, 
celebrado nesta terça-feira 
(16), às 20h, no santuário de 
mesmo nome, marcam o 
início das comemorações da 
278º festa em louvor à padro-
eira. Nas próximas semanas, 
a Prefeitura de Guarulhos, 
por meio da Secretaria de 
Cultura, vai divulgar as atra-
ções gratuitas que compõem 
a programação artística e 
cultural do evento, que acon-
tece em 24 e 25 de agosto.

Como parte das ativida-
des culturais do evento, a 
programação contará com 
romaria a Nossa Senhora 
de Bonsucesso, procissão 

sacro-artística organiza-
da pelo cordelista Bosco 
Maciel, na qual os devotos 
cantam músicas religiosas, 
dançam, recitam poesias 
e executam performances 
teatrais, sempre ao som de 
músicas folclóricas.

A 278º festa de Nossa 
Senhora do Bonsucesso 
também abriga a tradicional 
Romaria dos Cavaleiros, res-
ponsável pelo transporte da 
imagem do ponto de partida, 
localizado no bairro Cidade 
Seródio, até o santuário em 
Bonsucesso.

Já há alguns anos o Ran-
cho dos Romeiros é local 
privilegiado em que artistas 
ligados à música sertaneja 

raiz se reúnem para uma 
grande celebração, ao mes-
mo tempo em que fortale-
cem a luta para preservar e 
perpetuar a música caipira.

No palco principal, a 
programação traz nomes 
expressivos da música 
brasileira,que ao longo dos 
dois dias de evento vão pro-
mover a verdadeira transição 
cultural da música sertaneja 
para o forró pé-de-serra, 
uma programação voltada 
à comunidade nordestina 
e aos amantes do forró 
e da música sertaneja. O 
Santuário Nossa Senhora do 
Bonsucesso fi ca na rua Dona 
Catharina Maria de Jesus, 
109, em Bonsucesso.
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LEITOR DO HOJE 
PAGA R$35

*Promoção válida para até 2 ingressos. Não disponínel para meia entrada, ingressos promocionais e não 
acumulativos. Válido somente com apresentação deste recorte

Desde 2013 a RedFox Te-
lecom, começou a atender o 
público com os benefícios de 
fi bra ótica e no ano seguinte, 
a empresa estruturou novos 
projetos, registrando um 
grande crescimento de pedi-
dos e solicitações de internet 
fi bra óptica e telefonia, tanto 
de cliente na parte residen-
cial, quanto de pequenas, 
médias e grandes empresas 
da região Guarulhos, Arujá, 
Itaquaquecetuba e outras ci-
dades da Grande São Paulo.

Atualmente trabalha com 
soluções em internet, voltada 
para a parte corporativa, com 
links e circuitos temporários, 
além de soluções de dados, 

de voz e infraestrutura, vol-
tadas para empresas, assim 
como a internet estendida 
para o público residencial.

A empresa hoje atende 
mais de 150 mil usuários 
direto e indiretamente 
nas  cidades da Grande 
São Paulo, com o plano de 
expansão de crescimento 
para mais dez regiões neste 
ano. Um dos destaques 
da empresa também é a 
Central de Atendimento, que 
trabalha diariamente para 
prestar informações, dúvidas 
e suporte técnico.

Possui equipe técnica nas 
ruas diariamente para poder 
atender toda demanda e ofe-

recer serviços de qualidade 
e confi ança. A história da 
empresa começou através 
do CEO da RedFox, Januário, 
que  com uma lan house no 
bairro do Vila Any, perce-
beu que o setor estava em 
expansão e cada vez mais 
pessoas estavam em busca 
de internet nas residên-
cias. Através dessa grande 
visão que criou a empresa 
e investe até hoje no seu 
crescimento e inovação. 

Serviço: 
RedFox Telecom 
Telefone: 0800-773-2656 / 

(11) 2484-2656
www.redfox.net.br

Com grande estrutura e conexão de 
qualidade, RedFox Telecom é destaque
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ACE-Guarulhos recebe Maytê Carvalho 
no NJETalks, às 19h30 desta 4a feira

EMPREENDEDORISMO: Empreendedora já participou dos programas Shark Tank Brasil e O Aprendiz

O Núcleo de Jovens 
Empreendedores (NJE) da 
Associação Comercial e 
Empresarial de Guarulhos 
recebe, nesta quarta-feira, 
17/07, a partir das 19h30, a 
empreendedora Maytê Car-
valho, líder de inovação na 
ACE Startups, maior acelera-
dora de startups da América 
Latina. É mais uma edição 
do NJETalks, realizado pelo 
núcleo comandado pelo 
empresário Lucas Felipe.

Formada em Marketing 
pela ESPM e professora da 
mesma instituição. Maytê 
Carvalho venceu o Prêmio 
Mulheres Tech em Sampa, da 
Prefeitura de São Paulo e foi 
eleita pela Revista GQ uma 

das 6 grandes líderes mulhe-
res de startups do Brasil. “Ela 
tem muita história boa para 
contar. Maytê já participou de 
programas consagrados de 
empreendedorismo, como o 
Shark Tank Brasil – de onde 
conquistou investimento para 
sua startup de beleza – e 
O Aprendiz, com Roberto 
Justus”, afirmou Lucas.

O ingresso para esta edi-
ção do NJETalks é solidário. 
“Estamos pedindo a doação 
de 1 quilo de alimento não 
perecível, que podem ser 
entregues na entrada do 
evento mesmo. É uma 
grande oportunidade para os 
nossos associados e empre-
sários em geral”, apontou o 

presidente da ACE, William 
Paneque.

Para participar, o NJE pede 
a inscrição antecipada na 
plataforma Sympla. Acesse 
o site da ACE-Guarulhos 
(aceguarulhos.com.br) para 
encontrar o link.
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Serviço
NJETalks com Maytê 

Carvalho
Quarta-feira, 17 de julho, 

às 19h30
ACE-Guarulhos – Rua 

João Bernardo de Medei-
ros, 278, no Bom Clima

Inscrição no site da ACE
Entrada: 1 kg de alimento 

não perecível
Apoio: Pizzaria.com
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IMÓVEIS À VENDA
2463-2000 | 2440-2439 | 94014-5004C
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TR. AVENIDA JUREMA
PIMENTAS

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

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

ENTRADA, SALDO EM 60X FIXAS.

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

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

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

 
TERRENO DESMEMBRADO

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

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

ENTRADA, SALDO EM ATÉ 72X FIXAS.

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

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

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

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

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

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

ATÉ 60X FIXAS.

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

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

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

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

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

SALDO EM 60X FIXAS OU FINANCIAMENTO BANCÁRIO.

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

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

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

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

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

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

LOCAL: RUA JACAREZINHO, 159

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

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

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

Imóvel Comercial
AV. Cap. Aviador Walter Ribeiro

Sobrado
Vila Rio de Janeiro

Apartamento
Água Chata

Sobrado
Paes De Barros

Apartamento
Jd. Presidente Dutra

Sobrado Inocoop
RUA DAVID NASSER,400

Apartamento
Parque Uirapuru

Prox. Escola Amadeu Pereira
Lima, 2Dorm, sala, coz, 1wc,
piso frio, 1vg,lazer s/Piscina

R$1.000,00
Cod.2064

Apto Planejado
Cidade Jd. Cumbica

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

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

e Cond Incluso)
Cód.2174

Conjunto Comercial
Cidade Jd. Cumbica

Excelente Conjunto comercial
composto por 3 salas e

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

Cod.1608

Sobrado
Parque Santos Dumont

3 Dormitórios, sala, cozinha,
2 banheiros, 2 vagas 
cobertas R$1.000,00

Cód.2139

Casa Cond. Fechado
Pq. Uirapuru

64m2, Prox. Supermercado 
Nagumo 2 Dorm (1 Suíte), 
sala, cozinha, 1wc, 2vgs
R$1.000,00 +IPTU+Cond.

cód. 2172

Casa Térrea
Jd. Pres. Dutra

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

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

Cód.2227

Casa Térrea
Jd. Pres. Dutra

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

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

cód.2202

Sobrado
Jd. São Manoel

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

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

por terreno menor valor)
Cod.1912

Apartamento
J.d Ottawa

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

box, 1 vg descoberta, lazer 
sem piscina R$170 MIL 

(� nanciamento)
Cód.2132

Terreno
Bonsucesso

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

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

Cod.168

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

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

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

Cód.2195

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

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

Cód.458

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

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

1 vaga coberta, todo apto com 
moveis planejados. R$175 MIL 

(Financiamento).
Cód.2126

2 Dorm (1 planejado), sala 
ampla, coz planejada,  

área de serviço, churrasq, 
4vgs, 1wc. R$380 MIL 

(Financiamento)
Cód.1949

Casa
Jardim Presidente Dutra

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

cód.2135

IMÓVEL AINDA É O 
MELHOR INVESTIMENTO

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

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

De Repente 30

Sem Lei

Globo, 13h59 13 
Going on 30. EUA. 
Comédia. Direção 
Gary Winick. Com 
Jennifer Garner, 
Mark Ruffalo. Em 
1987, maltratada pe-
los colegas na sua 
festa de 13 anos, 
garota sonha em 
ser adulta e acor-
da em 2004, com 

30 anos, como uma 
poderosa editora de 
revista de moda em 
Nova York. Contudo, 
logo se decepciona 
com o tipo de mu-
lher que se tornou 
e tenta recuperar o 
amor de seu ex-vi-
zinho de adolescên-
cia, que está para 
casar com outra.

SBT, 23h15 Se-
tup. EUA, 2011. Po-
licial. Direção: Mike 
Gunther. Com Bruce 
Willis, Curtis 50 Cent 
Jackson. Sinopse: 
Amigos planejam 
roubar um diaman-
te, mas o golpe aca-
ba em morte, quan-
do a traição mina a 
relação entre eles 
e tudo vai por água 
abaixo. Um de-
les não se confor-
ma com o final des-

sa história e quer 
vingar-se. Os mais 
perigosos chefes 
da máfia da cida-
de acabam envol-
vidos, para tomar 
de volta o dinheiro 
todo. Mas, quando 
ele finalmente fica 
frente a frente com 
seu amigo de lon-
ga data, se vê for-
çado a fazer uma 
escolha que pode 
mudar a sua vida 
para sempre.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 47

CBD
CARME

NLUCIA
CURIOSAESC

LEALÇESU
TNAMORAIS

CU
RTAOCAPA

MAESTROMAÇ
Ã

N
OSUROIDO

RATADAOS
DECOTEARE

MEXERREMM
SENADORSP

T
IMOASIAR

NPL
ATALAO

CALZON
ESELV

A

OCEANICAS

Peça do 
amorte-
cedor do

automóvel

Base do
crime de
calúnia
(Jur.)

(?) Vargas:
durou de
1930 a

1945 (BR)
Altar-(?):
o prin-

cipal da
catedral

Comando
que fecha 
o aplicativo
(Inform.)

Indife-
rentes às

regras
éticas

A décima
segunda

letra
grega

Fruto que 
simboliza 
Nova York

Desgasta-
do (pop.)

Medida
agrária
igual a
100 m2

Um dos
filhos de

Gade
(Bíblia)

Apresen-
tador do
''Brasil 

Urgente''
(?)

Guinness,
ator

britânico
Continente
onde ocor-

rem as
monções

O "reino"
de Tarzan 

(Lit.)

(?)-tse,
filósofo

Sétima no-
ta musical 

Roentgen
(símbolo)
Posição do
basquete

Planta 
de xampus
Embalagem
reciclável

Praias (?): sofrem
grande influência 

das marés

(?) imateriais: os
"produtos" do setor 
de serviços (Econ.)

Antigo
cargo de
Roberto
Minczuk
na OSB

Mar, em
francês

São Paulo
(sigla)

Honesto 
e sincero

(?)-me-
tragem:

filme com 
menor 

duração

Sem conte-
údo (fem.)
Guardiã 

de órfãos

Amarrada
A (?): de
modo se-
melhante

Tipo de
pizza

recheada
como um

pastel

Político da
Câmara

Alta
Órgão que
produz os
linfócitos 
T (Anat.)

Necessi-
tados

Recorte
litorâneo

Filho, em
inglês

Gesto de
saudação

Bisbilho-
teira

Atenuador

Ornato 
estereotipadamente femininoPresidiu o

STF (2016-
2018)

Tem como uma de
suas manifestações
literárias a poesia

de cordel

Sacudir

Abertura 
impensável
na veste 

tradicional
da muçul-

mana

3/eri — esc — mer — son. 4/timo. 7/calzone. 10/dissipador.

[ novelas ] 

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Rita e Lígia se 
enfrentam, e a jovem 
deixa o hospital. 
Lígia confessa a Joa-
quim que sentiu que 
Rita realmente se 
preocupa com Nina. 
Carla questiona Rita 
sobre o pai de sua 
filha. Marco e Cléber 
discutem por causa 
de Góis.

 

Órfãos da Terra
uleika conversa 

com Cibele sobre Al-
meidinha. Fauze liga 
para Dalila, que se 
desespera e procura 
Paul. Laila revela 
à família que Jamil 
terá que se casar 
com Dalila. Jamil se 
diverte com Raduan. 
Dalila descobre o en-
volvimento de Paul e 
Fauze. Robson vai ao 
encontro de Paul, e 
Lurdes se preocupa. 

Verão 90
Mercedes manda 

Marta chamar a 
polícia para prender 
Andreas, mas ele 
consegue escapar. 
Janaína pede Rai-
mundo em casamen-
to.Ticiano adora a 
pintura que Gisela 
faz em seu corpo.
Patrick não nota o 

clima entre Gisela e 
Ticiano. Álamo avisa 
aos funcionários 
que terá que fechar 
a Top Wave. João 
recebe a orientação 
da emissora para 
entrevistar Manu no 
Onda Cavada. 

A Dona do Pedaço 
Camilo acusa Vivi 

de traição. Vivi deixa 
a igreja com Chicle-
te. Rock desconfia 
de que Sabrina está 
envolvida com um 
homem rico. Josiane 
fala sobre a relação 
de Vivi e Chiclete 
para Maria da Paz. 
Josiane e Régis 
sentem ciúme um 
do outro. Fabiana 
procura Camilo e o 
beija. Camilo humilha 
Fabiana, que jura se 
vingar do rapaz.

Jezabel
Acabe e os solda-

dos israelitas atacam 
o acampamento sírio 
e eles se desespe-
ram e fogem. Acabe 
comemora a vitória 
sobre os sírios e bebe 
vinho. Barzilai volta 
para casa e é recebi-
do por Queila e Ba-
ruch. Baruch chama 
Barzilai de pai e ele 
se emociona. Samira 
se surpreende ao ver 
Miguel que também 
voltou da guerra. 

As Aventuras 
de Poliana

Marcelo vai até a 
casa de Pendleton, 
e logo na entrada, 
percebe que há algo 
estranho acontecen-
do. Sergio descobre 
que existem outros 
HQs de Vetherna 
com a continuação 
da história. Sem luz, 
Luigi, Filipa, João e 
Yasmin bricam de 
verdade e desafio. 
Nadine conta que 
ela e Sergio traba-
lham na O11O e os 
dois são expulsos do 
Clube Geek

Topíssima
André vai até a 

casa de Rafael e diz 
que precisa revistar 
o local para saber se 
Jandira esteve por 
lá. Paulo Roberto, 
preocupado com 
todo o dinheiro 
escondido em sua 
mansão, questiona 
a presença do dele-
gado. Em conversa 
com Gabriela, Bruno 
diz ter motivos para 
não gostar de Rafael.

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

virgem

Você vai se sentir 
distraído e desmoti-
vado. Seu bom sen-
so está em baixa. 
Mas você está em 
sua melhor forma 
psicológica! Seria 
uma boa ideia fazer 
uma atividade de 
lazer não-física.

Você vai ver clara-
mente quais são as 
intenções de algu-
mas pessoas. Você 
vai ter que descobrir 
quais são as suas, 
mas não se esqueça 
de mostrá-las. Você 
está tendo problemas 
para manter o ritmo.

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

Deixe-se guiar pela sua 
intuição. Ela não vai lhe 
decepcionar, apenas se 
faça as perguntas certas. 
Você poderia fazer 
algumas mudanças nos 
seus hábitos alimentares 
para ter equilíbrio.

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

Sua rotina vai pare-
cer menos complicada 
e é de seu interesse 
sair ileso. O estilo de 
vida sedentário não lhe 
agrada, você precisa 
estar em movimento. 
Retomar o esporte 
seria aconselhável e 
lhe daria força.

Você deveria se-
guir a sua intuição 
e não questionar 
tudo sempre. Dê-se 
pausas durante o 
dia. Você precisa 
voltar atrás conside-
rando o seu estado 
nervoso.

áries libra

escorpião

aquário

peixes

gêmeos

leão

Você será livre 
para agir como qui-
ser hoje. Atividades 
financeiras são 
muito favoráveis. 
Sua mente está bor-
bulhando e você vai 
encontrar todos os 
tipos de coisas para 
fazer. Seja sensato.

Sua capacidade de se 
adaptar às mudanças 
será destacada. Seria 
bom permanecer aber-
to às diferentes opções 
que se apresentam 
para você. Suas emo-
ções reprimidas irão 
afetar a sua digestão 
- certifique-se de evitar 
alimentos picantes.

sagitário

Suas iniciativas terão 
repercussões positi-
vas. Você está prepa-
rado para enfrentar 
obstáculos, a moral 
é boa ao seu redor e 
você será eficaz com 
resultados tangíveis.

capricórnio

Você está bem 
psicologicamen-
te. Aproveite isto 
pedindo o que você 
merece, faça valer os 
seus direitos. Você 
precisa se mexer e 
tudo vai dar certo.

câncer

Hoje é um dia para 
aproveitar. Você tem um 
talento para se insinuar 
e seu charme vai abrir 
todas as portas! Se 
você fizer um esforço 
consistente para mo-
derar sua impaciência, 
você será um vencedor. 

touro
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Jose Ricardo da Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão assistente de expedição, 
nascido em São Paulo (Reg.Subdistrito 
Barra Funda), SP no dia vinte e nove de 
dezembro de mil novecentos e setenta 
e cinco (29/12/1975), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Jose Celestino da Silva e de 
Maria José da Silva.
Maria da Cruz Pereira Rosa, estado 
civil solteira, profi ssão cozinheira, nas-
cida em Beneditinos (Reg.1º Ofício), PI 
no dia quatorze de outubro de mil no-
vecentos e setenta e um (14/10/1971), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Segis-
mundo Pereira Rosa e de Vicença Da-
masceno Pereira.

Jean da Silva, estado civil divorciado, 
profi ssão operador de cnc, nascido 
em Presidente Epitácio, SP no dia de-
zesseis de março de mil novecentos e 
noventa (16/03/1990), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Jaseu Miranda da Silva e de 
Izabel Santos Major Gaio.
Samara de Andrade dos Santos, esta-
do civil divorciada, profi ssão assistente 
de bilhetagem eletrônica, nascida em 
São Paulo (Reg.Taboão da Serra), SP 
no dia dezoito de outubro de mil nove-
centos e noventa e um (18/10/1991), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Rui Go-
mes dos Santos e de Solange Ricci de 
Andrade.

Becio Gomes da Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Paulista, PB no dia cinco de novembro 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(05/11/1994), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Maria de Fatima Gomes.
Aryane Cristina de Souza Celestino, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
laboratório, nascida em Guarulhos, SP 
no dia dezessete de junho de mil nove-
centos e noventa e sete (17/06/1997), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de João 
Aparecido Celestino e de Maria Alice 
Vieira de Souza Celestino.

Wanderson Alves Barrêto, estado civil 
solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em 
Camacan (Reg.Santa Luzia), BA no dia 
treze de maio de mil novecentos e oi-
tenta e cinco (13/05/1985), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de José Maria Barreto e 
de Vanda Alves Pacheco.
Maiane de Jesus Nascimento, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de lim-
peza, nascida em Ipiaú, BA no dia oito 
de março de mil novecentos e oitenta 
e dois (08/03/1982), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Neoclides de Jesus Nasci-
mento.

Julio Cesar Vieira do Nascimento, es-
tado civil solteiro, profi ssão corretor de 
imóveis, nascido em Guarulhos, SP no 
dia treze de março de mil novecentos e 
noventa e três (13/03/1993), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Antonio Jorge do 
Nascimento e de Vani Vieira Galindo.
Juliana Baltazar Nascimento, estado 
civil solteira, profi ssão gerente de pro-
jetos, nascida em Guarulhos, SP no 
dia oito de agosto de mil novecentos e 
oitenta e sete (08/08/1987), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Jair do Nascimento e 
de Tereza Lopes Baltazar Nascimento.

Felipe Willians Brisola do Amaral, es-
tado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em Guarulhos, SP no dia nove de 
novembro de mil novecentos e noventa 
(09/11/1990), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Carlos Eduardo Brisola do Amaral e de 
Elaine Cristina Franco do Amaral.
Nathalia Cristine Teixeira Firmino, esta-
do civil solteira, profi ssão cuidadora, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia doze de ou-
tubro de mil novecentos e noventa e cinco 
(12/10/1995), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Alexandre Sergio Firmino e de Audriene 
Camila Lourenço Teixeira.

Thomaz Anderson das Graças Gomes, 
estado civil solteiro, profi ssão represen-
tante comercial, nascido em Guarulhos, 
SP no dia três de setembro de mil nove-
centos e noventa e nove (03/09/1999), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Anderson 
Ferreira Gomes e de Michele Aparecida 
das Graças Gomes.
Yasmin Aparecida Orem Moreira, esta-
do civil solteira, profi ssão representante 
comercial, nascida em Guarulhos, SP 
no dia três de setembro de dois mil e um 
(03/09/2001), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Helio Marcio Orem Moreira e de Cristiane 
Aparecida Brasilio.

José Flávio da Silva Freire, estado civil 
solteiro, profi ssão prensista, nascido em 
Sertânia (Reg.Rio da Barra), PE no dia 
vinte e um de novembro de mil novecen-
tos e oitenta e três (21/11/1983), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Luiz da Silva Freire e 
de Silvanete Nunes da Silva.
Linda Inês Maria da Silva, estado civil 
divorciada, profi ssão caixa atendente, 
nascida em Campestre, AL no dia deze-
nove de novembro de mil novecentos e 
noventa e três (19/11/1993), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Aguinaldo Gregorio da 
Silva e de Josefa Maria da Silva.

Gustavo Gonçalves Giannella, esta-
do civil solteiro, profi ssão supervisor de 
produtos, nascido em Osasco (Reg.1º 
Subdistrito), SP no dia vinte e cinco de 
maio de mil novecentos e noventa e um 
(25/05/1991), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Eduardo Giannella 
e de Terezinha Gonçalves.
Daniela Araújo Costa Trindade, estado 
civil solteira, profi ssão supervisora de re-
cursos humanos, nascida em Guarulhos, 
SP no dia dezoito de maio de mil nove-
centos e noventa e dois (18/05/1992), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Eloi Trindade 
Silva e de Valdinéia Araújo Costa.

Matheus Festa Zanquetta, estado civil 
solteiro, profi ssão policial militar, nascido 
em Subdistrito Cambuci, São Paulo, SP 
no dia vinte e oito de novembro de mil no-
vecentos e noventa e cinco (28/11/1995), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Edson 
Zanquetta e de Iara Figueiredo Festa 
Zanquetta.
Bruna Barbosa de Oliveira, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de produção, 
nascida em Guarulhos, SP no dia dez de 
maio de mil novecentos e noventa e oito 
(10/05/1998), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Hermano de Oliveira Neto e de Ana Clau-
dia Barbosa.

Celso Luiz de Souza, estado civil divor-
ciado, profi ssão advogado, nascido em 
São Paulo (10º Subdistrito Belenzinho), 
SP no dia sete de setembro de mil nove-
centos e cinquenta e oito (07/09/1958), re-
sidente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Sebastião Luiz 
de Souza e de Rosa dos Santos Souza.
Katia Cillene dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de encarrega-
da, nascida em Juru, PB no dia oito de 
dezembro de mil novecentos e oitenta 
(08/12/1980), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Niudo Plácido dos Santos e de Maria 
Cecília.

Denys Fabricio Navi, estado civil divor-
ciado, profi ssão barbeiro, nascido em 
Subdistrito Cerqueira Cesar, São Paulo, 
SP no dia vinte e seis de janeiro de mil 
novecentos e setenta e sete (26/01/1977), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Ismael Navi e 
de Evila da Cunha Navi.
Vânia de França Antunes Borges, es-
tado civil solteira, profi ssão promotora de 
vendas, nascida em Distrito São Miguel 
Paulista, São Paulo, SP no dia vinte e 
quatro de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta (24/02/1980), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Vicente Alves Borges e de Maria 
de França Antunes Borges.

Anderson Júnior da Silva Oliveira, es-
tado civil solteiro, profi ssão auxiliar de lim-
peza, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e oito de junho de mil novecentos 
e noventa e três (28/06/1993), residente 
e domiciliado em neste Sudistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Arnaldo Antunes de 
Oliveira e de Maria do Carmo da Silva 
Oliveira.
Raíssa Alves Tigre Silva, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de telea-
tendimento, nascida em Subdistrito Li-
berdade, São Paulo, SP no dia doze de 
maio de mil novecentos e noventa e sete 
(12/05/1997), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Vitorio Tigre Silva e de Irislandia Alves 
Firmino.

Carlos Aldécio Krai Mazo, estado civil 
viúvo, profi ssão comerciante, nascido em 
Jaguapitã, PR no dia dezenove de setem-
bro de mil novecentos e sessenta e três 
(19/09/1963), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Jorge Mazo e de Cleusa Krai Mazo.
Adélia de Oliveira, estado civil divor-
ciada, profi ssão professora, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e cinco de 
abril de mil novecentos e sessenta e seis 
(25/04/1966), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Galdino Antonio de Oliveira e de Maria 
Aparecida de Oliveira.

Eronaldo Francisco da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Gameleira, PE no dia sete de novem-
bro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(07/11/1984), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Mirian Francisca da Silva.
Edilene Maria Pereira da Silva, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Rio Formoso (Reg.Tamandaré, Distrito 
Saué), PE no dia vinte e nove de dezem-
bro de mil novecentos e noventa e dois 
(29/12/1992), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Mariano Pereira da Silva e de Antonia Ma-
ria da Silva.

Carlos Eugenio de Araujo, estado civil 
viúvo, profi ssão aposentado, nascido em 
São Paulo, SP no dia vinte e nove de ju-
lho de mil novecentos e quarenta e oito 
(29/07/1948), residente e domiciliado em 
2º Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de Be-
nedito Carvalho de Araujo e de Geracina 
Caldeira de Araujo.
Terezinha de Paula Vieira, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Santana do Manhuaçú, MG no dia três de 
outubro de mil novecentos e cinquenta e 
um (03/10/1951), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Nelson de Paula Dodó e de Laura Mar-
ques Dodó.

Rafael Mendes da Mata, estado civil 
solteiro, profi ssão caixa de restaurante, 
nascido em Guarulhos, SP no dia nove 
de maio de mil novecentos e noventa e 
um (09/05/1991), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de José Alberto Abreu da Mata e de Maria 
Lucimar da Conceição Mendes da Mata.
Leondina Alves dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida em 
Inhuma (Reg.2º Ofício), PI no dia cinco de 
maio de mil novecentos e noventa e três 
(05/05/1993), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Nilton dos Santos Sousa e de Maria 
do Rosário Alves.

Alex Valentim Evangelista Lemos, es-
tado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em Guarulhos, SP no 
dia treze de março de mil novecentos e 
oitenta e nove (13/03/1989), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Tadeu Aparecido de 
Souza Lemos e de Solange Valentim 
Evangelista.
Caroline de Oliveira Ribeiro, estado civil 
solteira, profi ssão consultora tributária, 
nascida em Guarulhos, SP no dia sete 
de outubro de mil novecentos e noventa 
e quatro (07/10/1994), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Nivaldo de Almeida Ribeiro Filho e 
de Kari Cristina de Oliveira Ribeiro.

Thiago Berdeal de Sousa, estado civil 
solteiro, profi ssão analista de logística, 
nascido em Guarulhos, SP no dia treze de 
agosto de mil novecentos e noventa e um 
(13/08/1991), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Hildebrando de Sousa Coelho e de Shir-
ley Maria Gomes Berdeal Coelho.
Jéssica de Oliveira Barretto, estado civil 
solteira, profi ssão assistente de departa-
mento pessoal, nascida em Subdistrito 
Cerqueira Cesar, São Paulo, SP no dia 
vinte de agosto de mil novecentos e no-
venta e dois (20/08/1992), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Gerson Barretto e de Maria 
Lúcia de Oliveira Barretto.

Denis Claudio, estado civil divorcia-
do, profi ssão coordenador de logistica, 
nascido em São Bernardo do Campo 
(1ºSubdistrito), SP no dia cinco de outu-
bro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(05/10/1985), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Gilberto Claudio e de Susete Kell Travas-
sos Claudio.
Jéssica Aparecida Rosa de Oliveira, 
estado civil solteira, profi ssão autonoma, 
nascida em Guarulhos, SP no dia quinze 
de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e dois (15/02/1992), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Valter de Oliveira e de Vilma 
Aparecida Marcelino de Oliveira.

Moacir Junior Martins da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão técnico de servi-
ço, nascido em Subdistrito Vila Formosa, 
São Paulo, SP no dia vinte e cinco de 
maio de mil novecentos e noventa e dois 
(25/05/1992), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Moacir Santana da Silva e de Maraisa 
Donizete Martins da Silva.
Eliene Souza Silva, estado civil di-
vorciada, profi ssão assistente de RH, 
nascida em Guarulhos, SP no dia trinta 
de maio de mil novecentos e noventa 
(30/05/1990), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Milton José da Silva e de Elisabete de 
Jesus Souza.

Oziel Cardoso da Silva, estado civil di-
vorciado, profi ssão contador, nascido em 
Cabo de Santo Agostinho, PE no dia de-
zenove de dezembro de mil novecentos 
e setenta e oito (19/12/1978), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Antonio Cardoso da 
Silva e de Edilza Borges da Silva.
Gisele Cristina de Souza, estado civil 
solteira, profi ssão assistente administra-
tivo, nascida em São Paulo (Reg.Subdis-
trito Santana), SP no dia vinte e nove de 
agosto de mil novecentos e oitenta e três 
(29/08/1983), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Zezito Antonio de Souza e de Elzida Viei-
ra Mendes de Souza.

Jose Messias de Oliveira, estado civil 
divorciado, profi ssão motorista rodoviá-
rio, nascido em Atalaia, AL no dia vinte 
e três de maio de mil novecentos e cin-
quenta e sete (23/05/1957), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Antonio Jose de Oliveira 
e de Maria Jose de Oliveira.
Joceli Aparecida da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida em 
Subdistrito Cidade Alta, Piracicaba, SP 
no dia trinta de março de mil novecentos 
e oitenta e três (30/03/1983), residente e 
domiciliada em Piracicaba, SP, fi lha de 
Ivo Manoel da Silva e de Angela Cristina 
Rodrigues.

Fábio Santos de Oliveira, estado ci-
vil solteiro, profi ssão vigilante, nascido 
em Mairi, BA no dia quinze de feverei-
ro de mil novecentos e oitenta e um 
(15/02/1981), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Francisco Primo de Oliveira e de Jusceli-
na Oliveira dos Santos.
Elifelete de Araujo, estado civil sol-
teira, profi ssão promotora de vendas, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte 
e nove de março de mil novecentos e 
setenta e cinco (29/03/1975), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Anezio de Araujo e de 
Eunice Merchiades de Araujo.

Caio Cezar Crepaldi, estado civil soltei-
ro, profi ssão consultor de vendas, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia dezoito de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
nove (18/02/1989), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Josué Carlos Dias Crepaldi e de 
Claudia Teresa de Oliveira Crepaldi.
Aline dos Santos Falconi, estado civil 
solteira, profi ssão nutricionista, nascida 
em Belenzinho, São Paulo, SP no dia 
vinte e nove de agosto de mil novecentos 
e noventa e um (29/08/1991), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Luiz Carlos Falconi e de 
Maria Lucilene dos Santos Falconi.

Geovane de Souza Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão atendente, nascido 
em Guarulhos, SP no dia trinta e um de 
dezembro de mil novecentos e noventa 
e oito (31/12/1998), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Gilmar Carneiro da Silva e de 
Genilda Maria de Souza.
Maiara Cordeiro da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão balconista, nascida 
em Guarulhos, SP no dia oito de outu-
bro de mil novecentos e noventa e sete 
(08/10/1997), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Valdemiro Pinheiro da Silva e de Marinal-
va Cordeiro do Nascimento.

Alexsandro Silva Delgado, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Guarulhos, SP no dia treze de setem-
bro de mil novecentos e noventa e três 
(13/09/1993), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Nício Delgado e de Lidia Vitor da 
Silva.
Michelle Rodrigues Monteiro, estado 
civil solteira, profi ssão assistente de re-
cursos humanos, nascida em Guarulhos, 
SP no dia vinte e seis de abril de mil nove-
centos e noventa e cinco (26/04/1995), re-
sidente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Milton da Silva 
Monteiro e de Zeni Terezinha Rodrigues.

Bruno Romano, estado civil solteiro, pro-
fi ssão bancário, nascido em Subdistrito 
Belenzinho, São Paulo, SP no dia oito de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e 
sete (08/12/1987), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Jaime Romano Filho e de Elaine Alber-
tina de Castro Romano.
Paula Gutierrez de Oliveira, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida em 
Guarulhos, SP no dia oito de abril de mil 
novecentos e oitenta e dois (08/04/1982), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de João Vanes 
de Oliveira e de Regina Maria Gutierrez 
de Oliveira.

William Aparecido da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão supervisor geral, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia doze de ou-
tubro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(12/10/1984), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Eraldo da Silva e de Elaine Oliveira 
Silva.
Marcela Ferreira Cesario, estado civil 
solteira, profi ssão assistente social, nasci-
da em Subdistrito Moóca, São Paulo, SP 
no dia quatro de abril de mil novecentos 
e noventa (04/04/1990), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Alberto Cesario e de Maria 
das Graças Ferreira Cesario.

Jefferson de Lima Souza, estado civil 
divorciado, profi ssão assistente adminis-
trativo, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e dois de fevereiro de mil novecen-
tos e noventa e três (22/02/1993), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Antonio Barboza 
de Souza e de Maria Betânia de Lima 
Souza.
Nathielle Rodrigues de Sousa Lopes, 
estado civil solteira, profi ssão recepcio-
nista, nascida em Subdistrito Tatuapé, 
São Paulo, SP no dia trinta de agosto 
de mil novecentos e noventa e sete 
(30/08/1997), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Ademir Sousa Lopes e de Maria Lú-
cia Rodrigues de Sousa Lopes.

João Marcelo Santos de Sousa, estado 
civil solteiro, profi ssão analista de TI, nas-
cido em São Paulo (Reg.Subdistrito Ibira-
puera), SP no dia dezoito de julho de mil 
novecentos e oitenta e seis (18/07/1986), 
residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de João Santos de Sousa e de 
Neide Borges de Sousa.
Rebeca Fragoso dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão analista adminis-
trativo, nascida em Belford Roxo, RJ no 
dia dezesseis de novembro de mil nove-
centos e oitenta e sete (16/11/1987), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Glicério Ferreira 
dos Santos e de Rejane Fragoso Silva 
dos Santos.

Cosmo Pereira Cavalcante, estado civil 
divorciado, profi ssão gerente, nascido em 
Tupanatinga, PE no dia vinte de feverei-
ro de mil novecentos e sessenta e sete 
(20/02/1967), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Elias Pereira de Almeida e de Elvira Ca-
valcante de Almeida Pereira.
Luciene Delfi na Pereira, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Vertentes, PE no dia vinte de julho de mil 
novecentos e oitenta e dois (20/07/1982), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Porfi rio 
Justino Pereira e de Delfi na Jolvina da 
Conceição.

Vinícius Monteiro Torres, estado civil 
solteiro, profi ssão mecatrônico, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte de abril 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(20/04/1995), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Claudio Pinheiro Torres e de Lucimara 
Faria Monteiro.
Larissa Farias Neto, estado civil soltei-
ra, profi ssão analista de recrutamento, 
nascida em Guarulhos, SP no dia três de 
junho de mil novecentos e noventa e sete 
(03/06/1997), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Valter Paulo Neto e de Mônica José de 
Farias Neto.

Denis Francisco da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão operador de máqui-
na, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e quatro de junho de mil nove-
centos e oitenta e um (24/06/1981), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Luiz 
Francisco da Silva e de Maria de Lour-
des da Silva.
Mônica Soares de Souza, estado civil 
solteira, profi ssão supervisora de telea-
tendimento, nascida em Guarulhos, SP 
no dia vinte de fevereiro de mil nove-
centos e oitenta e nove (20/02/1989), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Rosân-
gela Soares de Souza.

Marcelo Almeida Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão líder de logística, 
nascido em Ibotirama, BA no dia dois 
de junho de mil novecentos e noventa e 
um (02/06/1991), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Arnaldo Barboza dos Santos e 
de Maria Gorett Almeida Silva Santos.
Thamares Silva do Nascimento, es-
tado civil divorciada, profi ssão assis-
tente administrativo, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia dezenove de junho 
de mil novecentos e noventa e dois 
(19/06/1992), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de José Pedro Nascimento e de 
Maria Luciene Silva do Nascimento.

Reinaldo da Silveira Pinto, estado civil 
solteiro, profi ssão conferente, nascido 
em Sorocaba (Reg.2º Subdistrito), SP 
no dia vinte de julho de mil novecentos 
e setenta e sete (20/07/1977), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Geraldo Pinto e 
de Anesia da Silveira Pinto.
Christiane dos Reis, estado civil divor-
ciada, profi ssão auxiliar de produção, 
nascida em Guarulhos, SP no dia pri-
meiro de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta (01/02/1980), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Joaquim dos Reis Neto e de 
Josefi na Biagi Reis.

Tiago Viveiros de Souza, estado civil 
solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em Subdistrito Lapa, São Paulo, SP 
no dia vinte de novembro de mil no-
vecentos e oitenta e três (20/11/1983), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Acizes 
Batista de Souza e de Luzia Aparecida 
Viveiros de Souza.
Kátia Satie Ushino, estado civil soltei-
ra, profi ssão estilista, nascida em Distri-
to Itaquera, São Paulo, SP no dia sete 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
cinco (07/01/1985), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Paulo Yoshimasa Ushino e 
de Eliza Midori Tamura Ushino.

Mauro Pereira dos Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão carpinteiro, nas-
cido em Distrito Engenheiro Schnoor, 
Araçuaí, MG no dia treze de setembro 
de mil novecentos e setenta e quatro 
(13/09/1974), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Sebastião Pereira dos Santos 
e de Maria Lopes Ramos.
Suely Dias de Jesus, estado civil sol-
teira, profi ssão autônoma, nascida em 
Distrito Engenheiro Schnoor, Araçuaí, 
MG no dia vinte e seis de julho de mil 
novecentos e oitenta (26/07/1980), re-
sidente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de João Dias 
de Jesus e de Marina Pereira da Silva.

Felipe Nogueira Campos, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante geral, nas-
cido em São Paulo (Reg.1º Subdistrito 
de Guarulhos), SP no dia três de outu-
bro de mil novecentos e noventa e três 
(03/10/1993), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Vicente Nogueira Brezio e de 
Ana Cristina Bezerra Campos.
Rebeca Jesus de Oliveira, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e sete de 
março de mil novecentos e noventa e 
sete (27/03/1997), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Adão Antonio de Oliveira e 
de Marcia de Jesus de Maio Oliveira.

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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Alex Vitor dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante geral, nas-
cido em São Paulo (Reg.Subdistrito 
Vila Maria), SP no dia dezesseis de ju-
nho de mil novecentos e noventa e um 
(16/06/1991), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Sebastião Vitor dos Santos e de 
Elizinete Pereira dos Santos.
Rafaela Marques da Rocha, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia sete de mar-
ço de mil novecentos e noventa e três 
(07/03/1993), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Domingos Rodrigues da Rocha 
e de Cláudia Marques Rocha.

Jose Luis Mamani Chambi, estado 
civil solteiro, profi ssão pintor, nascido 
em Bolivia no dia dezenove de março 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(19/03/1995), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Lisandro Mamani Crispin e de 
Flora Chambi Alavi.
Jessica Aparecida Oliveira do Vale, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de serviços gerais, nascida em Subdis-
trito Vila Maria, São Paulo, SP no dia 
vinte e nove de dezembro de mil nove-
centos e noventa e quatro (29/12/1994), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Marcos 
Roberto do Vale e de Rosana Aparecida 
Alves de Oliveira do Vale.

Jhonny Hortencio de Holanda, estado 
civil viúvo, profi ssão eletricista, nascido 
em Viçosa, AL no dia dezoito de janei-
ro de mil novecentos e setenta e nove 
(18/01/1979), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de José Otávio de Holanda e de 
Maria Clarindo de Farias.
Cristina Alves do Nascimento, estado 
civil solteira, profi ssão ajudante geral, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte 
e quatro de janeiro de mil novecentos e 
setenta e cinco (24/01/1975), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de José Alves do 
Nascimento e de Francisca Felipe do 
Nascimento.

Francisco Hatz, estado civil divorcia-
do, profi ssão almoxarife III, nascido em 
Campinas, SP no dia vinte e dois de 
março de mil novecentos e cinquenta e 
um (22/03/1951), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Antonio Hatz e de Maria Cristina 
Toledo Hatz.
Maria Elisa de Campos, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia primeiro de 
fevereiro de mil novecentos e sessenta 
e cinco (01/02/1965), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Sebastião de Campos e de 
Izabel da Silva Campos.

Maycon Juan Soares, estado civil sol-
teiro, profi ssão ofi cial de obras, nascido 
em Guarulhos, SP no dia seis de agos-
to de mil novecentos e oitenta e seis 
(06/08/1986), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Delí Olimpio Soares e de Maria 
de Fatima Batista Soares.
Fabíola Leal Cardoso, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de cai-
xa, nascida em Subdistrito Ipiranga, 
São Paulo, SP no dia três de outubro 
de mil novecentos e oitenta e oito 
(03/10/1988), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Edesio Antonio Cardoso e de 
Maria Ilza Leal Santos Cardoso.

Carlos Roberto Betini Ferreira, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Mauá, SP no dia vinte e dois 
de março de mil novecentos e noventa e 
cinco (22/03/1995), residente e domicilia-
do em Subdistrito Santana, São Paulo, 
SP, fi lho de José Roberto Ferreira e de 
Marlene Betini de Souza.
Aline Augusto Ferreira, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de escritório, 
nascida em Guarulhos, SP no dia oito de 
abril de mil novecentos e noventa e qua-
tro (08/04/1994), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Elias Ferreira da Silva e de Silvana 
Aparecida Augusto Ferreira da Silva.

Kelwin Santos Moreira, estado civil 
solteiro, profi ssão cabeleireiro, nascido 
em Guarulhos, SP no dia primeiro de ju-
lho de mil novecentos e noventa e nove 
(01/07/1999), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
João Silva Moreira e de Anatalia Oliveira 
Santos.
Laís Oliveira Sampaio, estado civil sol-
teira, profi ssão estudante, nascida em 
Itagi, BA no dia três de janeiro de mil no-
vecentos e noventa e seis (03/01/1996), 
residente e domiciliada em Itagi, BA, fi lha 
de Alécio Oliveira da Cruz e de Dilzineide 
Almeida Sampaio.

Raphael Ribeiro Zavarizi Warzee, es-
tado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Santos (Reg.1º Subdistrito), 
SP no dia cinco de dezembro de mil no-
vecentos e noventa e dois (05/12/1992), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Wagner Za-
varizi Warzee e de Medianneides Ribeiro 
Warzee.
Meiriely Pereira da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão agente de aeroporto, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte 
e sete de março de mil novecentos e 
noventa e oito (27/03/1998), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Francisco Pereira da 
Silva e de Roseane Barboza do Nasci-
mento.

Marcos Vinícius Araujo dos Santos, 
estado civil solteiro, profi ssão militar, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia treze de 
setembro de mil novecentos e noventa e 
sete (13/09/1997), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Moises Araujo dos Santos e de 
Adailza Mendes dos Santos.
Elizabeth Alves da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão barista, nascida em 
São Paulo (Reg.Subdistrito Pirituba), SP 
no dia sete de maio de mil novecentos e 
noventa e sete (07/05/1997), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Erilio Ismael da Silva e 
de Edilene Juscimary Alves da Silva.

Fellipe Alexandre de Moraes Alves, 
estado civil solteiro, profi ssão funcionário 
público estadual, nascido em Subdistrito 
Cambuci, São Paulo, SP no dia dois de 
março de mil novecentos e noventa e 
dois (02/03/1992), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Vandeval Alexandre Alves e de 
Vanderli Vita de Moraes Alves.
Jessica Fil Izoli, estado civil divorciada, 
profi ssão atendente, nascida em Subdis-
trito Santana, São Paulo, SP no dia seis 
de janeiro de mil novecentos e noventa e 
um (06/01/1991), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Sergio Izoli e de Marta da Silveira Fil 
Izoli.

Rafael Oliveira Schiavi, estado civil di-
vorciado, profi ssão motorista, nascido em 
Presidente Prudente, SP no dia nove de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e qua-
tro (09/01/1984), residente e domiciliado 
em Subdistrito Capela do Socorro, São 
Paulo, SP, fi lho de Lauro Silva Schiavi Fi-
lho e de Maria Goreti de Oliveira Schiavi.
Kátia Alves de Oliveira, estado civil di-
vorciada, profi ssão domesticas, nascida 
em Guarulhos, SP no dia nove de ju-
nho de mil novecentos e setenta e nove 
(09/06/1979), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Francisco Borges de Oliveira e de Vilma 
Alves de Oliveira.

Adílio Nelton do Nascimento, estado 
civil divorciado, profi ssão operador de 
máquina, nascido em Barbalha, CE no 
dia vinte e sete de novembro de mil nove-
centos e oitenta e oito (27/11/1988), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Francisco Nelton 
do Nascimento e de Expedita Zeneuda 
de Oliveira do Nascimento.
Rafaela da Silva Paiva, estado civil di-
vorciada, profi ssão técnica de enferma-
gem, nascida em Guarulhos, SP no dia 
dezenove de junho de mil novecentos e 
noventa e quatro (19/06/1994), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Marcio da Silva Paiva 
e de Núbia Pereira da Silva Paiva.

Jefferson Adriano Alves, estado civil 
solteiro, profi ssão operador de loja, nas-
cido em São Paulo (Reg.1º Subdistrito de 
Guarulhos), SP no dia três de novembro 
de dois mil (03/11/2000), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Antonia Fabiana Alves.
Leticia Silva dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Osasco (2º Subdistrito), SP no dia dez 
de dezembro de dois mil (10/12/2000), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Deusdete 
Pereira dos Santos e de Angela Paixão 
Lopes da Silva.

Luccas Chacon Martins, estado civil 
solteiro, profi ssão bancário, nascido em 
São Paulo, SP no dia vinte e três de ju-
lho de mil novecentos e noventa e três 
(23/07/1993), residente e domiciliado em 
Subdistrito Alto da Mooca, São Paulo, 
SP, fi lho de José Valmir Rios Martins e de 
Liliane Chacon Martins.
Mônica Pinheiro Encarnação, estado 
civil solteira, profi ssão bancária, nascida 
em São Paulo, SP no dia vinte e nove de 
março de mil novecentos e oitenta e oito 
(29/03/1988), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Pedro da Encarnação e de Maria Rosana 
Pinheiro de Souza Encarnação.

Eduardo Tavares Santos de Freitas, 
estado civil solteiro, profi ssão administra-
dor de empresas, nascido em Guarulhos, 
SP no dia dezessete de janeiro de mil no-
vecentos e noventa e um (17/01/1991), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Anibal de 
Freitas e de Bartira Tavares Santos.
Gabrielle Lima Barbosa, estado civil 
solteira, profi ssão médica veterinária, 
nascida em São Paulo (Reg.Subdistrito 
Brasilândia), SP no dia dezoito de ju-
lho de mil novecentos e noventa e três 
(18/07/1993), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Evandi Barbosa da Silva e de Maria Eli-
sabeth Gonçalves Lima Barbosa.

Onelio Bianchini, estado civil solteiro, 
profi ssão topógrafo, nascido em Jun-
queirópolis, SP no dia quatro de outubro 
de mil novecentos e cinquenta e quatro 
(04/10/1954), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de José Bianchini e de Dina Garbelini 
Bianchini.
Maria Auxiliadora Gonçalves da Crus, 
estado civil solteira, profi ssão aposen-
tada, nascida em Guarulhos, SP no dia 
dois de maio de mil novecentos e cin-
quenta e seis (02/05/1956), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Simião Gonçalves da 
Crus e de Maria da Conceição Crus.

Stefany Freire da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista, nasci-
da em São Paulo (Reg.Subdistrito Vila 
Guilherme), SP no dia nove de outubro 
de mil novecentos e noventa e seis 
(09/10/1996), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Lelio Rodrigues de Brito e de Maria José 
Freire da Silva.
Renata Roberto Ribeiro da Silva, es-
tado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte 
e quatro de abril de mil novecentos e 
noventa (24/04/1990), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de José Ribeiro da Silva e de 
Teresa Roberto da Silva.

Kleber Magalhães, estado civil solteiro, 
profi ssão agente penitenciário, nascido 
em São Paulo (Reg.Subdistrito Tatuapé), 
SP no dia quatorze de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e um (14/12/1981), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Roberto 
Magalhães e de Eugenia Maria Santos.
Kátia Misslane Albuquerque Macêdo, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nas-
cida em Acopiara (Reg.1º Ofício), CE no 
dia dezessete de julho de mil novecentos 
e setenta e oito (17/07/1978), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Afonso Alves de 
Macedo e de Francisca Francineide Al-
buquerque Macedo.

Luis Carlos da Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão motorista, nascido em 
Conselheiro Pena-MG (Reg.Subdistrito 
Cangaiba, São Paulo SP) no dia dez de 
setembro de mil novecentos e setenta 
(10/09/1970), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Jose Tomé da Silva e de Maria Borges 
da Silva.
Maria Janete Alves Baltar, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Pin-
dobaçu (Reg.Saúde), BA no dia dezoito 
de outubro de mil novecentos e setenta 
e um (18/10/1971), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Antonio Lopes Baltar e de Detina 
Alves Baltar.

Luã Alves da Silva, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia dois de maio de dois mil 
e um (02/05/2001), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Egnaldo Emidio da Silva e de Dalvana 
Alves Melo.
Stephany Caroliny Aparecida Landucci 
de Souza, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Guarulhos, SP no dia cinco 
de julho de mil novecentos e noventa e cin-
co (05/07/1995), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Nilson Araujo de Souza e de Olga Aparecida 
Landucci.

Leandro Mariano de Lima, estado civil 
solteiro, profi ssão segurança, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e três de abril 
de mil novecentos e noventa (23/04/1990), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Gilberto Barbosa de 
Lima e de Cristina Mariano.
Gilmara Xavier Leite, estado civil divorcia-
da, profi ssão vendedora, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia cinco de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e seis (05/12/1986), 
residente e domiciliada em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lha de Olimpio de Souza 
Leite e de Marinalva Rocha Xavier.

Cláudio Melone Barros, estado civil sol-
teiro, profi ssão vendedor, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia sete de novembro de mil 
novecentos e noventa e um (07/11/1991), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Moises Oliveira 
Barros e de Nereidi Melone Barros.
Daniela Ferreira Araujo Oliveira, estado ci-
vil solteira, profi ssão analista administrativo, 
nascida em Subdistrito Santana, São Paulo, 
SP no dia vinte de março de mil novecentos 
e noventa e quatro (20/03/1994), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Argemiro Araujo Oliveira e 
de Maria Rosa Souza Ferreira.

Rubens Nascimento Gonçalves Junior, 
estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nas-
cido em Subdistrito Cerqueira César, São 
Paulo, SP no dia seis de dezembro de mil 
novecentos e setenta e cinco (06/12/1975), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Rubens Nascimento 
Gonçalves e de Silmar Regina Gonçalves.
Gisele Regina de Souza, estado civil soltei-
ra, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito 
Pari, São Paulo, SP no dia vinte e três de 
novembro de mil novecentos e oitenta e um 
(23/11/1981), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
João Alfredo de Souza e de Laura Regina 
Pereira de Souza.

Evandro Domingos Cofferi, estado civil 
solteiro, profi ssão comerciante, nascido em 
Encantado (Reg.Relvado), RS no dia vinte 
e seis de dezembro de mil novecentos e se-
tenta e seis (26/12/1976), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Valmor Coff eri e de Aneli Dominga 
Siqueira Coff eri.
Ingrid Mendes da Silva, estado civil soltei-
ra, profi ssão autônoma, nascida em Arujá, 
SP no dia dezoito de abril de mil novecentos 
e noventa e quatro (18/04/1994), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de José Divino da Silva e de 
Marisa Florentina Mendes.

Alexandre Marçal Brito da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão repositor, nascido 
em Subdistrito Vila Nova Cachoeirinha, São 
Paulo, SP no dia vinte e oito de outubro de 
mil novecentos e oitenta e seis (28/10/1986), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Jeronimo Domingos da Silva e de 
Maria de Fatima Marçal Brito.
Valéria Soares da Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão operadora de caixa, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia primeiro de 
março de mil novecentos e oitenta e um 
(01/03/1981), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Antonio Soares da Silva e de Nadir Concei-
ção Caetano.

Fábio Bricio Petucco, estado civil solteiro, 
profi ssão assistente operacional, nascido 
em Guarulhos, SP no dia treze de abril de 
mil novecentos e oitenta e três (13/04/1983), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Bricio Petucco e de 
Lourdes de Fatima Nistal Petucco.
Mônica Vieira de Carvalho, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista, nascida 
em São Paulo (Reg.Subdistrito Moóca), 
SP no dia vinte e nove de novembro de mil 
novecentos e oitenta e três (29/11/1983), re-
sidente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Edson de Carvalho 
e de Leonilia Vieira de Carvalho.
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Teve início nesta segunda-
-feira, 15, a nova temporada 
do programa Som do Vinil, 
que é comandado pelo mú-
sico e pesquisador Charles 
Gavin. Esta será a 13ª edição 
do programa, que ocupa o 
horário das 23h, do Canal 
Brasil, e, desta vez, trará 
novas histórias da música 
brasileira, agora sob a ótica 
das mulheres. 

A ideia é ir além da 
sonoridade, propondo uma 
discussão sobre questões de 
gênero, preconceitos e re-
sistência. Ao todo, 27 artistas 
foram entrevistadas, interca-
lando nomes consagrados 
com outros da nova geração, 
sendo Gal Costa a primeira 
da série. 

Mas o programa terá 
também Letrux, Elza Soares, 
Joyce, Sandra de Sá, Doris 
Monteiro, Roberta Sá, Zélia 
Duncan e Leny Andrade, 
entre outras. Gavin falou à 
reportagem sobre essa nova 
fase da atração.

Desde o início, o programa 
pretende reverenciar nomes 
da nossa música?

O Som do Vinil procurou, 
nestes anos todos, mapear 
e retratar a diversidade da 
música brasileira e de seus 
personagens, em suas 
vertentes, em suas diversas 
épocas. O convite para apre-
sentar o Som do Vinil partiu 
do Canal Brasil - queriam criar 
um programa que retratasse 
discos relevantes da música 
brasileira e, claro, resgatar as 
histórias por trás de sua pro-
dução e de seu repertório.

Como é colocar a mulher 

na música como foco?
Nesta temporada, discu-

timos e refl etimos vários 
assuntos além da música, 
que envolvem a vida da 
mulher, sua carreira e seus 
desafi os. E, na história de 
cada convidada, há pelo 
menos um momento em que 
o machismo estrutural das 
pessoas se revela, se coloca 
com toda sua truculência e 
ignorância. Por outro lado, 
num olhar mais abrangente, 
a música brasileira se revela, 
composta, gravada, tocada e 
cantada por nossas mulheres.

Você escolheu as convida-
das? Qual foi o critério?

A ideia do elenco 100% 
feminino partiu de mim. 
A montagem do elenco 
de convidadas passou 
pela relevância artística 
e histórica, no painel de 
nossa música e também 
pela disponibilidade de 
agenda. E, dentro disso, 
procuramos a diversida-
de - do choro ao rock, da 
bossa ao samba, da MPB à 
música black brasileira, e 
por aí vamos.

Como vê a mulher no meio 
musical?

Há tempos, sou um apre-
ciador obstinado de nossas 
cantoras, desde as consa-
gradas, da década de 40, 
até hoje, como aquelas que 
estão chegando. Vejo com 
muita esperança o papel da 
mulher brasileira nas artes e 
na sociedade brasileira em 
geral, sobretudo, conside-
rando o preocupante quadro 
socioeconômico cultural de 
nosso país hoje.

Mulheres ganham destaque na nova 
temporada do programa ‘Som do Vinil’
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de linhaClassificados

Para anunciar nos classificados ligue:
2823-0828 / 2823-0830
2823-0836 / 2823-0837

R. Claudino Barbosa, 643 Macedo

2229-5021 
96307-8833

ATENDIMENTO:
Diariamente das 8h às 18h

Sábado das 8h às 14h

F: 98148-0102 Robson

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

ar-condicionado, wc, espaço gourmet planejada,

cozinha planejada, iluminação em led e possui 

2 vagas de garagem, portão eletrônico,

monitoramento com câmeras, churrasqueira.

Rua Rio Espera - Jardim Santa Clara - Guarulhos/SP

Agende uma visita e vivencie

uma experiência única!

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

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

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

QUARTOS
P/ temporada ou mensal. Pq Con-
tinental II - Guarulhos. Whats: 
(11)98815-8214 Marly

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

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 ACES-
SÓRIOS
20 anos no mercado, ac. autos F: 
11- 4386-4279 

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

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

WM SOLAR ENERGIA SUSTEN-
TÁVEL
Deixe o SOL pagar a sua conta de 
ENERGIA através das placas so-
lares. Comercial@wmsolar.com.
br ou (11) 98714-2771

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. 
F:2488-6966/ 94295-5756 me 
add 
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