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PRIMEIRO REMANEJAMENTO CAMPUS SALGUEIRO 

MODALIDADES: MÉDIO INTEGRADO, SUBSEQUENTE E PROEJA 
 

O DIRETOR GERAL DO CAMPUS SALGUEIRO DO INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO, divulga 
primeiro remanejamento dos cursos técnico em Agropecuária, Edificações e Informática, 
nas modalidades médio integrado e subsequente, conforme edital nº 63, de 17 de agosto 
de 2015. 
 
 As matrículas serão realizadas na Secretaria de Controle Acadêmico do 
Campus Salgueiro, no dia 20/01/2016 de 8hs às 14hs, conforme cronograma 
publicado em edital nº 63/2015. 

 
CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 
MODALIDADE: MÉDIO INTEGRADO 

 
Grupo de Concorrência B (As vagas da Ampla Concorrência destinam-se a qualquer estudante que 
não se enquadre nos requisitos dos demais grupos ou não queira concorrer às vagas destinadas aos 
grupos de concorrência C, D, E, F.). 
 

NOME NASCIMENTO 
MARIA ADRIANA PEREIRA DA SILVA 11/10/2000 
BRENA FERREIRA DA SILVA 14/05/1999 
PAULO CESAR NOGUEIRA DA SILVA 19/06/1997 
 
 
Grupo de Concorrência C (As vagas deste grupo de concorrência destinam-se a: I – estudantes que 
tenham cursado integralmente (todos os anos) o Ensino Fundamental em escolas públicas, em cursos 
regulares ou no âmbito da modalidade da Educação de Jovens e Adultos; ou estudantes que tenham 
obtido certificado de conclusão com base no resultado do ENCCEJA ou exames de certificação de 
competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino; e II – 
estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a R$ 1.182,00 per capita (hum mil, cento e oitenta e 
dois reias), ou seja, 1,5 salários mínimos por pessoa; e III – estudantes que se autodeclararam pretos, 
pardos ou indígenas (PPI).) 
 

NOME NASCIMENTO 
ITALO VINICIUS MENDES DOS SANTOS 19/06/2000 
VITÓRIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA 25/02/2001 
ODEILTON GOMES DOS SANTOS 03/01/2000 
SILMARA GOMES DE BARROS 17/08/2000 
JOICE MIRELLE DA SILVA 17/08/1991 
JOSÉ CAMPOS OLIVEIRA JÚNIOR 16/03/2001 
GESSICA MAISA DA CONCEIÇÃO BARROS 28/05/2002 
ADRIELLE RODRIGUES DOS SANTOS 24/05/2002 
WALTEMBERGUE BEZERRA DE SOUZA 15/03/1992 
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Grupo de Concorrência D (As vagas deste grupo de concorrência destinam-se a: I - estudantes que 
tenham cursado integralmente (todos os anos) o Ensino Fundamental em escolas públicas, em cursos 
regulares ou no âmbito da modalidade da Educação de Jovens e Adultos; ou estudantes que tenham 
obtido certificado de conclusão com base no resultado do ENCCEJA ou exames de certificação de 
competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino; e II – 
estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a R$ 1.182,00 per capita (hum mil, cento e oitenta e 
dois reias), ou seja, 1,5 salários mínimos por pessoa.) 
 

NOME NASCIMENTO 
WANDERSON ANGELIM DE LIMA 17/02/2001 
ANA MARIA ALVES DE SOUZA 05/04/2002 
 
 

 
CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 
MODALIDADE: MÉDIO INTEGRADO 

 
Grupo de Concorrência B (As vagas da Ampla Concorrência destinam-se a qualquer estudante que 
não se enquadre nos requisitos dos demais grupos ou não queira concorrer às vagas destinadas aos 
grupos de concorrência C, D, E, F.). 
 

NOME NASCIMENTO 
GLENDA KAILANY CARVALHO FINSECA 06/02/2002 
CARLA FABIANA DA SILVA GOMES 07/11/2000 
VANESSA ERLANIA DOS SANTOS BARROS 24/03/2001 
EMYLLYS KELLY CORDEIRO DOS SANTOS 09/05/2001 
DOUGLAS ALVES CAVALCANTE 05/11/2000 
JOSÉ DIOGO FERREIRA FREITAS 10/04/2002 
BRENO ALENCAR SAMPAIO PEREIRA 05/12/2000 
KETLEEN YASMIN DE ARAUJO SOUZA 20/06/2001 
 
Grupo de Concorrência C (As vagas deste grupo de concorrência destinam-se a: I – estudantes que 
tenham cursado integralmente (todos os anos) o Ensino Fundamental em escolas públicas, em cursos 
regulares ou no âmbito da modalidade da Educação de Jovens e Adultos; ou estudantes que tenham 
obtido certificado de conclusão com base no resultado do ENCCEJA ou exames de certificação de 
competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino; e II – 
estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a R$ 1.182,00 per capita (hum mil, cento e oitenta e 
dois reias), ou seja, 1,5 salários mínimos por pessoa; e III – estudantes que se autodeclararam pretos, 
pardos ou indígenas (PPI).) 
 

NOME NASCIMENTO 
LUIS EDUARDO JACINTO DE CARVALHO 06/10/2001 
PABLO CAVALCANTE DA SILVA 13/03/2001 
MATHEUS MIRANDA VIEIRA DOS SANTOS 31/03/2001 
VANESSA LÍBIA SANTOS LEAL 21/08/2000 
CINTHIA LORANY FREITAS GOMES 08/05/2001 
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Grupo de Concorrência D (As vagas deste grupo de concorrência destinam-se a: I - estudantes que 
tenham cursado integralmente (todos os anos) o Ensino Fundamental em escolas públicas, em cursos 
regulares ou no âmbito da modalidade da Educação de Jovens e Adultos; ou estudantes que tenham 
obtido certificado de conclusão com base no resultado do ENCCEJA ou exames de certificação de 
competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino; e II – 
estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a R$ 1.182,00 per capita (hum mil, cento e oitenta e 
dois reias), ou seja, 1,5 salários mínimos por pessoa.) 
 

NOME NASCIMENTO 
LUANN HENRIQUE DE SOUSA LUCAS 15/11/2001 
JORGE FELIPE DE SOUZA SILVA 03/01/2000 
 
Grupo de Concorrência F (As vagas deste grupo de concorrência destinam-se a: I – estudantes que 
tenham cursado integralmente (todos os anos) o Ensino Fundamental em escolas públicas, em cursos 
regulares ou no âmbito da modalidade da Educação de Jovens e Adultos; ou estudantes que tenham 
obtido certificado de conclusão com base no resultado do ENCCEJA ou exames de certificação de 
competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino; e II – 
estudantes com renda familiar bruta superior a R$ 1.182,00 per capita (hum mil, cento e oitenta e dois 
reias), ou seja, 1,5 salários mínimos por pessoa.) 
 

NOME NASCIMENTO 
DENYSON DE VASCONCELOS SAMPAIO 11/10/2001 
 

 
CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
MODALIDADE: MÉDIO INTEGRADO 
 

Grupo de Concorrência B (As vagas da Ampla Concorrência destinam-se a qualquer estudante que 
não se enquadre nos requisitos dos demais grupos ou não queira concorrer às vagas destinadas aos 
grupos de concorrência C, D, E, F.). 
 

NOME NASCIMENTO 
ANTONIO GABRIEL CARLOS FERNANDES 09/11/2000 
KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS 13/01/2002 
ISRAEL CAVALCANTE DE VASCONCELOS SILVA 01/06/2001 
LUCAS DE LIMA PEREIRA 04/03/2000 
MORGANA SANDRELLY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO 05/04/2001 
ERLANIO JUNIOR BARROS CAMPOS 08/07/2000 
 

Grupo de Concorrência C (As vagas deste grupo de concorrência destinam-se a: I – estudantes que 
tenham cursado integralmente (todos os anos) o Ensino Fundamental em escolas públicas, em cursos 
regulares ou no âmbito da modalidade da Educação de Jovens e Adultos; ou estudantes que tenham 
obtido certificado de conclusão com base no resultado do ENCCEJA ou exames de certificação de 
competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino; e II – 
estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a R$ 1.182,00 per capita (hum mil, cento e oitenta e 



                                                                       
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO - PROEN 

COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSOS SELETIVOS - CPPS 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus Salgueiro 
BR 232, Km 508 - CEP: 56000-000 – Salgueiro-PE | Fone: (87) 3421-0050/0058 

www.ifsertao-pe.edu.br  

dois reias), ou seja, 1,5 salários mínimos por pessoa; e III – estudantes que se autodeclararam pretos, 
pardos ou indígenas (PPI).) 
 

NOME NASCIMENTO 
FABIANA DA CRUZ PEREIRA DE SÁ 01/08/2001 
 

Grupo de Concorrência F (As vagas deste grupo de concorrência destinam-se a: I – estudantes que 
tenham cursado integralmente (todos os anos) o Ensino Fundamental em escolas públicas, em cursos 
regulares ou no âmbito da modalidade da Educação de Jovens e Adultos; ou estudantes que tenham 
obtido certificado de conclusão com base no resultado do ENCCEJA ou exames de certificação de 
competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino; e II – 
estudantes com renda familiar bruta superior a R$ 1.182,00 per capita (hum mil, cento e oitenta e dois 
reias), ou seja, 1,5 salários mínimos por pessoa.) 
 

NOME NASCIMENTO 
FELIPE LINEKAN FILGUEIRA DE SÁ 18/09/1993 
EDILANIO GOMES DA SILVA 23/11/1995 
 

 

CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 
MODALIDADE: SUBSEQUENTE 
 

Grupo de Concorrência A (As vagas deste grupo de concorrência destinam-se a pessoas com 
necessidades especiais aquela que se enquadrar nas categorias descritas no art. 4º do Decreto nº 
3.298/99, in verbis: 
I – deficiência física, alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com 
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004); 
II – deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida 
por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz (Redação dada pelo Decreto nº 
5.296, de 2004); 
III – deficiência visual – cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, 
com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, 
com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os 
olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores 
(Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004); 
IV – deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais 
como: 
a) comunicação; 
b) cuidado pessoal; 
c) habilidades sociais; 
d) utilização dos recursos da comunidade; 
e) saúde e segurança; 
f) habilidades acadêmicas; 
g) lazer; 
h) trabalho (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004); 
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V – deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências. 
 

NOME NASCIMENTO 
ANALICE FIRMINO DE OLIVEIRA 29/04/1978 
 

Grupo de Concorrência B (As vagas da Ampla Concorrência destinam-se a qualquer estudante que 
não se enquadre nos requisitos dos demais grupos ou não queira concorrer às vagas destinadas aos 
grupos de concorrência C, D, E, F.). 
 

NOME NASCIMENTO 
MAYLANE SUZY VIEIRA DE FRANÇA 27/03/1994 
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA RODRIGUES 03/02/1997 
HELOYSE ANDRIELLE DOS ANJOS 18/10/1995 
ERLEN DOS SANTOS ROMÃO 13/11/1997 
SANDERSON MAYSLÃ VIEIRA DE FRANÇA 04/10/1998 
MARIA ALINE DA SILVA 19/01/1997 
 

Grupo de Concorrência C (As vagas deste grupo de concorrência destinam-se a: I – estudantes que 
tenham cursado integralmente (todos os anos) o Ensino Fundamental em escolas públicas, em cursos 
regulares ou no âmbito da modalidade da Educação de Jovens e Adultos; ou estudantes que tenham 
obtido certificado de conclusão com base no resultado do ENCCEJA ou exames de certificação de 
competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino; e II – 
estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a R$ 1.182,00 per capita (hum mil, cento e oitenta e 
dois reias), ou seja, 1,5 salários mínimos por pessoa; e III – estudantes que se autodeclararam pretos, 
pardos ou indígenas (PPI).) 
 

NOME NASCIMENTO 
GEANLUCAS DA SILVA 03/05/1999 
JONAS GONÇALVES TORRES 08/05/1996 
 

Grupo de Concorrência D (As vagas deste grupo de concorrência destinam-se a: I - estudantes que 
tenham cursado integralmente (todos os anos) o Ensino Fundamental em escolas públicas, em cursos 
regulares ou no âmbito da modalidade da Educação de Jovens e Adultos; ou estudantes que tenham 
obtido certificado de conclusão com base no resultado do ENCCEJA ou exames de certificação de 
competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino; e II – 
estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a R$ 1.182,00 per capita (hum mil, cento e oitenta e 
dois reias), ou seja, 1,5 salários mínimos por pessoa.) 
 

NOME NASCIMENTO 
ISLA MIKAELA ALVES DOS SANTOS 25/12/1994 
MARIA NILDA DOS SANTOS 24/02/1987 
 

Grupo de Concorrência E (As vagas deste grupo de concorrência destinam-se a: I – estudantes que 
tenham cursado integralmente (todos os anos) o Ensino Fundamental em escolas públicas, em cursos 
regulares ou no âmbito da modalidade da Educação de Jovens e Adultos; ou estudantes que tenham 
obtido certificado de conclusão com base no resultado do ENCCEJA ou exames de certificação de 
competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino; e II – 
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estudantes com renda familiar bruta superior a R$ 1.182,00 per capita (hum mil, cento e oitenta e dois 
reias), ou seja, 1,5 salários mínimos por pessoa; e III – estudantes que se autodeclararam pretos, pardos 
ou indígenas.) 
 

NOME NASCIMENTO 
LAYANE GRAZIELE DE OLIVEIRA PIRES 13/06/1998 
 

 

CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 
MODALIDADE: SUBSEQUENTE 
 

Grupo de Concorrência B (As vagas da Ampla Concorrência destinam-se a qualquer estudante que 
não se enquadre nos requisitos dos demais grupos ou não queira concorrer às vagas destinadas aos 
grupos de concorrência C, D, E, F.). 
 

NOME NASCIMENTO 
ÁLVARO VINICIUS DOS SANTOS FREITAS 24/02/1995 
PEDRO HENRIQUE SOUZA TELES 28/01/1998 
FRANCISCO WANDERSON DE SOUZA SANTOS 02/09/1996 
LUCAS MATHEUS RIBEIRO DA SILVA 17/12/1996 
 

Grupo de Concorrência C (As vagas deste grupo de concorrência destinam-se a: I – estudantes que 
tenham cursado integralmente (todos os anos) o Ensino Fundamental em escolas públicas, em cursos 
regulares ou no âmbito da modalidade da Educação de Jovens e Adultos; ou estudantes que tenham 
obtido certificado de conclusão com base no resultado do ENCCEJA ou exames de certificação de 
competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino; e II – 
estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a R$ 1.182,00 per capita (hum mil, cento e oitenta e 
dois reias), ou seja, 1,5 salários mínimos por pessoa; e III – estudantes que se autodeclararam pretos, 
pardos ou indígenas (PPI).) 
 

NOME NASCIMENTO 
BRUNA RAILA DA SILVA CARVALHO 26/03/1998 
VANESSA LANDIM DE CARVALHO 23/03/1999 
CICERO DA SILVA BRAZ 10/11/1993 
 

Grupo de Concorrência E (As vagas deste grupo de concorrência destinam-se a: I – estudantes que 
tenham cursado integralmente (todos os anos) o Ensino Fundamental em escolas públicas, em cursos 
regulares ou no âmbito da modalidade da Educação de Jovens e Adultos; ou estudantes que tenham 
obtido certificado de conclusão com base no resultado do ENCCEJA ou exames de certificação de 
competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino; e II – 
estudantes com renda familiar bruta superior a R$ 1.182,00 per capita (hum mil, cento e oitenta e dois 
reias), ou seja, 1,5 salários mínimos por pessoa; e III – estudantes que se autodeclararam pretos, pardos 
ou indígenas.) 
 

NOME NASCIMENTO 
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JOYCE KELLY DA SILVA 29/12/1995 
 

Grupo de Concorrência F (As vagas deste grupo de concorrência destinam-se a: I – estudantes que 
tenham cursado integralmente (todos os anos) o Ensino Fundamental em escolas públicas, em cursos 
regulares ou no âmbito da modalidade da Educação de Jovens e Adultos; ou estudantes que tenham 
obtido certificado de conclusão com base no resultado do ENCCEJA ou exames de certificação de 
competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino; e II – 
estudantes com renda familiar bruta superior a R$ 1.182,00 per capita (hum mil, cento e oitenta e dois 
reias), ou seja, 1,5 salários mínimos por pessoa.) 
 

NOME NASCIMENTO 
CLAUDOMILSON EDUARDO DOS SANTOS SILVA 27/08/1996 
DEBORA LAYANE MORAIS DA SILVA 20/02/1995 
 

VAGAS REMANESCENTES 

NOME NASCIMENTO 
CÍCERO ANTONIO DOS SANTOS 14/02/1995 
 

 

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
MODALIDADE: SUBSEQUENTE 
 

Grupo de Concorrência B (As vagas da Ampla Concorrência destinam-se a qualquer estudante que 
não se enquadre nos requisitos dos demais grupos ou não queira concorrer às vagas destinadas aos 
grupos de concorrência C, D, E, F.). 
 

NOME NASCIMENTO 
UIGDALA NASCIMENTO DOS SANTOS 04/11/1992 
ERICK BARBOSA DE OLIVEIRA 13/02/1997 
JOELMA RUFINO MARTINS 26/01/1998 
ANTONIO EDIZIO FARIAS BARROS 23/05/1998 
MAYARA SANTOS DA SILVA BARROS 18/10/1995 
CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO 18/06/1994 
MATHEUS DE MATOS SILVA 26/08/1996 
GABRIEL DE SOUSA GOMES 02/09/1997 
 

Grupo de Concorrência C (As vagas deste grupo de concorrência destinam-se a: I – estudantes que 
tenham cursado integralmente (todos os anos) o Ensino Fundamental em escolas públicas, em cursos 
regulares ou no âmbito da modalidade da Educação de Jovens e Adultos; ou estudantes que tenham 
obtido certificado de conclusão com base no resultado do ENCCEJA ou exames de certificação de 
competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino; e II – 
estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a R$ 1.182,00 per capita (hum mil, cento e oitenta e 
dois reias), ou seja, 1,5 salários mínimos por pessoa; e III – estudantes que se autodeclararam pretos, 
pardos ou indígenas (PPI).) 
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NOME NASCIMENTO 

ELIZANDRO JOSÉ DO NASCIMENTO 13/06/1995 
 

Grupo de Concorrência D (As vagas deste grupo de concorrência destinam-se a: I - estudantes que 
tenham cursado integralmente (todos os anos) o Ensino Fundamental em escolas públicas, em cursos 
regulares ou no âmbito da modalidade da Educação de Jovens e Adultos; ou estudantes que tenham 
obtido certificado de conclusão com base no resultado do ENCCEJA ou exames de certificação de 
competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino; e II – 
estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a R$ 1.182,00 per capita (hum mil, cento e oitenta e 
dois reias), ou seja, 1,5 salários mínimos por pessoa.) 
 

NOME NASCIMENTO 
JANAINA DE SOUZA SILVA 27/10/1997 
EMERSON FREIRE GALVÃO 30/11/1997 
 

Grupo de Concorrência E (As vagas deste grupo de concorrência destinam-se a: I – estudantes que 
tenham cursado integralmente (todos os anos) o Ensino Fundamental em escolas públicas, em cursos 
regulares ou no âmbito da modalidade da Educação de Jovens e Adultos; ou estudantes que tenham 
obtido certificado de conclusão com base no resultado do ENCCEJA ou exames de certificação de 
competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino; e II – 
estudantes com renda familiar bruta superior a R$ 1.182,00 per capita (hum mil, cento e oitenta e dois 
reias), ou seja, 1,5 salários mínimos por pessoa; e III – estudantes que se autodeclararam pretos, pardos 
ou indígenas.) 
 

NOME NASCIMENTO 
MARCONES MONTEIRO SANTOS 26/07/1993 
 

 

CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 
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Grupo de Concorrência C (As vagas deste grupo de concorrência destinam-se a: I – estudantes que 
tenham cursado integralmente (todos os anos) o Ensino Fundamental em escolas públicas, em cursos 
regulares ou no âmbito da modalidade da Educação de Jovens e Adultos; ou estudantes que tenham 
obtido certificado de conclusão com base no resultado do ENCCEJA ou exames de certificação de 
competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino; e II – 
estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a R$ 1.182,00 per capita (hum mil, cento e oitenta e 
dois reias), ou seja, 1,5 salários mínimos por pessoa; e III – estudantes que se autodeclararam pretos, 
pardos ou indígenas (PPI).) 
 

NOME NASCIMENTO 
DEWTON SALES DA SILVA 19/10/1991 
NATALIA DAMASIO DO NASCIMENTO 21/11/1992 
EMMERSON DE RICHARD DE LIMA SILVA 21/09/1998 

Salgueiro, 18 de janeiro de 2016. 
 


