
O decreto foi assinado pelo prefeito Guti (PSB) em março último regulamentando o transporte por aplicativos em Guarulhos; 
mesmo tendo apoiado o decreto, a categoria sugeriu alterações em alguns pontos, que já estão sob análise do Executivo

Motoristas de aplicativos aprovam
o decreto assinado pela prefeitura

GH  Pág. 4

GH  Pág. 5

Guti não empregou os doadores de campanha 
citados em dois vídeos que circulam na internet
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Desfi le de 7 de Setembro 
leva mais de 15 mil 
pessoas à ‘Paulo Faccini’
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ESPORTE: O tenista guarulhense Pedro Sakamoto conquistou o campeonato de duplas no 
torneio de Oviedo, na Espanha; ele ganhou o torneio ao lado de Daniel Dutra Silva

Terça-feira, 10 de setembro de 2019 - Ano 12 - Nº 2792

Distribuição gratuitawww.guarulhoshoje.com.br
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Bolsonaro caminha 
pelo hospital de
SP após cirurgia

Feira do Estudante
de Guarulhos será 
nesta 4a e 5a feira

Prefeitura bate meta 
com campanha do 
agasalho: 500 mil 
peças arrecadadas
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Expediente

[ cena do dia ] Newton Menezes/AE [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje? Treino do São Paulo

O jogador Alexandre Pato treinou CT do São Paulo, na Barra Funda, na capital pau-
lista, nesta quarta-feira (4). A equipe se prepara para enfrentar o CSA, em partida 
válida pelo Campeonato Brasileiro 2019.

33º

33º

18º

17º

0%
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Amanhã

Hoje

11. Set

10. Set

Máxima

Máxima

Mínima

Mínima

PARCIAL 
NUBLADO

ENSOLARADO

Mega Sena
Concurso n° 2185
04/09/2019
09 - 18 - 19 - 22 - 42 - 47

 
Lotofácil
Concurso n° 1860
30/08/2019 
01 - 02 - 03 - 04 - 05
10 - 11 - 15 - 17 - 18
19 - 21 - 22 - 23 - 24

Lotomania
Concurso n° 2001 
03/09/2019
01 - 03 - 11 - 17 - 19
29 - 31 - 35 - 49 - 50
53 - 57 - 63 - 79 - 83
87 - 89 - 91 - 95 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 1983
05/09/2019 
Primeiro sorteio 
05 - 06 - 15 -31 - 38 - 40
Segundo sorteio
04 - 16 - 32 - 43 - 47 - 49

Federal
Extração n° 05420
04/09/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   43720         500.000,00
2º  16964            27.000,00 
3º  87666             24.000,00
4º  40688             19.000,00
5º  90964             18.329,00

Divulgação

O domingo (8) foi um dia 
de muita comemoração para 
o esporte guarulhense. A 
equipe de ginástica acrobáti-
ca da cidade sagrou-se vice-
campeã no Campeonato 
Brasileiro da modalidade em 
São Bernardo do Campo, 
região do ABC paulista.

Além da conquista, outro 
motivo para a alegria de 
atletas, pais e comissão téc-
nica presentes no local foi 
ter conseguido um grande 
resultado estreando na 
categoria 2, com elementos 
novos e mais ousados.

Com o resultado, onze 
ginastas farão parte da 
Seleção Brasileira de 
ginástica acrobática que irá 

disputar o Pan-Americano da 
modalidade no México, em 
novembro.

Neste fi m de semana 
a equipe de Guarulhos 
também participou do Tor-
neio Nacional de ginástica 
acrobática, no mesmo local, 
com nove atletas. Destaque 
para a dupla masculina 
Geovane Leonardo e Kauã 
Serralheiro, campeões na 
categoria infantil.

Outro bom desempenho 
fi cou por conta do trio 
formado por Tainá Juvenal, 
Mylena Silva e Geovanna 
Geraldeli, que conquistou a 
medalha de prata no infantil. 
Guarulhos fi cou em quarto 
lugar na classifi cação geral.

Guarulhos é vice-campeã 
brasileira de ginástica acrobática

O tenista guarulhense 
Pedro Sakamoto con-
quistou o campeonato 
de duplas no torneio 
de Oviedo, na Espanha, 
um evento sobre saibro 
contando com uma 
premiação fi nanceira 
e também pontos no 
ranking da Associação 
de Tenistas Profi ssionais 
(ATP). Sakamoto ganhou 
o torneio ao lado do 
também brasileiro, Daniel 
Dutra Silva. 

A fi nal ocorreu na 
sexta-feira (06), e a dupla 
brasileira venceu o perua-
no Nicolas Alvarez e o ar-
gentino Juan Ficovich por 
6/7 (7/3) 7/6 (7/5) e 10/5, 
após quase duas horas 
de partida. O melhor 
tenista de Guarulhos e 

um dos principais do país 
continua obtendo grande 
destaque no esporte, já 
que foi a terceira fi nal 
seguida de Sakamoto nos 
torneios de duplas, con-
quistando anteriormente 
um título na Hungria e 
o vice-campeonato na 
Polônia. 

No mês passado, o 
guarulhense se tornou o 
quinto colocado no rank-
ing nacional. No mês de 
abril deste ano, Sakamoto 
conquistou o campeonato 
do M15 Pinamar Tour III, 
derrotando o argentino 
Manuel Pena Lopez, por 
6/3 e 6/3 em quase duas 
horas de partida. Além 
dessa conquista, o tenista 
também faturou o torneio 
ITF M25 na Espanha. 

Tenista guarulhense Pedro 
Sakamoto conquista título 
de duplas na Espanha 

Emilene Solla da Silva
Falta policiamento na Vila 
Galvão. Nesta sexta-feira 
(6), pela manhã, teve as-
salto, saidinha de banco 
na agência do Itaú na 
avenida Sete de Setem-
bro. Aconteceram outros 
casos nesta semana.

Ricardo Santaguida
Vila Galvão, distrito norte 
de Guarulhos, tem trânsi-
to dando nó, caos nos ho-
rários de pico na entrada 
e saída para a Capital.

Edinho Esteves
Jardim São João tem vá-
rios cruzamentos preci-
sando de semáforos, mas 
é um bairro esquecido.

Rosa Gomes
A entrada do Santa Lídia 
parece a Índia. Trânsito 
constante, propício a to-
dos os tipos de acidentes. 
Cadê a inteligência para 

pegar os pontos críticos 
de trânsito em Guarulhos. 

Ednaldo Silva
Cruzamento da Estrada do 
Caminho Velho com a São 
José do Paraíso, em frente 
ao Terminal Pimentas e ao 
Ceag, já passou da hora 
de instalarem um semá-
foro inteligente. Atraves-
sar menos de 100 metros 
leva mais de 10 minutos. O 
trânsito é absurdo. 
 
Pedro Henrique 
Estado deveria regula-
mentar os taxistas e apli-
cativos de uma maneira 
só. Estamos em 2019 e a 
Prefeitura não facilita em 
nada a vida do cidadão 
trabalhador. 

Mauro Rocha
Falam tanto de motorista 
(de aplicativos). Por que 
não exigem toda essa 
burocracia para os passa-

geiros? Um motorista leva 
20 pessoas diferentes. 
Quero ver os governan-
tes entrarem na periferia 
como nós entramos, com 
transporte de qualidade, 
sem os coletivos em si-
tuações precárias que se 
encontram em diversas 
linhas. Levamos e traze-
mos passageiros onde 
coletivos e os taxistas não 
entram.

Daniela Rodrigo
Regulamentar os moto-
ristas de aplicativos não 
signifi ca proibir que eles 
trabalhem. Todos os trans-
portes em Guarulhos têm 
sua regulamentação. Por 
que os aplicativos não? 

Rhuan de Freitas
Tem milhares de pesso-
as sem oportunidade de 
emprego que levam o 
pão para casa por inter-
médio dos aplicativos.
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A Prefeitura de Guarulhos 
irá promover a Feira do 
Estudante nesta quarta e 
quinta-feira, das 8h às 22h, 
no Adamastor Centro. A  
Subsecretaria de Políticas da 
Diversidade (SPD) terá um 
estande dentro do espaço 
dos Direitos Humanos com o 
intuito de levar orientação e 
acolhimento aos jovens que 
visitarem o evento.

Os menores de idade, 
para o acolhimento, devem 
estar acompanhados dos 
pais ou responsáveis legais, 
diferentemente das orien-
tações, que serão feitas de 
forma genérica. Os maiores 
idade poderão ser acolhidos 
e orientados mesmo que 
desacompanhados.

Além disso, a SPD trará 
um quadro ilustrativo sobre 
orientação sexual e identida-
de de gênero, além de um 
teste lúdico que dará o direito 
de o jovem levar uma bandei-
rinha do movimento LGBTI 
de brinde, confeccionada 

pela equipe da SPD. “Vamos 
também distribuir fl yers e 
divulgar nossos serviços 
conscientizando sobre união, 
amizade e amparo de forma 
igual a todos”, afi rma a gesto-
ra da SPD, Ana Marques.

Além de integrar a Feira do 
Estudante, a SPD participará, 
em novembro, do Festival 
de Direitos Humanos, que 
acontecerá no CIC Marcos 
Freire. No local haverá 
acolhimento, orientação e 
atendimento, nos mesmos 
moldes do realizado na Feira 
do Estudante.

Segundo a subsecretária 
Ana Marques, em julho e 
agosto a pasta atendeu e en-
caminhou 30 pessoas LGBTI. 
“A grande maioria esteve 
aqui pedindo a confecção 
de currículos para que 
pudéssemos encaminhar 
para busca de emprego nas 
empresas que têm aberto 
as portas para admissão de 
pessoas LGBTI”, destaca Ana 
Marques.

A Campanha do Agasa-
lho 2019 arrecadou 500 
mil peças, batendo a meta 
estipulada pela administra-
ção municipal e superando 
as arrecadações dos dois 
últimos anos (300 mil em 2017 
e 320 mil no ano passado). O 
prefeito de Guarulhos, Guti, 
participou da cerimônia de 
encerramento da campanha 
nesta segunda-feira (9), que 
reuniu um público de cerca 
de 80 pessoas entre empre-
sários e colaboradores no 
auditório do Paço Municipal.

O chefe do Executivo des-
tacou a marca alcançada de 
500 mil peças doadas. “Este 
avanço foi bastante signi-
fi cativo, demonstra a força 
da solidariedade e o grau 
de comprometimento dos 
guarulhenses em busca do 
bem comum. O resultado foi 
um sucesso, uma explosão. 
Em 2017 foram 300 mil itens 
e em 2018, 320 mil. Conse-
guimos bater nosso recorde. 
Para o ano que vem não vou 
fi xar uma meta, mas quero 

no mínimo um acréscimo de 
10%, ou seja, 550 mil peças. 
Foi fantástico bater essa meta 
com bastante louvor graças a 
todos”, disse o prefeito, que 
entregou certifi cados aos 
colaboradores presentes.

Já a presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, Elen 
Farias, ressaltou o engajamen-
to da população. O chefe de 
instrução do Tiro de Guerra 
de Guarulhos, subtenente 
Fabiano Benevides, lembrou 
da missão dos atiradores em 
colaborar com a sociedade. “O 
agradecimento aqui é todo do 

Tiro de Guerra porque é uma 
oportunidade ímpar de empre-
go de nossa corporação aju-
dando a população, fazendo 
com que os jovens entendam 
um pouco a missão deles no 
Tiro de Guerra e no Exército. 
A formatura deles foi realizada 
este ano na madrugada mais 
fria do ano. E isto os ajuda a 
compreender a importância 
da Campanha do Agasalho”, 
disse o subtenente.

Durante o evento foi exibido 
um vídeo do embaixador 
ofi cial da Campanha do 
Agasalho 2019, o ex-jogador 

de futebol Neto, no qual 
ele agrade a participação 
de todos. “Esta iniciativa da 
Prefeitura de Guarulhos é 
séria e de construção social. 
É um sucesso há bastante 
tempo. Agradeço a todos 
que trabalharam, se doaram 
e se dedicaram para ajudar o 
próximo,” disse Neto.

O Fundo Social de Solidarie-
dade ressalta que as doações 
de roupas e cobertores 
podem ser feitas ao longo de 
todo o ano, fora do período da 
campanha, em sua sede (ala-
meda Tutoia, 534, Gopoúva).

Feira do Estudante será 
nesta quarta e quinta-feira 
no Adamastor Centro

Campanha do Agasalho 2019 bate a 
meta e arrecada meio milhão de peças
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Ofertas válidas de 2 a 15 de Setembro ou enquanto durarem os estoques 

sem jurossem jurossem juros

Guarulhos - Avenida Salgado Filho, 1883 (11) 2461.8080

Porcelanatos com 
ofertas imperdíveis em até 

Portobello Shop Guarulhos

Avenida Salgado Filho, 1883

(11) 2461.8080

NOVA  L INHA DIGA “SIM” AO DESIGN AUTORAL!

A nova coleção aterrissa, com exclusividade, 

nas lojas Portobello Shop de todo o país. 

O clima da estação mais vibrante do ano é a

aposta para deixar a sua casa pronta para o verão.

Portobello Shop Guarulhos

Avenida Salgado Filho, 1883

(11) 2461.8080

NOVA LINHA DIGA “SIM” AO DESIGN AUTORAL!

A nova coleção aterrissa, com exclusividade, 

nas lojas Portobello Shop de todo o país. 

O clima da estação mais vibrante do ano é a

aposta para deixar a sua casa pronta para o verão.

Portobello Shop Guarulhos

Avenida Salgado Filho, 1883

(11) 2461.8080
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Acabou o encanto
Na sexta-feira, no Diário Oficial, 

várias portarias de demissão de co-
missionados na Secretaria de Fazen-
da. Pelo que apurei, eram pessoas 
ligadas ao ex-secretário Peterson 
Ruan (Fazenda e Governo)...

Some ou suma
Uma infl uente pessoa, 

que integra o núcleo duro 
do gutismo, acha muito 
difícil o secretário Airton 
Trevisan (Justiça) vir a ser 
o vice do Guti (PSB) em 
2020. “Ele já é peixe do 
nosso aquário. Precisamos 

de alguém que venha a somar”, avalia…

Estilo Bolsonaro
Cada vez mais ligado aos evangé-

licos, Guti (PSB) não perde a opor-
tunidade de tentar rivalizar com os 
petistas. Até um tablóide quinzenal, 

que nada tem a ver com o partido, o 
prefeito afi rmou “Que é do PT”...

Surpresa!
Sem avisar nem seu grupo político, a 

prefeiturável Fran Corrêa (PSDB) apa-
receu no palanque ofi cial pelo desfi le 
de 7 de setembro. Detalhe: foi bem 
recebida pelos funcionários públicos 
no entorno do palanque…

Panos quentes
Ao perceber o clima tenso no palanque, 

o vereador Eduardo Soltur       (PSB) atuou 
como bombeiro político. Chamou a atenção 
do prefeito Guti para a presença dela. Edu-
cado, Guti foi cumpimentá-la cordialmente...

Tensão, muita tensão
Ofício da Polícia Civil que saber quem 

utiliza determinada viatura da Prefei-
tura. Em resposta, a Prefeitura diz que 
assim que apurar, gostaria de saber o 
motivo para já instaurar sindicância…

Leitura política
A reeleição da vereadora Genilda 

como presidente do PT signifi ca 
vitória do grupo do deputado federal 
Alencar sobre o do ex-prefeito Pietá.  
Mas as composições do diretório e da 
executiva fi carão bem equilibradas. O 
vereador Brinquinho desponta como 
fi el da balança…
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Motoristas de aplicativos aprovam decreto de
Guti e sugerem alterações para a circulação 
Antônio Boaventura

Mesmo aprovando o 
decreto assinado, em 
março deste ano, pelo 
prefeito Guti (PSB) para 
regulamentação do 
transporte por aplicativos, 
motoristas representa-
dos pela Associação dos 
Profi ssionais de Apli-
cativo (Apa), sugeriram 
nesta segunda-feira (9) a 
exclusão da obrigatorie-
dade da apresentação da 
certidão de débitos emiti-
da pela Receita Federal e 
da circulação apenas de 
veículos com placas do 
estado de São Paulo. 

“O decreto do prefeito 
[Guti] é bom e visa o mo-
torista e não o aplicativo. 
Pontuamos alguns pontos 
e a prefeitura está vendo 
a fl exibilidade deles. É 
sensacional essa condição 
do motorista pessoalmente 
se dirigir ao Fácil para se 
cadastrar”, declarou Ilídio 
Diniz, diretor da Apa e 
motorista de aplicativo há 
pelo menos 4 anos. 

Diniz também revelou 
que os profi ssionais são 
a favor da regulamenta-
ção desta prestação de 
serviço no município. Ele 
entende que desta manei-
ra e com as devidas alte-

rações, a medida adotada 
pelo governo municipal 
tende a proporcionar 
maior segurança aos mo-
toristas e aos passageiros. 

“A maioria dos motoris-
tas são a favor por que 

consegue dar maior segu-
rança. Eles viriam com 
bons olhos a expansão 
do prazo [até o dia 16 
para começar a fi scali-
zação]. [Mesmo com 6 
meses de decreto, houve] 

uma falha e o aplicativo 
não comunicou [os mo-
toristas], até por que com-
pensa para o aplicativo 
fi car do jeito como está”, 
explicou. 

A associação, criada há 

quase dois meses, aponta 
a necessidade de rever 
condições como a exi-
gência de comprovante 
de débitos junto a Receita 
Federal e a de apenas ve-
ículos com placas do es-
tado de São Paulo reunir 
a possibilidade legal de 
prestar o serviço em terri-
tório guarulhense. Apesar 
do decreto em vigência, a 
prefeitura suspendeu as 
autuações até a próxima 
segunda-feira (16). 

“O item que fala da 
comprovação da circula-
ção de placas de outros 
estados é um ponto 
que vamos pedir a sua 
exclusão. Uma gama dos 
motoristas trabalha com 
carro de Belo Horizonte e 
as locadoras têm liminar. 
Fica amigável a retira-
da para evitar algo que 
venha pela Justiça, além 
da obrigatoriedade de 
apresentar a certidão de 
débitos a nível nacional 
pela Receita Federal”, 
observou.

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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Desde a última sexta-
-feira (9) estão em funcio-
namento no Lago de Vila 
Galvão dois aeradores. 
Instalados pela Secretaria 
de Meio Ambiente (Sema) 
de Guarulhos, os equipa-
mentos são compostos 
de pás giratórias que 
promovem a melhoria dos 
níveis de oxigênio dissolvi-
do na água, o que evita a 
proliferação de algas que 

tornam o lago esverdeado 
e com mau cheiro, além de 
causarem a mortandade 
dos peixes, principalmente 
nos períodos de estiagem.

A aquisição e instalação 
do aeradores fazem parte 
do processo de revitaliza-
ção do Complexo de Lazer 
do Lago dos Patos, que já 
recebeu novos playground 
e academia ao ar livre e 
tem a reforma dos sanitá-

rios em andamento.
De acordo com a 

Sema, os aeradores de 
pás apresentam como 
diferencial em relação aos 
tipo chafariz, maior taxa de 
transferência de oxigênio 
com menor consumo de 
energia, além de uma oxi-
genação mais abrangente 
devido ao deslocamento 
contínuo de água no senti-
do horizontal.

Lago dos Patos ganha aeradores 
para melhorar a qualidade da água

Guti não empregou 
doadores de campanha 
citados em vídeos

Dois vídeos circulam nas 
redes sociais e causam 
dúvidas nos guarulhenses. 
Ambos repercutem matéria 
de um tabloide que diz que 
o prefeito Guti gastou R$ 3 
milhões com doadores de 
campanha em cargos comis-
sionados. Guti se defendeu 
dizendo que a reportagem 
estava errada. Um vídeo 
apócrifo afi rma que o prefei-

to mentiu ao negar o auxílio 
aos supostos doadores.

Entre os citados, estão a 
secretária de Trabalho, Tel-
ma Cardia, o subsecretário 
de Cultura, Adalmir Abreu, e 
o ex-vereador Unaldo San-
tos. O jornal Guarulhos Hoje 
checou a informação.

No site Divulgação de Can-
didaturas e Contas Eleitorais, 
do Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE), consta a lista de doa-
dores da campanha de Guti 
à Prefeitura de Guarulhos, 
em 2016. Não aparecem 
nenhum dos nomes citados 
no tabloide. O mesmo site 
mostra as doações feitas por 
Guti e, neste caso, constam 
Telma, Adalmir, Unaldo e 
outros. Ou seja, a informação 
propagada contra o prefeito 
é falsa.  
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Divulgação
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O presidente Jair Bolso-
naro caminhou por volta do 
meio-dia desta segunda-fei-
ra, 9, pelo corredor do Hospi-
tal Vila Nova Star, na Vila 
Nova Conceição, na zona sul 
de São Paulo, acompanhado 
por um fi sioterapeuta.

Bolsonaro recupera-se de 
uma cirurgia realizada neste 
domingo, 8, para correção 

de uma hérnia incisional e 
foi autorizado pelos médicos 
a fazer fi sioterapia motora. 
“A caminhada faz parte da 
fi sioterapia, assim como sen-
tar na poltrona”, disse uma 
fonte próxima ao Palácio do 
Planalto.

A cirurgia a que o presi-
dente foi submetido ontem 
foi a quarta após ele ter 

sido esfaqueado há um 
ano, durante a campanha 
eleitoral, em Juiz de Fora, no 
interior de Minas Gerais. A 
primeira-dama Michelle Bol-
sonaro e o vereador Carlos 
Bolsonaro (PSC), do Rio, fi lho 
do presidente, estão como 
acompanhantes e dormem 
no hospital. Já o deputado 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) 

e o senador Flávio Bolsonaro 
(PSL-RJ) fi zeram visitas ao 
pai durante o dia e já foram 
embora.

No início da tarde, Jair 
Bolsonaro também recebeu 
a visita do presidente em 
exercício, Hamilton Mourão, 
que chegou e saiu sem dar 
declarações. Eles conver-
saram a sós entre dez e 15 

minutos, quando um médico 
interrompeu a conversa. 
“Visita foi rápida, ele Mourão 
não é acompanhante. Foi 
visita de hospital”, disse uma 
fonte.

“Estive hoje no Hospital 
Vila Nova Star, em São Paulo, 
para visitar o presidente 
@jairbolsonaro e deixar, 
pessoalmente, meus votos 

de seguro e breve resta-
belecimento”, escreveu o 
presidente em exercício, 
no Twitter. Por causa do 
processo de recuperação 
de Jair Bolsonaro, Mourão 
será presidente em exercício 
até esta quinta-feira, 12, de 
acordo com o porta-voz da 
Presidência da República, 
Otávio Rêgo Barros.

Jair Bolsonaro fez caminhada pelo corredor 
de hospital acompanhado de fisioterapeuta
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No início da manhã, 
Jair Bolsonaro publicou 
um vídeo no Twitter em 
que aparece no leito do 
Vila Nova Star assistindo 
ao seriado “Chaves” e 
dizendo que nesta terça-
-feira, 10, deverá voltar 
ao batente. Às 10h30, 
Rêgo Barros disse que 
Bolsonaro se mostrava 
disposto a realizar “tra-
balhos de condução da 
Presidência”.

“É da natureza do presi-
dente estar ativo o mais 

rápido possível. O presi-
dente mostra-se disposto 
a realizar os trabalhos de 
condução da Presidência, 
ainda que tenhamos o 
vice-presidente Hamilton 
Mourão o substituindo”, 
afi rmou Rêgo Barros. 
O porta-voz disse, no 
entanto, que as ações 
legalmente determinadas 
pela Presidência estão 
sob responsabilidade 
de Mourão. “Presidente 
participa das decisões por 
meio de interlocução com 

ministros e com o próprio 
general Mourão”, afi rmou.

Rêgo Barros disse ainda 
que Jair Bolsonaro apre-
sentava saúde estável e 
com boa evolução clínico-
-cirúrgica. O porta-voz da 
Presidência da República 
afirmou também que on-
tem o presidente recebeu 
a visita do ministro do 
Meio Ambiente, Ricardo 
Salles, e assistiu ao jogo 
do Botafogo e Atlético-
-MG, vencido pelo time 
do Rio por 2 a 0.

As vendas no comércio 
varejista no estado de São 
Paulo tiveram alta de 4,9% 
em junho, na comparação 
com o mesmo período do 
ano passado, atingindo R$ 
58,1 bilhões. Entre janeiro e 
junho deste ano, o aumento 
foi de 5,4% sobre o ano 
anterior, o que representa R$ 
18 bilhões acima do primeiro 
semestre de 2018.

Os dados foram divulga-
dos, nesta segunda-feira 
(9), na Pesquisa Conjuntural 
do Comércio Varejista no 
Estado de São Paulo (PCCV). 
O resultado de junho foi o 
maior valor para o comércio 
varejista desde 2008, início 
da série histórica, informou 
a Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP).

Das nove atividades pesqui-
sadas no varejo, oito tiveram 
alta em seu faturamento real 
no mês de junho, com des-
taque para os setores de far-
mácias e perfumarias (11,5%) 
e supermercados (5,4%). Por 
outro lado, o segmento de 
eletrodomésticos, eletrônicos 
e lojas de departamento teve 
um recuo de 7,5%.

Para a federação, os 
estímulos do governo para 
alavancar a economia com a 
aprovação da Medida Provi-
sória 881 (MP da Liberdade 
Econômica) e o encami-
nhamento da reforma da 
Previdência foram positivos. 
A expectativa da Fecomer-
cioSP é de que o governo 
anuncie também medidas 
para desburocratizar o am-
biente de negócios por meio 
da reforma tributária.

A força-tarefa da Lava Jato 
em São Paulo denunciou 
o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva e seu irmão, Frei 
Chico, por corrupção passiva 
continuada. Os donos da 
Odebrecht, Emilio e Marcelo 
Odebrecht, e o ex-diretor 
da empresa, Alexandrino de 
Salles Ramos Alencar, foram 
denunciados por corrupção 
ativa continuada.

Segundo o MPF, “entre 
2003 e 2015, Frei Chico, 
sindicalista com carreira no 
setor do petróleo, recebeu 
R$ 1.131.333,12, por meio de 
pagamento de ‘mesada’ que 
variou de R$ 3 mil a R$ 5 mil 
e que era parte de um ‘paco-
te’ de vantagens indevidas 
oferecidas a Lula, em troca 
de benefícios diversos obti-

dos pela Odebrecht junto ao 
governo federal”.

“Sindicalista militante, Frei 
Chico - que teria sido quem 
levou Lula ao sindicalismo 
- iniciou uma relação com 
a Odebrecht ainda nos 
anos 90. No início daquela 

década, estava em curso 
o Programa Nacional de 
Desestatização, que sofreu 
forte resistência dos traba-
lhadores do setor. Ao todo, 
27 químicas e petroquímicas 
estatais federais foram ven-
didas”, afi rma a Procuradoria.

A Procuradoria diz ainda 
que “como a Odebrecht 
participava do setor, e vinha 
tendo problemas com sindi-
catos, o então presidente da 
companhia, Emilio Odebre-
cht, buscou uma aproxima-
ção com Lula, e este sugeriu, 
então, que contratasse Frei 
Chico como consultor para 
intermediar um diálogo entre 
a Odebrecht e os trabalha-
dores”.

“Também participava des-
sas reuniões o ex-executivo 
da companhia Alexandrino 
Alencar. Frei Chico, neste 
contexto, foi contratado 
e passou a ser remune-
rado por uma consultoria 
efetivamente prestada para 
a Odebrecht junto ao meio 
sindical”, afi rma a Lava Jato.

Presidente diz que voltará
ao batente nesta terça-feira

Vendas no varejo em São Paulo têm 
alta de 5,4% neste primeiro semestre

Lava Jato denuncia Lula e o seu irmão, 
Frei Chico, por ‘mesada’ da Odebrecht
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GA comemoração dos 197 
anos da Independência do 
Brasil em Guarulhos reuniu 
mais de 15 mil pessoas em 
clima de festa e emoção com 
o tradicional desfile cívico-mi-
litar na avenida Paulo Faccini 
no sábado (7). Encerrando 
a programação da Semana 
da Pátria 2019, o ato solene 
contou com a presença do 
prefeito Guti e demais autori-
dades do município.

Guti destacou a importância 
e o objetivo da Prefeitura ao 
promover o desfile. “Esse 
é um momento de muito 
orgulho e de reflexão sobre a 
luta dos nossos antepassados 
fazendo do Brasil a República 
que é hoje. É uma satisfação 
ver todas as nossas tropas 
desfilando e ver o nosso 
futuro, que são as crianças, 
descobrindo o que é ser 
brasileiro. Temos que ter in-
dependência e respeito entre 
nós, temos que construir uma 
sociedade justa, fraterna e, 
principalmente, alinhada ao 

progresso da nação”, come-
morou.

Realizada pela Prefeitura de 
Guarulhos por meio da Se-
cretaria de Educação e com 
o tema “Guarulhos, cidade 
unida pela paz”, a comemora-
ção ofereceu aos munícipes 
lindos desfiles, fanfarras e 
apresentações. As atividades 

celebraram o civismo e deram 
uma amostra dos trabalhos 
desenvolvidos na cidade, 
evocando valores do bem e 
valorizando a diversidade que 
compõe a cultura local para 
celebrar a independência do 
país.

O secretário Paulo Matheus 
destacou a importância da 

participação das crianças em 
atos cívicos. “Além de estimu-
lar o conhecimento histórico 
e promover o sentimento de 
civismo em toda a família, 
o desfile de 7 de Setembro 
ressalta o quanto foi e conti-
nua sendo importante para 
o Brasil a sua democracia e 
independência”, finalizou.

 O desfile contou ainda 
com a participação da Banda 
Marcial do Conservatório 
Municipal de Guarulhos, sob 
regência do maestro Marcelo 
Mendonça. Escolas públicas 
e particulares do município, 
CEUs, grupamentos do Tiro 
de Guerra, da GCM e do 
Corpo de Bombeiros, grupos, 

entidades e associações 
filantrópicas também partici-
param, além das secretarias 
de Educação, Cultura, Esporte 
e Lazer, Desenvolvimento e 
Assistência Social, Transpor-
tes e Mobilidade Urbana e 
Sub secretarias da Juventude, 
Acessibilidade e Inclusão e de 
Políticas para as Mulheres.

Principal proposta do PT é reconquistar 
a confiança da população, diz Genilda

Operação da Lei Seca autua 19 motoristas na Estrada Guarulhos-Nazaré

Mais de 15 mil pessoas participam do 
desfile de 7 de setembro em Guarulhos

Antônio Boaventura

Longe dos holofotes 
desde a implantação 
da Operação Lava Jato, 
deflagrada pela Polícia 
Federal em 2009, o 
Partido dos Trabalhadores 
trabalha para recuperar 
a desgastada imagem 
no cenário político. Eleita 
presidente do diretório de 
Guarulhos, a vereadora 
Genilda Bernardes revelou 
que a principal proposta 
petista no município é a de 
reconquistar a confiança 
da população.

Na eleição interna da 

sigla, a parlamentar des-
bancou o ex-vereador e 
líder do governo do ex-pre-
feito Sebastião Almeida, 
Samuel Vasconcelos (PT), 
que atualmente é assessor 
parlamentar do deputado 
estadual Luís Fernando 
Teixeira (PT) e se manteve 
na presidência da sigla 
por mais um mandato, que 
se expira nos próximos 
4 anos. Genilda obteve 
1.268 votos contra 1.098 de 
Vasconcelos. 

Genilda entende que sua 
principal missão é resgatar 
a confiança da população. 

E nessa esteira convencer 
os populares de que o 
PT é a melhor alternativa 
para governar a cidade. A 
sigla esteve no comando 
do Executivo guarulhense 
entre 2001 e 2016 com os 
prefeitos Elói Pietá (PT) e 
Sebastião Almeida. 

A legenda ainda não 
definiu que será o seu 
candidato na disputa 
pelo Paço Municipal nas 
eleições de outubro do 
próximo ano. Contudo, a 
disputa deve ficar entre o 
deputado federal Alencar 
Santana (PT) e Pietá. 

Neste domingo (8) foi 
realizada mais uma ope-
ração integrada da Lei 
Seca, desta vez na es-
trada Guarulhos-Nazaré 
Paulista. Com um efetivo 
de 12 policiais, agentes 

de trânsito e guardas 
civis municipais, foram 
lavrados 19 autos de 
infração por embriaguez: 
três constatações, 15 
recusas e um flagrante 
criminal, que foi conduzi-

do ao Distrito Policial.
Coordenada pelo 

Policiamento Rodoviário 
Estadual da Polícia Mili-
tar, a ação contou com o 
apoio das secretarias de 
Transportes e Mobilidade 

Urbana (STMU) e de As-
suntos para Segurança 
Pública de Guarulhos.

A estrada Guarulhos-
-Nazaré vem sendo 

fiscalizada periodica-
mente pela Polícia Militar 
por ser uma rodovia 
com trânsito intenso aos 
domingos, pois muitas 

pessoas retornam de 
chácaras e sítios após 
ingestão de bebida alco-
ólica e trafegando com 
excesso de velocidade.

NOVIDADE EM 
SÃO PAULO

www.unemoto.com.br

Seja um dos NOSSOS 
PARCEIROS

Consute-nos
0800 57 757 78

Baixe nosso aplicativo
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Divulgação

[ bloco de notas ]

Conselho Municipal de Política Cultural 
aprova 1º Plano de Cultura de Guarulhos

Membros do Conselho 
Municipal de Política Cultural 
(CMPC) se reuniram no 
Arquivo Histórico, para apro-
vação do 1º Plano Municipal 
de Cultura. O documento, 
que tem como foco o 
planejamento da política 
cultural de Guarulhos pelos 
próximos dez anos, será 
apresentado pela Prefeitura 
e pelo CMPC para os muní-
cipes nos próximos dias 20 
e 21 de setembro, durante 
a VI Conferência Municipal 
de Cultura, no Adamastor 
Centro.

O processo de constru-
ção do Plano Municipal de 
Cultura levou em consi-
deração a participação da 

sociedade civil e do poder 
público, que juntos busca-
ram atender as principais 
demandas das linguagens 
artísticas e culturais. “O 
Plano oferece as principais 
diretrizes e segurança 
para que a sociedade civil 
possa, juntamente com o 
poder público, construir um 
perfi l real da área da cultura 
guarulhense, que contemple 
as especifi cidades de cada 
região ao mesmo tempo em 
que dialoga com artistas de 
segmentos diversos, suas 
demandas e planos de ação 
para viabilizar, por meio da 
arte, a grandeza da cidade”, 
observou o secretário de 
Cultura, Vitor Souza. 

[ bloco de notas ]

O programa Ilumina 
Guarulhos da Prefeitura 
continua a todo vapor. 
Na próxima sexta-feira 
(13) será entregue a 
modernização da ilumi-
nação da quadra da ave-
nida Armando Bei, em 
Bonsucesso.Além disso, 
será entregue também a 
2ª fase da iluminação do 
entorno da comunidade 
Tijuco Preto e finalizadas 
as instalações no Jardim 

Marilena.
Na Tijuco Preto a entre-

ga ocorrerá na segunda-
-feira (9), com 24 novos 
pontos em travessas e 
pequenas vias próximas 
à principal rua de acesso, 
a Taquaritinga do Norte, 
totalizando 65 novas 
instalações em LED. No 
Jardim Marilena a entrega 
será no dia 11, com 21 ruas 
benefi ciadas com lâmpa-
das a vapor de sódio.

Quadra da avenida Armando Bei terá 
novas luminárias a partir do dia 13

Instalação de semáforos em tempo 
real irá melhorar trânsito em Guarulhos

Guarulhos vai ganhar em 
breve um grande aliado 
para minimizar o tempo de 
espera nos semáforos dos 
principais corredores da ci-
dade. A prefeitura vai insta-
lar os chamados semáforos 
em tempo real em dois dos 
maiores cruzamentos do 
município: o das avenidas 
Paulo Faccini e Tiradentes 
e o da Paulo Faccini com 
a Monteiro Lobato. Nesses 
locais, a nova tecnologia 
substituirá os chamados 
contadores regressivos. 

O trabalho será feito pela 
Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana (STMU) 
através de contrato fi rmado 
com empresa privada. 
Os atuais semáforos com 
contagem regressiva têm 
várias utilidades, sendo que 
a principal delas é permitir 
que tanto motoristas como 
pedestres possam visualizar 
o tempo de espera, porém 
são inefi cazes quanto à 
utilização e otimização do 
tempo ocioso no sentido 
oposto.

Divulgação

O salão de artes do Ada-
mastor Centro fi cou lotado 
durante a abertura do 
Setembro Verde, mês de-
dicado à saúde da popula-
ção idosa e de promoção 
ao envelhecimento ativo. 
Mais de 200 pessoas par-
ticiparam do evento, que 
teve início com a exibição 
do violinista Matheus Silva 
Pereira, da Capelania na 
Saúde, e contou com pa-
lestras, dinâmicas e apre-
sentação das experiências 
bem-sucedidas realizadas 
pelos serviços das quatro 

regiões de Saúde da cida-
de com o público idoso.

O educador físico do 
Centro de Referência à 
Saúde do Idoso (Cere-
si), Gilberto de Almeida 
abriu os trabalhos do dia, 
falando da importância do 
exercício físico para um 
envelhecimento saudável. 
Durante sua explanação, 
ele explicou como se 
comporta nossa força com 
o passar da idade e como 
é fundamental a prática de 
atividade física para enve-
lhecer com autonomia.

Preparação vocal, 
danças orientais, fanzine, 
música e maquiagem 
artística são algumas das 
oficinas gratuitas que 
estão com inscrições 
abertas a partir de9 de 
setembro. Iniciativa da 
Prefeitura de Guarulhos 
por meio da Secretaria 
de Cultura, as oficinas 
integram o Programa 
CulturAtiva e têm como 
objetivo a oferta de 
formação cultural para 
o cidadão guarulhense 
em diversas regiões da 

cidade, com foco em 
diferentes linguagens 
artísticas.

Para se inscrever os 
interessados devem 
acessar o link http://tiny.
cc/CulturaAtiva e buscar 
“Oficina/Cursos”. Em 
cada descritivo há links 
para os formulários de 
inscrição, informações 
sobre datas, horários, 
locais, classificação e 
número de vagas. As 
oficinas serão oferecidas 
a partir de outubro e têm 
vagas limitadas.

Evento de promoção ao envelhecimento 
ativo reúne mais de 200 pessoas

Guarulhos abre inscrições para as oficinas 
gratuitas do Programa CulturAtiva

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

[ transparência ]

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

CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE N. SRA. STELLA MARIS
Gestão compartilhada para execução de serviços de 
atenção à saúde em nível ambulatorial e hospitalar aos 
usuários do SUS/Guarulhos.
VALOR: R$ 1.699.612,27

ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA
Prestação de serviços de gerenciamento e operacionaliza-
ção da realização de exames laboratoriais.
VALOR: R$ 1.644.927,95

JZ ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
Contratação de empresa para execução da obra do CEU 
Bonsucesso – 32ª medição, com fornecimento de material 
e equipamento.
VALOR: R$ 1.634.179,94

ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA.
Locação de máquinas com operadores devidamente 
habilitados.
VALOR: R$ 360.284,24

HOLD COMUNICACAO E SERVICOS RIBEIRAO PRETO LTDA 
EPP
Prestação de serviços de publicidade.
VALOR: R$ 212.357,19

INTERWORKS TREINAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA EPP
Prestação de serviços técnico pedagógicos em atividades 
e cursos de qualifi cação social e profi ssional com BDI, ne-
cessários a execução, no âmbito do Programa de Inclusão 
Digital.
VALOR: R$ 65.446,79

G NOVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 
ME
Fornecimento de gêneros alimentícios.
VALOR: R$ 51.689,40

KON TATO COMERCIAL LTDA – EPP
Prestação de serviço e fornecimento de peças para ma-
nutenção preventiva e corretiva em equipamentos raios-X 
clínico e processadora de fi lme radiológico com estação 
de tratamento dos efl uentes químicos.
VALOR: R$ 45.756,00

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
Fornecimento contínuo de oxigênio gasoso medicinal, 
oxigênio líquido medicinal, oxido nitroso, e ar medicinal; 
recarga de cilindro locação de cilindros de oxigênio gasoso 
medicinal e nitrogênio industrial.
VALOR: R$ 41.848,93

GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Fornecimento de gás liquefeito.
VALOR: R$ 27.707,16

* Dados extraídos da edição do Diário Ofi cial do Município 
publicado nos dias 30 de agosto e 04 de setembro de 2019
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Estão abertas as inscrições para o Prêmio 
Destaque Empresarial 2019, da ACE-Guarulhos

PREMIAÇÃO: Empresas que pretender concorrer à premiação podem efetuarem gratuitamente sua participação

As inscrições para o 
maior evento empre-
sarial de Guarulhos já 
estão abertas. As empre-
sas que se destacaram 
no último ano podem 
efetuar sua participação 
gratuita para a 21ª edi-
ção do Prêmio Destaque 
Empresarial, organizado 
pela Associação Comer-
cial e Empresarial de 
Guarulhos.

A edição 2019 do PDE 
vai acontecer no Ho-
tel Marriot, no Parque 
Cecap, no dia 24 de 
outubro, a partir das 19h. 
A premiação é dividida 
em cinco categorias: 
micro, pequena, média 

e grande empresa, além 
da categoria de voto 
popular Compre em Gua-
rulhos, que avalia o setor 
gastronômico da cidade. 
Além dos prêmios, o 
PDE também vai render 

homenagens à mulher 
empreendedora, a um 
associado e a uma enti-
dade do terceiro setor.

A inscrição para o PDE 
é gratuita e as empre-
sas não precisam ser 

associadas à ACE para 
concorrer ao reconheci-
mento. Porém, deverão 
efetuar sua inscrição no 
site da entidade (www.
aceguarulhos.com.br). 
Após a data limite das 

inscrições, uma banca 
julgadora vai avaliar as 
empresas participantes 
e definir os três finalistas 
de cada categoria. Os 
vencedores receberão 
troféu desenhado pela 
artista plástica Andrea 
Anholeto.

A escolha do melhor 
bar/restaurante acontece 
diretamente pela inter-
net, na página da ACE no 
Facebook. O consumidor 
pode votar no estabele-
cimento de gastronomia 
que mais se destacou no 
período e o mais votado 
será anunciado apenas 
no dia do PDE, entre os 
3 mais lembrados.

Para William Paneque, 
presidente da ACE, o 
Prêmio Destaque Empre-
sarial representa a força 
da classe empresarial da 
cidade, que mesmo em 
períodos econômicos 
conturbados, mantém 
boas práticas de gestão. 
“O objetivo do PDE é 
reconhecer e valorizar 
as empresas quem têm 
as boas práticas como 
fio condutor de sua 
rotina de trabalho. E a 
categoria Compre em 
Guarulhos é um empode-
ramento do consumidor, 
que escolhe diretamente 
qual é seu estabeleci-
mento preferido”, afirma.
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Aluguel R$ 0,00
Débito de 1,85%

EXCLUSIVO PARA ASSOCIADOS

DO SICOOB METROPOLITANO

0% nas taxas do
crédito à vista e parcelado*

SIPAG 0%SIPAG 0%
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[ horóscopo ]

A Chefa

Pulando A Vassoura

SBT, 23h15 The Boss. EUA, 
2016. Comédia. Direção: Ben 
Falcone. Com Melissa Mc-
carthy, Kristen Bell. Michelle 
Darnell é uma das 50 pesso-
as mais ricas da américa. Co-
nhecida pelo estilo autoritário 
de dirigir seu império e pelo 
temperamento irascível, a po-
derosa é presa por uso de in-
formações privilegiadas. Após 
cumprir a pena, Michelle se vê 

na rua sem dinheiro, sem lar e 
sem amigos. Ao ser acolhida 
por Claire, sua ex-assistente e 
sua filha, num modesto apar-
tamento, seu espírito capita-
lista logo vê no talento para 
cozinha de Claire uma opor-
tunidade de voltar ao topo. 
Quando o sucesso financei-
ro começa a dar as caras, o 
passado de Michelle também 
quer acertas as contas.

Globo, 13h59 Jum-
ping The Broom. EUA. 
Comédia romântica. 
Direção Salim Akil. 
Com Laz Alonso; An-
gela Bassett. Sabri-
na Watson e Jason 
Taylor se conheceram 
por acaso e acaba-
ram se apaixonando. 
Só que ele pertence 
a uma família simples, 
enquanto ela é de um 

nível social mais ele-
vado. Acontece que 
nem mesmo a resis-
tência das respecti-
vas mães, a senhora 
Watson e a senhora 
Taylor, parece ser ca-
paz de inibir esse re-
lacionamento, e o ca-
samento vai reunir as 
duas famílias “bem” 
diferentes num local 
pra lá de privilegiado.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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IP
NOTAFISCAL
TERRASANTA
EANULOC
ROBNOVENA

INCAPACITAR
ELABAEE
TIHRUROL

VELADAMENTE
XROSADOT
PPCIAOR

GLOBALIZADO
OMÃEXEEN
RASISESI
EDGARDIC

PRAGMATISMO

Navegador
oficial da
Microsoft
(Inform.)

Exercer a
profissão 

Ácido ribo-
nucleico
(sigla)

(?)-preto,
ave de

bico curto
e forte

Cheio de
(?): pre-
sunçoso

"Pelé (?)",
filme

brasileiro

Ritual de
oração co-
mum para
enfermos

Impossibi-
litar uma
pessoa de
trabalhar

(?) Thur-
man, atuou

em "Kill
Bill"

Orlando
Teixeira,

poeta
brasileiro

Significa 
"errado", na
correção
da prova

Tipo de 
medicação

tópica

Composi-
ção da
Grécia

antiga (pl.)
O vinho

ideal
para o
verão

Nove, em
romanos

Otto Rank,
psicana-

lista
austríaco

País da
Península
Arábica

 Extensão
de arquivo 
executável
(Inform.)

(?) que:
subita-
mente

(?) Piccoli,
apresen-
tador e

radialista

(?) Smith,
cantor de
"Stay With

Me"

Dalton
Trevisan,
contista 

paranaense

(?) Político,
site de no-
tícias inde-
pendente

Serviço
Social da
Indústria
(sigla)

"Movi-
mento", 
em MDB

Lista

Glutões;
vorazes

Sucesso,
em inglês
Setor de
portos

De
maneira 

disfarçada

O mundo
após a ter-
ceira revo-
lução tec-
nológica

Recibo in-
dispensá-
vel na hora
da troca
de um

produto

Labora-
tório

(abrev.)

Planta da família da
hortelã, usada no tra-

tamento de 
bronquites

Dela fazem
parte o

peixe-boi, o boto-cor-
de-rosa e o lobo-guará A sílaba sem acento

Dispositivo que
informa o número de

gols em estádios

Região de 
impor-
tância

histórica
para o Is-
lamismo,
Judaísmo
e Cristia-

nismo 

(?) Zombie,
estrela do
rock e ator
de filmes
de terror

3/exe — hit. 6/edazes — edgard — sálvia.

[ novelas ] 

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Filipe estranha 
o comportamento 
de Rita. Carla se 
sensibiliza com os 
questionamentos 
de Marco. Lígia fala 
com Tainá sobre 
seu amor por Nina. 
Tadeu consegue 
enganar Cida. Marco 
beija Carla, que 
repreende o major 
e afirma que ama 
Madureira. Madurei-
ra confessa a Neide 
que está inseguro 
quanto a seu casa-
mento com Carla. 
Marco se incomoda 
com o novo cachorro 
de Anjinha. 

Órfãos da Terra
Dalila nega a acu-

sação de Almeidinha 
e deixa a delega-
cia. Gabriel manda 
Fernando fugir 
da cidade. Jean 
observa Teresa ir 
embora. Almeidinha 
convence Cristiano 
a revelar o paradeiro 
do biomédico Fer-
nando. Dalila lamen-
ta a morte de Paul. 
Valéria descobre as 
senhas de Norberto, 
e Gabriel comemora. 
Benjamin se acon-
selha com Cibele. 
Hussein convida 
Helena para sair. 

Bom Sucesso
Alberto conta a Sil-

vana que foi Paloma 
quem o convenceu a 
publicar as memó-
rias da atriz. Thaíssa 
sugere que Jeff 
transforme Evelyn em 
uma de suas perso-
nagens. Alice conta 
a Paloma que viu 
Ramon e Francisca 
juntos. Diogo troca as 
pílulas anticoncepcio-
nais de Nana.

A Dona do Pedaço 
Amadeu informa a 

Maria que Régis está 
fora de perigo. Maria 
questiona Amadeu 
sobre a ausência de 
Jô. Por influência 
de Agno, Adriano 
contrata Leandro. 
Chiclete se revolta 
ao ver a falsa notícia 
insinuando um 
namoro entre Vivi e 
Lucas Lucco. Antero 
passa mal e Marlene 
o socorre.

Ouro Verde
Mônica se des-

controla ao saber 
o que Miguel fez a 
Salvador. Bia diz a 
Jorge que não sabe 
se conseguirá olhar 
na cara do pai e o 
namorado não dis-
farça sua felicidade. 
Amanda conversa 
com o Padre Sebas-
tião e comenta que 

a morte de Mafalda 
pode ter acontecido 
por causa das nego-
ciações de Miguel.

As Aventuras 
de Poliana

Brenda incentiva 
Raquel a mudar seu 
penteado. Luisa está 
receosa quanto a ida 
das crianças ao Cam-
po de Férias e desaba-
fa com Durval. Chega 
o aguardado dia do 
Campo de Férias, e as 
crianças embarcam no 
ônibus ansiosas. Todos 
escolhem seus lugares 
e se acomodam para a 
viagem, e Raquel tem 
a companhia de um 
garoto interessante.

 Topíssima
Armados, os 

sequestradores 
param a van escolar 
de Jade e ameaçam 
todos. A filha de 
André percebe que 
os bandidos estão 
procurando por ela e 
foge pela janela em 
direção à escola. A 
tia da van liga para 
a polícia. Jade se 
esconde uma sala 
de aula e consegue 
ligar para André.

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

virgem

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.

Alguns diálogos estão 
se transformando em 
controvérsias. Não se 
deixe levar por suas 
emoções. Retroceda. 
Sua vontade de comer 
o está pressionando a 
comer coisas gostosas. 
Seria uma boa ideia pen-
sar sobre o seu físico, o 
que também melhorará 
seus níveis de energia.

Você terá que fazer 
compromissos entre 
o sonho e a realida-
de, você tem que 
admitir que isso é 
essencial. Sua saúde 
geral está bem outra 
vez e vai ser mais 
fácil abandonar um 
mau hábito.

As pessoas ao seu 
redor vão admirar você 
pela sua generosidade 
e compreensão. Seu 
estilo de vida não está 
deixando você cuidar de 
si mesmo corretamente - 
você precisa desacelerar 
e escapar mentalmente 
para desestressar.

Sua autoconfiança 
está em uma trajetó-
ria crescente e sua 
sede de vida está 
iluminando a atmos-
fera ao seu redor. 
Você será apreciado! 
Seus instintos estão 
apontando você na 
direção certa.

Você está mais 
orgulhoso do que 
nunca por manter 
suas promessas e 
ficará satisfeito com si 
mesmo e suas ações 
hoje. Não passe horas 
falando sobre proble-
mas de saúde com 
algumas pessoas, 
isso faz você parecer 
hipocondríaco.

As boas notícias 
estarão à vista e o 
sentimento no ar hoje 
só vai aumentar a sua 
confiança. Aproveite 
ao máximo a relativa 
calma de hoje para 
realmente pensar 
sobre o que está fal-
tando em sua dieta.

áries libra

escorpião

aquário

peixes

gêmeos

leão

Você precisa escapar 
de sua rotina e isso vai 
lhe trazer sorte! Novas 
experiências estão lhe 
esperando. Você vai 
sentir um entusiasmo 
renovado e está em 
grande forma geral, 
não exagere com qual-
quer coisa e você vai 
ser capaz de mantê-la.

Existem escolhas e 
acordos a serem fei-
tos sem mais espera. 
Você está pronto! 
Você está precisando 
desesperadamente 
de um feriado e de 
algum tempo sozinho 
para poder fazer um 
balanço.

sagitário

A atmosfera calma 
de hoje lhe ajudará a 
ter discussões sérias. 
Concentre-se no que 
realmente importa. Evite 
debates acalorados que 
gastarão sua energia em 
vão. Você pode fazer 
isso, não tenha medo, 
apenas pense sobre as 
coisas com calma.

capricórnio

Você está alternando 
entre sonhar acordado 
e a necessidade de 
ação. Este refrão está 
tornando você indescri-
tível hoje. O exagero de 
esforço físico ou exercí-
cio inadequado para a 
sua constituição está lhe 
causando dores, mas 
não desista.

câncer

Você está encontran-
do coisas mais calmas. 
É hora de dar um passo 
atrás em relação às 
últimas semanas. Você 
vai estar em excelente 
forma hoje, especial-
mente se você se con-
centrar em seu esporte 
favorito. Aproveite ao 
máximo a vida.

touro

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Filipe teme que 
Lígia e Joaquim 
descubram que 
Rita se encontrou 
com Nina. Milena 
se incomoda ao ver 
Daniel e Jaqueline 
dançando juntos. 
Meg confessa a 
Martinha que deseja 
que Guga seja o pai 
de seu bebê. Ca-
melo alerta Cléber 
sobre Nanda. Raíssa 
acredita que Camelo 
esteja com ciúme de 
Nanda. César e Vâ-
nia conversam com 
Jaqueline sobre seu 
futuro nos estudos.

Órfãos da Terra
Santinha confi-

dencia a Rania que 
guardou a caixa 
com a arma em 
seu quarto para 
protegê-la, e Fauze 
ouve tudo. Bóris 
cuida de Mamede, 
e todos se emocio-
nam. Aline pede 
que Letícia a ajude 
a trazer Benjamin 
de volta para casa. 
Camila tem um 
mau estar, e Valéria 
cuida dela. Fauze 
insiste em entregar 
a arma de Rania 
para a Polícia, e 
os dois iniciam um 
confronto.

Bom Sucesso
Sinistro sugere que 

Stefany siga Paloma 
para saber onde ela 
trabalha. Francisca 
descobre que Luan 
precisa arrumar um 
emprego. Sinistro 
decide sequestrar a 
família de Paloma para 
entrar na mansão. 
Sinistro obriga Wa-
guinho a participar do 
assalto. Mario avisa a 
Nana que Jesse Jú-
nior a convidou para 
um piquenique. Alber-
to confessa a Paloma 
que tem vergonha de 
como agiu com Eric 
no passado.

A Dona do Pedaço 
Jô transfere seu 

dinheiro para Bill, 
e Téo a incentiva. 
Kim dispensa Márcio 
para ficar com Pai-
xão. Eusébio acusa 
Cornélia de ter rou-
bado seu dinheiro. 
Agno afirma a Cássia 
que não pode arru-
mar uma namorada. 
Cássia desabafa com 
Lyris. Camilo procura 
Vivi. Antero elogia 
Evelina.

Ouro Verde
Mônica se sente 

mal e Salvador a 
leva para o hospital. 
Jorge, todo vestido 
de preto, se olha no 
espelho dizendo a 

si mesmo que a vin-
gança vai começar 
para valer. Ramos de 
Almeida Júnior lê a 
carta que o pai lhe 
deixou.

As Aventuras 
de Poliana

Ruth mente para a 
suposta avó de Ben-
to, e finge ser outra 
pessoa. As crianças 
do Clubinho conse-
guem colocar uma 
câmera escondida 
na casa de Pend-
leton para vigia-lo. 
Roger coloca seu 
plano para manchar 
a reputação da O11O 
em ação. Gleyce 
conta a Jeff que bri-
gou com Brenda.

 Topíssima
Andrea e Lara 

discutem. A menina 
ameaça revelar para 
a imprensa que foi 
abandonada pela 
mãe. Angélica tenta 
sondar Sophia para 
saber o nome do 
verdadeiro pai de 
sua irmã. Andrea 
ameaça matar Lara 
caso Sophia não re-
tome a presidência.

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de 
responsabilidade das 
emissoras.
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Salão Comercial
Cidade Jd. Cumbica

Sobrado
presidente Dutra

Terreno
Bonsucesso

Estamos 
Cadastrando 

imóveis!

Apartamento
Cidade Pq. Alvorada

Casa Térrea de Esquina
Paes de Barros

Sobreloja
Presidente Dutra

Sobrado Inocoop
RUA DAVID NASSER,400
Prox. comércios, ponto de 

ônibus, 2 Dorm, sala, coz, 1 
banheiro, 1 vaga coberta.

R$1.100,00+IPTU
Cód.458

Sobrado
Parque Santos Dumont

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

cobertas
R$1.000,00
Cód.2139

Casa
Jardim Presidente Dutra

Prox. Av. Papa João Paulo I

2 Dormitórios, coz americana

R$750,00(Fiador, Deposito)

cód.2135

Salão Comercial
Presidente Dutra

40m2, 1 balcão, 1wc
bom para sorveteria,

cabelereiro...
R$800,00
Cod.953

Sobrado
Parque Continental II

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

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

menor valor, Financ)
Cod.1998

Casa Térrea
Cidade Jd. Cumbica
94m2, prox. Av. Santos 

Dumont, 2dorm,sala, coz, área 
de serviço, 2 vgsR$350.000,00 

(Estuda Permuta por Imóvel 
menor valor, Financ.)

Cód. 1868

Casa Térrea
Jd. Pres. Dutra

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

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

Cód.2227

Sobrado
Jardim Presidente Dutra
250m2, Prox. Escola Zilda, 
2Dorm(1Suíte), sala, coz, 

1wc, 3 vagas, Possui edícula.
R$380 Mil (Aceita 

Financiamento, Estuda 
Proposta)
Cod.1418

Pavimento térreo e superior
Prox. Base Aérea.200m2

R$8.000,00 (Fiador, Seguro 
Fiança)

Cód.1761

100m2, 2 Dorm (1 Suíte),
sala, cozinha, wc com box

quintal c/ jardim, 2vgs 
cobertas

R$1.550,00+IPTU
Cód.2256

40 m2 Excelente, prox. a 
comércios

1 Dorm, sala, cozinha, 
banheiro

R$600,00 + IPTU
Cód.1571

125m2, Prox. Rua Bela Vista 
do Paraiso, 2Dorm(1c/

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

permuta em apto menor 
valor em Cumbica)

Cód.2125

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

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

Cod.168

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

(Financiamento)
Cód.2117

Casa Cond. Fechado
Pq. Uirapuru

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

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

cód. 2172

Salão Comercial
AV. Cap. Aviador Walter Ribeiro
150m2, 2 Banheiros, 4vagas
Rampa de acesso Fundos: 

4 salas, 2 Banheiros 
R$ 7.000,00+IPTU (Est. 

Proposta)
cod.1666

Para Locação e 
Venda.

Srs. Proprietários, 
Garanta seu
Patrimônio.

Consulte-nos

A Caixa Econômica Federal 
inicia nesta semana o paga-
mento de até R$ 500 por 
conta do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS). 
Os repasses serão feitos até 
31 de março de 2020, confor-
me a data de nascimento dos 
benefi ciários.

O valor será depositado 
automaticamente, na próxima 
sexta-feira (13), para pessoas 
nascidas em janeiro, fevereiro, 
março e abril, que têm conta 
poupança na Caixa. 

Aqueles com data de aniver-
sário em maio, junho, julho e 
agosto, recebem a partir do 

dia 27 de setembro de 2019. 
Para trabalhadores nasci-
dos em setembro, outubro, 
novembro e dezembro, o 
pagamento será feito a partir 
do dia 9 de outubro de 2019.

Segundo a Caixa, cerca de 
33 milhões de trabalhadores 
receberão o crédito automá-

tico na conta poupança. Os 
clientes do banco que não 
quiserem retirar o dinheiro 
têm até 30 de abril de 2020 
para informar a decisão em 
um dos canais divulgados pela 
Caixa: site, Internet Banking ou 
aplicativo no celular.

De acordo com a Caixa, o 

crédito automático só será 
realizado para quem abriu 
conta poupança até o dia 24 
de julho de 2019.

Para saber os valores 
disponíveis para o saque, os 
canais de recebimento e as 
opções de crédito em conta, 
é só acessar o site da Caixa 

e informar número do CPF 
(Cadastro de Pessoas Físicas), 
do NIS (Número de Identifi ca-
ção Social), do PIS (Progra-
ma de Integração Social) 
ou do Pasep (Programa de 
Formação do Patrimônio do 
Servidor Público) e a data de 
aniversário. 

Pagamento de R$ 500,00 por conta do 
FGTS tem início e vai até março de 2020

Jo
sé

 C
ru

z/
A

B
r

Os saques de até R$ 100 
poderão ser realizados em 
casas lotéricas, com apre-
sentação de documento de 
identidade original com foto 
e número do CPF. Será feita 
a leitura da digital no mo-
mento do saque. Para quem 
possui cartão Cidadão e 
senha, o saque poderá ser 
feito nos terminais de auto-
atendimento, em unidades 
lotéricas ou corresponden-

tes Caixa Aqui. Quem não 
tem o cartão Cidadão, deve 
procurar uma agência da 
Caixa.

Outra modalidade de 
saque, válida para o próximo 
ano, será o saque aniver-
sário. Os trabalhadores 
interessados em migrar para 
essa sistemática poderão 
comunicar à Caixa, a partir 
de 1º de outubro de 2019. Ao 
confi rmar esta opção em um 

dos canais divulgados pelo 
banco, o trabalhador deixará 
de efetuar o saque em caso 
de rescisão de contrato de 
trabalho.

Quem realizar a mudança, 
só poderá retornar à mo-
dalidade anterior após dois 
anos da data da solicitação 
à Caixa. Caso o trabalhador 
não comunique o interesse 
no tipo de saque, a regra da 
rescisão será mantida.

Os saques de até R$ 100, podem
ser realizados em casas lotéricas
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Marivan Novais do Carmo, estado civil sol-
teiro, profi ssão operador de gally, nascido 
em Aiquara (Reg.Itagí), BA no dia dezes-
sete de maio de mil novecentos e oitenta e 
cinco (17/05/1985), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Manoel Alves do Carmo e de Marileuza 
Souza Novais.
Rosangela Nascimento dos Santos, esta-
do civil solteira, profi ssão manicure, nascida 
em Floresta Azul, BA no dia vinte e três de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(23/01/1984), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Jorge Emídio dos Santos e de Rosália Oli-
veira do Nascimento.

Mike Cristian Siqueira de Andrade, es-
tado civil solteiro, profi ssão técnico de ma-
nutenção de aeronaves, nascido em São 
Paulo (Reg.Subdistrito Vila Maria), SP no 
dia quatorze de outubro de mil novecentos e 
noventa e três (14/10/1993), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Jobismar Moura de Andrade e 
de Edileusa Siqueira Coelho de Andrade.
Joyce Aline da Silva, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar fi nanceiro, nascida em 
Guarulhos, SP no dia dezessete de agos-
to de mil novecentos e noventa e quatro 
(17/08/1994), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Honorio Bispo da Silva Filho e de Jussara 
Ferreira Lima Silva.

Wellyngton Borges dos Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão operador de empilha-
deira, nascido em Itapitanga (Reg.Itajuípe, 
Distrito Bandeira do Almada), BA no dia 
dois de agosto de mil novecentos e setenta 
e um (02/08/1971), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Antonio Martins dos Santos e de Maria 
Borges dos Santos.
Jéssica Pereira de Sousa da Silva, es-
tado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em Guarulhos, SP no dia treze de 
julho de mil novecentos e noventa e um 
(13/07/1991), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Ademilton Araújo da Silva e de Nilda Maria 
Pereira de Souza.

Christopher Mendes Skjonnemand, es-
tado civil solteiro, profi ssão motorista, nas-
cido em Redhill, Inglaterra, Reino Unido no 
dia onze de novembro de mil novecentos 
e noventa e três (11/11/1993), residente e 
domiciliado em local ignorado, fi lho de Mi-
chael Skjonnemand e de Doralice Mendes 
da Silva.
Liane Costa Monte, estado civil divorciada, 
profi ssão professora, nascida em São Ber-
nardo do Campo, SP no dia trinta e um de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(31/01/1985), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Severino Correia do Monte e de Maria Con-
ceição Costa do Monte.

Jonathas Sena Lacerda Ferreira, estado 
civil solteiro, profi ssão agente de proteção, 
nascido em Guarulhos, SP no dia dez de 
julho de mil novecentos e noventa e quatro 
(10/07/1994), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Altamiro Lacerda Ferreira e de Maria Inês 
Souza Sena.
Dávila Amanda Rezende, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dez de novem-
bro de mil novecentos e noventa e cinco 
(10/11/1995), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Marilda Aparecida Rezende.

 Rodrigo Ferreira da Silva, estado civil di-
vorciado, profi ssão empresário, nascido em 
São Paulo, SP no dia vinte de outubro de mil 
novecentos e oitenta e cinco (20/10/1985), 
residente e domiciliado em neste Subdistri-
to, Guarulhos, SP, fi lho de Vicente Ferreira 
da Silva Filho e de Janivalda de Oliveira 
Freitas Ferreira da Silva.
Danielly da Silva Moraes, estado civil 
solteira, profi ssão gestora em comércio 
exterior, nascida em Guarulhos, SP no dia 
dois de abril de mil novecentos e noventa 
e oito (02/04/1998), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Alexandre de Almeida Moraes e de Adriana 
Candida da Silva Leite.

Thiago Barboza, estado civil solteiro, 
profi ssão vendedor, nascido em Pene-
do, AL no dia vinte e oito de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e cinco 
(28/02/1985), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Luis Barboza Filho e de Anicéia de Souza 
Barboza.
Edna Aparecida de Jesus Medeiros, 
estado civil divorciada, profi ssão ope-
radora de telemarketing, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e três de 
julho de mil novecentos e oitenta e três 
(23/07/1983), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Sergio Cabral de Medeiros e de Maria 
Iracema de Jesus Santos.

Aldemir José Resende do Amaral, es-
tado civil divorciado, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP no dia dois de 
dezembro de mil novecentos e setenta e 
nove (02/12/1979), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de José Sabino do Amaral Filho e de 
Arlete Maria do Amaral.
Renata Maria de Almeida, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo (Reg.Carapicuiba), SP no dia 
vinte e três de junho de mil novecentos 
e oitenta (23/06/1980), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Corina de Almeida Arcanjo.

Wagner de Oliveira Pereira, estado ci-
vil solteiro, profi ssão gerente de vendas, 
nascido em Subdistrito Liberdade, São 
Paulo, SP no dia vinte e cinco de janei-
ro de mil novecentos e noventa e um 
(25/01/1991), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Juarez Aleixo Pereira e de Lucia Maria 
Rocha de Oliveira.
Thamis Silva do Nascimento, estado ci-
vil solteira, profi ssão gerente de vendas, 
nascida em Guarulhos, SP no dia quator-
ze de junho de mil novecentos e noventa 
e quatro (14/06/1994), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de José Pedro do Nascimento 
e de Maria Luciene Silva do Nascimento.

Raul Santos Pereira, estado civil sol-
teiro, profi ssão aposentado, nascido 
em Subdistrito Brás, São Paulo, SP no 
dia três de outubro de mil novecentos e 
noventa e um (03/10/1991), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Valdemir Silva Pereira e 
de Elvania Santos Silva.
Tereza Cristina Machado de Souza, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nas-
cida em Goiânia (Reg.2ª Circunscrição), 
GO no dia sete de março de mil nove-
centos e oitenta e nove (07/03/1989), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Juvenilson 
Ladislau de Souza e de Maria Estela de 
Souza Machado.

José Lopes de Souza, estado civil divor-
ciado, profi ssão aposentado, nascido em 
São José da Laje, AL no dia dois de mar-
ço de mil novecentos e cinquenta e cinco 
(02/03/1955), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
João Lopes de Souza e de Cantonilia Ma-
ria da Conceição.
Maria Aparecida Muniz de Souza, esta-
do civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Tapira, PR no dia dezessete de se-
tembro de mil novecentos e sessenta e 
dois (17/09/1962), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Otaviano Bertulino de Souza e de 
Maria Muniz de Souza.

Mauro Antonio Lopes, estado civil di-
vorciado, profi ssão motorista, nascido 
em São Paulo (Subdistrito Tatuapé), SP 
no dia vinte e um de abril de mil nove-
centos e sessenta e cinco (21/04/1965), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de José Esteves 
Lopes e de Therezinha Campos Lopes.
Ana Paula Nardi, estado civil divorcia-
da, profi ssão psicóloga, nascida em São 
Paulo (Subdistrito Aclimação), SP no dia 
dezenove de maio de mil novecentos e 
setenta e dois (19/05/1972), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Helio Nardi e de Nice 
da Silva Nardi.

Marcelo Souza da Cruz, estado civil sol-
teiro, profi ssão PEDREIRO, nascido em 
Subdistrito Santo Amaro, São Paulo, SP 
no dia vinte e cinco de fevereiro de mil 
novecentos e setenta e três (25/02/1973), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de João Teixeira 
da Cruz e de Jesuina Francisca da Cruz.
Flavia Aparecida Reis Batista, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Distrito São Miguel Paulista, São Paulo, 
SP no dia oito de outubro de mil nove-
centos e noventa e um (08/10/1991), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Flavio de Oliveira 
Batista e de Joelma Vitor Reis.

Wellington Leite, estado civil solteiro, 
profi ssão motorista de aplicativo, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia vinte e 
três de setembro de mil novecentos e 
noventa e quatro (23/09/1994), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Maria José Leite.
Thaila Antonia de Oliveira, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida 
em São Paulo (Reg.Subdistrito Tucuru-
vi), SP no dia vinte e quatro de março 
de mil novecentos e noventa e sete 
(24/03/1997), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Maria Rosa de Oliveira.

Rafael Ribeiro da Silva, estado civil 
divorciado, profi ssão motorista de apli-
cativo, nascido em Guarulhos, SP no 
dia sete de junho de mil novecentos e 
oitenta e seis (07/06/1986), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de José Nivaldo Ferreira 
da Silva e de Claudete Ribeiro da Silva.
Suzana Francisco Rodrigues da Silva, 
estado civil solteira, profi ssão pedagoga, 
nascida em Guarulhos, SP no dia dezes-
sete de abril de mil novecentos e oitenta 
e três (17/04/1983), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Jair Rodrigues da Silva e de 
Sandra Aparecida Francisco da Silva.

Julio Antonio Campos Filho, estado 
civil solteiro, profi ssão designer, nascido 
em Guarulhos, SP no dia três de agos-
to de mil novecentos e oitenta e nove 
(03/08/1989), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Julio Antonio Campos e de An-
gela Baglio.
Suzana de Jesus Silva, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida em 
São Paulo, SP no dia dezessete de ou-
tubro de mil novecentos e oitenta e oito 
(17/10/1988), residente e domiciliada em 
Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP, fi lha 
de José Severiano da Silva e de Terezi-
nha Rosa de Jesus.

Pierre Ferreira dos Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Euclides da Cunha, BA no 
dia onze de agosto de mil novecentos 
e noventa e seis (11/08/1996), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de José Antonio dos 
Santos e de Neuzary Campos Ferreira.
Gabriela de Jesus Barbosa, estado ci-
vil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vinte 
e seis de maio de dois mil (26/05/2000), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Manoel 
Pinheiro de Jesus e de Marli Barbosa do 
Nascimento.

Edson Firmino de Souza, estado civil 
solteiro, profi ssão mecânico geral, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia vinte e qua-
tro de julho de mil novecentos e setenta 
e quatro (24/07/1974), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de José Firmino de Souza e de 
Maria Souza de Jesus.
Priscila Rivaroli Muniz, estado civil 
solteira, profi ssão manicure, nascida 
em Guarulhos, SP no dia oito de agos-
to de mil novecentos e setenta e oito 
(08/08/1978), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Carlos Alberto Muniz e de Aparecida Ri-
varoli Muniz.

Claudio Adolfo Verissimo Ciconi, es-
tado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em Subdistrito Cerqueira Cé-
sar, São Paulo, SP no dia quatorze de 
novembro de mil novecentos e setenta 
e seis (14/11/1976), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Nelson Ciconi e de Rita de 
Cassia Verissimo Ciconi.
Elizangela dos Santos Rodrigues, 
estado civil solteira, profi ssão farmacêu-
tica, nascida em Ramilândia (Reg.Mate-
lândia0, PR no dia treze de fevereiro de 
mil novecentos e oitenta (13/02/1980), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Orlando 
dos Santos Rodrigues e de Ineida Maria 
dos Santos Rodrigues.

Samuel Gomes da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão porteiro, nascido em 
Guarulhos (Reg.Distrito de Ermelino 
Matarazzo, São Paulo), SP no dia vin-
te e quatro de abril de mil novecentos 
e noventa e seis (24/04/1996), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Alcides Bento da 
Silva e de Maria do Carmo Gomes dos 
Santos.
Mayara Araujo de Carvalho, estado ci-
vil solteira, profi ssão balconista, nascida 
em Guarulhos, SP no dia nove de maio 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(09/05/1995), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Aparecido Carvalho e de Rosimary 
Araujo dos Santos.

Vágner José Varela, estado civil divor-
ciado, profi ssão atendente, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e quatro de 
setembro de mil novecentos e noventa e 
um (24/09/1991), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Hermano José Albino e de Antonia 
Varela Albino.
Jessica Queiroz Parra, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e um de 
setembro de mil novecentos e noventa 
(21/09/1990), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Daví Parra Gomes e de Tânia Marcia de 
Queiroz Parra.

Marina Caroline Magalhães, estado 
civil solteira, profi ssão autônoma, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia treze de 
maio de mil novecentos e oitenta e um 
(13/05/1981), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Valter de Souza Magalhães e de Marina 
Rosa Magalhães.
Patrícia Oliveira do Nascimento, esta-
do civil solteira, profi ssão autônoma, nas-
cida em Subdistrito Vila Formosa (Reg.
Distrito Itaim Paulista), São Paulo, SP no 
dia vinte de agosto de mil novecentos e 
noventa (20/08/1990), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de José Berto do Nascimento e 
de Dalmira Oliveira Costa.

Bruno de Paula Barbosa, estado civil 
solteiro, profi ssão barbeiro e cabeleireiro, 
nascido em Guarulhos, SP no dia vinte 
e dois de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e sete (22/01/1987), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Nilton José Barbosa e 
de Maria Regina de Paula Barbosa.
Beatriz Silva dos Santos, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida em 
Campinas (2º Subdistrito), SP no dia vin-
te e quatro de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e três (24/02/1993), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Reginaldo Lourenço dos 
Santos e de Cleonice Silva.

Marcos Vinícius Assis Souza, estado 
civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em Guarulhos, SP no dia trinta e um de 
julho de mil novecentos e noventa e cinco 
(31/07/1995), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Carlos de Souza e de Rosana de 
Assis.
Letícia de Lima Afonso, estado civil sol-
teira, profi ssão vendedora, nascida em 
Guarulhos, SP no dia quinze de novem-
bro de mil novecentos e noventa e sete 
(15/11/1997), residente e domiciliada em 
2º Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Cleber Borges Afonso e de Rose Maria 
de Lima Afonso.

Jari Rodrigues da Silva Neto, estado 
civil divorciado, profi ssão autônomo, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia vinte e três 
de agosto de mil novecentos e oitenta e 
dois (23/08/1982), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Rui Rodrigues da Silva e de Edna 
Cristina Kaufmann.
Adriana Sacheti de Souza, estado 
civil solteira, profi ssão empresária, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia três de 
maio de mil novecentos e oitenta e sete 
(03/05/1987), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Claudeny Fernandes de Souza e de Ana 
Rosa Sacheti de Souza.

Ezequiel Jesus de Oliveira, estado 
civil solteiro, profi ssão coletor, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e oito de 
abril de mil novecentos e oitenta e sete 
(28/04/1987), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
José Gilson de Oliveira e de Ana Cláudia 
de Jesus Oliveira.
Tamara Maria José Santos Almeida, 
estado civil solteira, profi ssão operadora 
de caixa, nascida em São Paulo (Reg.
Subdistrito Consolação), SP no dia qua-
torze de novembro de mil novecentos e 
oitenta e sete (14/11/1987), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de José Rufi no Santos 
Almeida e de Neusa Maria José Santos 
Almeida.

Jucemar da Silva Queiroz, estado civil 
solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em 
Guarulhos, SP no dia quatorze de de-
zembro de mil novecentos e setenta e 
três (14/12/1973), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de João França Queiroz e de Terezinha 
da Silva Queiroz.
Rosilene Maria da Silva, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar de serviços 
gerais, nascida em Itambé, PE no dia 
vinte e cinco de dezembro de mil nove-
centos e setenta e três (25/12/1973), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Manoel Severino 
da Silva e de Josefa Maria da Silva.

Paulo de Assis Gattermayer, estado 
civil solteiro, profi ssão analista de tecno-
logia, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e quatro de janeiro de mil novecen-
tos e noventa e dois (24/01/1992), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Ernesto Gouvêa 
Gattermayer e de Maria Aparecida de As-
sis Gattermayer.
Cinthya Ellem de Souza Lima, estado 
civil solteira, profi ssão advogada, nascida 
em Subdistrito Vila Maria, São Paulo, SP 
no dia seis de maio de mil novecentos e 
noventa e cinco (06/05/1995), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Claudio José Gonçalves 
Lima e de Helena Iraci de Souza.

Angelo Augusto Santos de Jesus, es-
tado civil solteiro, profi ssão balconista, 
nascido em Guarulhos, SP no dia dezes-
seis de abril de mil novecentos e noventa 
e um (16/04/1991), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Lourival dos Santos Jesus e de 
Rita de Cássia dos Santos.
Eunice Rodrigues Santos, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida 
em Cubatão, SP no dia cinco de feverei-
ro de mil novecentos e setenta e quatro 
(05/02/1974), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Aloizio Rodrigues Santos e de Carmiraci 
Alves da Silva Santos.

Marcio Luiz Souza Apolinário, estado 
civil solteiro, profi ssão corretor de se-
guros, nascido em Subdistrito Tucuruvi, 
São Paulo, SP no dia vinte e seis de ju-
nho de mil novecentos e setenta e sete 
(26/06/1977), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Joaquim Apolinário e de Jacyra de Lour-
des de Souza Apolinário.
Valdinete Ribeiro, estado civil divorcia-
da, profi ssão corretora de seguros, nas-
cida em São Paulo, SP no dia dezenove 
de setembro de mil novecentos e setenta 
e quatro (19/09/1974), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Mosart Ribeiro e de Antonia 
Aparecida da Cruz Ribeiro.

Pedro José Aquino de Lima, estado 
civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido 
em São Gonçalo dos Campos, BA no dia 
vinte e dois de novembro de mil novecen-
tos e sessenta e sete (22/11/1967), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Egidio de Jesus 
Lima e de Damiana Aquino de Lima.
Roseane Silva de Vasconcelos, estado 
civil solteira, profi ssão passadeira, nasci-
da em Jaboatão dos Guararapes, PE no 
dia vinte e um de março de mil novecen-
tos e setenta e quatro (21/03/1974), resi-
dente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Valter Domingos 
de Vasconcelos e de Severina Maria da 
Silva.

Nathalia Fumache, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de atendimento, 
nascida em Jundiaí (Reg.2º Subdistrito), 
SP no dia dois de novembro de mil no-
vecentos e oitenta e oito (02/11/1988), 
residente e domiciliada em Jundiaí, SP, 
fi lha de Evandro Rogerio Fumache e de 
Nancí Nogueira Fumache.
Nathaly Soares Maciel, estado civil sol-
teira, profi ssão estudante, nascida em 
Subdistrito Vila Mariana, São Paulo, SP 
no dia cinco de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e sete (05/01/1987), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Jorge Balsalobre Maciel 
e de Luizete do Prado Soares Maciel.

Oséias Santos, estado civil solteiro, 
profi ssão policial militar, nascido em 
Guarulhos, SP no dia seis de maio de mil 
novecentos e oitenta e três (06/05/1983), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Eliane Maria 
Santos.
Camila Gomes da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão analista administrativo, 
nascida em Guarulhos, SP no dia nove 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
cinco (09/02/1985), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Gildasio Silva do Nascimento e 
de Dilma Gomes de Lucena.

Alonso Ferreira Juste, estado civil di-
vorciado, profi ssão aposentado, nascido 
em Subdistrito Vila Madalena, São Paulo, 
SP no dia dezoito de agosto de mil nove-
centos e cinquenta e dois (18/08/1952), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Jonatas 
Ferreira Nascimento e de Mariana Juste 
Carretero.
Laudicéia Nalon Alves, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar de enfer-
magem, nascida em Marilia, SP no dia 
dezesseis de outubro de mil novecentos 
e sessenta (16/10/1960), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Dorival Alves e de Maria 
Aparecida Nalon Alves.

Conrado Nascimento Rubim, estado 
civil solteiro, profi ssão engenheiro ci-
vil, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e seis de maio de mil novecentos 
e noventa e três (26/05/1993), resi-
dente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Gilberto 
Abilio Rubim e de Cleonice do Nasci-
mento Rubim.
Ana Ligia Gomes, estado civil sol-
teira, profi ssão executiva de contas, 
nascida em Guarulhos, SP no dia vin-
te e dois de julho de mil novecentos e 
oitenta e oito (22/07/1988), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Neydson Luiz Go-
mes e de Marta Timóteo Silva Gomes.

Fabiano Carlos Floriano, estado civil 
divorciado, profi ssão motorista, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia doze de 
maio de mil novecentos e setenta e 
sete (12/05/1977), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Pedro Floriano e de Maria 
Marta Floriano.
Bernadete de Souza Santos, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nasci-
da em Distrito Taiaçupeba, Mogi das 
Cruzes, SP no dia primeiro de outubro 
de mil novecentos e sessenta e oito 
(01/10/1968), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Sebastião dos Santos e de 
Ana de Souza Santos.

 Rafael Matheus Pereira, estado ci-
vil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Subdistrito Brás, São 
Paulo, SP no dia trinta e um de agos-
to de mil novecentos e noventa e um 
(31/08/1991), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Paulo Alves Pereira e de Elia-
na Matheus.
Karina Ribeiro da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e dois de 
maio de mil novecentos e noventa 
(22/05/1990), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Isabel Ribeiro da Silva Santos.

Carlos Henrique Brito dos Santos, 
estado civil solteiro, profi ssão autôno-
mo, nascido em Subdistrito Cangaíba, 
São Paulo, SP no dia vinte e um de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e 
oito (21/01/1988), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de José 
Henrique Brito dos Santos e de Maria 
Aparecida Brito dos Santos.
Gisele Souza Seabra, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dezesseis de 
novembro de mil novecentos e oitenta 
e sete (16/11/1987), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Geraldo Pires Seabra 
e de Edna Maria Souza Seabra.

David Varela de Souza, estado civil 
divorciado, profi ssão prensista, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia trinta e 
um de julho de mil novecentos e oi-
tenta e nove (31/07/1989), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Vanilton Fonsêca 
de Souza e de Ana Paula Varela de 
Oliveira Souza.
Bruna de Souza Freitas, estado civil 
divorciada, profi ssão recepcionista, 
nascida em Guarulhos, SP no dia 
trinta de outubro de mil novecentos e 
oitenta e nove (30/10/1989), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Geraldo Bene-
dito de Freitas e de Eunice Aparecida 
de Souza.

Juan da Silva Martinez, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar adminis-
trativo, nascido em São Paulo (Reg.
Subdistrito Cangaiba), SP no dia de-
zenove de julho de mil novecentos e 
noventa e nove (19/07/1999), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Jose Antonio 
Abuneiras Martinez e de Janete Be-
zerra da Silva.
Joyce de Cássia Lopes Firmino, es-
tado civil solteira, profi ssão assistente 
fi nanceiro pleno, nascida em Guaru-
lhos, SP no dia primeiro de outubro 
de mil novecentos e noventa e seis 
(01/10/1996), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Arlindo Pedro Firmino e de 
Marcia Aparecida Lopes.

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

da Lei. 

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

imprensa local. 

REGISTRO CIVIL 1º 
SUBDISTRITO DE GUA-

RULHOS 
Rua Dr. Gastão Vidigal, 166 Bairro: 

Jd. Guarulhos 
Sidney Pellicci Monteiro 

Faço saber que pretendem 
se casar e apresentaram os 

documentos exigidos pelo art. 
1525 do Código Civil 

Brasileiro:
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Ricardo Aparecido Correa da Costa, 
estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
rampa, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e oito de setembro de mil novecen-
tos e noventa (28/09/1990), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Ederaldo Rodrigues da 
Costa e de Rosangela Correa.
Alane Rodrigues Silva, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar de acabamento, 
nascida em Eunápolis, BA no dia vinte 
de outubro de mil novecentos e oitenta e 
nove (20/10/1989), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Artur Cezar Rodrigues Ribeiro e 
de Rosangela Martins Silva.

Alexandre de Oliveira Feitosa, estado 
civil divorciado, profi ssão corretor de 
seguros, nascido em São Paulo, SP no 
dia quinze de junho de mil novecentos e 
setenta e dois (15/06/1972), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Alcides Feitosa Junior e 
de Nelice de Oliveira Feitosa.
Graciele Pinto Ayala, estado civil soltei-
ra, profi ssão recepcionista, nascida em 
Subdistrito Santo Amaro, São Paulo, SP 
no dia onze de julho de mil novecentos 
e setenta e dois (11/07/1972), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Fermino Ayala Ayala e de Margarida 
Pinto Ayala.

Jesse James Ribeiro Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão repositor, nascido em 
Juazeiro (Reg.1º Ofício), BA no dia qua-
tro de julho de mil novecentos e noventa 
e dois (04/07/1992), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Ivanmar Francisco Silva e de 
Ana Maria Ribeiro de Sousa.
Stefhani Lindisiepe, estado civil sol-
teira, profi ssão vendedora, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e dois de ju-
nho de mil novecentos e noventa e cinco 
(22/06/1995), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Helio Lindisiepe e de Sonia Maria Lindi-
siepe.

David Carneiro da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de regulação 
médica, nascido em Duque de Caxias 
(Reg.1ª Circunscrição), RJ no dia vinte 
e quatro de setembro de mil novecentos 
e oitenta e um (24/09/1981), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de José Reginaldo Pereira 
da Silva e de Tania Margareth Carneiro.
Regiane Sant´Anna Bezerra, estado 
civil divorciada, profi ssão recepcionista, 
nascida em Guarulhos, SP no dia onze 
de setembro de mil novecentos e oitenta 
e dois (11/09/1982), residente e domici-
liada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de José Joaquim Bezerra da 
Silva e de Aida Sant´Anna Bezerra.

Jhonathan Sousa Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão vidraceiro, nascido em 
Guarulhos (Reg.Subdistrito Casa Verde, 
São Paulo), SP no dia três de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e cinco 
(03/02/1995), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Edilson Ferreira da Silva e de Josefa Ma-
ria de Sousa Filha.
Katlin Keith Claro, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Subdistrito 
Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo, SP 
no dia quatorze de novembro de mil no-
vecentos e noventa e cinco (14/11/1995), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Claudio Ro-
berto Claro e de Sandra Vanessa Claro.

José Vitor dos Santos Barbosa, esta-
do civil solteiro, profi ssão ajudante, nas-
cido em Itabuna (Reg.Buerarema), BA 
no dia doze de março de mil novecentos 
e noventa e oito (12/03/1998), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de José Barbosa da Silva 
e de Maria Aparecida Silva Santos.
Carolini Florencio Pelais, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e cinco de 
maio de mil novecentos e noventa e qua-
tro (25/05/1994), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lha de Odenir Roberto Florencio Pelais e 
de Magali Aparecida Mota.

Isaac Miles Gustafsson-Wood, estado 
civil solteiro, profi ssão estudante, nasci-
do em Haringey, Londres, Reino Unido 
no dia seis de junho de mil novecentos e 
noventa (06/06/1990), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Graham Kevin Wood e de 
Ulla Stina Birgitta Gustafsson.
Marcos Antonio Gimenes Benega, es-
tado civil solteira, profi ssão químico, nas-
cida em Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, 
SP no dia trinta e um de maio de mil 
novecentos e oitenta e oito (31/05/1988), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Antonio 
Benega e de Solange Hugenschimidt 
Gimenes.

Antonio Manuel Rodrigues Guerreiro, 
estado civil divorciado, profi ssão apo-
sentado, nascido em Alte Loule, Portugal 
no dia quatro de maio de mil novecentos 
e cinquenta e um (04/05/1951), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Joaquim Guerreiro e 
de Maria da Conceição Rodrigues.
Rosangela Rodrigues, estado civil di-
vorciada, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP no dia três de outubro 
de mil novecentos e sessenta e oito 
(03/10/1968), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
José Francisco Rodrigues e de Marlene 
Fernandes Rodrigues.

Ricardo Barianni, estado civil divorcia-
do, profi ssão motorista, nascido em São 
Paulo, SP no dia oito de abril de mil no-
vecentos e setenta e oito (08/04/1978), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Helio 
Barianni e de Anselma Maria Leme 
Barianni.
Regislaine Keila de Macêdo, estado 
civil solteira, profi ssão técnica de enfer-
magem, nascida em Guarulhos, SP no 
dia dezessete de fevereiro de mil nove-
centos e setenta e nove (17/02/1979), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Iraci das 
Graças Macêdo.

Douglas Augusto dos Santos, estado 
civil solteiro, profi ssão encarregado de 
conferência, nascido em Guarulhos, SP 
no dia vinte e quatro de março de mil no-
vecentos e oitenta e cinco (24/03/1985), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Joacir dos 
Santos e de Silvia Augusto dos Santos.
Vanessa Vieira da Silva, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e três de 
agosto de mil novecentos e oitenta e seis 
(23/08/1986), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Germano Bispo da Silva e de Janete 
Vieira das Chagas Silva.

Fernando Aparecido dos Santos, es-
tado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Distrito São Miguel Paulis-
ta, São Paulo, SP no dia dezessete de 
março de mil novecentos e oitenta e seis 
(17/03/1986), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Helio dos Santos e de Marcia Aparecida 
Gomes dos Santos.
Francisca Joelma Brito, estado civil 
solteira, profi ssão doméstica, nascida 
em Itapipoca (Reg.Distrito Aracatiara, 
Amontada), CE no dia dois de outu-
bro de mil novecentos e oitenta e nove 
(02/10/1989), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Edimilson Araújo Brito e de Maria Erizan 
Carneiro Brito.

André Luiz Machado Alecrim, estado 
civil solteiro, profi ssão serralheiro, nasci-
do em Uibaí, BA no dia treze de setem-
bro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(13/09/1984), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Gilvanito Silva Alecrim e de Maria Lúcia 
Machado Alecrim.
Jaine Gonçalves, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia trinta de 
maio de mil novecentos e noventa e dois 
(30/05/1992), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Juarez Gonçalves e de Maria Vera Lúcia 
Gonçalves.

Danilo Rafael da Silva Assis, estado 
civil solteiro, profi ssão vendedor técnico, 
nascido em Teresina (3º Ofício), PI no dia 
vinte e oito de março de mil novecentos 
e oitenta e oito (28/03/1988), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Maria Eliane da Silva 
Assis.
Layssa Segantini dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo (Reg.1º Subdistrito Gua-
rulhos), SP no dia nove de fevereiro de 
dois mil (09/02/2000), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Wesley Rodrigues dos San-
tos e de Cleiciane Segantini.

Samuel de Jesus Lobo, estado civil di-
vorciado, profi ssão conferente, nascido 
em Subdistrito Vila Maria, São Paulo, SP 
no dia onze de junho de mil novecentos 
e oitenta e sete (11/06/1987), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Fernando de Jesus Lobo 
e de Josefa Maria Lobo.
Pollyana de Almeida Barbosa, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de lim-
peza, nascida em Coruripe (Reg.São 
Sebastião), AL no dia vinte e cinco de ou-
tubro de mil novecentos e oitenta e seis 
(25/10/1986), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Marco Polo Barbosa de Carvalho e de 
Ozélia de Almeida.

Matheus Alexandre da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão assistente administrati-
vo, nascido em Arujá, SP no dia onze de 
setembro de mil novecentos e noventa e 
cinco (11/09/1995), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Givanildo da Silva e de Gisele 
Taise da Cruz.
Fernanda Maria Pardim Carneiro, es-
tado civil solteira, profi ssão farmacêutica, 
nascida em Distrito de São Miguel Pau-
lista, São Paulo, SP no dia dezessete de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e 
quatro (17/02/1994), residente e domicilia-
da em 2º Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Ely Wagner Thiaarley Carneiro e de 
Aparecida Batista Pardim Carneiro.

Edinaldo Pereira Santana, estado civil 
solteiro, profi ssão porteiro, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte de janeiro de 
mil novecentos e noventa (20/01/1990), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Edigar 
Raimundo Santana e de Maria do Socorro 
Pereira.
Nathana de Paula Cardoso, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo (Reg.1º Subdistrito de Guarulhos), 
SP no dia dezesseis de janeiro de mil no-
vecentos e noventa e três (16/01/1993), 
residente e domiciliada em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lha de Irineu Manoel 
Cardoso e de Edna Maria Cardoso.

Maurício Lima do Nascimento, estado 
civil solteiro, profi ssão montador de mó-
veis, nascido em Pedro Velho, RN no dia 
quatorze de março de mil novecentos e 
oitenta e um (14/03/1981), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de João Batista do Nascimento 
e de Maria da Piedade de Lima do Nas-
cimento.
Elaine Cristina de Oliveira, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia quatorze de junho de mil 
novecentos e setenta e oito (14/06/1978), 
residente e domiciliada em Subdistrito 
Tucuruvi, São Paulo, SP, fi lha de Heraldo 
Leal de Oliveira e de Maria Benedita de 
Oliveira.

Rolberfferson Marçal da Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão açougueiro, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia dezenove de 
novembro de mil novecentos e noventa e 
quatro (19/11/1994), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de José Marçal da Silva e de Josefa 
Hilda de Sousa.
Sabrina Rodrigues de Mattos, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em Diadema (Reg.1º Subdistrito 
de Guarulhos), SP no dia seis de janei-
ro de mil novecentos e noventa e quatro 
(06/01/1994), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Elias Simeão Rodrigues e de Rosimeire 
Aparecida de Mattos.

Alecsandro Nascimento de Souza, esta-
do civil solteiro, profi ssão operador de em-
pilhadeira, nascido em Guarulhos, SP no 
dia primeiro de abril de mil novecentos e 
oitenta e três (01/04/1983), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Lazarito Ribeiro de Souza e de 
Maria Celia Nascimento de Jesus Souza.
Lucilene Lino Mendes, estado civil sol-
teira, profi ssão ajudante geral, nascida 
em Guarulhos, SP no dia primeiro de 
junho de mil novecentos e noventa e um 
(01/06/1991), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Luciano Flaviano Lino e de Maria Rosa 
Mendes Lino.

José Alves da Silva, estado civil divorcia-
do, profi ssão autônomo, nascido em São 
Gonçalo dos Campos, BA no dia dez de 
julho de mil novecentos e cinquenta e sete 
(10/07/1957), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Judite Alves da Silva.
Ivone Idalina Duarte Alves da Silva, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP no dia vinte 
e nove de dezembro de mil novecentos e 
sessenta e dois (29/12/1962), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Manoel Idalino Duarte e 
de Itaci Sebastiana da Rocha.

Rui Ferreira dos Santos Junior, es-
tado civil solteiro, profi ssão estudante, 
nascido em São Paulo (Reg.Distrito Er-
melino Matarazzo), SP no dia doze de 
junho de mil novecentos e noventa e sete 
(12/06/1997), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Rui Ferreira dos Santos e de Edanielly 
Pardim Silva.
Mônica Akita Piccino, estado civil sol-
teira, profi ssão contadora, nascida em 
Subdistrito Bela Vista, São Paulo, SP no 
dia onze de setembro de mil novecentos 
e oitenta e nove (11/09/1989), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Enio Armando Piccino e 
de Ivone Matiko Akita Piccino.

Cássio Thomaz Fernandes Aquino, 
estado civil solteiro, profi ssão corretor de 
imóveis, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e sete de maio de mil novecentos e 
oitenta e oito (27/05/1988), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de José Carlos de Aquino 
e de Maria do Carmo Fernandes Aquino.
Thaís Gava Valeri, estado civil solteira, 
profi ssão supervisora de atendimento, 
nascida em São Paulo, SP no dia cinco de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e 
um (05/02/1991), residente e domiciliada 
em Subdistrito Liberdade, São Paulo, SP, 
fi lha de Julio Valeri Junior e de Joselaide 
Gava Valeri.

Hugo Rogério Moreira, estado civil sol-
teiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Centenário do Sul, PR no dia doze de 
abril de mil novecentos e oitenta e três 
(12/04/1983), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Jucelino Marcelino Moreira e de Maria Lu-
cia Sales Moreira.
Adriana de Sousa Santos, estado civil 
solteira, profi ssão administradora, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia onze de 
maio de mil novecentos e oitenta e oito 
(11/05/1988), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Joaquim Camilo dos Santos e de Neide 
de Sousa Santos.

Moisés Fernando Marques Ferreira, 
estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
refrigeração, nascido em Guarulhos, SP 
no dia treze de outubro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (13/10/1985), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Antonio Fernando 
Ferreira e de Maria Edileuza Marques da 
Silva Ferreira.
Cirila Macedo da Silva, estado civil divor-
ciada, profi ssão líder de bar, nascida em 
São Paulo (Casa Verde), SP no dia vinte e 
seis de agosto de mil novecentos e oitenta 
e seis (26/08/1986), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Antonio Conceição da Silva e de 
Maria Lucia Macedo da Silva.

Thiago Suares Verginassi Oliveira, es-
tado civil divorciado, profi ssão controlador 
de tráfego, nascido em São Paulo, SP no 
dia vinte e três de dezembro de mil no-
vecentos e oitenta e seis (23/12/1986), 
residente e domiciliado em neste Subdis-
trito, Guarulhos, SP, fi lho de Wilson Rosa 
de Oliveira e de Edna Suares Verginassi 
Oliveira.
Graziela Aparecida Anhani, estado civil 
solteira, profi ssão assistente administra-
tivo, nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e seis de agosto de mil novecentos 
e oitenta e nove (26/08/1989), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Adelino Anhani e de 
Maria José da Silva.

Ancelmo Almeida Goes, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de vendas, 
nascido em Paratinga, BA no dia oito de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
três (08/02/1983), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de Ermelino Pereira Goes e de Maria Al-
meida Goes.
Ronilza Oliveira da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão balconista, nascida 
em Paratinga, BA no dia dois de novem-
bro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(02/11/1984), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Ronilce Félix da Silva e de Carlionisia 
Francisca de Oliveira.

Rodrigo Braga Malavase, estado civil 
divorciado, profi ssão gerente comercial, 
nascido em Guarulhos, SP no dia trinta e 
um de maio de mil novecentos e oitenta e 
dois (31/05/1982), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho 
de José Rafael Malavase e de Rosangela 
Cardoso Braga Malavase.
Gisele Cristine de Araujo, estado civil 
solteira, profi ssão analista de tradema-
rketing, nascida em Guarulhos, SP no dia 
dezesseis de março de mil novecentos e 
oitenta e um (16/03/1981), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Otavio Teodoro de Araujo e de 
Claudemira Aparecida Biscassi de Araujo.

Gustavo Yan Otani, estado civil sol-
teiro, profi ssão analista de ti, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e sete 
de abril de mil novecentos e noventa e 
cinco (27/04/1995), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Rogerio Kenji Otani e de 
Marcia Regina Ferreira da Silva.
Gabriela Rossi Santiago, estado civil 
solteira, profi ssão enfermeira, nascida 
em Guarulhos, SP no dia seis de julho 
de mil novecentos e noventa e quatro 
(06/07/1994), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Marcos Negrão Santiago e de 
Cirlaine Aparecida Rossi Santiago.

Kaick Armenio da Silva Lobo, esta-
do civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Ubatuba, SP no dia vinte 
e sete de dezembro de mil novecentos 
e noventa e oito (27/12/1998), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Ivani de Souza 
Lobo e de Cristiane da Silva.
Millena Silva Geraldeli Brito, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de enfer-
magem, nascida em Guarulhos, SP no 
dia dez de outubro de mil novecentos 
e noventa e oito (10/10/1998), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Aristídes Geral-
deli de Brito e de Miriam da Silva Brito.

Luiz Gomes Filho, estado civil divor-
ciado, profi ssão empacotador, nascido 
em Serrolândia, BA no dia vinte e nove 
de julho de mil novecentos e sessenta 
e seis (29/07/1966), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Luiz Gomes Neto e de Hilda 
Santilha de Sousa Gomes.
Maria Eliene Souza, estado civil divor-
ciada, profi ssão cozinheira, nascida em 
Guanambi, BA no dia vinte e oito de ou-
tubro de mil novecentos e setenta e um 
(28/10/1971), residente e domiciliada 
em Campinas, SP, fi lha de Antonio de 
Souza e de Maria Hilda de Souza.

Roberto Yudi Hirahara, estado civil 
divorciado, profi ssão comerciante, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia nove de 
fevereiro de mil novecentos e setenta e 
sete (09/02/1977), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Roberto Hirahara e de She-
tuco Misaki Hirahara.
Carolina Rodrigues da Silva, esta-
do civil solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida em Subdistrito Indianópolis, 
São Paulo, SP no dia primeiro de ja-
neiro de mil novecentos e oitenta e três 
(01/01/1983), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Edimilson Rodrigues da Silva 
e de Maria Helena Rodrigues da Silva.

José Adnnann Paz Oliveira Filho, es-
tado civil solteiro, profi ssão pintor, nas-
cido em São Paulo (Reg.1º Subdistrito 
de Guarulhos), SP no dia vinte e seis 
de abril de mil novecentos e noventa 
(26/04/1990), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de José Adnnann Paz Oliveira e 
de Marlene Candido de Freitas Oliveira.
Rafaela Lima da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em Ipiaú, BA no dia cinco de dezem-
bro de mil novecentos e noventa e dois 
(05/12/1992), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Angelito Lima da Silva e de Rita 
Lima de Sousa.

Edson Moraes da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão frentista, nascido em 
São Caetano do Sul, SP no dia vinte de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e 
cinco (20/12/1985), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Josael Izidoro da Silva e de 
Maria Sônia Moraes.
Cristiane Manso da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão doméstica, nascida 
em Guarulhos, SP no dia vinte e cinco 
de dezembro de mil novecentos e oi-
tenta e quatro (25/12/1984), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de José Carlos Fernan-
des da Silva e de Maria José Manso.

Wellington Azevedo Belo, estado civil 
solteiro, profi ssão enfermeiro, nascido 
em Subdistrito Penha de França, São 
Paulo, SP no dia cinco de dezem-
bro de mil novecentos e oitenta e um 
(05/12/1981), residente e domiciliado 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lho de José Vieira Belo Filho e de Rosa 
Maria de Azevedo Belo.
Priscila Candido Scarabel da Silva, 
estado civil solteira, profi ssão enge-
nheira civil, nascida em São Paulo 
(Reg.Subdistrito Alto da Moóca), SP no 
dia vinte e oito de outubro de mil nove-
centos e noventa e dois (28/10/1992), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Roberto 
Candido da Silva e de Sonia Scarabel 
da Silva.

Tiago Luis Perella Pollon, estado civil 
divorciado, profi ssão músico, nascido 
em Guarulhos, SP no dia dezessete de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e 
cinco (17/12/1985), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Apparecido Pollon e de Már-
cia Aparecida Perella.
Stephanie Klassa Cardoso 
Sant’Anna, estado civil solteira, pro-
fi ssão cantora, nascida em Subdistrito 
Jardim Paulista, São Paulo, SP no dia 
dezenove de janeiro de mil novecentos 
e noventa e um (19/01/1991), residen-
te e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Herbert Klassa 
Marciano Sant’Anna e de Marilda Klas-
sa Cardoso Sant’Anna.

Fabio Bertoldo Lira, estado civil sol-
teiro, profi ssão professor, nascido em 
Subdistrito Santa Efi gênia, São Paulo, 
SP no dia quinze de janeiro de mil no-
vecentos e setenta e sete (15/01/1977), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Jose 
Bertoldo de Lira e de Celina Marcelina 
de Lira.
Aline Denise de Melo Sousa, estado 
civil solteira, profi ssão professora, nas-
cida em Subdistrito Belenzinho, São 
Paulo, SP no dia seis de maio de mil no-
vecentos e oitenta e cinco (06/05/1985), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de João 
Alves de Sousa e de Maria Nazaré de 
Melo.

Atila Gomes Pinheiro, estado civil sol-
teiro, profi ssão ajudante de carga e des-
carga, nascido em Guarulhos, SP no dia 
vinte e um de outubro de mil novecentos 
e noventa e seis (21/10/1996), residen-
te e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Mateus de Lima 
Pinheiro e de Lucidalva Bezerra Gomes.
Larissa Soledade da Hora, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administra-
tivo, nascida em Guarulhos, SP no dia 
oito de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e nove (08/02/1999), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Andrenildes Correia 
da Hora e de Mailda Nascimento Sole-
dade.

Ricardo Talarico Zonta Junior, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar de servi-
ços gerais, nascido em Guarulhos, SP 
no dia vinte e oito de abril de mil nove-
centos e oitenta (28/04/1980), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Ricardo Talarico Zon-
ta e de Sonia Roseli Cerqueira Zonta.
Keila do Nascimento Silveira, estado 
civil solteira, profi ssão promotora de 
vendas, nascida em Guarulhos, SP no 
dia dezenove de fevereiro de mil no-
vecentos e oitenta e seis (19/02/1986), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de Leonar-
do Silveira e de Ana Lucia Bezerra do 
Nascimento.

Caio Rodrigo Santos Morais, estado 
civil solteiro, profi ssão agente dos cor-
reios, nascido em São Paulo, SP no dia 
vinte e um de maio de mil novecentos 
e noventa (21/05/1990), residente e 
domiciliado em Subdistrito Tucuruvi, 
São Paulo, SP, fi lho de Vagner Morais 
e de Paula Virginia de Oliveira Santos 
Morais.
Camila Januário Santos, estado civil 
solteira, profi ssão confeiteira, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia dois de 
outubro de mil novecentos e noventa 
(02/10/1990), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lha de Ilson Januário Santos e de Juracy 
Alves Santos.

Zaqueu de Oliveira, estado civil sol-
teiro, profi ssão advogado, nascido em 
Subdistrito Santana, São Paulo, SP no 
dia oito de agosto de mil novecentos e 
oitenta e três (08/08/1983), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Laelson Otoniel de 
Oliveira e de Rosa Neuma de Oliveira.
Jéssica Rezende, estado civil solteira, 
profi ssão enfermeira, nascida em Gua-
rulhos, SP no dia primeiro de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e dois 
(01/02/1992), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi -
lha de Jaime Candido de Rezende e de 
Vera Lúcia da Silva Rezende.

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:



www.guarulhoshoje.com.br terça-feira, 10 de setembro de 201914

Jailson Moreira, estado civil divorciado, profi ssão 
comerciante, nascido em Recife, PE no dia dez 
de outubro de mil novecentos e sessenta e sete 
(10/10/1967), residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de Jose Moreira 
Sobrinho e de Maria José Helena Moreira.
Mércia de Cássia Marques Souza, estado civil 
divorciada, profi ssão autônoma, nascida em 
Subdistrito Vila Guilherme, São Paulo, SP no dia 
dez de maio de mil novecentos e setenta e oito 
(10/05/1978), residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de Valdenor Mar-
ques Souza e de Zenilda Rosa de Souza.

 Francisco Mateús Mota, estado civil solteiro, 
profi ssão manobrista, nascido em Distrito de Al-
godões, Independência, CE no dia vinte e sete 
de julho de mil novecentos e sessenta e oito 
(27/07/1968), residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de José Mateús 
Mota e de Maria Osvaldina Mota.
Elisangela Tomaz da Silva, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de hipermercado, nascida 
em São Paulo (Reg.1º Subdistrito de Guarulhos), 
SP no dia treze de novembro de mil novecentos e 
setenta e nove (13/11/1979), residente e domicilia-
da em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Gildo Tomaz da Silva e de Ivone Distadio da Silva.

José Henrique Ferreira Delfi no, estado civil di-
vorciado, profi ssão motorista, nascido em Codó, 
MA no dia vinte e três de fevereiro de mil nove-
centos e setenta e um (23/02/1971), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Antonio Medeiros Delfi no e de Antonia 
Ferreira Delfi no.
Vera Lucia de Souza Furlani, estado civil soltei-
ra, profi ssão comerciante, nascida em Subdistrito 
Ipiranga, São Paulo, SP no dia quinze de junho de 
mil novecentos e setenta (15/06/1970), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Rubens Furlani e de Eurides de Sou-
za Furlani.

Gustavo Oliveira Paixão, estado civil solteiro, 
profi ssão policial militar, nascido em São Paulo 
(Reg.1º Subdistrito de Guarulhos), SP no dia de-
zoito de junho de mil novecentos e noventa e seis 
(18/06/1996), residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de Ronaldo Leite 
da Paixão e de Eline Nunes de Oliveira Paixão.
Beatriz Cordeiro Salviano, estado civil solteira, 
profi ssão recepcionista, nascida em Guarulhos, 
SP no dia cinco de setembro de mil novecentos 
e noventa e seis (05/09/1996), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha 
de Aparecido Donisete Salviano e de Adriana 
Cordeiro Salviano.

Aleandro Silva de Souza, estado civil solteiro, 
profi ssão acabador, nascido em Santana do 
Ipanema (Reg.Mata Grande), AL no dia quator-
ze de junho de mil novecentos e noventa e seis 
(14/06/1996), residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de José Luiz de 
Souza e de Delma Rodrigues Silva de Souza.
Érica Siqueira de Souza, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em Mata 
Grande, AL no dia quinze de outubro de mil nove-
centos e noventa e nove (15/10/1999), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Damião Silva de Souza e de Alielza 
Siqueira de Souza.

Silvio Dias Medrado, estado civil solteiro, pro-
fi ssão chaveiro, nascido em Ourinhos, SP no dia 
dez de março de mil novecentos e sessenta e três 
(10/03/1963), residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de Nelson Dias 
Medrado e de Angelina Flausino Medrado.
Irene Maria dos Santos, estado civil divorciada, 
profi ssão comerciante, nascida em Piscamba, 
MG no dia vinte e cinco de novembro de mil nove-
centos e cinquenta e oito (25/11/1958), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lha de Jose Vitor dos Santos e de Terezinha 
Alexandrina das Merces.

Eudes Neuquerlei de Alencar Pedrosa, estado 
civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Itamaraju (Reg.Ilhéus, 1º Ofício), BA no dia vinte 
e sete de junho de mil novecentos e oitenta e 
cinco (27/06/1985), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de Antonio 
Newton Pedrosa e de Maria Roselia de Alencar 
Pedrosa.
Raissa Nataly Mendes Zanoni, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em Guarulhos, SP 
no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e 
noventa e oito (19/01/1998), residente e domicilia-
da em 2º Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de Tarsis 
Zanoni e de Marildélia Paes Mendes Zanoni.

Pedro Cesar Barbalho, estado civil divorciado, 
profissão contador, nascido em Descalvado, SP 
no dia dezoito de agosto de mil novecentos e 
sessenta e seis (18/08/1966), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filho de Pedro Barbalho Neto e de Alice Alves 
Barbalho.
Elaine Cristina Rodrigues da Silva, estado 
civil divorciada, profissão auxiliar administrati-
vo, nascida em São Paulo (Reg.1º Subdistrito 
Guarulhos), SP no dia quatro de outubro de mil 
novecentos e setenta (04/10/1970), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
filha de João Rodrigues da Silva e de Rita de 
Cássia da Silva.

Julio Cesar Correa Campos, estado civil soltei-
ro, profissão farmacêutico, nascido em Subdis-
trito Cambuci, São Paulo, SP no dia quinze de 
dezembro de mil novecentos e noventa e um 
(15/12/1991), residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de Francisco 
Campos e de Dalvina Correa Campos.
Maxilene Soares Corrêa, estado civil soltei-
ra, profissão advogada, nascida em Rio de 
Janeiro (Reg.6º Registro Civil), RJ no dia seis 
de janeiro de mil novecentos e noventa e dois 
(06/01/1992), residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de Rocindes 
José Corrêa e de Edna Soares Corrêa.

Anderson Aurelio da Costa Rodrigues, 
estado civil solteiro, profissão autônomo, nas-
cido em Guarulhos, SP no dia vinte e três de 
novembro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(23/11/1984), residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de João Carlos 
Rodrigues e de Maria Luiza da Costa Rodrigues.
Zinete Leal de Oliveira, estado civil solteira, 
profissão autônoma, nascida em Santa Isabel 
do Ivaí, PR no dia primeiro de janeiro de mil no-
vecentos e oitenta e um (01/01/1981), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de José Florentino de Oliveira e de Geni 
Souza de Oliveira.

Adriano Armando da Costa Rodrigues, 
estado civil solteiro, profissão auxiliar adminis-
trativo, nascido em Guarulhos, SP no dia cinco 
de março de mil novecentos e setenta e oito 
(05/03/1978), residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de João Carlos 
Rodrigues e de Maria Luiza da Costa Rodrigues.
Adriana Jácome de França, estado civil di-
vorciada, profissão confeiteira, nascida em São 
Paulo, SP no dia vinte e um de dezembro de 
mil novecentos e setenta e um (21/12/1971), 
residente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de João Soares de França 
e de Maria Lucelia Pereira Jácome de França.

Felipe Ilton Paiva Santos, estado civil solteiro, 
profissão advogado, nascido em Subdistrito 
Moóca, São Paulo, SP no dia primeiro de abril 
de mil novecentos e noventa e um (01/04/1991), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Mario Ilton Marques San-
tos e de Ana Lucia de Paiva Santos.
Vanessa Franco dos Santos, estado civil 
solteira, profissão advogada, nascida em São 
Paulo (Reg.Subdistrito Vila Guilherme), SP no 
dia treze de abril de mil novecentos e noventa 
(13/04/1990), residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de Eliezer Car-
doso dos Santos e de Vilma Franco Machado 
dos Santos.

Kaique Richard Bandeira Brito, estado civil 
solteiro, profissão promotor de vendas, nascido 
em Guarulhos, SP no dia vinte e oito de de-
zembro de mil novecentos e noventa e cinco 
(28/12/1995), residente e domiciliado em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de Jonas Crepal-
di Brito e de Gleise Fagnani Bandeira.
Lays Nailla da Silva Santos, estado civil soltei-
ra, profissão auxiliar administrativo, nascida em 
Guarulhos, SP no dia vinte e sete de janeiro de 
mil novecentos e noventa e sete (27/01/1997), 
residente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Ezequiel Alves dos San-
tos e de Mercedes Machado da Silva Santos.

Ian Gabriel de Alencar Figueiredo, estado civil 
solteiro, profissão 1/2 oficial de soldador, nascido 
em Guarulhos, SP no dia cinco de fevereiro de 
mil novecentos e noventa e nove (05/02/1999), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filho de Wéllington Brito Figuei-
redo e de Valquiria Elisabete de Alencar Figuei-
redo.
Raquel Cristina dos Santos Evangelista, 
estado civil solteira, profissão biomédica, nas-
cida em Guarulhos, SP no dia vinte e sete de 
dezembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(27/12/1994), residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de João Bosco 
Evangelista e de Marlene Francisca dos Santos 
Evangelista.

Luiz Tadeu Pedretti, estado civil viúvo, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP no dia vin-
te e oito de abril de mil novecentos e sessenta 
e cinco (28/04/1965), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de Durval 
Pedretti e de Thereza Benetti Pedretti.
Daniela Felizardo, estado civil divorciada, pro-
fissão chefe de cozinha, nascida em São Paulo, 
SP no dia oito de junho de mil novecentos e 
sessenta e oito (08/06/1968), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha 
de Elzira Martha Felizardo.

Gabriel de Melo Santos, estado civil solteiro, 
profi ssão analista de riscos bancário, nascido 
em São Paulo, SP no dia dez de setembro de 
mil novecentos e noventa e dois (10/09/1992), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Danilo dos Santos e de 
Maria das Dores de Melo Santos.
Francielle Novais Padrão, estado civil solteira, 
profi ssão instrumentadora cirúrgica, nascida 
em São Paulo, SP no dia primeiro de agosto 
de mil novecentos e noventa (01/08/1990), re-
sidente e domiciliada em Subdistrito Lapa, São 
Paulo, SP, fi lha de José Rodrigues Padrão e de 
Arcanja Isabel Novais Padrão.

Rafael Pinheiro Araujo, estado civil solteiro, 
profi ssão operador de caixa, nascido em Gua-
rulhos, SP no dia vinte e sete de outubro de 
mil novecentos e noventa e seis (27/10/1996), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Rogerio Alves de Araujo 
e de Simone Pinheiro e Silva.
Larissa Paulino Tavora, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em 
Guarulhos, SP no dia quinze de março de mil 
novecentos e noventa e nove (15/03/1999), 
residente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de José de Lima Tavora e 
de Patricia Silva Paulino Tavora.

Fábio Rodrigues Chaves, estado civil divor-
ciado, profi ssão vigilante, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia vinte e quatro de setembro de 
mil novecentos e setenta e cinco (24/09/1975), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de João Dias Chaves Filho 
e de Ruth Rodrigues de Moura Chaves.
Maria do Socorro da Silva, estado civil viúva, 
profi ssão professora, nascida em Calçado, PE 
no dia quinze de novembro de mil novecentos 
e setenta e cinco (15/11/1975), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José 
Guedes dos Santos e de Quitéria Montanha 
Silva dos Santos.

João Joel Barbosa, estado civil viúvo, pro-
fi ssão construtor civil, nascido em São Paulo, 
SP no dia três de abril de mil novecentos e 
cinquenta e três (03/04/1953), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de João Barbosa e de Oscalina da Fon-
seca Barbosa.
Josenita Batista da Silva, estado civil solteira, 
profi ssão aposentada, nascida em Ibicoara, BA 
no dia primeiro de março de mil novecentos e 
sessenta e sete (01/03/1967), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Benedito Quirino da Silva e de Floriza 
Novais Silva.

Emerson dos Santos, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de produção, nascido em 
Guarulhos, SP no dia quatorze de maio de 
mil novecentos e oitenta e oito (14/05/1988), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de João Valero Santos e 
de Maria de Lourdes Santos.
Erika Lima Oliveira, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida em 
Guarulhos, SP no dia dezessete de março de 
mil novecentos e oitenta e nove (17/03/1989), 
residente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Ailton Joaquim de Oli-
veira e de Clarina de Fátima Lima Oliveira.

Jônatas Rodrigues de Oliveira, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante de pedreiro, nasci-
do em Guarulhos, SP no dia quatorze de maio 
de mil novecentos e noventa (14/05/1990), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Jair Souza de Oliveira e 
de Tania Maria Rodrigues de Oliveira.
Kauany Cristina Bispo dos Santos Pedroso, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Guarulhos, SP no dia quatorze de janeiro de mil 
novecentos e noventa e sete (14/01/1997), 
residente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lha de Luciano Pedroso de 
Moraes e de Katia Bispo dos Santos de Matos.

Denildo Dias da Silva, estado civil divorciado, 
profi ssão pintor, nascido em Ilha das Flores, SE 
no dia vinte e três de maio de mil novecentos 
e setenta e três (23/05/1973), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Pedro Dias da Silva e de Maria das 
Graças Silva.
Maria Izabel dos Santos, estado civil divorcia-
da, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em 
Aracaju, SE no dia três de julho de mil nove-
centos e setenta (03/07/1970), residente e do-
miciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lha de Durval Pastora dos Santos e de Maria 
Luiza dos Santos.

Dione Damascena Benevides, estado civil 
solteiro, profi ssão operador de equipamento, 
nascido em Ibitiara (Reg.Distrito Olhos D’Água 
do Seco), BA no dia seis de março de mil nove-
centos e noventa (06/03/1990), residente e do-
miciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, 
fi lho de Joaquim Silva Benevides e de Evilene 
Damacena Jorge.
Antonia Gabriela Lima dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nas-
cida em Canindé (Reg.Madalena), CE no dia 
dezesseis de julho de mil novecentos e noven-
ta e um (16/07/1991), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Antônio Marcos Pereira dos Santos e de Silvia 
Helena Silva Lima.

Daniel Muniz Campos, estado civil solteiro, 
profissão vendedor, nascido em Subdistrito Bela 
Vista, São Paulo, SP no dia trinta e um de março 
de mil novecentos e noventa (31/03/1990), resi-
dente e domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, filho de André David Pita Campos e de 
Sildevania Muniz Pita Campos.
Nájila Silva de Oliveira, estado civil solteira, pro-
fissão turismologa, nascida em Guarulhos, SP 
no dia primeiro de novembro de mil novecentos 
e noventa e dois (01/11/1992), residente e domi-
ciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha 
de Adair Batista de Oliveira e de Saionára Maria 
da Silva Oliveira.

Jonas Lima Carvalho, estado civil solteiro, pro-
fissão autônomo, nascido em Guarulhos, SP no 
dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e 
oitenta e dois (26/09/1982), residente e domicilia-
do em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de 
Nestor Almeida Carvalho e de Sônia Alcântara 
Lima Carvalho.
Andréia da Mota, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida em Subdistrito Tatuapé, São 
Paulo, SP no dia nove de novembro de mil nove-
centos e oitenta e quatro (09/11/1984), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de Judite Paes da Mota.

Valdinei Pereira dos Santos, estado civil soltei-
ro, profissão segurança, nascido em Guarulhos, 
SP no dia quatro de outubro de mil novecentos 
e noventa e sete (04/10/1997), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho 
de Marcos Antonio Silva Santos e de Andrea 
Pereira da Silva.
Amanda Miranda de Araujo, estado civil soltei-
ra, profissão auxiliar administrativo, nascida em 
São Paulo (Reg.1º Subdistrito Guarulhos), SP 
no dia dois de abril de mil novecentos e noventa 
e sete (02/04/1997), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de Cicero 
Miranda de Araujo e de Sebastiana da Silva 
Araújo.

Thiago Costa do Nascimento, estado civil sol-
teiro, profissão autônomo, nascido em São Pau-
lo, SP no dia vinte de junho de mil novecentos e 
oitenta e sete (20/06/1987), residente e domici-
liado em Distrito de Guaianases, São Paulo, SP, 
filho de Manoel Costa do Nascimento e de Maria 
Adelaide do Nascimento.
Denise Santana Repelle, estado civil divorcia-
da, profissão auxiliar administrativo, nascida em 
São Paulo, SP no dia vinte e seis de dezembro 
de mil novecentos e setenta e três (26/12/1973), 
residente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de Luiz Repelle e de Dionizia 
Santana Repelle.

Ezequiel Garcia de Oliveira, estado civil soltei-
ro, profissão operador de máquina, nascido em 
Subdistrito Vila Maria, São Paulo, SP no dia de-
zoito de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e um (18/12/1981), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho de Antonio 
Garcia de Oliveira e de Cleuza Aparecida Fadini 
de Oliveira.
Jakeline Coito de Lacerda, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de enfermagem, nascida em 
Subdistrito Santana, São Paulo, SP no dia seis 
de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(06/09/1985), residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de Isaias Pereira 
de Lacerda e de Conceição Nunes Coito.

 Henrique Souza da Silva, estado civil solteiro, 
profissão auxiliar de rampa, nascido em Olho 
d’Água das Flores (Reg.São José da Tapera), 
AL no dia vinte e sete de outubro de mil nove-
centos e noventa e oito (27/10/1998), residente 
e domiciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filho de Rosivaldo Pedro da Silva e de Maria 
Valdirene Mendonça de Souza.
Amanda Carvalho da Silva, estado civil soltei-
ra, profissão do lar, nascida em Guarulhos, SP 
no dia treze de maio de dois mil (13/05/2000), 
residente e domiciliada em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, filha de José Nilton Lima da Silva 
e de Edirani dos Santos Carvalho.

Fábio Azevedo de Lima, estado civil divorcia-
do, profissão auxiliar operacional, nascido em 
Cabo (Reg.Distrito Ponte dos Carvalhos), PE 
no dia vinte e nove de maio de mil novecentos 
e setenta e oito (29/05/1978), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho 
de Luiz Azevedo de Lima e de Maria de Lourdes 
Batista da Silva.
Kelly Veronica Tavares de Lemos, estado 
civil divorciada, profissão do lar, nascida em 
Subdistrito Tucuruvi, São Paulo, SP no dia oito 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(08/01/1984), residente e domiciliada em neste 
Subdistrito, Guarulhos, SP, filha de Domingos 
Belarmino de Lemos e de Libania Tavares do 
Nascimento Lemos.

Thiago de Silos da Silva, estado civil solteiro, 
profissão estagiário de educação física, nascido 
em Subdistrito Barra Funda, São Paulo, SP no 
dia vinte e sete de junho de mil novecentos e 
oitenta e seis (27/06/1986), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, filho 
de Manoel Amaral da Silva e de Izaura de Silos.
Marta Alessandra da Silva Prado, estado 
civil solteira, profissão enfermeira, nascida em 
Guarulhos, SP no dia trinta de maio de mil nove-
centos e noventa e três (30/05/1993), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, filha de André Luiz Batista do Prado e de Ana 
Cristina da Silva Prado.

Dihemes Gadêlha de Sousa, estado 
civil solteiro, profi ssão armador, nasci-
do em Milagres (Reg.1º Ofício), CE no 
dia dois de outubro de mil novecentos e 
oitenta e oito (02/10/1988), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lho de Francisco Assis de 
Sousa e de Damiana Gadêlha de Sousa.
Sara Maria de Deus, estado civil soltei-
ra, profi ssão atendente, nascida em São 
Paulo (Reg.Subdistrito Lapa), SP no dia 
oito de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e dois (08/12/1982), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Ovidio João de Deus e 
de Josefi na Maria de Deus.

Henrique Campana, estado civil soltei-
ro, profi ssão desenvolvedor de sistemas, 
nascido em Osasco (2º Subdistrito), 
SP no dia vinte e um de março de mil 
novecentos e noventa (21/03/1990), re-
sidente e domiciliado em Arujá, SP, fi lho 
de Pedro Valter Campana e de Maria das 
Graças Medeiros Campana.
Jéssica de Moraes Barboza, estado 
civil solteira, profi ssão arquiteta, nascida 
em Guarulhos, SP no dia dezoito de ju-
lho de mil novecentos e noventa e cinco 
(18/07/1995), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Aguinaldo Laurindo Barboza e de Sirlei 
Ferreira de Moraes Barboza.

Rafael Cardoso Gomes, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar almoxarifado, 
nascido em São Paulo, SP no dia dezoito 
de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e cinco (18/12/1985), residente e domi-
ciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Celso Ferreira Gomes e de 
Dirce Guardiano Cardoso Gomes.
Meiry Elizabeth Elias da Costa, estado 
civil solteira, profi ssão assistente de pós 
venda, nascida em São Paulo, SP no 
dia doze de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e nove (12/01/1989), residente e 
domiciliada em Subdistrito Tucuruvi, São 
Paulo, SP, fi lha de Sebastião Elias da 
Costa e de Lidia Elias da Costa.

Fernando Torres Mozelli, estado civil 
solteiro, profi ssão logistica, nascido em 
Guarulhos, SP no dia vinte e quatro de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e 
quatro (24/01/1984), residente e domici-
liado em Distrito Itaquera, São Paulo, SP, 
fi lho de Florival Mozelli dos Santos e de 
Valdelice Torres do Nascimento Mozelli.
Amanda Dias Fernandes, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista, nascida 
em São Paulo (Vila Maria), SP no dia 
cinco de março de mil novecentos e no-
venta e quatro (05/03/1994), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de João Albino Fernandes 
e de Josefa Nonete Alves Dias.

José Paulo de Souza Junior, estado 
civil solteiro, profi ssão padeiro, nascido 
em Teixeira de Freitas, BA no dia vinte 
e quatro de julho de mil novecentos e 
noventa e sete (24/07/1997), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de José Paulo de Souza e 
de Liliany Ferreira Barboza.
Maria Nicole de Jesus Santos, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de escri-
tório, nascida em Guarulhos, SP no dia 
vinte e um de dezembro de mil nove-
centos e noventa e nove (21/12/1999), 
residente e domiciliada em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lha de João Zito 
de Jesus Santos e de Josefa Raimunda 
dos Santos.

Genival de Oliveira Reis, estado civil 
divorciado, profi ssão aposentado, nasci-
do em Ibicaraí, BA no dia vinte e seis de 
setembro de mil novecentos e cinquenta 
e oito (26/09/1958), residente e domici-
liado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Cícero Simões dos Reis e de 
Josefa Oliveira dos Reis.
Maria Stella Pereira dos Santos, esta-
do civil divorciada, profi ssão do lar, nas-
cida em Miguel Calmon, BA no dia vinte 
e cinco de agosto de mil novecentos e 
sessenta e oito (25/08/1968), residente e 
domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Izidro Pereira dos San-
tos e de Mauricia Barbosa.

Carlos Gomes Lopes Junior, estado 
civil solteiro, profi ssão preparador au-
tomotivo, nascido em Fortaleza (Reg.1º 
Ofício), CE no dia dois de abril de mil no-
vecentos e noventa e dois (02/04/1992), 
residente e domiciliado em neste Sub-
distrito, Guarulhos, SP, fi lho de Carlos 
Gomes Lopes e de Maria do Livramento 
Ferreira Gomes.
Railine Guarim Martins, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista, nasci-
da em Fortaleza (Reg.2º Ofício), CE no 
dia cinco de agosto de mil novecentos e 
noventa e nove (05/08/1999), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Gua-
rulhos, SP, fi lha de Antonio Francisco 
Pereira Martins e de Maria Rozimeire 
Alves Guarim.

Rafael Martins da Silva, estado civil 
divorciado, profi ssão auxiliar de manu-
tenção, nascido em Rio de Janeiro, RJ 
no dia doze de agosto de mil novecentos 
e oitenta e dois (12/08/1982), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lho de Edson Alves da Silva e 
de Irani Martins da Silva.
Eliete Alves de Souza, estado civil di-
vorciada, profi ssão cuidadora, nascida 
em Jaguaquara, BA no dia três de janei-
ro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(03/01/1985), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Agenor Pinheiro de Souza e de Dalvina 
Alves de Souza.

Marcos Rodriguez Moran, estado civil divor-
ciado, profi ssão químico, nascido em Guaru-
lhos, SP no dia dezessete de outubro de mil 
novecentos e sessenta e um (17/10/1961), 
residente e domiciliado em neste Subdistrito, 
Guarulhos, SP, fi lho de Aurelio Rodriguez Pa-
lacios e de Amada Moran Sanchez.
Marli Giorgi, estado civil divorciada, profi s-
são psicóloga, nascida em Subdistrito Penha 
de França, São Paulo, SP no dia vinte e três 
de janeiro de mil novecentos e sessenta e 
um (23/01/1961), residente e domiciliada 
em neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Gaetano Giorgi e de Elvira Ambrozio Giorgi.

Matheus Lacerda de Siqueira, estado ci-
vil solteiro, profi ssão consultor, nascido em 
Paulo Afonso, BA no dia vinte e quatro de 
maio de mil novecentos e noventa e seis 
(24/05/1996), residente e domiciliado em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lho de 
Manoel Messias Correia de Siqueira e de 
Valdenez Lacerda de Siqueira.
Isadora Máximo, estado civil solteira, pro-
fi ssão marketóloga, nascida em Pouso 
Alegre (Reg.Cambuí), MG no dia seis de 
março de mil novecentos e noventa e nove 
(06/03/1999), residente e domiciliada em 
neste Subdistrito, Guarulhos, SP, fi lha de 
Devair Fermino Máximo e de Juçara Pereira 
Máximo.

Kelvin dos Santos Araujo, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante de motorista, 
nascido em Guarulhos, SP no dia oito de 
janeiro de dois mil (08/01/2000), residente e 
domiciliado em neste Subdistrito, Guarulhos, 
SP, fi lho de Laelson Marinho de Araujo e de 
Laineide dos Santos.
Julia Maria Lemos de Souza, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, nasci-
da em Guarulhos, SP no dia vinte e cinco de 
fevereiro de dois mil (25/02/2000), residente 
e domiciliada em neste Subdistrito, Guaru-
lhos, SP, fi lha de Evandro Oliveira de Souza 
e de Iara Valeria Constantino de Lemos.

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

da Lei. 

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

imprensa local. 
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ANUNCIE 
SUAS 

PUBLICAÇÕES 
LEGAIS

11-98703-0146

Ford Edge
3.5 Limited AWD V6 24V 

Gasolina 2014/15
unico dono, 100mil km, toda 

revisada R$75 Mil
Preço R$10 Mil 

abaixo da tabela Fipe
Interessado entrar em contato 

Candido

A empresa TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA, com sua filia na cidade de Guarulhos/SP, inscrita no CNPJ 00.214.121/0002-17, empresa 
que atua no ramo do transporte rodoviário, comunica que possui programa de contratação de pessoas com deficiência e reabilitados da Previdência 
Social.

Os interessados, deverão comparecer nas segundas-feiras, às 13 horas, portando Carteira de Trabalho, para participar do processo de seleção.

Maiores informações entrar em contato pelo telefone 11-3988-5096/3988-5090.

Endereço: Rua João Ranieri, 619, antigo 108, Bonsucesso, Guarulhos, SP, cep: 07177-120

ADVOCACIA PREVIDENCIÁRIA
E CÍVEL

APOSENTADORIA ESPECIAL

(METALÚRGICOS, OPERADOR DE MÁQUINA, 

SOLDADOR, PRENSISTA, FORNEIRO)

APOSENTADORIA POR TEMPO

APOSENTADORIA POR IDADE
Lisiane Ernst – OAB/SP: 354.370

Endereço: Rua José Bonifácio, 278, 7º andar, Sala 704, Sé

 3101-1744 /    (11) 96548-0504 3101-1744 /     3101-1744 /    

ONG Mi&Au realiza castração de animais 
com preços reduzidos  

A entidade Projeto Mi & Au realiza campanha de incentivo de 
controle populacional de cães e gatos através de castração 
com preços reduzidos para toda a população. A casa realiza 
o serviço há oito anos e possui selo ambiental, aprovação da 
prefeitura e reconhecimento internacional. Estima que mais 
de 10 mil animais castrados pela entidade.
Os pets residentes em Guarulhos são buscados e levados de 
volta pra casa em segurança. Quem tiver interesse no serviço 
e morar fora da cidade, precisa realizar o transporte do animal 
por conta própria.
Para participar do projeto basta se inscrever pelo site da ONG 
www.projetomiau.org.br ou então entrar em contato pelo nú-
mero (11) 2405-3877. 

F: 98148-0102 Robson

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

ar-condicionado, wc, espaço gourmet planejada,

cozinha planejada, iluminação em led e possui 

2 vagas de garagem, portão eletrônico,

monitoramento com câmeras, churrasqueira.

Rua Rio Espera - Jardim Santa Clara - Guarulhos/SP

Agende uma visita e vivencie

uma experiência única!

TINTA EPÓXI
p/pisos em Geral

Tinta em pó 
eletrostática 

ponta de estoque
Conheçam nosso site: 
http://mixtintas.ind.br/

4421-1822
  97078-8958  97078-8958

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 COSTUREIRA E TRANÇADOR 
 C/ exp p/ cintos tricê. Fábrica de 
bolsa e cinto. Rua Matriz Camara-
gibe, nº194. Jd Arapongas, Gua-
rulhos. F:97088-3276 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 APTO CENTRO MOB. 
 2dorms, c/ sacada e 1 garagemF: 
2455-5833/99762-2777 whats c/ 
propr. 

 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 

 CASA STA EMILIA 
 2 Cômodos R$450,00 próx ao 
atacadão Sta EmiliaF:2468-9271/ 
99976-9738 

 VENDE-SE 

 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 

 SOBRADO PIMENTAS 
 2dorms, coz c/ copa, sala e 2vgs. 
R$250MIL F:2484-2319 

 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 

 LINDA CASA 
 Jd Moreira. C/ acabamen-
to de 1ª. 2 dorms suíte, 2vgs. 
R$430.000,00. F:97254-0000 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 VENDO/TROCO 
 Casa na praia de Itanhaém 
R$165Mil (11)94602-7491 c/ Saulo 

 ÓTIMO INVESTIMENTO 
 Consórcio Rodobens, imó-
veis, carros e caminhões Tel. 
(11)99406-2450 falar c/ Maria 
José 

 SETEMBRO PROMOÇÃO 
 Kit Vipinho. R$160,00. Receba 
6 latas de café Marita. F:98620-
8979 

 BRECHÓ FECHANDO 
 Grande queima de estoque a 
partir 07/09 as 9hrs. Av Capitão 
Valter Ribeiro,315 Cumbica próx/ 
Cartório F:96411-1766  

 SERVIÇOS 
 RELAX 

 FESTA FANTASIA 
 Loves Drinks tem o prazer de 
convida-lo para nossa fes-
ta fantasia dia 06/09, Garotas 
fantasiadas, bebidas quentes 
e sorteios.Contamos com sua 
presença.f:2488-6966/ 95722-
0116 

 JOICE QUENTE  
Maranhense venha aproveitar de 
momentos inesquecíveis de pra-
zer. F:2488-6466/95722-0116   
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