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Três suspeitos de roubo 
milionário no aeroporto 
são presos; policia libera 
um quarto acusado

Zoológico municipal 
socorro 16 pássaros 
feridos por linha de 
pipa com cerol

GH  Pág. 4

Casamento Comunitário de
Guarulhos tem noiva símbolo, 
moradora da Vila Alzira
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HOMENAGEM: O Padre Léo, da Canção Nova e morto em 2007, aos 45 anos, vítima de câncer, é 
candidato a beato e vai ganhar escultura de 22 metros de altura do escultor Gilmar Pinna

AMBULATÓRIO DA CRIANÇA

O prefeito Guti determinou a intervenção do Ambulatório da Criança, a partir desta segunda-feira (29), e abriu investigação 
para apurar denúncia contra médicos que não cumprem sua carga horária semanal; a 1a medida foi mudar a administração

Prefeitura inicia intervenção e vai 
investigar ‘saidinha’ de médicos
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TV Câmara retoma atividades nesta 5a
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Expediente

[ cena do dia ] William Oliveira/AE [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 Rescaldo em Paranapiacaba
Vista da casa que pegou fogo na Vila de Paranapiacaba, em Santo André (SP), 
nesta segunda (29). O incêndio aconteceu no último sábado (27). A casa fica na 
Rua Direita, perto do Museu Castelinho, uma das atrações.
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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° 2173
27/07/2019
02 - 09 - 42 - 44 - 48 - 50

 
Lotofácil
Concurso n° 1845
26/07/2019 
03 - 04 - 05 - 06 - 08
10 - 11 - 14 - 15 - 17
18 - 19 - 20 - 21 - 23

Lotomania
Concurso n° 1990 
26/07/2019
02 - 03 - 06 - 10 - 12
25 - 31 - 35 - 42 - 43
50 - 57 - 61 - 66 - 69
74 - 75 - 80 - 86 - 88

Dupla Sena
Concurso n° 1966
27/07/2019
Primeiro sorteio 
06 - 29 - 30 - 33 - 34 - 47
Segundo sorteio
01 - 02 - 10 - 29 - 36 - 40

Federal
Extração n° 05409
27/07/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   65789          500.000,00
2º  24777              27.000,00 
3º  4885               24.000,00
4º  12442               19.000,00
5º  73345              18.329,00

Muita gente não sabe, mas 
infarto e parada cardíaca 
não são a mesma coisa e é 
muito comum que as pessoas 
confundam os dois. O infarto 
provoca e é a causa mais 
comum da parada cardíaca, 
mas diversos fatores podem 
culminar na doença, como 
insufi ciência cardíaca em fase 
terminal, embolia pulmonar e 
arritmia cardíaca congênita.

Geralmente, o infarto ocorre 
quando um coágulo bloqueia 
uma das artérias do coração, 
chamadas de coronárias, 
impedindo que o sangue 
alimente de oxigênio e nutri-
entes o músculo cardíaco, ou 
miocárdio. De acordo com o 
médico Múcio Tavares, isso 
acontece porque o interior 
da artéria que foi obstruída 
estava estreitado por uma 
placa de gordura, ou ateroma, 
fi xado em sua parede e que 
se rompeu.

Quando acontece esse 
rompimento, o organismo 
corre para reparar o local, 
formando trombos sanguí-
neos na região. “Ao fi nal, o 

reparo acaba funcionamento 
como um tampão na artéria”, 
explica.

O músculo cardíaco 
aguenta no máximo três 
minutos sem suprimento de 
sangue, após esse tempo 
ele começa progressiva-
mente a morrer, da camada 
mais interna para a externa, 
diminuindo, minuto a minuto, 
a chance de sobrevida ao 
infarto. Nesse processo de 
morte do músculo cardíaco, 
pode acontecer o comprome-
timento da rede elétrica do 
coração que fi ca infi ltrada no 
miocárdio. É nesse momento 
que pode acontecer uma 
parada cardíaca.

Em um coração sadio, 
os batimentos cardíacos 
acontecem de forma ritmada 
e contínua. A contração e 
a distensão do músculo faz 
com que o coração bombeie 
o sangue do organismo para 
ser oxigenado nos pulmões 
e destes para todo o corpo. 
A rede elétrica do coração é 
a responsável por orquestrar 
esse movimento.

Infarto e parada cardíaca 
não são a mesma coisa; 
veja o que é cada um

Governo de São Paulo

Entre as possíveis causas 
de parada cardíaca, além do 
infarto do miocárdio, estão 
a insufi ciência cardíaca, a 
emergência de um coágulo 
nos pulmões, um desequilí-
brio eletrolítico, de potássio 
ou magnésio, entre outros 
minerais no sangue que es-
tão ligados ao funcionamen-
to da rede elétrica cardíaca.

Ela pode ser decorrência, 
ainda, de um choque, um 
trauma, como um golpe 
no peito ou uma overdose 
de drogas que colapsa o 
sistema elétrico do coração. 

Quase metade dos brasilei-
ros está fora do peso ideal e 
o problema desses quilos a 
mais é a gordura abdominal, 
muito perigosa para a saúde.

“O indivíduo que tem a 
obesidade abdominal, seja 
homem ou mulher, tem risco 
aumentado de ter infarto 2,5 
vezes maior do que aquele 
que não tem a obesidade 
abdominal. Já para o AVC, 
o risco aumenta por esse 
acúmulo de gordura, com 
500 mil AVCs por ano no 
Brasil”, explica o cardiologis-
ta Álvaro Avezum.

Obesidade abdominal aumenta
o risco de infarto 2,5 vezes mais
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Três suspeitos de participar em roubo de ouro no 
aeroporto são presos; um é liberado pela polícia
Ulisses Carvalho 

A Polícia Civil prendeu três 
suspeitos de participar do 
roubo de 718,9 kg  de ouro 
no Aeroporto Internacional 
de São Paulo-Guarulhos em 
Cumbica. O terceiro suspeito 
foi detido na madrugada 
desta segunda (29); ele foi 
preso em fl agrante por posse 
de munição de calibre de uso 
restrito e não teve a identida-
de revelada.

O suspeito, de acordo com 
a polícia, estaria com um 
carregador de fuzil contendo 
31 projéteis calibre .762mm. 
Segundo o Departamento 
Estadual de Investigações 
Criminais (Deic), responsável 
pela investigação do caso, 
acusado de envolvimento 
no roubo teria oferecido 
logística para o transporte da 
carga para outros veículos da 
quadrilha. 

Um dos presos é o en-
carregado de despacho do 
aeroporto, Peterson Patrício 

(foto), 33, que teria afi rma-
do em depoimento que foi 
mantido refém pela quadri-
lha, além de um colega de 
Patrício, chamado Peterson 
Brasil. A carga roubada está 
avaliada em R$ 110 milhões. 

Outro homem prestou 
depoimento ao Deic, na zona 
norte da capital, porém, foi 
liberado. 

O roubo ao aeroporto foi 
realizado na quinta (25), 
quando uma quadrilha entrou 
no Terminal de Cargas, com 
viaturas clonadas e roupas 
da Polícia Federal levando 
o ouro, que tinha como 
destino os Estados Unidos e 
o Canadá. 

A polícia apura se quadrilha 
também teria participado 
no roubo ao Aeroporto de 
Viracopos, em Campinas, 
interior de São Paulo realiza-
do no ano passado, quando 
os bandidos levaram US$ 5 
milhões (R$ 18,9 milhões na 
cotação atual).
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A guarulhense de 25 
anos Suelen de Andrade 
Benedito, moradora da Vila 
Alzira, será a noiva símbolo 
do Casamento Comunitário 
2019, que ocorrerá em 18 de 
agosto (domingo), às 12h, no 
Nosso Clube Vila Galvão. 
Organizada pelo Fundo So-
cial de Solidariedade, a festa 
ecumênica de casamento 
reunirá cem casais: uma par-
te celebrará no próximo mês 
e a outra no fi m do ano,.

Suelen se casará na ceri-
mônia ecumênica coletiva 
gratuita, que contará com a 
presença do prefeito Guti. O 
casamento civil gratuito foi 
realizado no último dia 5, no 
Cartório de Cumbica, con-
forme agendado pelos cartó-
rios 1º e2ºde Registro Civil 
da Comarca de Guarulhos.

Todos os procedimentos 
do Casamento Comunitá-

rio são gratuitos, incluindo 
cartório, empréstimos 
de roupas de daminha e 
de pajem, buquê, bu� et, 
decoração, música e bênção 
ecumênica. Cada um dos 
inscritos poderá ter apenas 
uma daminha ou um pajem 
e ainda levar oito convida-
dos para a cerimônia. Vale 
destacar também que o 
Casamento Comunitário não 
tem ônus ao município, já 
que é realizado por meio de 
doações.

Inativa há mais de 1 ano, 
a TV Câmara retoma suas 
atividades nesta quinta-fei-
ra (1º). A empresa carioca 
Rio Brasil Participações 
será a empresa respon-
sável pela gestão dos 
equipamentos da emissora 
pública. A Câmara Muni-
cipal terá um custo anual 
aproximado de R$ 372 mil 
para manter no ar a TV 
pelos próximos 12 meses.

Entre os itens para loca-
ção, há câmeras, tripés, 
caixas de som, microfones, 
refl etores de luz, instru-
mentos para transmissão, 
sistema de monitoramento 
da programação da TV, e 
vários outros materiais e 
dispositivos. No entanto, 
a emissora pública estava 
desativada desde julho do 

ano passado.
“Esperamos fazer um 

bom serviço técnico e a 
contento das necessidades 
da Câmara. Fizemos um 
primeiro teste e foi aprova-
do. Estaremos atendendo 
o edital e disponibilizando 
os equipamentos neces-

sários”, disse Rodrigo 
Alves, diretor da Rio Brasil 
Participações.

A empresa, com sede 
no Rio de Janeiro, assu-
miu após eliminação da 
MNDNC Comunicação, 
que venceu o processo 
de licitação e por conta do 

não cumprimento do prazo 
estabelecido para apre-
sentação dos documentos 
necessários, a Câmara ava-
lizou a Rio Brasil Participa-
ções como vencedora, já 
que apresentou a segunda 
melhor proposta ao custo 
de R$ 31 mil por mês pela 
locação dos equipamentos 
da emissora pública. 

O pregão foi aberto no 
dia 4 de abril e na fase de 
verifi cação de documentos 
a empresa MNDNC Comu-
nicação – primeira coloca-
da – deixou de apresentar 
duas certidões. 

Conforme prevê a Lei de 
Licitações, o pregão foi 
suspenso, abrindo prazo 
legal para a empresa apre-
sentar a documentação 
pendente.  A.B.)

Escolhida a noiva símbolo do Casamento 
Comunitário 2019, que acontece dia 18TV Câmara irá retomar suas atividades 

no Legislativo nesta quinta, após 1 ano

Antônio Boaventura

Desde esta segunda-
-feira (29), o Ambulatório 
da Criança funciona sob a 
intervenção da prefeitura, 
que abriu investigação 
para apurar denúncia 
contra médicos que não 
cumprem sua carga ho-
rária semanal. O prefeito 
Guti (PSB) promoveu 
mudanças na administra-
ção da unidade de saúde. 
Pelo menos quatro pro-
fissionais foram flagrados 
nesta condição. 

“Diante das denúncias 
já abrimos uma sindicân-
cia, publicada no Diário 
Oficial do Município 
(DOM), sob responsabi-
lidade da Controladoria 
do Município que já vai 
investigar os envolvidos 
e outros que de alguma 
forma tenha corrobora-
do com essa situação”, 
declarou Guti. 

O prefeito entende que 
a medida adotada serve 
para que as investigações 
possam ter seu curso 
normal. Ou seja, sem 

interferências. Contudo, 
ele elogiou a qualidade do 
corpo médico que atende 
nas unidades de saúde 
da cidade e considerou o 
incidente como um caso 
isolado aos quase dois mil 
profi ssionais que a munici-
palidade possui. 

“A população quer res-
posta rápida, principalmen-
te as pessoas que utilizam 
esta unidade para cuidar 
da sua saúde. E vamos 
tentar recuperar o bom 
atendimento [do ambula-

tório] e tomar as medidas 
cabíveis. Foi veiculada uma 
situação muito ruim, onde 
alguns médicos não esta-
vam cumprindo sua carga 
horaria de forma efetiva”, 
explicou. 

A secretária de Saúde, 
Ana Kantzos, informou 
que a pasta irá fazer 
levantamento da agenda 
de atendimento e carga 
horária dos médicos, 
além de promover uma 
readequação na jornada 
de trabalho dos mesmos.

“O Ambulatório da 
Criança está sob nova 
administração e inter-
venção de uma equipe 
da Secretaria da Saúde. 
Nós vamos levantar toda 
questão de agenda e 
horário de cada profis-
sional e fazer os acertos 
adequados para poder 
exercer essa jornada de 
trabalho de fato”, disse a 
secretária.

A sindicância aberta 
tem como propósito 
investigar a conduta dos 

médicos Éder Réccio 
(endocrinologista), que 
tem carga horária de 12 
horas semanais e recebe 
R$ 3.914,00 por mês; San-
dra Leiko (neurologista), 
que presta serviço por 24 
horas semanais e recebe 
R$ 9.086,00; Iwanhoer 
de Oliveira (hebiatra), que 
tem carga horária de 20 
horas semanais e recebe 
R$ 11.245,00, e Sueli 
Rizutti (neurologista), que 
tem jornada de 12 horas 
de trabalho semanais e 

recebe R$ 5.202,00.
Todos eles foram flagra-

dos prestando atendi-
mento em outras unida-
des de saúde da rede 
particular durante o horá-
rio de expediente deles 
no Ambulatório da Crian-
ça, única unidade para 
atendimento a criança e 
adolescente no municí-
pio. Nenhum dos médicos 
citados na reportagem foi 
encontrado pelo HOJE 
para se pronunciar sobre 
o assunto. 

Prefeitura vai apurar ‘saidinhas’ de 
médicos no Ambulatório da Criança
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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

Teoria da Conspiração
A reportagem da TV Record sobre 

médicos cabulando serviço no Am-
bulatório da Criança merece algumas 
observações. Informações de dentro 
foram repassadas ,pois um cidadão 
comum não saberia. Em determinados 
momentos das gravações, os comen-
tários são toscos, incompatíveis com 
jornalistas profi ssionais…

Teoria da 
Conspiração II

A TV Record é sempre 
associada ao deputado 
estadual Jorge Wilson 
(PRB), o “Xerife”. Há 
quem aposte que ele - 
principalmente! - será 

candidato a prefeito em 2020…

Freud explica!
Na inspeção-intervenção que fez ontem 

no Ambulatório da Criança, atrás do 
prefeito, em 1º plano, aparece o vereador 
e médico Eduardo Carneiro (PSB). Em 2º 
plano, a secretária Ana Cristina Kantzos 
(Saúde)... 

Aumentando a dose
Perceptível: a maioria da população não 

confi a em sindicâncias da Prefeitura. Para 
demonstrar mais indignação, o prefeito 
Guti (PSB) deveria requerer inquérito 
policial e investigação pelo MP…

Sem conivência
Gutistas do núcleo duro defendem 

que os gerentes da unidades de Saú-
de sejam responsabilizados criminal-
mente pelas cabuladas  dos médicos. 
Há temor que esteja acontecendo em 
outras repartições...

Deixando a desejar
A falta de confiança em sindi-

câncias evidencia também que a 
Controladoria, criada pelo prefeito 

Guti (PSB) em 2017, precisa de um 
choque de credibilidade…

Imagem
Em entrevista ao “Radar”, Guti 

procurou se posicionar como um 
político de Centro, que vê coisas 
boas na Esquerda e na Direita. 
Ao mesmo tempo, nos finais de 
semana ele vem orando muito em 
eventos evangélicos…

Dura Lex Sed Lex
O deputado federal Alencar Santana 

(PT) está processando o líder do MBL 
em Guarulhos, Caíque Marcatti. A 
ação, por danos morais, está estima-
da em R$ 30 mil…

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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Um total de 348 famí-
lias receberam atendi-
mento no sábado (27) 
pelo do mutirão de ca-
dastramento ou atualiza-
ção do Cadastro Único 
para Programas Sociais 
(CadÚnico) e Bolsa 
Família, no CEU Presi-
dente Dutra. O prefeito 
Guti participou da ação 
acompanhado do chefe 
de gabinete, Jurandir 
Pereira, e do secretário 
de Desenvolvimento e 
Assistência Social, Alex 
Viterale. 

Guti destacou os 
avanços realizados na 
cidade, como a entrega 
da nova UTI no Hospital 
Municipal de Urgências 
(HMU), o fim do rodízio 

de água até dezem-
bro, os 35 mil buracos 
já tapados nas ruas e 
avenidas e a redução 
substancial da dívida 
pública herdada da ad-
ministração anterior.

Por sua vez, o se-
cretário Alex Viterale 
lembrou o objetivo da 
ação. “O mutirão do 
Bolsa Família é im-
portante para atender 
aquelas pessoas que 
precisam do benefício. 
Nesta gestão, ocorre de 
forma descentralizada 
para que cheguemos 
até a população e para 
abrirmos as portas dos 
equipamentos públicos 
para que eles sejam 
explorados,” disse .

Padre Léo foi apresenta-
dor de TV e comunicador 
da Canção Nova. Atuava 
também em projetos de 
recuperação de dependen-
tes químicos, tendo sido o 
fundador da comunidade 
católica Bethânia. O religioso 
faleceu em 2007, aos 45 
anos, vítima de câncer.

Em 2017, a Igreja Católica 
autorizou a abertura do 
processo de beatifi cação, 
incumbindo a Associação 
Padre Léo de coletar os tes-
temunhos de devotos que 
podem dar ao religioso o 
status de beato, após a com-
provação de suas virtudes e 
operação de um milagre.

A administração municipal 
promoveu no último sábado 
(27) a 14º edição do Você 
na Prefeitura, programa de 
atendimento à população que 
visa ao compartilhamento 
de ideias em prol da criação 
de soluções conjuntas. O 
encontro ocorreu na quadra 
da rua José Manoel Lopes, no 
Jardim Nova Ipanema. Com 
o objetivo de aumentar a 
cobertura vacinal dos jovens 
entre 15 e 29 anos, equipes 
da Secretaria de Saúde mon-
taram uma força-tarefa para 
imunizar contra o sarampo 
os munícipes que passaram 
pelo local.

A ideia do Você na Prefeitu-
ra é aproximar os cidadãos do 
poder público a fi m de formu-
lar medidas que contribuam 

para a evolução do município 
e do bem-estar social. Na 
oportunidade, a população 
pôde solicitar intervenções e 
sugerir melhorias diretamente 
ao prefeito Guti e represen-
tantes de todas as secretarias.

“Sempre buscamos a 

descentralização dos serviços 
públicos. É muito importante 
ouvir os anseios das pessoas 
de diferentes regiões, porque 
somente assim podemos 
trabalhar para resolvê-los. E 
hoje, além de reafi rmarmos 
mais uma vez a gestão cola-

borativa que tanto defende-
mos, é importante ressaltar 
que, em Guarulhos, 24 casos 
de sarampo foram confi rma-
dos em 2019. A única maneira 
de bloquear a circulação do 
vírus é por meio da vacinação 
em massa”, afi rmou Guti.

Mutirão do CadÚnico/Bolsa 
Família atende 348 famílias 
no Jardim Presidente Dutra

Religioso faleceu aos 45 anos
há 12 anos, vítima de câncer

Imunização contra o sarampo marca 
a 14º edição do Você na Prefeitura

Uma escultura em aço 
com 22 metros de altura 
vai homenagear o reli-
gioso católico padre Léo, 
em Cachoeira Paulista, no 
Vale do Paraíba, interior 
de São Paulo. O padre 
Léo Tarcísio Gonçalves 
Pereira era membro da 
comunidade Canção 
Nova, que tem sua sede 
no município, e está em 
processo de beatificação.

As peças, esculpidas 
pelo artista plástico Gil-
mar Pinna foram transpor-
tadas à cidade na última 
quinta-feira, 25, em três 
carretas. A montagem 
deve ser iniciada ainda 
este mês, com previsão 
de que a escultura seja 
inaugurada em novembro 
deste ano.

Pinna levou seis meses 
para dar forma às chapas 
de aço, pesando cerca de 
20 toneladas. O trabalho 
foi realizado no ateliê do 
artista em Guarulhos, na 
região metropolitana de 
São Paulo. O padre foi re-
tratado com um microfone 

à mão, já que também era 
comunicador.

A prefeitura Cachoeira 
Paulista informou que 
vai erguer a estátua no 
mirante que leva o nome 
do religioso, em uma área 
que receberá benfeitorias, 
como paisagismo, ilumina-
ção e outras atrações. 
A meta é incrementar a 
visitação no município.

Cachoeira Paulista está 
na rota turismo religio-
so nacional, por sediar 
a Canção Nova e ser 
próxima de Aparecida, 
sede do Santuário Na-
cional de Nossa Senhora 
Aparecida. Nesta cidade, 
Pinna foi o autor de uma 
escultura em homenagem 
à padroeira, mas o monu-
mento ainda aguarda a 
montagem.

Desde 2018, Cachoeira 
Paulista faz parte da lista 
de municípios de interes-
se turístico do Estado. O 
custo da estátua, de R$ 
586 mil, foi pago com ver-
ba estadual de fomento 
ao turismo.

Candidato a beato, padre Léo ganhará 
estátua de 22 metros de Gilmar Pinna
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Zoológico de Guarulhos socorre 16 
pássaros feridos por linhas com cerol

Desde o início deste 
ano, o Zoológico de 
Guarulhos recebeu 16 
aves feridas por linhas 
de pipa com cerol. Em 
julho, mês de férias, as 
ocorrências aumentam 
significativamente. So-
mente na última semana, 
uma coruja-orelhuda, 
um periquito-verde e um 
pica-pau-do-campo foram 
levados por munícipes 
ao parque, onde foram 
socorridos por biólogos e 
veterinários.

De acordo com a 
bióloga Camila Manzoni, 
das ocorrências relata-
das acima, o caso mais 
grave foi o do pica-pau 
que sofreu amputação 
traumática do pé e, e 
após passar por cirurgia, 
permanece internado na 
clínica do zoo. “Devido à 
gravidade dos ferimentos 
conseguimos salvar e 
reabilitar uma peque-
na parte das aves que 

recebemos. Infelizmente, 
a grande maioria dos 
pássaros vem a óbito, 
apesar de todos os nos-
sos esforços. É uma triste 
realidade”, relata Camila.

Conhecido também 
como cortante, o cerol é 
uma mistura de vidro mo-
ído com cola aplicada na 
linha de empinar pipa a 
fim de romper a linha de 
outras pipas que estejam 
no ar. Além de afetar os 
animais, a mistura pode 
provocar cortes profun-
dos e até matar seres 
humanos, principalmente 
quando atinge a artéria 
carótida, na região do 
pescoço.

No estado de São Pau-
lo, o uso do cerol é proi-
bido pela Lei 7.189/86, 
cujo texto prevê inclusive 
a responsabilização dos 
respectivos responsá-
veis por menores que 
venham a se envolver em 
acidentes.

A 11ª Blitz Integrada 
da Lei Seca “Tolerância 
Zero”, que aconteceu na 
noite de sexta-feira (26) 
e se estendeu pela ma-
drugada de sábado (27), 
fi scalizou 652 motoristas, 
com uma autuação em 
fl agrante por alcoolemia 
criminal, além de outros 
26 casos de alcoolemia, 
61 autuações diversas e 
cem kits de orientação 
distribuídos. As equipes 
de fi scalização também 
efetuaram um fl agrante 
de receptação de veículo 
furtado.

A operação aconteceu 
em três pontos simul-
tâneos da cidade: nas 
rodovias Presidente Du-
tra e Ayrton Senna, além 
da avenida Tancredo 
Neves.

A operação contou 
com um efetivo de 47 
profissionais, entre 
agentes de trânsito da 
Secretaria de Transpor-
tes e Mobilidade Urbana 
(STMU), guardas civis 
municipais e as polícias 
Rodoviária Federal, 
Civil, Militar e Rodoviária 
Estadual.

Blitz da Lei Seca fiscaliza 652 
motoristas e tem 2 flagrantes
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Dia dos Pais: 3 em cada 4 empresários 
esperam vendas iguais ou maiores em 2019

EMPRESÁRIOS: 43% pretendem facilitar o pagamento como a principal estratégia para chamar a atenção do consumidor e, assim, impulsionar as vendas nesta data

Dados da Pesquisa 
Perspectiva Empresarial 
do Dia dos Pais, ela-
borada pela Boa Vista 
(empresa parceira da 
ACE-Guarulhos), indicam 
que 76% dos empre-
sários esperam que as 
vendas para a data em 
2019 sejam iguais ou 
superiores às do ano 
passado. 

Destes, 42% ainda se 
dizem realmente con-
fiantes no aumento de 
vendas.

Em relação à contra-
tação de mais mão de 
obra para trabalhar ao 
longo do período que 
antecede a data come-
morativa, 15% confir-

maram que irão sim 
contratar outros funcio-
nários. Percentual que 
sobe para 29%, entre 
os mais otimistas. Esses 
dados foram levantados 
ao longo dos meses 
maio e junho, com cerca 
de 500 empresários de 
todo o país.

Para o presidente da 
ACE-Guarulhos, esse 
otimismo é importante, 
principalmente quando o 
movimento do comércio 
ainda vive instabilidade 
pós-crise. 

“O crescimento da 
economia ainda é osci-
lante e apresenta altos 
e baixos. Precisamos de 
uma melhora mais efetiva 

o quanto antes, para que 
esse otimismo do empre-
sariado seja plenamente 
justificado”, afirmou.

Estratégia - Quando 
questionados sobre 
qual será a principal 
estratégia utilizada para 
chamar a atenção do 
consumidor durante a 
data, 43% afirmaram que 
irão facilitar o pagamen-
to, ou seja, disponibilizar 
opção de pagamento 
parcelado das compras. 

Em seguida, 41% infor-
maram que irão oferecer 
descontos nos produtos 
e, por fim, para 16%, a 
criação de promoções, 
como compre dois e pa-
gue um, por exemplo.
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Bolsonaro provoca o presidente 
da OAB: ‘posso contar 
como pai dele desapareceu’

O presidente Jair Bolsonaro 
atacou o presidente da Or-
dem dos Advogados do Brasil 
(OAB), Felipe Santa Cruz, 
ao dizer que pode “contar a 
verdade” sobre como o pai 
dele desapareceu na ditadura 
militar. “Um dia, se o presiden-
te da OAB quiser saber como 
é que o pai dele desapareceu 
no período militar, eu conto 
pra ele. Ele não vai querer 
ouvir a verdade”, disse.

Felipe é fi lho de Fernan-
do Augusto de Santa Cruz 
Oliveira, integrante do grupo 
Ação Popular (AP), organiza-
ção contrária ao regime militar 
(1964-1985). Ele foi preso pelo 
governo em 1974 e nunca 
mais foi visto. Em 2012, no li-
vro “Memórias de uma guerra 

suja”, o ex-delegado do Dops 
Cláudio Guerra diz que o cor-
po de Fernando foi incinerado 
no forno de uma usina de 
açúcar em Campos (RJ).

“Conto pra ele. Não é 
minha versão. É que a minha 
vivência me fez chegar nas 
conclusões naquele mo-
mento. O pai dele integrou a 
Ação Popular, o grupo mais 
sanguinário e violento da 
guerrilha lá de Pernambuco 
e veio desaparecer no Rio de 
Janeiro”, disse Bolsonaro em 
coletiva de imprensa.

Bolsonaro questionou a 
atuação da OAB ao falar das 
investigações sobre Adélio 
Bispo, responsável pela 
facada contra o presidente 
no ano passado, durante a 

campanha eleitoral. Adélio foi 
considerado inimputável pela 
Justiça por transtorno mental. 
O presidente não recorreu.

“Por que a OAB impediu 
que a Polícia Federal entras-
se no telefone de um dos 
caríssimos advogados (de 
Adélio)? Qual a intenção da 
OAB? Quem é essa OAB?”, 
disse Bolsonaro. O Estadão 
Verifi ca também mostrou 
que é falsa a informação de 
que o sigilo telefônico de 
Adélio Bispo é protegido 
pela OAB. A informação 
falsa confunde o processo 
do acusado com outra ação 
envolvendo seu advogado, 
Zanone Manuel de Oliveira. 
O boato foi publicado no 
início do mês no Facebook.
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O governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), 
reagiu às declarações da-
das pelo presidente Jair 
Bolsonaro, sobre o pai 
do presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB), Felipe Santa Cruz, 
desaparecido durante a 
ditadura militar.

“Sou fi lho de um deputa-
do cassado pela ditadura, 
que foi para o exílio e per-

deu quase tudo durante 
esse período. Inaceitável. 
Foi uma declaração infeliz 
do presidente Bolsonaro”, 
afi rmou Doria durante 
coletiva de apresentação 
de um investimento de 
R$ 7 bilhões feito pela 
Bracell para expansão de 
sua fábrica no interior do 
Estado.

O pai do governador, 
João Agripino da Costa 

Doria Neto, foi eleito 
deputado suplente e 
assumiu uma cadeira na 
Câmara em 1963 Por ter 
sido apoiador do então 
presidente João Goulart, 
foi colocado na lista de 
punições do Ato Insti-
tucional Nº 1 em 1964, 
e teve seu mandato 
cassado. Se exilou em 
Paris e retornou ao Brasil 
em 1974.

Doria classifica como ‘infeliz’ fala 
do presidente sobre desaparecido
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[ horóscopo ]

Mr. Nice Guy: Bom de Briga

Um Amor Verdadeiro

SBT, 23h15 Yat Goh 
Hiu Yan (Mr. Nice Guy). 
Hong Kong/Austrália/
EUA, 1998. Ação. Di-
reção: Sammo Hung 
Kam-Bo. Com Jackie 
Chan, Richard Norton. 
Jackie é um cozinhei-
ro que faz o tipo “bom 
moço”, mas tem habi-
lidades incomuns na 
hora da briga! Ele entra, 

por acaso, numa gran-
de fria quando uma fita 
contendo imagens de 
assassinatos cai em 
suas mãos e todos os 
envolvidos passam a 
persegui-lo para recu-
perar o vídeo. Muita 
pancadaria e correria, 
pois a namorada de Ja-
ckie é sequestrada e a 
polícia só atrapalha!!!

Globo, 13h58 My 
Boyfriend’s Dog. 
EUA. Comédia. Di-
reção Terry In-
gram. Com Erika 
Christensen, Jere-
my Guilbaut. Bai-
ley não tem mui-
ta sorte no amor. 
Apaixonada por 

animais, a profes-
sora herdou os ca-
chorros dos seus 
últimos namora-
dos. Ela só não 
imaginava que os 
cachorros reve-
lariam o caminho 
para o seu grande 
amor.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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Separa os
Estados do
Maranhão

e Piauí

Título de
Teresa de
Calcutá

O clima 
da região 

amazônica

Maior
central
sindical
do Brasil

Que se
expandem

como
líquido

Abrevia-
tura no

jaleco da
médica 

O uísque,
pelo pro-
cesso de 

fabricação
Máquina

cujo pedal
é a preme-

deira

Cobertor
grosso 

acolchoado

Abóbada
hemis-

férica de
catedrais

Sua
Alteza
Real

(abrev.)
Casaco

esportivo 
imper-
meável

Tipo de
motor
mais

potente

Meio natu-
ralmente

oxigenado

Arte de
adornar os

jardins 

Principal 
apresenta-
dor de um
telejornal

Francis
Drake, 

explorador
inglês

Tijolo feito
de argila 
e palha

Lascas de
madeira
desbas-

tada
Escama-
ção no
couro

cabeludo
Descanso
de pape-
lão para
chopes 

Órgão tra-
tado pelo 
oftalmolo-

gista

Volt-
ampère

(símbolo)

Objeto que
integra a
bagagem

(?) 
Parker,

cineasta
de "Evita"

Nona
Sinfonia

Pedido de
fãs (pl.)

Recipiente
para beber
chimarrão
Incendiar

Executor
de pena 
de morte

Táxi, em
inglês

"Evolução"
da lira

Isolante
térmico
Nobre

britânico

Ver, em
inglês

Apelido de
"Rosana"

Feitio do
ancinho

Variedade
de alface

Deus, no
Corão 
4, em

romanos
Veículo da viagem

temporal no filme "De
Volta Para o Futuro"

Estado brasileiro
onde se

localiza a
Arena

Castelão

Estilo de
tatuagem

Chay 
Suede, ator

Exposição frequente
em salões de arte
Ignácio Coqueiro,
diretor de novelas

3/cab — see. 4/alan — tear. 5/lorde — parca. 8/topiaria.

[ novelas ] 

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Rita fica indignada 
com o depoimento 
de Isaura. Raíssa 
vê Camelo e Nanda 
namorando. Cláudio 
tenta comprovar que 
Isaura foi coagida 
por Lara. Lígia se co-
move com o estado 
de Rita, e Lara repre-
ende a irmã. Raíssa 
sofre por Camelo. 

Órfãos da Terra
Jamil se desespera 

com a revelação da 
gravidez e garante 
que jamais amará 
Dalila. Rania confi-
dencia a Miguel que 
se assustou ao ler a 
borra do café de Ci-
bele. Jamil questiona 
Dalila sobre a verda-
deira paternidade da 
criança. Abner volta 
para casa, e Ester e 
Latifa se emocionam. 

Bom Sucesso
Paloma entra em 

desespero com a 
notícia da doença. 
Mauri estranha os 
excelentes resulta-
dos do exame de Al-
berto e avisa a Nana 
que ainda é cedo 
para comemorar. 
Gisele se interessa 
quando Nana lhe 
conta que a situação 

financeira da editora 
não é boa. Nana 
destrata Paloma, que 
tem uma crise e ras-
ga o vestido da filha 
de Alberto. Paloma é 
demitida e vai a um 
boteco.

A Dona do Pedaço 
Vivi exige que 

Maria da Paz não 
interfira em sua vida 
com Chiclete. Régis 
acredita que ganhará 
dinheiro no cassino. 
Leandro argumenta 
com Chiclete sobre 
a encomenda de 
Cosme. Vivi garante 
a Beatriz que conver-
sará com Chiclete. 
Jô faz um acordo 
com Stephanie. 
Régis se diverte 
com Maria da Paz e 
discute com Jô.

Jezabel
Obadias, diante 

de Naamã e Hazael, 
lamenta à Samira 
não poder salvá-la. 
Os soldados desis-
tem de matá-la, mas 
avisam que Obadias 
nunca mais verá 
a filha. Miguel fica 
revoltado com o se-
questro de Samira e 
confronta Obadias. 
Acabe, em jejum, 
chora e se humilha 
a Deus. Elias volta a 
ouvir a voz celeste, 
que anuncia trégua 

por uma geração.

As Aventuras 
de Poliana

Guilherme pergun-
ta se Brenda está 
gostando realmente 
de Jeff e a menina 
desconversa. Filipa 
se incomoda com os 
comentários sobre 
sua festa e Poliana 
a ajuda a encarar os 
fatos de outro modo. 
Débora cochila e 
sonha que foi aban-
donada no altar por 
Afonso. 

 Topíssima
Taylor ignora o 

aviso de Pedro e 
entra na peixaria 
fingindo ser um 
cliente. Dagoberto 
estranha ao vê-lo 
ferido e molhado. 
Pedro dispensa o 
irmão e parte para 
cima de Taylor logo 
em seguida. Inês 
expulsa Edevaldo 
de casa ao saber 
que ele não havia 
abandonado a 
polícia.

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

virgem

Você vai ter a 
oportunidade de rever 
o seu juízo sobre uma 
pessoa próxima. Você 
está mostrando mais 
seus sentimentos e tem 
a necessidade de se 
afirmar e de expressar 
seus pensamentos para 
se ??sentir mais pleno 
com você mesmo.

Uma lua cúmplice 
lhe promete momen-
tos inesquecíveis com 
as pessoas próximas 
a você. Você vai se 
sentir assediado no 
final do dia e seria 
uma boa ideia ter um 
descanso de verdade 
e tomar ar fresco.

Você terá que mostrar 
perseverança e diminuir 
o seu ritmo para ser 
capaz de se libertar de 
restrições. Evite discus-
sões calorosas que gas-
tam sua energia. Você 
vai vencer, não duvide. 
Meditar seria uma boa 
maneira de recarregar 
suas baterias.

Você terá todo o 
prazer em fazer co-
mentários cínicos, mas 
tome cuidado para não 
ofender ninguém. Você 
está em sintonia com 
seu ambiente e não há 
obstáculos à vista, já que 
você vai ter uma aborda-
gem mais equilibrada.

As exigências que 
circulam em torno de 
você o estão deixando 
hesitante. Tente manter 
em mente o seu obje-
tivo. O balanço entre 
ação e apatia mostram 
que você está cavando 
profundamente em 
suas reservas, então vá 
com calma.

Você vai ser mo-
tivado por jovens a 
seguir em frente, seu 
entusiasmo interior 
renascerá. Oscila-
ções dramáticas no 
seu ritmo diário vão 
deixar você cansado. 
Admita que você está 
exagerando.

Suas dúvidas irão se 
esclarecer e você vai 
achar isso encorajador. 
Você vai se sentir muito 
mais confortável em 
sua própria pele e tudo 
vai ser devido a seus 
próprios esforços para 
tornar o seu estilo de 
vida mais saudável.

áries libra

escorpião

aquário

peixes

gêmeos

leão

Você vai se sentir 
em perfeita harmonia 
com as pessoas ao 
seu redor. Você pre-
cisa relaxar e aliviar 
o estresse. Faça algo 
que você gosta.

Você está amável 
e otimista e será o 
centro de atenções. 
Este é o momento 
para defender sua 
causa. Você acha 
difícil acompanhar o 
ritmo. Recarregar suas 
baterias ao ar fresco 
ajudaria, mas não se 
preocupe com isso.

sagitário

Você encontrará 
paz dentro da sua 
própria casa. Você vai 
continuar conversas 
que foram interrom-
pidas. Sua forma vai 
melhorar, você está 
reservando a sua 
energia de forma 
sensata, para ganhar 
ainda mais.

capricórnio

Você vai encontrar um 
apoio útil que entrará 
em sua vida no mês que 
vem. É um bom momen-
to para fazer contatos! 
O seu bem-estar interior 
se beneficiará se você 
se concentrar mais no 
conforto de sua casa, 
assim a sua vida diária 
melhorará.

câncer

Você tem mais chan-
ces de ir mais longe 
em suas expectativas 
de modo a obter mais 
informações. Você está 
à vontade e confortável 
com você mesmo. 

touro
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Imóvel Comercial
AV. Cap. Aviador Walter Ribeiro

Sobrado (FOTO)
Vila Rio de Janeiro

Apartamento
Água Chata

Estamos 
Cadastrando 

imóveis!

Terreno
Bonsucesso

Sobrado Inocoop
RUA DAVID NASSER,400

Apto Planejado
Cidade Jd. Cumbica

Sobrado
Parque Santos Dumont

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

Cód.2139

Casa Térrea e Sobrado
Cidade Serôdio

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

área de serviço 1 vg 
coberta.(Cada Casa) R$ 

1.200,00(Cada Casa)
Cód.2150/2151

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

Casa
Jardim Presidente Dutra

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

cód.2135

Apartamento
Macedo

60m2, Prox. Hospital Bom 
clima 2 Dorm, Sala, Cozinha, 

1 wc,1 vaga, todo pintado 
na cor branca R$ 1.200,00 + 

Cond. + IPTU
cod.2247

Sobrado
Parque Continental II

Lindo Sobrado, prox. a escola 
Palmyra Tagliari. 2dorm, sala, 
coz, 2vgs. R$380.000,00 (Est. 

Permuta em Imóvel menor 
valor, Financ)

Cod.1998

Sobrado
Conj. Res. Paes De Barros
2 Dorm (1 planejado), sala 

ampla, coz planejada,  área de 
serviço, churrasq, 4vgs, 1wc.
R$380 MIL (Financiamento)

Cód.1949

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

Apartamento
Cidade Pq. Alvorada

65m2, fácil acesso a Dutra,
3Dorm, sala, coz, 1wc, 1 
vaga, vaga para visitante, 
lazer s/piscina R$180 MIL 

(Financiamento)
Cód.2117

150m2, 2wc, 4vagas
rampa de acesso

Sobrado fundos: 4salas, 2wcs
R$ 7.000,00+IPTU (Est. 

Proposta)
cod.1666

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

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

Cód.458

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

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

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

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

Cod.168

Apartamento
Cidade Jardim Cumbica
58m2, Prox. Aeroporto 2 

Dorm (1 planejado), sala com 
sanca e piso porcelanato, coz 
planejada, 2 vagas R$1.500,00 

(IPTU e Cond. Incluso)
Cód. 2203

Para Locação e 
Venda.

Srs. Proprietários, 
Garanta seu
Patrimônio.

Consulte-nos
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CASA PQ. SANTOS DUMONT
CONTENTO 01 QUARTO, SALA, COZINHA E BANHEIRO, 

MURADA, TOTALMENTE REFORMADA, TERRENO É PLANO E 
MEDE 05X25, COM ESCRITURA  REGISTRADA. RUA RAFAEL 
FERNANDES, N° 196 AO LADO DO SUPERMERCADO. PREÇO 
155.000,00. PARCELO COM 60% DE ENTRADA E SALDO EM 

ATÉ 60X FIXAS.
 

APTO VL GALVÃO - COND. SPOT
02 QUARTOS, 01 VAGA, REFORMADO, PLANEJADO. 

PREÇO 250.000,00. R$ 80.000,00 NO ATO E SALDO R$ 
170.000,00, JÁ FINANCIADO. VALOR DA PARCELA R$ 

2.080,00, PODE  PAGAR NO NOME.
 

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 EM MOEMA-SP

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   FIXAS 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.

 
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.

 
TERRENO JARDIM PORTUGAL

5X25 PLANO, ASFALTADO, MURADO COM EXCELENTE 
LOCALIZÇÃO. DOC OK. PREÇO R$90.000,00, COM 
R$50.000,00 DE ENTRADA SALDO EM 60X FIXAS.

 
TERRENO JARDIM PORTUGAL

10X25, PLANO, ASFALTAFO, MURADO COM EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO. DOC OK. PREÇO R$180.000,00, COM 
R$90.000,00 DE ENTRADA E SALDO ATÉ 60X FIXAS.

 

CIDADE SOBERANA
04 CASAS DE 03 DORMITORIOS SENDO 01 SUITE E 03 

CASAS DE 02 DORMITORIOS COM SUITE, SALA COZINHA 
E BANHEIROS TODOS OS COMODOS DE 5X4 COM FINO 

ACABAMENTO + UM SALÃO NA FRENTE DE 50M². TERRENO 
PLANO E MEDE 10X40 COM ESCRITURA REGISTRADA. 

PREÇO R$ 460.000,00 PARCELO EM ATÉ 60X FIXAS COM 
50% DE ENTRADA. (OBS: TODAS AS CASAS POSSUEM 

VAGAS).

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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Fábio de Souza Rios, estado civil di-
vorciado, profi ssão pedreiro, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte de março de mil 
novecentos e oitenta e dois (20/03/1982), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Rui Nunes Rios 
e de Luzia Zeferino de Souza Nunes Rios.
Ewelyn dos Santos Monção, estado civil 
solteira, profi ssão pedagoga, nascida em 
Itabuna (Reg.Una), BA no dia dois de fe-
vereiro de mil novecentos e oitenta e oito 
(02/02/1988), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
André Luiz da Silva Monção e de Claudia 
dos Santos Monção.

Josias Bordim, estado civil solteiro, pro-
fi ssão empresário, nascido em Subdistrito 
Jardim Paulista, São Paulo, SP no dia qua-
tro de julho de mil novecentos e setenta e 
sete (04/07/1977), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Ezequiel Bordim e de Lori Olivia Bordim.
Andreza Lopes de Mendonça, estado 
civil solteira, profi ssão técnica de enferma-
gem, nascida em Itirapina, SP no dia cinco 
de maio de mil novecentos e oitenta e dois 
(05/05/1982), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Francisco Lopes de Mendonça e de Car-
men Aparecida Moita de Mendonça.

Leony Hidalgo Ribeiro, estado civil soltei-
ro, profi ssão coordenador de operações, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, São Paulo, 
SP no dia vinte e três de abril de mil nove-
centos e noventa e três (23/04/1993), resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Ricardo dos Santos Ribeiro e de Solange 
Gomes Hidalgo Ribeiro.
Ágatha Neves da Silva, estado civil soltei-
ra, profi ssão assistente judiciário, nascida 
em Subdistrito Cerqueira César, São Paulo, 
SP no dia doze de maio de mil novecentos 
e oitenta e sete (12/05/1987), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Marco Antonio Fabiano da 
Silva e de Marcia Aparecida Cabral Neves 
da Silva.

Vitor dos Santos Araujo, estado civil sol-
teiro, profi ssão mecânico, nascido em São 
Paulo (Reg.Subdistrito Saúde), SP no dia 
onze de novembro de mil novecentos e 
noventa e sete (11/11/1997), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Edvam Ferreira de Araujo e de 
Gilcelia dos Anjos Santos Araújo.
Tainá Pereira dos Santos, estado civil sol-
teira, profi ssão boleira, nascida em Vitória 
da Conquista, BA no dia doze de dezem-
bro de mil novecentos e noventa e nove 
(12/12/1999), residente e domiciliada em 
Distrito Parelheiros, São Paulo, SP, fi lha de 
Gilberto Pereira dos Santos e de Lucinete 
Pereira dos Santos.

Jocimar Lima Santos, estado civil soltei-
ro, profi ssão lider de logistica, nascido em 
Estância (Reg.2º Ofício), SE no dia vinte de 
outubro de mil novecentos e oitenta e oito 
(20/10/1988), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Ailton de Jesus Santos e de Silvanete 
Lima Santos.
Priscila Rosa Pereira, estado civil solteira, 
profi ssão costureira, nascida em Ibipitanga, 
BA no dia onze de janeiro de mil novecentos 
e noventa e quatro (11/01/1994), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Antonio José Pereira e de 
Laurentina Rosa de Oliveira Pereira.

Paulo do Nascimento, estado civil solteiro, 
profi ssão vigilante, nascido em Guarulhos, 
SP no dia dezessete de julho de mil nove-
centos e setenta e três (17/07/1973), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Demurier do Nasci-
mento e de Marili Manoel Luiz.
Josilene Pereira da Silva, estado civil di-
vorciada, profi ssão encarregada, nascida 
em Mamanguape, PB no dia vinte e três 
de abril de mil novecentos e setenta e nove 
(23/04/1979), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Antonio Paulo da Silva e de Maria José Pe-
reira da Silva.

Mauricio de Mattos, estado civil divor-
ciado, profi ssão afi ador, nascido em Alto 
Paraná, PR no dia nove de novembro 
de mil novecentos e sessenta e sete 
(09/11/1967), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Nabor de Mattos e de Afosina Ribeiro de 
Mattos.
Catarina da Silva Salotti, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia nove de outubro de 
mil novecentos e setenta (09/10/1970), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Antonio 
Francisco Salotti e de Conceição da Silva 
Salotti.

Felipe Alves Alonso, estado civil soltei-
ro, profi ssão analista fi nanceiro, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dezesseis de 
abril de mil novecentos e noventa e dois 
(16/04/1992), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Vanderlei Belmudes Alonso e de Edivana 
Alves Bezerra.
Thaynara de Moraes Queiroz, estado 
civil solteira, profi ssão assistente de pro-
dução, nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e oito de setembro de mil novecen-
tos e noventa e quatro (28/09/1994), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Carlos Roberto 
Queiroz e de Maria José de Moraes.

Marco Antonio Sanches Leão, estado 
civil divorciado, profi ssão professor, nas-
cido em São Paulo, SP no dia dezoito de 
novembro de mil novecentos e sessenta 
e quatro (18/11/1964), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Hugo da Silva Leão e de Dio-
mar Sanches Leão.
Maria Jaqueline Barbosa de Santana, 
estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em São Paulo (Reg.Subdistrito 
Tucuruvi), SP no dia seis de abril de mil 
novecentos e noventa (06/04/1990), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Manoel Jonito de 
Santana e de Maria Jose Alves Barbosa.

Alex Baldez Rocha, estado civil sol-
teiro, profi ssão sushiman, nascido em 
São Paulo (Reg.Subdistrito Capela do 
Socorro), SP no dia doze de novem-
bro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(12/11/1985), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Antonio Alves da Rocha e de Terezinha 
de Jesus Pierolli Baldez.
Marilene Soares Barbosa, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de serviços 
gerais, nascida em Guarulhos, SP no dia 
doze de março de mil novecentos e oiten-
ta e sete (12/03/1987), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de José Domingos Barbosa e de 
Marinalva Santos Soares Barbosa.

Leonardo Paiva Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão bombeiro civil, nascido 
em Guarulhos, SP no dia seis de outu-
bro de mil novecentos e noventa e seis 
(06/10/1996), residente e domiciliado em 
2º Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Jose Manuel da Silva Neto e de Cleonice 
Maria Paiva.
Viviane Barros da Silva, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP no dia trinta de mar-
ço de mil novecentos e noventa e dois 
(30/03/1992), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Faustino Candido da Silva e de Eleni de 
Barros da Silva.

Rodrigo Fritoli Santos, estado civil di-
vorciado, profi ssão gerente de vendas, 
nascido em São Paulo, SP no dia vinte 
e cinco de setembro de mil novecentos 
e noventa e dois (25/09/1992), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de José Lucio Alves dos 
Santos e de Vilma Aparecida Fritoli dos 
Santos.
Glaeda Thomaz da Cruz, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar administra-
tivo, nascida em São Paulo, SP no dia 
onze de novembro de mil novecentos e 
oitenta (11/11/1980), residente e domici-
liada em São Paulo, SP, fi lha de Eloadir 
Gomes da Cruz e de Marlene Thomaz 
da Cruz.

Luiz Carlos Vieira Machado, estado civil 
divorciado, profi ssão policial militar, nascido 
em São Paulo (Tucuruvi), SP no dia qua-
torze de junho de mil novecentos e oitenta 
e três (14/06/1983), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Valdeni Pereira Machado e de Maria de 
Jesus Vieira Machado.
Ariane Teixeira de Melo Rocha, estado ci-
vil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Subdistrito Casa Verde, São 
Paulo, SP no dia vinte e cinco de abril de 
mil novecentos e noventa (25/04/1990), re-
sidente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Anselmo de Melo 
Rocha e de Vania Aparecida Teixeira de 
Melo Rocha.
(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL)

Kleber Teles Barbosa, estado civil sol-
teiro, profi ssão policial militar, nascido 
em Guarulhos, SP no dia doze de feve-
reiro de mil novecentos e oitenta e seis 
(12/02/1986), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Maurício Alves Barbosa e de Marinete Te-
les da Pedra Barbosa.
Flávia Ariane Silva Vieira, estado civil 
solteira, profi ssão analista, nascida em 
Guarulhos, SP no dia dezesseis de se-
tembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(16/09/1987), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Ricardo Luiz Vieira e de Maria Goretti da 
Silva Vieira.

João Batista de Oliveira Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar de laborató-
rio, nascido em Maceió (Reg.Rio Largo), 
AL no dia treze de setembro de mil nove-
centos e setenta e quatro (13/09/1974), 
residente e domiciliado em Suzano, SP, 
fi lho de Daniel Santos e de Maria Júlia de 
Oliveira Santos.
Mirian do Socorro de Barros Ando, es-
tado civil divorciada, profi ssão assistente 
de sac, nascida em Guarulhos, SP no dia 
quinze de dezembro de mil novecentos e 
setenta e nove (15/12/1979), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Possidonio Serafi m de 
Barros e de Maria do Socorro da Con-
ceição.

Marcelo Ferreira da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido em Guajará-Mirim (Reg.1º Ofício), 
RO no dia quatro de abril de mil novecen-
tos e oitenta e seis (04/04/1986), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Dalva Ferreira da Silva.
Tiago Dantas de Souza, estado civil 
solteiro, profi ssão agente comunitário 
de saúde, nascido em Subdistrito Tatu-
apé, São Paulo, SP no dia trinta de ou-
tubro de mil novecentos e oitenta e seis 
(30/10/1986), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Alves de Souza e de Maria Meuria 
Silva de Souza.

Edson Cardozo de Almeida Neto, esta-
do civil solteiro, profi ssão analista de pla-
nejamento, nascido em Itambacuri, MG no 
dia vinte e um de maio de mil novecentos 
e noventa e três (21/05/1993), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de João Gilberto Pereira 
Cardozo e de Maria Aparecida Silva Car-
dozo.
Amanda Carolina Lorençon, estado civil 
solteira, profi ssão analista fi nanceiro, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia primeiro de 
setembro de mil novecentos e noventa e 
quatro (01/09/1994), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Luis Carlos Lorençon e de Regina 
Moreira da Rocha Lorençon.

Rodrigo Alves Coutinho, estado civil 
solteiro, profi ssão conferente, nascido em 
Varzelândia (Reg.Distrito Campo Alegre 
de Minas), MG no dia seis de junho de mil 
novecentos e noventa e três (06/06/1993), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Astrogildo 
Alves Coutinho e de Edileuza Miranda 
Coutinho.
Cintia Maria dos Santos, estado civil di-
vorciada, profi ssão recepcionista, nascida 
em Guarulhos, SP no dia trinta e um de 
março de mil novecentos e oitenta e um 
(31/03/1981), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
João Francisco dos Santos e de Angelita 
Maria dos Santos.

Marcos Perleto Simeoni, estado civil sol-
teiro, profi ssão vendedor, nascido em São 
Paulo (Reg.Subdistrito Liberdade), SP no 
dia vinte e seis de maio de mil novecentos 
e oitenta e dois (26/05/1982), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Renato Simeoni e de 
Wilma Perleto Simeoni.
Natalia Jordana Ferreira da Silva, esta-
do civil solteira, profi ssão assistente fi scal, 
nascida em Gameleira, Estado de Per-
nambuco (Reg.Diadema-SP) no dia vinte 
e oito de setembro de mil novecentos e 
oitenta e quatro (28/09/1984), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Israel Ferreira da Silva e 
de Veronica Maria da Silva.

Edson da Silva Medeiros, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e nove de 
abril de mil novecentos e noventa e seis 
(29/04/1996), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
João Batista de Medeiros Neto e de Cice-
ra Maria da Silva.
Carla Almeida do Nascimento, estado 
civil solteira, profi ssão atendente, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia doze de 
fevereiro de mil novecentos e noventa 
(12/02/1990), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Carlos Matos do Nascimento e de 
Luciene Pinto de Almeida.

Davi Fábio da Silva, estado civil solteiro, 
profi ssão militar, nascido em Recife, Es-
tado de Pernambuco (Reg.São José dos 
Campos-SP, 1º Subdistrito) no dia quatorze 
de dezembro de mil novecentos e noventa 
e oito (14/12/1998), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Fabio José da Silva e de Sandra Maria 
Santos da Silva.
Carolina Alves de Oliveira, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia vinte e oito de setem-
bro de mil novecentos e noventa e nove 
(28/09/1999), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Alberto Alves Neto e de Josefi na Aparecida 
da Silva Alves.

Jhones Paulino da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante, nascido em 
Subdistrito Ipiranga, São Paulo, SP no dia 
trinta e um de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e nove (31/01/1989), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de José Paulino da Silva e 
de Amara Paulino da Silva.
Danielly Cristina Santos da Silva, esta-
do civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia sete de novem-
bro de mil novecentos e noventa e quatro 
(07/11/1994), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Valdir Onival da Silva e de Maria Celia 
Sousa Santos Silva.

Gabriel Teotonio de Oliveira, estado 
civil solteiro, profi ssão torneiro mecânico, 
nascido em Guarulhos, SP no dia sete de 
setembro de mil novecentos e noventa e 
nove (07/09/1999), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Marcelo Teotonio de Oliveira e de 
Andreia Oliveira Nunes.
Ingrid Jennifer Oliveira Santos, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte e 
um de janeiro de mil novecentos e noven-
ta e oito (21/01/1998), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Robério Alves Santos e de Daniele 
de Oliveira Santos.

Alan Alves Meneses, estado civil solteiro, 
profi ssão operador de produção, nascido 
em Guarulhos, SP no dia quatorze de 
agosto de mil novecentos e oitenta e cinco 
(14/08/1985), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Adonias Felix de Meneses e de Efi genia 
Alves Bezerra.
Aline Alcantara Paula, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar de saque, nascida 
em Guarulhos, SP no dia doze de no-
vembro de mil novecentos e oitenta e oito 
(12/11/1988), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Herivelton Batista Paula e de Lenira Lou-
renço de Alcantara Paula.

Lucas Lopes dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão tintureiro, nascido em 
Guarulhos, SP no dia sete de novembro 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(07/11/1994), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Ailton Aparecido dos Santos e de Regiane 
Helena Lopes dos Santos.
Karen Micaele Gomes do Nascimento, 
estado civil solteira, profi ssão operadora 
de caixa, nascida em Agrestina (Reg.Alti-
nho, 1º Distrito), PE no dia dez de setem-
bro de mil novecentos e noventa e quatro 
(10/09/1994), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Abimecle Gomes do Nascimento e de Zê-
nia Fabíola do Ó.

Ygor Weslley Rodrigues de Paula, es-
tado civil solteiro, profi ssão marceneiro, 
nascido em Guarulhos, SP no dia dezoito 
de fevereiro de dois mil e um (18/02/2001), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Otoniel de 
Paula e de Reneide Cicera Rodrigues da 
Silva.
Viviam Barbosa Lira Brito, estado civil 
solteira, profi ssão analista de marketing 
digital, nascida em São Paulo (Reg.Distri-
to Jardim São Luís), SP no dia vinte de ou-
tubro de dois mil (20/10/2000), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Jose Vanderley Lira Brito 
e de Maria Odete Barbosa de Brito.

Ivan Pereira Tavares, estado civil soltei-
ro, profi ssão operador da vivo, nascido 
em Distrito de São Miguel Paulista, São 
Paulo, SP no dia dezessete de novem-
bro de mil novecentos e noventa e um 
(17/11/1991), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Vanildo Jose Ta-
vares e de Maria das Graças Conceição 
Pereira.
Geneci Ananda Monte, estado civil sol-
teira, profi ssão ajudante de produção, 
nascida em Subdistrito Santo Amaro, 
São Paulo, SP no dia dezoito de julho 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(18/07/1994), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Francisco Monte Sobrinho e de Marlene 
Bernardino Monte.

Eduardo Hideo Fujimori, estado civil 
solteiro, profi ssão operário, nascido em 
Subdistrito Indianópolis, São Paulo, SP 
no dia vinte e oito de agosto de mil no-
vecentos e setenta e um (28/08/1971), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Hideshige 
Fujimori e de Gloria Fujimori.
Silvana Ferreira de Jesus, estado civil 
solteira, profi ssão diarista, nascida em 
São Paulo (Reg.Subdistrito Jabaquara), 
SP no dia onze de novembro de mil no-
vecentos e setenta e sete (11/11/1977), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de José Fran-
cisco Pereira de Jesus e de Ione Ferreira 
da Silva.

Carlos Eduardo Franco Salviano, es-
tado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em Guarulhos, SP 
no dia vinte e nove de setembro de mil 
novecentos e oitenta e três (29/09/1983), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Valdemir 
Salviano e de Silvana de Oliveira Franco 
Salviano.
Sabrina de Oliveira Chescon, estado 
civil solteira, profi ssão copeira, nascida 
em Subdistrito Tatuapé, São Paulo, SP 
no dia vinte e nove de janeiro de mil no-
vecentos e oitenta e seis (29/01/1986), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Hugo An-
tonio Chescon e de Cristina de Oliveira 
Chescon.

Carlos Roberto Funchal, estado civil 
divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em Distrito de Itaipava, Petrópolis, RJ no 
dia dois de fevereiro de mil novecentos e 
sessenta (02/02/1960), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Carlito Funchal e de Luzia 
Alves Paulino Funchal.
Ingrid Xavier Prates, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia primeiro de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(01/02/1995), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Aparecida Xavier Prates.

Gustavo Piazzon Collis, estado civil 
solteiro, profi ssão engenheiro mecânico, 
nascido em Guarulhos, SP no dia oito 
de abril de mil novecentos e noventa e 
quatro (08/04/1994), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Generoso Collis e de Ângela 
Piazzon Collis.
Amanda de Oliveira, estado civil soltei-
ra, profi ssão engenheira civil, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e oito de 
agosto de mil novecentos e noventa e 
três (28/08/1993), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Jose Clovis de Oliveira e de Ale-
xandra Bernardo Fonseca de Oliveira.

Júlio da Silva, estado civil divorciado, 
profi ssão assistente fi nanceiro, nascido 
em São Paulo, SP no dia oito de outu-
bro de mil novecentos e setenta e três 
(08/10/1973), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Francisco José da Silva e de Geracinda 
Lopes da Silva.
Erika Daniela Silveira Lima, estado civil 
solteira, profi ssão assistente de aten-
dimento, nascida em São Paulo (Reg.
Subdistrito Vila Prudente), SP no dia 
quatro de dezembro de mil novecentos e 
setenta e cinco (04/12/1975), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Isaias Rodrigues Lima 
e de Audenice Silveira Lima.

Thiago Fernandes Trintin, estado civil 
divorciado, profi ssão operador de ma-
quina, nascido em Guarulhos, SP no dia 
trinta de setembro de mil novecentos e 
oitenta e seis (30/09/1986), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Antonio Donizete Trintin 
e de Sueli Aparecida Fernandes Rafael 
Trintin.
Glaucia Fernanda Horacio Freire, esta-
do civil solteira, profi ssão operadora de 
telemarketing, nascida em Guarulhos, 
SP no dia vinte e nove de julho de mil no-
vecentos e oitenta e sete (29/07/1987), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Vanderlice 
Freire e de Emilia Magnolia Horacio.

Braulo Valença de Carvalho Júnior, 
estado civil divorciado, profi ssão enge-
nheiro, nascido em São Paulo, SP no dia 
quatro de setembro de mil novecentos e 
sessenta e seis (04/09/1966), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de 
Braulo Valença de Carvalho e de Luiza 
de Paula Carvalho.
Claudia Geanfrancisco Nucci, estado 
civil divorciada, profi ssão advogada, 
nascida em Guarulhos, SP no dia treze 
de maio de mil novecentos e setenta e 
quatro (13/05/1974), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Odair Geanfrancisco e de 
Marta Teresa Geanfrancisco.

Ricardo Gomes Lopes, estado civil sol-
teiro, profi ssão coordenador de suporte 
técnico, nascido em Subdistrito Lapa, 
São Paulo, SP no dia vinte e seis de 
julho de mil novecentos e oitenta e dois 
(26/07/1982), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de José Benedito Lopes e de Madalena 
Gomes Lopes.
Renata de Souza Siqueira, estado civil 
divorciada, profi ssão contadora, nascida 
em São Paulo, SP no dia dezoito de ja-
neiro de mil novecentos e setenta e nove 
(18/01/1979), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Eiriri Martins de Siqueira e de Fernanda 
de Souza Siqueira.

Jeferson Souza Ayres, estado civil sol-
teiro, profi ssão motorista, nascido em 
Santo André, SP no dia nove de agos-
to de mil novecentos e noventa e três 
(09/08/1993), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Mario Ayres e de Márcia Souza 
Silva.
Ana Paula Ferreira Miranda, estado 
civil divorciada, profi ssão assistente ad-
ministrativo, nascida em Subdistrito Vila 
Maria, São Paulo, SP no dia dezessete 
de abril de mil novecentos e oitenta e 
três (17/04/1983), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Manoel Miranda e de Vera 
Lucia Ferreira.

Niwton Gilberto de Jesus, estado civil 
solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP 
no dia dois de julho de mil novecentos 
e sessenta e quatro (02/07/1964), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Eronides de 
Jesus e de Maria Aparecida Cabral de 
Jesus.
Lizi Ane dos Santos, estado civil sol-
teira, profi ssão analista de comercio 
exterior, nascida em São Paulo (Reg.
Vila Maria), SP no dia vinte e quatro de 
março de mil novecentos e setenta e 
seis (24/03/1976), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de João Antonio dos Santos e de 
Tosca dos Santos.

André Guedes da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de expedi-
ção, nascido em Subdistrito Belenzi-
nho, São Paulo, SP no dia doze de ju-
nho de mil novecentos e oitenta e seis 
(12/06/1986), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de José Gue-
des da Silva e de Aparecida Ferreira da 
Silva.
Luana Ronsini, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida em Sub-
distrito Cerqueira Cesar, São Paulo, SP 
no dia primeiro de junho de mil nove-
centos e oitenta e oito (01/06/1988), re-
sidente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Giuseppe 
Francisco Ronsini e de Maria de Fatima 
Luiz Cardoso Ronsini.

Carlos Eduardo da Costa Batista, es-
tado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Arujá, SP no dia quinze de 
abril de mil novecentos e noventa e qua-
tro (15/04/1994), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Ednaldo da Costa Batista e de 
Cassia Maria da Costa.
Camila Lucio, estado civil solteira, pro-
fi ssão do lar, nascida em Guarulhos, SP 
no dia vinte e dois de junho de mil no-
vecentos e noventa e três (22/06/1993), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Jeremias 
Lucio e de Eunice Pereira de Lima.

Gabriel Monteiro Nunes, estado civil 
solteiro, profi ssão advogado, nascido em 
Subdistrito Cerqueira César, São Paulo, 
SP no dia dez de abril de mil novecentos 
e oitenta e oito (10/04/1988), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Cicero Raimundo Nu-
nes e de Heleida Teixeira Monteiro.
Jeniffer Chefer, estado civil solteira, pro-
fi ssão enfermeira, nascida em Subdistrito 
Cambuci, São Paulo, SP no dia quatro de 
maio de mil novecentos e noventa e dois 
(04/05/1992), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Evai Beserra Chefer e de Maria Margare-
th Dias Gonçalves Chefer.

Se alguém souber de 
algum impedimento, 
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Rogerio Miller, estado civil solteiro, 
profissão meio oficial técnico, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia vinte e 
quatro de fevereiro de mil novecen-
tos e oitenta (24/02/1980), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Claudinei Mil-
ler e de Cleide dos Santos Miller.
Sandra Silva de Almeida, esta-
do civil solteira, profissão copeira, 
nascida em Subdistrito Vila Maria, 
São Paulo, SP no dia dez de ou-
tubro de mil novecentos e setenta 
(10/10/1970), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de José de Jesus Almeida e de 
Julia Ferreira da Silva.

Caique Almeida Lopes, estado civil 
solteiro, profissão analista de siste-
mas, nascido em Poá, SP no dia três 
de dezembro de mil novecentos e no-
venta e três (03/12/1993), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Edson Lopes 
e de Sandra Aparecida de Almeida 
Lopes.
Natália Gonçalo Martini, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de escritó-
rio, nascida em Subdistrito Vila Ma-
riana, São Paulo, SP no dia quatro 
de fevereiro de mil novecentos e no-
venta e sete (04/02/1997), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Marcos Ro-
berto Martini e de Rosemeire Gonça-
lo Martini.

Magdiel Fernandes da Costa, es-
tado civil solteiro, profissão auxiliar 
fiscal, nascido em São Paulo (Reg.1º 
Subdistrito de Guarulhos), SP no dia 
treze de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e nove (13/02/1999), resi-
dente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filho de Daniel 
Silva da Costa e de Gessi Fernandes 
Costa.
Acsa Geiane Nunes Silva, esta-
do civil solteira, profissão auxiliar 
de vendas, nascida em São Paulo 
(Reg.1º Subdistrito de Guarulhos), 
SP no dia trinta e um de maio de 
mil novecentos e noventa e nove 
(31/05/1999), residente e domiciliada 
em 2º Subdistrito, Guarulhos, SP, fi-
lha de Adilson Lima Silva e de Geilza 
Nunes Silva.

Rodrigo Alexandre da Silva, es-
tado civil solteiro, profissão auxiliar 
de produção, nascido em Guarulhos 
(Reg.Subdistrito Tucuruvi-São Pau-
lo), SP no dia vinte e sete de de-
zembro de mil novecentos e noventa 
(27/12/1990), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Sandra Regina da Silva.
Joyce Eloá da Conceição, estado 
civil solteira, profissão operadora 
de caixa, nascida em Guarulhos 
(Reg.Subdistrito Tucuruvi-São Pau-
lo), SP no dia dezessete de janeiro 
de mil novecentos e noventa e seis 
(17/01/1996), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Simone Marina da Con-
ceição.

Josivaldo da Silva Medeiros, es-
tado civil solteiro, profissão metalúr-
gico, nascido em Atalaia, AL no dia 
quinze de setembro de mil novecen-
tos e setenta e quatro (15/09/1974), 
residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Cicero Cariolano de Medeiros e de 
Maria de Lourdes da Silva Medeiros.
Amanda Queiroz da Silva, estado 
civil solteira, profissão recepcionis-
ta, nascida em Subdistrito Santana, 
São Paulo, SP no dia cinco de abril 
de mil novecentos e noventa e três 
(05/04/1993), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de Edilson Queiroz da Silva e de 
Nubia Eurides da Silva.

Miguel Fábio Moreira Dantas, esta-
do civil solteiro, profissão mecânico 
industrial, nascido em Mombaça, CE 
no dia dez de abril de mil novecentos 
e setenta e cinco (10/04/1975), resi-
dente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, filho de João So-
ares Dantas e de Maria José Moreira.
Francisca Luiza dos Santos, esta-
do civil solteira, profissão autônoma, 
nascida em Xique-Xique, BA no dia 
quinze de novembro de mil nove-
centos e setenta e três (15/11/1973), 
residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de 
José Luis dos Santos e de Antônia de 
Souza Todão.

Eriko Mauricio Santos de Oliveira, es-
tado civil solteiro, profi ssão recepcionis-
ta, nascido em Rio de Janeiro (Reg.10ª 
Circunscrição), RJ no dia vinte e nove de 
agosto de mil novecentos e oitenta e qua-
tro (29/08/1984), residente e domiciliado 
em Rio de Janeiro, RJ, fi lho de Mauricio de 
Oliveira Filho e de Eni Vanda dos Santos.
Rita de Cássia Nogueira, estado civil 
solteira, profi ssão técnica de enferma-
gem, nascida em Olho D’Agua das Flores 
(Reg.Olivença), AL no dia oito de feverei-
ro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(08/02/1984), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Sebastião Nogueira e de Doraci Nogueira 
Silva.

Marcelo Mota, estado civil solteiro, pro-
fi ssão protético, nascido em Subdistrito 
Tucuruvi, São Paulo, SP no dia quinze de 
agosto de mil novecentos e setenta e qua-
tro (15/08/1974), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Domingos Mota e de Maria de Lourdes 
Guerini Mota.
Rebeca Rodrigues de Santana, estado 
civil divorciada, profi ssão gerente, nasci-
da em Paulista, PE no dia vinte e sete de 
novembro de mil novecentos e noventa e 
um (27/11/1991), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Carlos Angles de Santana e de Nilda 
Rodrigues Silva de Santana.

Kleber Ramires Domingues, estado civil 
solteiro, profi ssão engenheiro civil, nascido 
em Subdistrito Vila Mariana, São Paulo, SP 
no dia sete de julho de mil novecentos e 
noventa e dois (07/07/1992), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Antonio Carlos Domin-
gues e de Fernanda Guiomar Sá da Costa 
Domingues.
Cleice Maria Nascimento Sousa, estado 
civil solteira, profi ssão técnica em edifi ca-
ções, nascida em Salvador (Reg.Subdis-
trito Santo Antonio), BA no dia quinze de 
julho de mil novecentos e noventa e um 
(15/07/1991), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Cleber dos Santos Sousa e de Maria Uber-
lania Nascimento.

Douglas Carlos Souza Rios, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de esteira, nasci-
do em Subdistrito Brás, São Paulo, SP no 
dia dezenove de julho de mil novecentos e 
noventa e um (19/07/1991), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Olimpio Carlos Ferreira Rios e 
de Arlete Aparecida de Souza Rios.
Maria Jaíza da Silva Carvalho, estado ci-
vil solteira, profi ssão fi scal de caixa, nasci-
da em Arcoverde (Reg.Sertânia), PE no dia 
quatro de março de mil novecentos e no-
venta e seis (04/03/1996), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Jaques Sivenan de Carvalho e 
de Maria Ivonete da Silva Carvalho.

Renan Gonçalves dos Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão empresário, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia doze de 
março de mil novecentos e oitenta e seis 
(12/03/1986), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
João Ribeiro dos Santos e de Maria Luisa 
Gonçalves dos Santos.
Juliana Gomes Santiago, estado civil 
solteira, profi ssão enfermeira, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e um de se-
tembro de mil novecentos e noventa e dois 
(21/09/1992), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Pompeu dos Santos Santiago e de Irene 
Aparecida Gomes Santiago.

Edy Mike Sabino da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão agente de aeroporto, 
nascido em Mogi das Cruzes, SP no dia 
oito de julho de mil novecentos e noventa 
e três (08/07/1993), residente e domicilia-
do em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de José 
Sabino Filho e de Luzinete Maria Sabino 
da Silva.
Wanúbia Letícia da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão agente de atendimen-
to, nascida em Bonito, PE no dia vinte 
e oito de março de mil novecentos e 
noventa e um (28/03/1991), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de José Agrimario da Silva 
e de Maria Lucia da Silva.

José Carlos da Silva, estado civil soltei-
ro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Guarulhos, SP no dia quinze de agosto 
de mil novecentos e setenta e nove 
(15/08/1979), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Jandyra da Silva.
Thainá dos Santos Costa, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida 
em Arujá, SP no dia quinze de setem-
bro de mil novecentos e noventa e seis 
(15/09/1996), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Anderson Carvalho Costa e de Joselaine 
Alves dos Santos.

Aldemir Celestino da Cunha, estado 
civil viúvo, profi ssão supervisor de pro-
dução, nascido em Subdistrito Capela do 
Socorro, São Paulo, SP no dia primeiro 
de julho de mil novecentos e sessenta e 
cinco (01/07/1965), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Rubens Celestino da Cunha e de 
Maria Mercedes Magalhães da Cunha.
Andrea Cristina Gomes Cardoso, 
estado civil divorciada, profi ssão vende-
dora, nascida em Promissão, SP no dia 
dezoito de setembro de mil novecentos 
e setenta (18/09/1970), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Waldemar Gomes Cardoso e 
de Maria de Nair Anequini Cardoso.

Julio Cesar Machado Brilha, estado 
civil solteiro, profi ssão professor, nascido 
em Guarulhos, SP no dia três de setem-
bro de mil novecentos e oitenta e dois 
(03/09/1982), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Caio Graccho Cruz Brilha e de Carla Ma-
chado da Silva Brilha.
Paola Monique Tavares, estado civil 
solteira, profi ssão analista de mercado, 
nascida em Subdistrito Vila Mariana, 
São Paulo, SP no dia dois de setem-
bro de mil novecentos e oitenta e sete 
(02/09/1987), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Paulo Tavares e de Marcia Edneia Dalos-
si Tavares.

Amagildo Francisco Ribeiro de Souza, 
estado civil solteiro, profi ssão marcenei-
ro, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e três de abril de mil novecentos e 
noventa e seis (23/04/1996), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Amarildo Pereira de 
Souza e de Cleonice Mailda Ribeiro.
Daira Beatriz Mendes, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia dois de novem-
bro de mil novecentos e noventa e nove 
(02/11/1999), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Denise Andreia Mendes.

Lucas Marques de Lima, estado civil 
solteiro, profi ssão barbeiro, nascido em 
São Paulo (Reg.Subdistrito Ibirapuera), 
SP no dia doze de novembro de mil no-
vecentos e noventa e cinco (12/11/1995), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Mauricio 
José de Lima e de Verônica Marques de 
Lima.
Tawany dos Santos Alves Lino, esta-
do civil solteira, profi ssão operadora de 
teleatendimento, nascida em São Paulo 
(Reg.Subdistrito Tucuruvi), SP no dia de-
zesseis de outubro de mil novecentos e 
noventa e oito (16/10/1998), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de José Gonzaga Lino e de 
Solange dos Santos Alves Lino.

Éverton Seiji Toyota, estado civil soltei-
ro, profi ssão engenheiro eletricista, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia dezessete 
de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e seis (17/12/1986), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Osvaldo Toyota e de Eliza 
Eriko Takahashi Toyota.
Ingrid da Silva Andrade, estado civil 
solteira, profi ssão gerente assistente de 
recursos humanos, nascida em Osasco 
(2º Subdistrito), SP no dia três de de-
zembro de mil novecentos e noventa 
(03/12/1990), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Iraildo de Lemos Andrade e de Inês de 
Deus da Silva Andrade.

Fabio Ferreira Alves, estado civil divor-
ciado, profi ssão administrador, nascido 
em Iguatu, CE no dia vinte e quatro de 
abril de mil novecentos e oitenta e um 
(24/04/1981), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Euzebio Ferreira da Silva e de Maria de 
Fatima Alves.
Bruna Gonçalves Galdino Santos, es-
tado civil divorciada, profi ssão estudante, 
nascida em Guarulhos, SP no dia nove 
de junho de mil novecentos e noventa 
(09/06/1990), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Almiro Gonçalves da Silva Filho e de Maria 
Eunice Galdino da Silva.

Denys David Felipe Teodoro de Olivei-
ra, estado civil solteiro, profi ssão cobrador, 
nascido em São Paulo (Reg.Subdistrito 
Liberdade), SP no dia primeiro de junho 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(01/06/1994), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Felix Alves de Oliveira e de Antonia Gisle-
ne Teodoro de Oliveira.
Breenda Adad dos Santos, estado ci-
vil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia quinze de setem-
bro de mil novecentos e noventa e oito 
(15/09/1998), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Airton Fernando Adad dos Santos e de 
Ana Paula da Silva.

Lucas Davison José de Oliveira, esta-
do civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Guarulhos, SP no dia trinta 
de abril de mil novecentos e noventa 
(30/04/1990), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Ananias José de Oliveira e de Dinalva 
Benvinda de Oliveira.
Miria Lopes dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte de setem-
bro de mil novecentos e noventa e cinco 
(20/09/1995), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Ademir Lopes dos Santos e de Valdemir 
Silvina Santos.

Andre Cordeiro, estado civil solteiro, pro-
fi ssão analista de suporte técnico junior, 
nascido em São Paulo (Reg.Subdistrito 
Cangaiba), SP no dia dezoito de feve-
reiro de mil novecentos e noventa e oito 
(18/02/1998), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Fernando da Silva Cordeiro e de Maria 
Ivanete de Deus Cordeiro.
Aline da Silva Valerio, estado civil soltei-
ra, profi ssão estudante, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia quinze de outubro de mil 
novecentos e noventa e sete (15/10/1997), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Valter Caeta-
no da Silva e de Aldair Alves da Silva.

Janderson Alves dos Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante, nascido 
em Cicero Dantas (Reg.Fátima), BA no dia 
nove de março de mil novecentos e no-
venta e nove (09/03/1999), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de José Dantas dos Santos Filho 
e de Givonete Alves dos Santos.
Rauana Nascimento Sousa, estado civil 
solteira, profi ssão designer de sobrance-
lha, nascida em Poço Verde, Estado de 
Sergipe (Reg.Heliópolis BA) no dia vinte e 
três de junho de mil novecentos e noventa 
e nove (23/06/1999), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Jair Rodrigues de Sousa e de 
Jaqueline Pureza do Nascimento.

Jesaias Ferreira da Fonseca Coêlho, 
estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
quatro de junho de mil novecentos e oiten-
ta e cinco (24/06/1985), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Francisco Coêlho e de Vera 
Lucia Ferreira da Fonseca Coelho.
Mariana dos Reis Gonçalves, estado 
civil solteira, profi ssão agente de viagens, 
nascida em Subdistrito Cerqueira César, 
São Paulo, SP no dia treze de maio de mil 
novecentos e oitenta e três (13/05/1983), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Wanderley 
Donizeti Gonçalves e de Celicarmen Paiva 
dos Reis Gonçalves.

Tiago de Andrade Costa, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dezoito de 
maio de mil novecentos e oitenta e oito 
(18/05/1988), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
João Carlos da Costa e de Rita de Cassia 
Nunes de Andrade Costa.
Letícia Carvalho Alves da Silva, estado 
civil solteira, profi ssão farmacêutica, nas-
cida em São Paulo, SP no dia vinte de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito 
(20/02/1988), residente e domiciliada em 
Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP, fi lha 
de Valmir Alves da Silva e de Adalgisa 
Aparecida de Carvalho Silva.

Luís Felipe Moreira Paiva, estado civil 
solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em Guarulhos, SP no dia oito de julho 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(08/07/1994), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lho de Luis Antonio Ferreira Paiva e de 
Maria Aparecida Moreira Paiva.
Giovanna Scognamillo Grasselli, es-
tado civil solteira, profi ssão empresária, 
nascida em Subdistrito Vila Mariana, 
São Paulo, SP no dia dois de maio 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(02/05/1995), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Jorge Eduardo Grasselli e de 
Sandra Maria Scognamillo Grasselli.

Jeferson Maciel Feitosa, estado civil 
divorciado, profi ssão autônomo, nascido 
em Natal, RN no dia seis de janeiro de 
mil novecentos e setenta (06/01/1970), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Francis-
co Feitosa Neto e de Ana Maria Maciel.
Tereza Maria Fidelis, estado civil sol-
teira, profi ssão manicure, nascida em 
Nazaré Paulista, SP no dia dezesseis 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
um (16/01/1981), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Jairo Eloi Fidelis e de Doralice 
Teodoro Fidelis.

Alexandre Dantas Caetano, estado ci-
vil solteiro, profi ssão professor, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e nove 
de março de mil novecentos e oitenta e 
um (29/03/1981), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Ivaldo Donizette Caetano e de 
Ana Maria Dantas da Silva Caetano.
Ivonete Aparecida Pinheiro, estado 
civil divorciada, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascida em Guarulhos, SP no 
dia oito de agosto de mil novecentos e 
setenta e três (08/08/1973), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Oscarlino Pinheiro e 
de Zenaide do Prado Pinheiro.

Eduardo Lopes Rocco, estado civil 
solteiro, profi ssão executivo de contas, 
nascido em São Paulo (Reg.Subdistri-
to Moóca), SP no dia dez de outubro 
de mil novecentos e setenta e nove 
(10/10/1979), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Antonio Osmil Rocco e de Vilma 
Lopes Rocco.
Luanna Nuñez Gutierrez Passos, es-
tado civil divorciada, profi ssão fi siotera-
peuta, nascida em Guarulhos, SP no dia 
quatorze de maio de mil novecentos e 
oitenta e um (14/05/1981), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Cláudio da Silva 
Passos e de Soledad Nunez Gutierrez 
Passos.

Ênos Vieira de Souza, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Coribe, BA no dia três de dezem-
bro de mil novecentos e oitenta e nove 
(03/12/1989), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Abel Lopes 
de Souza e de Marleide Vieira da Silva.
Lilian Bruna de Oliveira, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia quatorze de ju-
nho de mil novecentos e noventa e seis 
(14/06/1996), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Argentino de Oliveira Silva e de 
Roseneide Fernandes de Oliveira.

Alexandre Kinoshita, estado civil 
solteiro, profi ssão vendedor, nasci-
do em Maringá, PR no dia dezenove 
de julho de mil novecentos e oitenta 
(19/07/1980), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Kanji Kinoshita e de Gilda de 
Melo Kinoshita.
Juliana Gabriele Cavalcante, estado 
civil solteira, profi ssão estudante, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia dezenove 
de setembro de mil novecentos e oitenta 
e oito (19/09/1988), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Francisco de Sales Caval-
cante e de Cecilia Mitiko Matsumoto 
Cavalcante.

Jorge Filippe Santos Mansur, estado 
civil solteiro, profi ssão autônomo, nasci-
do em Distrito Itaquera, São Paulo, SP 
no dia dezenove de janeiro de mil no-
vecentos e oitenta e três (19/01/1983), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Juarez 
Jorge dos Santos Mansur e de Idê de 
Faria Santos Mansur.
Lilian Castro de Lima, estado civil di-
vorciada, profi ssão assistente adminis-
trativo, nascida em Guarulhos, SP no 
dia três de novembro de mil novecentos 
e oitenta e dois (03/11/1982), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Ercilio Honorato de 
Lima e de Neide Ribeiro de Castro.

Sebastião Bastos de Freitas, esta-
do civil solteiro, profi ssão motorista de 
aplicativo, nascido em Distrito de Perus, 
São Paulo, SP no dia trinta de novem-
bro de mil novecentos e oitenta e nove 
(30/11/1989), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lho de Sebastião Luis Batista de Freitas 
e de Iolanda Isabel Bastos.
Camila Cavalcanti, estado civil divor-
ciada, profi ssão psicóloga, nascida em 
Subdistrito Vila Guilherme, São Paulo, 
SP no dia vinte e dois de maio de mil no-
vecentos e oitenta e cinco (22/05/1985), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Amauri 
de Oliveira Cavalcanti e de Sonia Regi-
na Nunes Cavalcanti.

Welton Batista da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão prensista, nascido 
em Guarulhos, SP no dia primeiro de 
março de mil novecentos e oitenta e 
sete (01/03/1987), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de João Batista Izabel e de 
Celeste Francisco da Silva Izabel.
Daniela dos Santos Picolli, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar admi-
nistrativo, nascida em São Bernardo 
do Campo, SP no dia quinze de abril 
de mil novecentos e oitenta e cinco 
(15/04/1985), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Vanderlei Picolli e de Doralice 
Isabel dos Santos Picolli.

Diêgo Souza Ramos, estado civil sol-
teiro, profi ssão eletricista, nascido em 
Coaraci, BA no dia dezessete de mar-
ço de mil novecentos e noventa e um 
(17/03/1991), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lho de Roberto Carlos Santana Ramos 
e de Juciara de Jesus Souza.
Luciana Santos Santana Cabreira, 
estado civil viúva, profi ssão do lar, nas-
cida em Distrito São Miguel Paulista, 
São Paulo, SP no dia vinte de novem-
bro de mil novecentos e setenta e nove 
(20/11/1979), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Lourival Roque Santana e de 
Nair Santos Santana.

Walace Souza Ramos, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante geral, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia três de 
abril de mil novecentos e noventa e oito 
(03/04/1998), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lho de Roberto Carlos Santana Ramos 
e de Juciara de Jesus Souza.
Isabelle de Souza Niglio, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e um de 
janeiro de mil novecentos e noventa e 
nove (21/01/1999), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Edis Niglio e de Eleni Cris-
tina de Souza.

Diego Inacio Gomes, estado civil di-
vorciado, profi ssão motoboy, nascido 
em Guarulhos, SP no dia onze de ju-
nho de mil novecentos e noventa e dois 
(11/06/1992), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de José Inacio Gomes Neto e de 
Maria de Fatima Gomes.
Elisangela Paes Landim, estado 
civil divorciada, profi ssão auxiliar ad-
ministrativo, nascida em Guarulhos, 
SP no dia vinte e quatro de dezembro 
de mil novecentos e setenta e sete 
(24/12/1977), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Valdemar Paes Landim e de 
Lucila D´Angelo Landim.

Matheus Maia Gonçalves, estado civil 
solteiro, profi ssão conferente, nascido 
em Subdistrito Vila Maria, São Paulo, 
SP no dia seis de março de mil nove-
centos e noventa e cinco (06/03/1995), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Josivan 
Benedito Gonçalves e de Ana Cristina 
dos Santos Maia.
Andressa Carvalho Leal, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de te-
lemarketing, nascida em Guarulhos, 
SP no dia vinte e dois de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e oito 
(22/02/1998), residente e domiciliada 
em Itaquaquecetuba, SP, fi lha de Ida-
lécio Lopes Leal e de Luciene de Jesus 
Carvalho Lopes Leal.

Lucas Fernandes da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão autônomo, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia cinco 
de julho de mil novecentos e noventa 
e quatro (05/07/1994), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Ailon Alonso da Silva 
e de Rosângela Bezerra Fernandes da 
Silva.
Jamine Eufrásio Santos, estado civil 
solteira, profi ssão atendente de negó-
cios, nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e sete de agosto de mil novecen-
tos e noventa e quatro (27/08/1994), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Adelson 
Santos e de Fátima Eufrasio.

Se alguém souber de 
algum impedimento, 
oponha-o na forma 
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Diogo Barbosa de Andrade, estado civil 
solteiro, profi ssão conferente, nascido em 
Guarulhos, SP no dia três de outubro de mil 
novecentos e oitenta e seis (03/10/1986), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Miguel Vicente 
de Andrade e de Neuza de Jesus Barbosa 
de Andrade.
Vanessa de Paula, estado civil solteira, pro-
fi ssão do lar, nascida em Guarulhos, SP no 
dia dezesseis de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e quatro (16/01/1984), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Edson de Paula e de Apa-
recida Donizeti Portes.

Matheus Henrique Santos de Oliveira, es-
tado civil solteiro, profi ssão vendedor, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia vinte e quatro 
de novembro de mil novecentos e noventa 
e sete (24/11/1997), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Christian Roberto de Oliveira e de Leticia 
Aparecida Santos.
Gabriela Aparecida Pinheiro, estado civil 
solteira, profi ssão faturista, nascida em São 
Paulo (Reg.1º Subdistrito de Guarulhos), SP 
no dia quatorze de maio de mil novecentos e 
noventa e sete (14/05/1997), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Edmar Eduardo Pinheiro e de 
Valdiná Rosa de Oliveira Pinheiro.

Guilherme Manuel Braz Vargas, estado 
civil solteiro, profi ssão cirurgião dentista, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
cinco de julho de mil novecentos e noventa 
e seis (25/07/1996), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Edson Nicolau Vargas e de Maria Leticia 
Ataide Braz Vargas.
Victória Aparecida de Alencar Matos, es-
tado civil solteira, profi ssão auxiliar de labo-
ratório, nascida em Subdistrito Vila Mariana, 
São Paulo, SP no dia oito de janeiro de mil 
novecentos e noventa e sete (08/01/1997), 
residente e domiciliada em 2º Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de José Raimundo 
Garcia Matos e de Flávia de Alencar Matos.

Almir Pontes Cintra Gomes, estado civil 
solteiro, profi ssão funcionário público muni-
cipal, nascido em São Caetano, PE no dia 
vinte e três de junho de mil novecentos e se-
tenta e um (23/06/1971), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Germano Cintra Gomes da Silva e 
de Maria Gomes de Pontes.
Regiane Carvalho Melo, estado civil soltei-
ra, profi ssão auxiliar administrativo, nascida 
em Itaquaquecetuba, SP no dia dezessete 
de agosto de mil novecentos e setenta 
(17/08/1970), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Hamilton Rego Melo e de Ivone Carvalho 
de Melo.

Matheus Cabral Macrineu, estado civil 
solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Subdistrito Santana, São Paulo, SP no 
dia vinte e sete de março de dois mil e um 
(27/03/2001), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Genivaldo Macrineu e de Claudia Cabral da 
Silva Porto.
Emily Caroline Ferreira, estado civil soltei-
ra, profi ssão empresária, nascida em Santa 
Isabel, SP no dia vinte e cinco de fevereiro 
de dois mil e um (25/02/2001), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Marcelo José Ferreira e de 
Aurea Helena Saes Nunes Ferreira.

Thiago Gelli Calister, estado civil solteiro, 
profi ssão empresário, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia vinte de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e cinco (20/12/1985), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Roberto Apa-
recido Sanches Calister e de Neide Gelli 
Rosa Calister.
Raquel Santos Macedo, estado civil sol-
teira, profi ssão diretora de escola, nascida 
em Subdistrito Cambuci, São Paulo, SP 
no dia vinte de dezembro de mil nove-
centos e oitenta e dois (20/12/1982), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de João Macedo Filho 
e de Crizabel Santos Macedo.

Marcos Vinicius Correa, estado civil sol-
teiro, profi ssão auxiliar de escritório, nas-
cido em São Paulo, SP no dia vinte e oito 
de outubro de mil novecentos e noventa e 
seis (28/10/1996), residente e domiciliado 
em Subdistrito Cangaíba, São Paulo, SP, 
fi lho de Marcos Antonio Correa e de Silvia 
Rosana da Silva.
Ana Carolina da Silva Castilho Dias, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia seis de 
julho de mil novecentos e noventa e oito 
(06/07/1998), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Mauricio Castilho Dias e de Maria do Ro-
sário da Silva Castilho Dias.

Gabriel Mathias Bueno da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar adminis-
trativo, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e dois de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e seis (22/02/1996), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de José Manoel Matias da 
Silva e de Neuli Aparecida Bueno da Silva.
Silvia Araujo dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Osasco (Reg.Barueri, Distrito 
Jardim Silveira), SP no dia vinte e dois de 
abril de mil novecentos e noventa e cinco 
(22/04/1995), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Anderson Garcia dos Santos e de Simone 
Araujo de Souza.

Jimy Ribeiro da Silva, estado civil sol-
teiro, profi ssão servidor público federal, 
nascido em Osasco (Reg.1º Subdistrito), 
SP no dia vinte e um de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta (21/02/1980), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Luis Alberto da Sil-
va e de Liliana Ribeiro da Silva.
Patricia Galvão Rodrigues, estado civil 
solteira, profi ssão servidora pública fede-
ral, nascida em Rio de Janeiro (Reg.12ª 
Circunscrição, 6ª Zona), RJ no dia deze-
nove de fevereiro de mil novecentos e se-
tenta e nove (19/02/1979), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de José Francisco Rodrigues e 
de Maria Auxiliadora Dantas Galvão.
(CONVERSÃO DE UNIÃO ESTAVEL) 

Francisco Caninde dos Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão coletor, nascido 
em Ielmo Marinho (Reg.Ceará-Mirim, 2º 
Ofício), RN no dia vinte e um de dezem-
bro de mil novecentos e setenta e um 
(21/12/1971), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
João Luzia dos Santos e de Maria Julia 
dos Santos.
Greise Vieira, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida 
em Guarulhos, SP no dia quatorze de fe-
vereiro de mil novecentos e setenta e sete 
(14/02/1977), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Maria Vieira dos Reis.

Rafael Máximo Oliveira, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Guarulhos, SP no dia dezoito de mar-
ço de mil novecentos e noventa e cinco 
(18/03/1995), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Jacson Luiz de Oliveira e de Eunice Apa-
recida Máximo de Oliveira.
Thailane de Jesus Silva, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Je-
quié (Reg.1º Ofício), BA no dia primeiro de 
dezembro de mil novecentos e noventa e 
cinco (01/12/1995), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de João Batista Rocha da Silva e de 
Ana Rita Ribeiro de Jesus.

Ademir Aparecido Trindade, estado 
civil divorciado, profi ssão padeiro, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
nove de janeiro de mil novecentos e 
setenta e seis (29/01/1976), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Jeronimo Trindade 
Filho e de Izabel Florentina Trindade.
Sandra Ricardo, estado civil divorcia-
da, profi ssão cozinheira, nascida em 
Guarulhos, SP no dia quatro de outubro 
de mil novecentos e setenta e cinco 
(04/10/1975), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Aparecida Ricardo.

Jonathan Pereira Abreu de Araujo, 
estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Recife (Reg.15º OfÍ-
cio), PE no dia dezesseis de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e seis 
(16/02/1996), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Jorge Luiz Abreu de Araujo e de 
Nilda Pereira da Silva.
Vanilza Araujo da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia dezoito de julho 
de mil novecentos e noventa e três 
(18/07/1993), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Jose Araujo da Silva e de Maria 
Valdilena da Silva.

Heitor Koji Fushimi, estado civil sol-
teiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Guarulhos, SP no dia treze de abril 
de mil novecentos e oitenta e nove 
(13/04/1989), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Hélio Koiti Fushimi e de Estela 
Costa Martins Fushimi.
Taís da Silva, estado civil solteira, pro-
fi ssão fotógrafa, nascida em Subdistrito 
Tatuapé, São Paulo, SP no dia sete de 
julho de mil novecentos e noventa e um 
(07/07/1991), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Roberto da 
Silva e de Maria Alves da Silva.

Robson Domiciano, estado civil sol-
teiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Paraisópolis, MG no dia treze de janei-
ro de mil novecentos e oitenta e seis 
(13/01/1986), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lho de Benedito Sérgio Domiciano e de 
Bernadete Ferreira Domiciano.
Cristiane Domiciano Teixeira, esta-
do civil solteira, profi ssão do lar, nas-
cida em São Bento do Sapucaí, (Reg.
Consolação-MG), SP no dia vinte e três 
de julho de mil novecentos e oitenta e 
nove (23/07/1989), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Leonilto de Andrade 
Teixeira e de Cleuza Maria Domiciano 
Teixeira.

Milton da Silva Lima, estado civil di-
vorciado, profi ssão construtor, nascido 
em Santo Inacio, PR no dia vinte e um 
de julho de mil novecentos e cinquenta 
e seis (21/07/1956), residente e domici-
liado em Tangará da Serra, MT, fi lho de 
Braz da Silva Lima e de Isolina Martins 
da Silva Lima.
Solange Salvino dos Santos da Sil-
va, estado civil viúva, profi ssão costu-
reira, nascida em São Paulo, SP no dia 
vinte e três de julho de mil novecentos 
e sessenta e nove (23/07/1969), resi-
dente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Nelson 
Marques dos Santos e de Sonia Maria 
Salvino.

Willian Cantidio de Melo, estado civil 
solteiro, profi ssão eletricista, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e nove 
de maio de mil novecentos e noventa e 
dois (29/05/1992), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Eduardo Cantidio dos San-
tos e de Ângela Maria de Melo.
Anniely Luana de Almeida Silva, es-
tado civil solteira, profi ssão metrologis-
ta, nascida em Pombal, PB no dia vinte 
e seis de outubro de mil novecentos e 
oitenta e nove (26/10/1989), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Francisco Se-
verino da Silva e de Neci de Almeida 
Silva.

Giovani Raizi Matricardi, estado civil 
solteiro, profi ssão técnico em mecâ-
nica, nascido em Formosa do Oeste 
(Reg.Jesuitas), PR no dia dezenove de 
outubro de mil novecentos e noventa e 
dois (19/10/1992), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Luiz Carlos Matricardi e de 
Angelina Raizi Matricardi.
Vanessa Magna Ferreira, estado civil 
solteira, profi ssão assistente de ven-
das, nascida em Guarulhos, SP no dia 
quatro de junho de mil novecentos e 
noventa e três (04/06/1993), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Benedito Ferrei-
ra e de Nailde Maria Magna Cerqueira 
Ferreira.
Antonio Heleodoro da Silva, estado 
civil viúvo, profi ssão aposentado, nas-
cido em Itajubá, MG no dia primeiro de 
maio de mil novecentos e quarenta e 
um (01/05/1941), residente e domici-
liado em Quatiguá, PR, fi lho de João 
Heleodoro da Silva e de Rosa Mariana.
Eunice de Assis Azevedo, estado civil 
viúva, profi ssão pensionista, nascida 
em Santa Cruz do Rio Pardo, SP no dia 
vinte e sete de novembro de mil nove-
centos e quarenta e seis (27/11/1946), 
residente e domiciliada em Guarulhos, 
SP, fi lha de Cezario Monteiro de Assis 
e de Maria Rodrigues Braga.

Rafael dos Reis Chagas, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e um de 
setembro de mil novecentos e noventa 
e três (21/09/1993), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Sergio das Chagas e de 
Marcia dos Reis Oliveira.
Isabela Nogueira Sabino, estado civil 
solteira, profi ssão cabeleireira, nascida 
em Guarulhos, SP no dia trinta e um de 
outubro de mil novecentos e noventa 
e quatro (31/10/1994), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Cicero Sabino da 
Silva e de Vera Lucia Nogueira.

Cicero Domingos da Silva, estado civil 
viúvo, profi ssão aposentado, nascido em 
Lavras da Mangabeira, CE no dia cinco 
de agosto de mil novecentos e sessenta 
e três (05/08/1963), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de João Domingos da Silva e de 
Gonçala Cosmo da Silva.
Maria das Graças Alves da Silva, es-
tado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em Lavras da Mangabeira, CE 
no dia vinte e seis de janeiro de mil no-
vecentos e setenta e um (26/01/1971), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Francisco 
Alves Bezerra da Silva e de Francisca 
Maria da Silva.

Ivan Ferreira de Vasconcelos, estado 
civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Distrito São Miguel Paulista, São Pau-
lo, SP no dia doze de novembro de mil 
novecentos e noventa e um (12/11/1991), 
residente e domiciliado em 2º Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Lindomar Cabedo 
de Vasconcelos e de Sabina Ferreira de 
Vasconcelos.
Thays Lima de Araujo, estado civil sol-
teira, profi ssão assisente fi nanceiro, nas-
cida em Subdistrito Saúde, São Paulo, SP 
no dia onze de agosto de mil novecentos 
e noventa e três (11/08/1993), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Edivaldo Dias de Araujo 
e de Maria de Fatima Pereira Lima de 
Araujo.

Diego Leonardo Kaes Vicente Caetano, 
estado civil solteiro, profi ssão especialista 
de planejamento de logistica, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e dois de de-
zembro de mil novecentos e oitenta e três 
(22/12/1983), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Walter Caetano e de Sonia Maria Vicente.
Vívian Montes Scano Moreira, es-
tado civil solteira, profi ssão professo-
ra, nascida em Vitória da Conquista 
(Reg.1º Ofício), BA no dia primeiro de 
junho de mil novecentos e oitenta e cin-
co (01/06/1985), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Osvaldo Moreira e de Marilena Monte 
Scano Moreira.

Fábio Alberto dos Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dezenove de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e dois 
(19/01/1982), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Carlos dos Santos e de Josefa Sabi-
no dos Santos.
Ivone Teodoro de Souza, estado civil 
divorciada, profi ssão analista de depar-
tamento pessoal, nascida em Cruzeiro 
do Oeste, PR no dia primeiro de dezem-
bro de mil novecentos e setenta e seis 
(01/12/1976), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Teodoro de Souza e de Maria Alde-
vina de Souza.

Diêmison Gomes dos Santos Trevisan, 
estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em Ibucui (Reg.1º Subdistrito 
de Guarulhos-SP), BA no dia nove de 
agosto de mil novecentos e oitenta e sete 
(09/08/1987), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Djoel Sebastião Trevisan e de Anita Go-
mes dos Santos.
Luana Lira da Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão confeiteira, nascida em 
Itabaiana, PB no dia dois de abril de mil 
novecentos e noventa e um (02/04/1991), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Edvaldo José 
Lira da Silva e de Gilvânia Lira da Silva.

Luiz Carlos Oliveira dos Santos, esta-
do civil solteiro, profi ssão pedreiro, nas-
cido em Irecê, BA no dia vinte e quatro 
de outubro de mil novecentos e setenta e 
seis (24/10/1976), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Ademario Oliveira de Souza e de 
Analia Oliveira dos Santos.
Sidinélia Alves de Miranda, estado 
civil solteira, profi ssão cozinheira, nas-
cida em São Gabriel, BA no dia doze 
de março de mil novecentos e oitenta 
(12/03/1980), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Manoel Gomes de Miranda e de Ivalceni 
Alves de Miranda.

Se alguém souber de 
algum impedimento, 

oponha-o na forma da 
Lei. 

Lavro o presente para 
ser afi xado no Serviço 

de Registro Civil e 
publicado na imprensa 

local. 

REGISTRO CIVIL 1º 
SUBDISTRITO DE GUA-

RULHOS 
Rua Dr. Gastão Vidigal, 166 Bairro: 

Jd. Guarulhos 

Sidney Pellicci Monteiro 

Faço saber que pretendem 
se casar e apresentaram os 

documentos exigidos pelo art. 

1525 do Código Civil 
Brasileiro:

CPTM arrecada mais de 100 
mil peças para a Campanha 
do Agasalho, edição 2019

A Bracell, do grupo Royal 
Golden Eagle (RGE), de 
Cingapura, entregou nesta se-
gunda-feira, 29, em cerimônia 
no Palácio dos Bandeirantes, 
o plano de expansão de sua 
fábrica de celulose solúvel 
no interior do Estado de São 
Paulo, com investimento esti-
mado em R$ 7 bilhões. 

Lançado oficialmente pela 
empresa em abril, o “Projeto 
Star” elevará a produção da 
fábrica de 250 mil toneladas 
para 1,5 milhão de toneladas 
por ano, gerando até 7.500 
empregos no pico da implan-
tação do projeto. 

Considerando as operações 
na fábrica da Bahia, a produ-
ção anual da empresa deve 
se aproximar de 2 milhões 
de toneladas de celulose 
solúvel quando a expansão 

for concluída.
Previsto para entrar em ope-

ração no segundo semestre 
de 2021, o maior investimento 
privado no Estado em 20 
anos está concentrado entre 
os municípios de Macatuba 
e Lençóis Paulista. O anúncio 
marca também o segundo 
maior investimento em sete 
meses de governo, acrescen-
tou o governador João Doria 
(PSDB), ao fazer o anúncio. 
Segundo Doria, a expansão 
consolida mais um investi-
mento buscado pelo governo.

Iniciado em abril, o projeto 
criará oportunidades de 
emprego para toda a região, 
alcançando as cidades de 
Agudos, Areiópolis, Bauru, 
Pederneiras, São Manuel, 
Barra Bonita, Jaú e Igaraçu 
do Tietê.

Bracell apresenta plano de 
investimento de R$ 7 bilhões 
ao governo de São Paulo
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A CPTM arrecadou 
115.305 peças com a Cam-
panha do Agasalho 2019, 
número 18% superior ao 
coletado no ano anterior. 
Entre 20 de maio, quando 
começou a campanha, até 
23 de julho, foram arreca-
dadas 810 mil peças de 
roupas, 9 mil cobertores e 5 
mil pares de sapato.

Nas estações da CPTM, a 
Linha 11-Coral (Luz – Es-
tudantes) foi a que mais 
recebeu doações, com 
33.894 mil itens, quase 30% 
do total arrecadado pela 
Companhia. As estações da 
Linha 7-Rubi (Luz-Francisco 
Morato – Jundiaí) reuniram 
25 mil peças. Na sequência, 
estão as linhas 12-Safira 
(Brás – Calmon Viana) e 

8-Diamante (Júlio Prestes 
– Itapevi – Amador Bueno) 
com, respectivamente, 
16.485 e 14.160 mil peças 
arrecadadas.

Já a Linha 10-Turquesa 
(Brás – Rio Grande da 
Serra) recebeu 12.156 mil 
peças, sendo seguida pela 
Linha 9-Esmeralda (Osasco 
– Grajaú), com 11.574 mil 
roupas. As três estações da 
Linha 13-Jade (Engenheiro 
Goulart – Aeroporto-Guaru-
lhos) arrecadaram, juntas, 
pouco mais de 2 mil itens.

Dentre as linhas, a esta-
ção que mais se destacou 
foi Guaianases, que reuniu 
9.746 mil peças de roupas, 
aproximadamente 29% do 
total arrecadado pela Linha 
11-Coral.
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ATENDIMENTO:
Diariamente das 8h às 18h

Sábado das 8h às 14h

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 14 de agosto de 2019 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 27 de agosto de 2019 às 14h30min *. *(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, 
São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO 
LEILÃO  de modo  PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo 
Credor Fiduciário  BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento 
particular de 10/02/2015, cujo Fiduciante é JOSEPH ROOSEVELT MACIEL JUNIOR, inscrito no CPF/MF  
n° 221.191.278-83, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 373.253,05 
(Trezentos e Setenta e Três Mil Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Cinco Centavos - atualizado conforme disposições 
contratuais),  o imóvel constituído pelo “Apartamento-tipo n° 103, localizada no 10° andar do Edifício Amour (Torre 1), 
com área privativa de 54,960m², área total construída de 82,858m², com direito ao uso de 01 vaga de garagem coberta 
e indeterminada, localizada na garagem coletiva do Condomínio Residencial Fatto Passion Vila Augusta,  situada na Rua 
Santa Izabel, n° 475, no bairro de Gopoúva, Guarulhos/SP.” melhor descrito na matrícula nº 111.774 do 1° Registro 
de Imóveis de Guarulhos/SP. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação 
em que se encontra.  Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO  
(data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a  R$ 327.628,58 (Trezentos e Vinte Sete Mil Seiscentos 
e Vinte Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial 
ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar 
no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do 
início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE:  
www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4946_11 Ml).

Eu Nelson Cortelline 
Filho , RG 9940869-
7 CPF 001.564.168-7 
CCM 72646 , venho 
comunicar o extravio 
do talão de notas fis-
cais de serviços , sé-
rie A de N* 251 à 300 .

EDITAL
A empresa AUTO VIDROS 
GIL LTDA. situada à Av. 
T i r a d e n t e s , 1 9 1 6 , b a i r r o 
M a c e d o , G u a r u l h o s , S P, 
CNPJ:54.055.215/0001-
39 e Inscrição Estadu-
a l :336.180.303.117,vem 
comunicar o extravio da 
Leitura X, Redução Z, Me-
mória Fiscal, Atestado de 
Intervenção, Nota Fiscal e 
Impressora Fiscal Bema-
tech, modelo MP-2100 TH 
FI, número de Fabricação 
BE050872900000007308.""

EDITAL

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 06/Agosto/19 às 11h30 2º Leilão: dia 07/Agosto/19 às 11h30

Eduardo Consenti no, Leiloeiro Ofi cial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em exercício), devidamente autorizado pelos 
Credores Fiduciários RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, CNPJ: 51.855.716/0001-01, faz saber que, nos termos do arti go 27 da Lei 
9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que insti tui alienação fi duciária de bem 
imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 06 de Agosto de 2019 às 11:30 horas. Segundo Leilão: dia 07 de Agosto de 2019 às 11:30 horas. Local do Leilão: 
Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte Alegre - São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no 
leilão ou pela internet. Descrição do Imóvel: UM PRÉDIO RESIDENCIAL sob nº 9, da Praça São Judas Tadeu, e respecti vo terreno, consistente em parte 
dos lotes 1 e 2, da quadra 3, do Jardim Bebedouro, perímetro urbano, o qual mede 10,20m de frente em curva para a referida Praça; 18,00m da frente aos 
fundos, do lado direito; 12,00m do lado esquerdo e 6,00m nos fundos, perfazendo a área de 100,00 m², confrontando pelo lado direito de quem da Praça 
olha para o imóvel, com o prédio nº 13, de propriedade de Chao Tzu Hsia e sua mulher, pelo lado esquerdo com a Rua Dr. Brandão Veras e nos fundos 
com o lote 2, de propriedade de Chao Tzu Hsia e sua mulher. Matrícula nº 26.068 no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP. Valor de Venda 
do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 365.233,33. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 99.580,61. Caso não haja licitantes ou não 
seja ati ngida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 07 de agosto de 2019, às 11:30 horas, no mesmo local, pelo 
maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, dos débitos de IPTU, Condomínio, Encargos Legais e Contratuais, 
Prêmios de Seguros e Honorários Advocatí cios.  Para a parti cipação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br, 
até uma hora antes do leilão. Obs: Caso seja arrematado no 1º ou 2º leilão, os débitos existentes serão por conta do arrematante. O pagamento, em 
qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária junto ao Banco Itaú, agência 0045, conta corrente 46888-1, no valor integral do lance 
vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas relati vas à aquisição do imóvel no leilão, 
como: pagamento de 05% (cinco por cento) a tí tulo de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, 
Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU em cobrança judicial, taxas, alvarás, certi dões, emolumentos cartorários, registros, 
averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad 
Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por 
quaisquer irregularidades que porventura possam existi r, seja por divergência de áreas, mudança no comparti mento interno, averbação de benfeitoria, 
estado de conservação, localização, situação fi scal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será 
por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, arti go 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fi ca assegurado ao devedor fi duciante o direito de 
preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida mais 5% de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não 
se responsabiliza por eventuais questi onamentos que possam ser feitos judicialmente pela anterior proprietária. Na hipótese do imóvel arrematado estar 
ocupado ou locado, o comprador assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respecti vas despesas. O arrematante 
também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com 
referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 14 de agosto de 2019 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 27 de agosto de 2019 às 14h30min *. *(horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca,  
São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a  PÚBLICO 
LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor 
Fiduciário  BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular  
com força de escritura pública de 15/05/2015, cujos Fiduciantes são GUILHERME FIGUEREDO TORQUATO, CPF/MF  
nº 228.413.408-48, ANTONIO TORQUATO NETO, CPF/MF nº 013.642.408-23 e sua esposa FRANCISCA SELMA LANDIM 
FIGUEREDO TORQUATO, CPF/MF nº 100.870.768-61, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual 
ou superior a   R$ 480.786,68 (Quatrocentos e Oitenta Mil Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos - 
atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituída por “Apartamento nº 103, localizada no 10º andar do Bloco 3, 
possui área privativa de 64,320m², perfazendo a área total correspondendo-lhe a fração ideal de 0,001379 no terreno com direito  
ao uso de 01 vaga indeterminada, localizada na garagem coletiva do empreendimento, situada nos subsolos), localizada no 10º 
andar do Bloco 3, do empreendimento denominado “Condomínio Residencial Suprema”, com entrada pelo nº 33 da Avenida 
Leonor, Guarulhos/SP, melhor descrito na matrícula nº 102.362 do 1° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Guarulhos/SP. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso 
não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual 
ou superior a R$ 401.975,40 (Quatrocentos e Um Mil Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos – nos termos do 
art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão 
de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para 
liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA 
DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4946_03 Ol).

 EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 14 de agosto de 2019 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 27 de agosto de 2019 às 14h30min *. *(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca,  
São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará  
novamente a PÚBLICO LEILÃO cumprindo as exigências legais, conforme as datas redesignadas de modo 
PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário   
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força 
de escritura pública de 23/03/2016, cuja Fiduciante é SIRLENE DA COSTA FERREIRA, CPF/MF 074.402.698-96, 
em  PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a  R$ 474.425,09 (Quatrocentos 
e Setenta e Quatro Mil Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Nove Centavos - atualizado conforme disposições 
contratuais), o imóvel constituído pelo “Apartamento n° 86, Torre 7, Parque Guarulhos, com a área privativa de 77,0600m², 
e a área total de 147,8489m², 2 vagas de garagem, do Residencial Parque Residence, situado na Avenida Bartholomeu 
de Carlos n° 230, Bairro Picanço, Guarulhos/SP”, melhor descrito na matrícula nº 141.786 do 2° Oficial de Registro 
de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Guarulhos/SP. Imóvel ocupado. 
Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro 
leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a   
R$ 380.233,31 (Trezentos e Oitenta Mil Duzentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Um Centavos – nos termos do art. 27, 
§2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão 
de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária 
para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA 
A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4946_22 Al).

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

VEÍCULOS
AUTOS

HONDA CÍVIC EX TOP
04-05. R$19.000,00. Abaixo da 
tabela! F:98065-0100

CORSA HATCH 1.0 MAXX 2008
Financiamento sem entrada, par-
celas de 48x 629,00 automóveis 
e cia. Whats 95272-4759.

SANDERO 1.0 EXP 2017
Pequena entrada e parcelas de 
48x 980,00 no plano UBER Au-
tomóveis e cia Whats 952724759

EMPREGOS
PRECISA-SE

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

IMÓVEIS
ALUGA-SE

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

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

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

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

CASA V. FÁTIMA
3 quartos, 1 c/ suíte. Adaptada p/ 
deficiente. F:2408-0909

2 CÔMODOS
No centro c/ qrt, coz, wc e lav. 
R$600,00. F:94881-6090

VENDE-SE

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

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

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

CASA BONSUCESSO GUARULHOS
3 dorm,quintal,2 vgs, c/ mó-
veis. Finan R$420 mil. F:96355-
4142/97244-8681 whats

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

TERRENO ITAQUÁ/ SOBERANA
Vendo terreno e casa em Itaquá e 
terreno Soberana com 3 casas no 
quintal, apto no Santos Dumont 
facilito. F:2087-9472/94835-
3822 Ligar noite e finais de se-
mana c/ Lúcia.

NEGÓCIOS
OPORTUNIDADE

LANÇAMENTO GUARULHOS
Aptos 41m e 43m, 2 dorms. 
Próx Shopping Internacional 
Whats:98554-3972

APTOS CECAP
Vendo e Alugo repleto de armá-
rios F 94013-7411/ 99506-9537

SERVIÇOS
RELAX

ANGELICA MULATA
Carioca cheia de fogo venham 
conhecer a mim e minhas amigas. 
F:2488-6966/ 95722-0116

LOVE GIRLS DRINKS
Um bar diferente c/ lindas girls.
Show todas as sextas as 22hs.
Conheça nossas girls. F:2488-
6966/ 95722-0116 



www.guarulhoshoje.com.br terça-feira, 30 de julho de 201916

Irresistível!

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

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

200g de suculento
blend de carnes,
pão australiano,

cebola caramelizada
com nosso especial

molho de cheddar
cremoso

CHEDDAR
FIRE

Pão artesanal
com 200g

do nosso burger
de linguiça de pernil,

com aioli, chimichurri,
mussarela gratinada

e vinagrete

SAUSAGE
FIRE

2 carnes
com pão artesanal,
creme de queijo,
queijo cheddar,
bacon,
cebola caramelizada,
alface americano
e tomate

DOUBLE
BURGER

Pão artesenal
com 200g
do nosso
blend da casa,
pepperoni,
provolone,
rúcula e
tomate seco

PEPPERONI
FIRE
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