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ASSÉDIO: O apresentador Datena foi acusado pela ex-repórter da Band, 
Bruna Drews, de assédio sexual. Ele nega as acusações

O novo valor se baseia de acordo com o aumento dos combustíveis e a elevação do custo de mão-de-obra, de acordo com a 
Secretaria de Transportes Metropolitanos. Os ônibus intermunicipais da EMTU atendem a cidade de Guarulhos

Tarifas de ônibus intermunicipal  
têm alta de 6,45% neste domingo
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Faculdade Torricelli 
retoma atividades com
foco na tecnologia
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The Fire Steakhouse é opção para 
almoço em família neste domingo

Ex-secretário de Alckmin 
assume Esportes em 
Guarulhos; Cultura fi ca
com Vitor Souza

Lutador guarulhense
fecha contrato com o
UFC e estreia no mês
que vem na Austrália

Presos de Guarulhos 
recebem R$ 180 mil nos
últimos 45 dias do INSS
do auxílio-reclusão
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Ex-secretário de Alckmin 
assume Esportes em 
Guarulhos; Cultura fi ca
com Vitor Souza

Lutador guarulhense
fecha contrato com o
UFC e estreia no mês
que vem na Austrália

Presos de Guarulhos 
recebem R$ 180 mil nos
últimos 45 dias do INSS
do auxílio-reclusão

Destaque na seleção brasileira de Handebol,
Bombom quer encerrar carreira no Herkules
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[ carta do leitor ]

Envie seus comentários para o e-mail: redacao@guarulhoshoje.com.br

Expediente

[ cena do dia ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Mara de Assis Gonçalves
Neste período de altas 
temperaturas, observamos 
nos semáforos grande de 
número de vendedores 
de água mineral em garra-
finhas. Mas será que esta 
água é confiável? Existe al-
gum tipo de fiscalização da 
prefeitura que possa garan-
tir a saúde do consumidor? 
Gostaria muito de saber so-
bre isso.

Firmino Costa
Moro no Jardim Iporanga, 
perto da região central, e 
já venho notando melhoras 
no abastecimento de água 
na região. As torneiras de 
minha casa estão mais 
água e espero que conti-
nue assim a partir de agora, 
não só no meu bairro, mas 
em toda cidade. 

Clecius Rocha
O resultado das urnas foi 
um recado do povo brasi-
leiro por mudanças e, prin-

cipalmente, ao PT: não que-
remos mais este partido 
governando nosso povo. 
Sofremos muito nos gover-
nos de Lula e Dilma, agora 
é renovação, é o presiden-
te Bolsonaro.

Adelina Vieira
Achei lamentável uma cida-
de do porte de Guarulhos 
não ter uma festa de Ré-
veillon para sua população. 
Tive que ir com a minha 
para a Avenida Paulista, em 
São Paulo, para curtir a fes-
ta. Espero que este ano o 
prefeito Guti organize uma 
festa bonita em nossa cida-
de.

Rejane A. Soares
Venho acompanhando o 
desenrolar das investiga-
ções envolvendo o médium 
João de Deus e fico pen-
sando como as pessoas, 
que recebem o poder divi-
no da mediunidade, acaba 
deturpando a missão que 

recebeu de ajudar o pró-
ximo. A cada reportagem 
que acompanho, fico enoja-
da com o que este homem 
fazia com as mulheres, frá-
geis, que o procuravam em 
busca de conforto e cura 
espirituais. Que ele pague 
pelos seus erros.

Cleonice Campos
Agora, nosso abasteci-
mento está sob respon-
sabilidade da Sabesp, até 
onde eu sei uma das em-
presas mais respeitadas 
do mundo nesta área. Es-
pero que melhorias sejam 
sentidas pela população, 
sem reajuste exorbitante 
nas tarifas. Que nossas 
torneiras recebem água 
24 horas por dia, todos os 
dias da semana.

Demétrio S. Gomes
O problema do lixo sem-
pre foi um caso complica-
do para a cidade de Gua-
rulhos.

 Boi na pista
A reportagem do HOJE flagrou um boi andando no meio da pista na avenida Jamil João 
Zarif, região do Taboão. O animal despertou a curiosidade dos motoristas que trafega-
vam pelo local e desviavam do bicho, temendo um acidente de grandes proporções.

Ivanildo Porto

Mega Sena
Concurso n° 2115
15/01/2019
04 - 19 - 27 - 35 - 40 - 44

 
Lotofácil
Concurso n° 1764
16/01/2019 
01 - 02 - 04 - 06 - 07
10 - 12 - 14 - 15 - 16
17 - 19 - 20 - 23 - 25

Lotomania
Concurso n° 1935 
15/01/2019
11 - 13 - 21 - 24 - 32
34 - 37 - 40 - 44 - 45
51 - 54 - 55 - 59 - 65
73 - 85 - 86 - 90 - 93

Dupla Sena
Concurso n° 1889
15/01/2019
Primeiro sorteio 
01 - 02 - 17 - 24 - 33 - 49
Segundo sorteio
07 - 08 - 14 - 33 - 36 - 48

Federal
Extração n° 05354
16/01/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   13020           350.000,00
2º  71362               18.000,00 
3º  11934                17.000,00
4º  65056             15.400,00
5º  17644               14.820,00

Datena é acusado de assédio 
sexual por ex-repórter da Band

O apresentador José Luiz 
Datena está sendo acusado 
de assédio sexual por Bruna 
Drews, ex-repórter do Brasil 
Urgente, da Band. Em entre-
vista ao Fofocalizando, do 
SBT, na tarde desta sexta-
-feira, 18, Bruna confirmou 
denúncias envolvendo o 
apresentador que foram 
publicadas pelo site Notícias 
da TV, afirmando que o fato 
teria ocorrido por volta do 
meio do ano passado.

Segundo as acusações, em 
uma confraternização com 
a equipe em um restauran-
te, Datena teria dito frases 
como “já bati muita p*** pra 
você, você nem imagina o 
quanto” e “é um desperdício 
você namorar uma mulher, 
não deve ter conhecido o 
homem certo”.

Posteriormente, o apresen-
tador negou as acusações, 
afirmando que trata-se de 
“calúnia” e alegando que 
a profissional sofreria de 
problemas psicológicos. 
“Ele falou muito que estou 
delirando, que estou doente, 
mas eu confirmo todas as 
informações de assédio que 
foram publicadas”, afirmou 
Bruna.

Bruna também ressaltou 
alguns momentos que ocor-
riam durante suas participa-
ções no Brasil Urgente, em 
que o apresentador falava 
sobre sua beleza durante as 
reportagens. “Já me sentia 
muito constrangida com o 
assédio que sofria no ar. Era 
nítido meu constrangimento, 
sabe? Meus pais ficavam 
envergonhados. Mas eu 
precisava do salário, pagava 
coisas pros meus pais, tinha 
que sustentar uma casa, 
então eu aguentava.”

“Quando aconteceu o 
assédio real, frente a frente, 
num restaurante, aí eu decidi 
mesmo que devia procurar a 
Justiça e denunciar. Procurei 
um advogado logo depois 
que esse assédio foi feito.” 

Em seguida, a repórter ex-
plicou o motivo de ter espe-
rado meses para realizar a 
denúncia: “Eles pediram pra 
segurar um pouco pra gente 
fundamentar toda a nossa 
história. O prazo pra gente 
divulgar o assédio é de seis 
meses. A gente esperou até 
o último momento pra que a 
gente fundamentasse a his-
tória, tivesse testemunhas.”

Bruna afirma que enviou 
uma carta à Band comu-
nicando a Band sobre o 
assédio, mas ficou decep-
cionada com a postura da 
emissora. Como resposta, 
teria recebido a sugestão: 
“Fica em casa um tempo, 
descansa.”

“Já desisti da minha 
carreira, exatamente por 
causa dele e por causa da 
Band. Tô bem destruída 
por dentro, não tenho mais 
esperança nenhuma em 
voltar à televisão, por isso 
que hoje tô abrindo o jogo”, 
concluiu.

Divulgação

“Isto é calúnia”, afirmou 
Datena sobre as acusa-
ções em nota enviada 
ao Fofocalizando. O 
apresentador afirmou que 
Bruna possui problemas 
“psicológicos, problemas 
de família, pessoais e 
trabalho” e que a teria 
apoiado como faz com 
todos os profissionais com 
quem trabalha.

“Com boa parte da equi-

pe [presente], eu reiterei a 
ela que era bonita e com-
petente e que não preci-
sava emagrecer mais para 
trabalhar em TV. Preocupa-
do com sua saúde, quanto 
às opções [sic] sexuais 
dela, eu respeito como 
sempre respeitei publica-
mente as opções [sic] de 
cada um. Dia depois, ela 
me procurou agradecendo 
meus conselhos.”

Apresentador diz que comentários
foi preocupação com a jornalista
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Moradores de diversos 
bairros de Guarulhos cola-
boraram com a Prefeitura 
durante o ano passado 
para conquistar a tão 
sonhada pavimentação 
das vias onde moram. 
Através do projeto Mãos à 
Obra, no qual a Prefeitura 
fornece material, projeto e 
apoio técnico, moradores 
dos endereços benefi-
ciados participaram do 
assentamento de blocos 
intertravados que deixa-
ram definitivamente para 
trás o passado de terra em 
mais de 10 mil m² de vias.

O trabalho da Prefeitura 
em parceria com a popula-
ção beneficiou mais de 3 
mil moradores dos bairros 
Recreio São Jorge, Cidade 
Soberana, Nova Bonsu-
cesso, Jardim Bananal, 
Jardim das Oliveiras, Sítio 
dos Morros, Jardim São 
Domingos, Jardim Brasil, 
Jardim Lenise, Jardim 
Pinheiro, Jardim Mediterrâ-
neo, Jardim Novo Portugal 

e Jardim Presidente Dutra.
O secretário-adjunto 

de Serviços Públicos, 
Paulo Roberto de Araújo 
Santos, explica que a ação 
significa mais que apenas 
embelezar a cidade. “Só 
quem mora em rua de 
terra sabe como é difícil 
realizar tarefas cotidianas 
como sair para trabalhar, 
lavar roupas e manter a 
casa limpa, por exemplo. 
Quando faz sol, a poei-
ra atrapalha; na chuva, 
a lama. Dessa forma, a 
pavimentação melhora 

muito a qualidade de vida 
dessas pessoas que, por 
sua vez, deram importante 
exemplo de amor à cidade 
ao participarem voluntaria-
mente da construção do 
bem comum”.

Também em 2018, a 
Secretaria de Serviços 
Públicos realizou manu-
tenção como reposição de 
pavimento, por exemplo, 
em outros 10.114 m². O 
trabalho foi executado por 
servidores do Departa-
mento de Manutenção e 
Conservação.

Nesta sexta-feira (18), a 
prefeitura realizou a segun-
da aplicação do “remedia-
dor ambiental físico químico” 
de odores sobre a célula do 
aterro sanitário deslocada 
no incidente ocorrido no 
último dia 28. 

O produto certificado pelo 
Ibama e com uso aprova-
do pela Cetesb, ajuda a 
precipitar os gases emitidos 
pela matéria orgânica em 

decomposição exposta.
A aplicação do produto 

requer a utilização de ca-
minhão pipa equipado com 
jato direcional que atinge 40 
metros de distância. O traba-
lho é feito por funcionários 
da empresa que opera o 
aterro e acompanhado por 
técnicos da Secretaria de 
Serviços Públicos.

Drone
A Secretaria de Serviços 

Públicos começou nesta 
semana a utilizar um drone 
(veículo aéreo remotamente 
pilotado) para monitorar o 
aterro sanitário municipal. 

O equipamento permite 
visualizar toda a área do 
aterro, incluindo a célula 
deslocada no último dia 18, 
sem oferecer riscos aos ser-
vidores. O trabalho é feito 
em parceria com a Proguaru 
e o Saae.

Tarifa de ônibus intermunicipal em 
Guarulhos sobe 6,45% no domingo 

As tarifas dos ônibus 
intermunicipais de Guaru-
lhos sobem para 6,45% a 
partir deste domingo (20), 
segundo a Secretaria de 
Estado dos Transportes 
Metropolitanos (STM). O 
novo valor se baseia de 
acordo com o aumento 
dos combustíveis e a ele-
vação do custo de mão-
-de-obra, de acordo com a 
secretaria. 

O desconto da inte-
gração entre as linhas 
metropolitanas e o sistema 
metroferroviário, no 
período de três horas, por 
meio do BOM nos Trilhos 
( Cartão metropolitano de 
Transporte), irá permane-
cer no valor de R$ 1,50. 

As áreas contempladas 
com o aumento são a 
Área 1 de concessão, que 
engloba os municípios de 
Juquitiba, São Lourenço 
da Serra, Embu-Guaçu, Ita-
pecerica da Serra, Embu, 
Taboão da Serra, Vargem 

Grande Paulista e Cotia. A 
Área 2 abrange Cajamar, 
Caieiras, Itapevi, Jandira, 
Carapicuíba, Osasco, Ba-
rueri, Santana de Parnaíba, 
Pirapora do Bom Jesus, 
Francisco Morato e Franco 
da Rocha.

A Área 3 inclui Guaru-
lhos, Arujá, Mairiporã e 
Santa Isabel. A Área 4 
de concessão contempla 
Ferraz de Vasconcelos, Ita-
quaquecetuba, Poá, Mogi 
das Cruzes, Guararema, 
Biritiba Mirim, Salesópolis 

e Suzano.
A Área 5, que opera em 

sistema de permissão, 
inclui os sete municípios 
do ABC, além do Corredor 
ABD (São Mateus–Ja-
baquara), operado pela 
concessionária Metra.

Mais de 10 mil m² de vias são pavimentadas por 
programa de parceria com a população em 2018

Prefeitura de Guarulhos realiza 2a aplicação 
do remediador de odores no aterro sanitário

Antônio Boaventura

O prefeito Guti (PSB) 
culpou o Partido dos Traba-
lhadores pelos ataques que 
vem sofrendo nas platafor-
mas de comunicação da 
rede social. Em contrapar-
tida, o líder da oposição, 
vereador Edmilson Souza 
(PT), descarta ser o partido 
o principal responsável 
pelos atos destacados pelo 
chefe Executivo.

“Isso são pessoas que 
não estão comprometidas 
e querem fazer terrorismo 
virtual. São petistas que 
realmente não pensam na 
cidade e sim no quanto pior 
melhor. Temos aqui muitos 
petistas raivosos e isso não 
pode acontecer. Temos que 
ter uma oposição sadia e ra-
zoável, que enxergue e fale 
dos problemas”, disse Guti 
ao falar sobre os ataques.

Além das críticas às 
últimas gestões petis-
tas, Guti acredita que os 
representantes daquela 
sigla partidária foram os 
responsáveis pela dívida 

bilionária que o município 
possui. “Os petistas não 
tiveram zelo nenhum pela 
nossa cidade e acabaram 
não investindo o nosso 
dinheiro da forma correta, e 
isso ocasionou uma dívida 
de R$ 7,4 bilhões”

Já Souza entende que as 
ações realizadas pela atual 
gestão se tornam subsídios 
para que possam contes-
tar sua eficácia. O petista 
também descartou que seja 
a legenda a principal respon-
sável por possíveis ataques 
ao prefeito na rede social. 

“Eu acho que a principal 
fabrica de notícias ruins 
para a cidade é o próprio 
governo municipal. Nós não 
precisamos fazer fake news, 
até por que as notícias são 
tão ruins que as pessoas 
até acham ser fake news, 
mas são verdades. Não 
precisamos produzir, até por 
que o governo com suas 
ações e comportamento 
tem nos dado um material 
de sobra para trabalhar”, 
concluiu. 

Guti culpa o PT por ataques ao 
seu governo nas redes sociais
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Antônio Boaventura

O Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) pagou nos 
últimos 45 dias pagou cerca 
de R$ 180 mil para beneficiá-
rios do auxílio-reclusão. Isso 
é o resultado de 140 pedidos 
realizados nas duas agências 
que o instituto possui na ci-
dade de Guarulhos. Já o pre-
sidente Jair Bolsonaro (PSL) 
afirmou que irá promover 
um processo de auditoria no 
pagamento deste benefício e 
suas regras.

Ao revelar a quantia paga 
do benefício nos últimos 45 
dias, o INSS ressalta que não 
tem como saber a quantida-
de de presos em Guarulhos 
que recebem o benefício, 
mas somente a quantidade 
de auxílios-reclusão pagos 
nas agências da Previdência 
Social Guarulhos e Guarulhos-
-Pimentas. Isso porque os 
dependentes podem pedir o 
auxílio em qualquer unidade 
do INSS no País, independen-
temente de onde o segurado 
tenha sido preso. 

Entre o mês de dezembro 

do ano passado e o início 
de janeiro deste ano, foram 
pagos 140 auxílios-reclusão 
nas duas unidades do INSS 
em Guarulhos, no total de 
R$ 179.702,54. O benefício é 
devido apenas aos depen-
dentes do segurado do INSS 
preso em regime fechado ou 
semiaberto, durante o perío-
do de reclusão ou detenção. 
Para que os dependentes 
tenham direito, é necessário 
que o último salário recebido 

pelo trabalhador esteja dentro 
do limite de R$ 1.319,18 previs-
to pela legislação. 

Caso o último salário do 
segurado esteja acima do 
valor limite estabelecido, 
não há direito ao benefício. 
Além disso, o segurado preso 
precisa possuir qualidade de 
segurado na data da prisão 
(ou seja, estar trabalhando e 
contribuindo regularmente) 
para que os dependentes 
tenham direito ao auxílio.

Já a Secretaria da Adminis-
tração Penitenciária informa 
que tem como prioridades, a 
expansão do sistema prisio-
nal, a ampliação das vagas 
destinadas aos postos de 
trabalho e educação para os 
apenados. Atualmente, o cus-
to médio mensal por preso é 
de R$ 1.450,00 onde estão 
inclusos todas as despesas 
com o  detento (comida, 
servidores, segurança, saúde, 
entre outros). 
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Em 45 dias, foram pagos quase R$ 180 mil 
de auxílio-reclusão pelo INSS em Guarulhos

As aulas nos cursos profi ssionalizantes de férias do 
Instituto Data Brasil começam segunda (21). Mas você 
ainda pode fazer sua matrícula. Sócios do Sindicato e 
dependentes têm descontos de até 45%. 

Inscrições à rua Harry 
Simonsen, 188, Centro 
(ao lado da sede). De 
segunda a sexta, das 9 
às 20 horas; sábados, 
das 9 às 16 horas. Para 
mais informações, ligue 
no 2440.6000.

SINDICATO GARANTE PLR EM MAIS CINCO FÁBRICAS

José Pereira dos Santos - Presidente

COLUNA DO

METALÚRGICO
19/1/2019

GOVERNAR NÃO É PRIVATIZAR
É natural que o mercado queira assumir 
áreas rentáveis do Estado. Mas  governar 
não é dar uma canetada e entregar 
patrimônio público. Espera-se mais 
que isso. Espera-se Plano de Governo.

Fique sócio.
Vale a pena!

Site: www.metalurgico.org.br - Facebook: www.facebook.com/metalurgicos.deguarulhos
Rua Harry Simonsen, 202, Centro, Guarulhos. Telefone 2463.5300. E-mail sindicato@metalurgico.org.br

Aulas em modernos laboratórios

AIR MICRO - Diretores Daniel Hermínio e Alex Lima em assembleia na empresa

Após um reinício eletrizante, o 
Campeonato de Futebol segue 
hoje e amanhã. A rodada terá 
cinco partidas. Sábado: Marília 
e Julio Simões; Feeder e Phaynel. 
Domingo: Modine e Rod-Car; 
U-Shin e Dyna; Cerviflan e 
União Metalúrgica. Prestigie!

CAMPEONATO SEGUE A TODO VAPOR NO CLUBE

Jogos começam às 9 horas

O Sindicato segue ne-
gociando pagamento 
de Participação nos Lu-
cros e/ou Resultados. 
Fechamos acordos em 
mais cinco fábricas, be-
nefi ciando centenas de 
trabalhadores. Veja:

Almeida Metais - Os 
trabalhadores da meta-
lúrgica aprovaram o be-
nefício, que pode chegar 
a R$ 1.050,00. Pagamento em duas parcelas. 

Air Micro - O dinheiro sai em duas parcelas: uma este 
mês e a outra em fevereiro. Aprovada taxa de custeio.

Flock Color - Instalada na Vila Augusta, a empresa vai 
pagar em duas vezes. A primeira sai no fi nal de janei-

ro. A segunda, em 
março.

Valclei - Nego-
ciação garantiu a 
Participação dos 
últimos dois anos.
Pagamento inte-
gral até o fi nal do 
mês. Em seguida, 
haverá negociação 
pra melhorar o sis-
tema de metas. 

Nord Drivesystems - A empresa do Jardim São Ge-
raldo tem cerca de 40 funcionários. O pagamento sai 
até o fi nal de janeiro.

EXIJA - Sua empresa ainda não pagou a PLR? 
Avise o Sindicato. Vamos cobrar!!!

SÓCIOS TÊM DESCONTOS EM CURSOS

CTMO prorroga inscrições para 
cursos de Controle de Medidas 
e Eletricista Instalador

A Secretaria do 
Trabalho prorroga até 
a próxima quarta-feira 
(23) as inscrições para 
os cursos de Controle 
de Medidas e Eletricista 
Instalador, ambos mi-
nistrados no CTMO Vila 
Augusta. Os cursos são 
totalmente gratuitos e as 
aulas terão início no pró-
ximo dia 5 de fevereiro.

Para participar, o inte-
ressado deve compare-
cer na Avenida Monteiro 
Lobato, nº 734, 1º andar,  

portando RG, CPF, com-
provante de residência 
e uma foto 3x4. Para o 
curso de Controle de 
Medidas, é necessário 
ter idade igual ou supe-
rior a 16 anos, e para o 
de Eletricista Instalador 
a idade mínima é 18 
anos. 

Ambos exigem que 
os participantes sejam 
moradores de Guarulhos 
e que estejam cursando 
ou já tenham concluído 
o Ensino Médio.

Divulgação
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Ulisses Carvalho 

Nascido no Jardim Santa 
Emília, o guarulhense Marcos 
Rosa Mariano, 32, assinou 
um contrato de quatro lutas 
e agora passará a lutar no 
Ultimate Fighting Cham-
pionship (UFC), cuja estreia 
será no dia 9 de fevereiro, 
na cidade de Melbourne, na 
Austrália, contra o americano 
de 26 anos, Lando Vannata, 
que tem seis combates no 
Ultimate, porém, obteve uma 
vitória em apenas um deles. 

Mariano treina em Curi-
tiba, no Paraná, para este 
confronto desde o mês de 
dezembro do ano passado, 
na academia Killer Bees, com 
o treinador Rodrigo Vidal. A 
família do lutador atualmente 
mora no Parque Cecap e as 
negociações para lutar no 
UFC começaram no mês de 
novembro do ano passado, 
com a assinatura do contrato 
somente neste mês. 

Com 70kg e 1,87 cm, o 

guarulhense irá atuar na 
categoria peso leve. “Minha 
modalidade sempre foi luta 
em pé,  já que luto kick-
boxing, muay thai, boxe e 
capoeira”, destacou Mariano, 
fã de luta desde pequeno, 
começou a treinar em Gua-

rulhos somente aos 16 anos, 
na época capoeira, em uma 
academia na avenida Emílio 
Ribas. 

Amigo do lutador Anderson 
Silva, apesar da evolução 
na carreira, o guarulhense 
também não esquece o 

passado, também com muito 
esforço e trabalho. “Muitas 
vezes passei fome, e cheguei 
a pegar latinha na rua para 
colocar comida em casa”, 
destacou Mariano, que tam-
bém já chegou a trabalhar 
como fl anelinha para poder 
sustentar a família. 

O lutador começou a treinar 
o Mixed Martial Arts (MMA), 
aos 25 anos, quando realizou 
a primeira luta. “Deus me hon-
rou com essa oportunidade 
e estou treinando duro para 
lutar no maior evento do mun-
do. Minha expectativa é fazer 
meu melhor trabalho, pois 
eu luto por mim e pela minha 
família”, destacou Mariano. 

No campo das lutas, o gua-
rulhense é conhecido como 
Dalcin, um personagem do 
jogo de videogame do Street 
Fighter.  Um dos grandes títu-
los na categoria profi ssional 
que Dalcin conquistou foi o 
cinturão Pro Fight na modali-
dade de luta Muay Thai. 

Destaque no Mundial de Handebol, Bombom 
pretende encerrar a sua carreira no Herkules
Antônio Boaventura

Com a vitória por 35 a 
26 na última quinta-feira 
(17) sobre a Coréia pelo 
Mundial de Handebol, que 
está sendo disputado na 
Alemanha e Dinamarca, a 
seleção brasileira garantiu 
sua melhor participação na 
história em um mundial da 
categoria.  Destaque do 
escrete canarinho, o goleiro 
Bombom revelou ao HOJE 
que pretende encerrar sua 
carreira na equipe guaru-
lhense do Herkules. 

Bombom nasceu César 
Augusto Oliveira de Almei-
da há 29 anos na capital, 
por conta da infraestrutura 
hospitalar da cidade de 
Guarulhos na época, mas 
sempre morou no muni-
cípio. Se criou no Parque 
Cecap, mas atualmente 
seus familiares moram no 
Macedo. E por conta desta 
ligação, ele revelou que 
pretende encerrar a carreira 
em seu clube, o Herku-

les, criado em 2015 com 
a parceria do norueguês 
Herkules Handball. 

“Pretendo voltar a jogar 
um dia em Guarulhos, ainda 
mais depois que consegui 
montar um time em Gua-
rulhos com a ajuda de um 
clube norueguês na época. 
Agora estamos andando 
com as próprias pernas. 
Só trabalho com criança. 
O meu sonho é a aposen-
tadoria pelo Hérkules e, 
caso isso aconteça, serei o 
cara mais feliz do mundo”, 
declarou o goleiro.

O atleta começou sua 
carreira no handebol no co-
légio Mater Amábilis e de-
pois defendeu o Parthenon. 
Após sua estada colegial, 
Bombom foi convidado para 
integrar a equipe do São 
Paulo/Guarulhos, em 2003. 
E com a camisa do tricolor 
guarulhense, ele foi eleito o 
melhor goleiro do Paulista 
daquela temporada. Na 
sequência, foi contratado 

pelo Clube Pinheiros. 
Atual goleiro do espanhol 

Fraikin Balonmano Granol-
lers, Bombom revelou que o 
clima na seleção brasileira 
é de muita confi ança e 
entusiasmo pelo resultado 
histórico alcançado por 
aquele elenco que está dis-
putando o Mundial da Ale-
manha e Dinamarca. Nesta 
competição, os brasileiros 
terminaram a primeira fase 
na 3ª posição do Grupo A 
e encara na próxima etapa 
Croácia, Islândia e Espanha.

“É uma realização, não só 
por nós, mas pelo handebol 
brasileiro. Nos últimos anos 
sempre caímos nas oitavas 
e com a mudança do 
sistema na segunda fase e 
tínhamos que fi car entre os 
três primeiros de um grupo 
muito difícil. E a gente con-
seguiu passar e sabíamos 
que jogando muito bem 
seria muito complicado 
vencê-los. E conseguimos. 
Estou muito feliz”, disse.

Guarulhense fecha contrato com o UFC 
e tem estreia em fevereiro na Austrália

Rogério Hamam, que 
atuou como secretário 
estadual de Desen-
volvimento Social no 
governo de Geraldo 
Alckmin, em São Paulo, 
será o novo secretário 
municipal de Esportes 
de Guarulhos, conforme 
publicação no Diário 
Ofi cial desta sexta-
-feira (18). O prefeito 
Guti também anuncia 
Vitor Souza, gestor de 
equipamentos culturais, 
como o novo titular da 
Secretaria Municipal de 
Cultura.

O novo secretário de 
Esportes tem carreira 
desenvolvida no seg-
mento esportivo com 
ampla vivência em pla-
nejamento, governança, 
relações institucionais e 
governamentais, even-
tos e desenvolvimento 

de novos negócios. 
Atuou, além da Secreta-
ria Estadual de Desen-
volvimento Social, como 
secretário nacional de 
Esportes, no Ministério 
dos Esportes. Atu-
almente, era diretor 
de Planejamento na 
Prefeitura de Francisco 
Morato.

Já Vitor Souza atuou 
na Secretaria Municipal 
de Cultura da Capital 
como diretor de Progra-
mação, Programador de 
Teatro e Coordenador 
do Teatro Arthur Aze-
vedo. Teve passagens 
também na iniciativa 
privada em São Paulo 
e vinha atuando como 
consultor para Proje-
tos Culturais, Políticas 
Públicas e Estratégias 
de Patrocínio também 
na Capital.

Ex-secretário de Alckmin 
assume a Secretaria de 
Esportes de Guarulhos
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O primeiro mês do ano 
contará com atividades 
no Centro de Educação 
ambiental Bosque Maia, 
como as oficinas de or-
quídeas, que são realiza-
das todas as quartas-fei-
ras do mês no Orquidário 
Municipal, localizado na 
avenida Papa João Paulo 
XXIII, n° 219, no Parque 

Renato Maia.
Além da oficina de 

orquídeas, no inicio deste 
mês, o Bosque Maia 
também recebeu uma 
oficina de brinquedos 
recicláveis.  Crianças e 
adultos soltaram a criati-
vidade durante a oficina 
de brinquedos recicla-
dos realizada no Viveiro 

Educador do Centro de 
Educação Ambiental do 
Bosque Maia.  Com a 
orientação de monitores, 
garrafas pet, potes de 
iogurte, tampinhas de 
garrafa e outros materiais 
transformaram-se em 
aviões, casinhas, bichi-
nhos e até em tabuleiros 
de jogos.

Oficina de Orquídeas
Quartas-feiras: 23 e 30 

de janeiro e sábados: 12 e 
26 de janeiro

Horário: das 10h às 11h
Oficina de cultivo básico 

de orquídeas, controle de 
pragas e fungos.

Serviço: Orquidário Muni-
cipal - Av. Papa João XXIII, 
219 - Parque Renato Maia

Inscrições pelo telefone: 
2482-1667

SOS Orquídeas
Quintas-feiras: dias 24 e 

31 de janeiro
Horário: das 8h30 às 

10h30 e das 13h30 às 
15h30

O participante deve 
trazer sua orquídea para 
orientações de cultivo. 

Caso deseje realizar o 
replantio, é necessário 
trazer vaso de cerâmica 
apropriado para orquíde-
as, substrato e canela em 
pó.

Serviço: Orquidário Muni-
cipal - Av. Papa João XXIII, 
219 - Parque Renato Maia

Inscrições pelo telefone: 
2482-1667

Foto: Márcio Lino

Bosque Maia recebe oficina 
de orquídeas até o fim deste 
mês; inscrições são gratuitas
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Aproveite o final de semana com o melhor 
da gastronomia no The Fire Steakhouse 

Com a chegada do final de 
semana, nada melhor do que 
aproveitar o momento de des-
canso para curtir com a família 
e principalmente, experimen-
tar uma nova gastronomia. O 
restaurante The Fire Steakhou-
se, localizado na rua Tapajós, 
n° 56, tem uma variedade de 

pratos, além de proporcionar 
conforto e estrutura para 
atender toda a família. 

Os destaques são os cortes 
nobres de carne, como a 
costela bovina, servida com 
uma deliciosa farofa de cebola 
tostada e vinagrete de maçã 
verde; e o Tomahawk, um 

dos cortes mais saborosos da 
costela,. A casa conta também 
com a picanha, assado de 
tira, bombom de alcatra, bife 
de chorizo, um corte típico 
argentino retirado do miolo do 
contra filé, com uma gordura 
lateral que confere um sabor 
especial.
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Sobremesas deliciosas 
para aproveitar o verão 

Uma das partes mais deliciosas da 
gastronomia, as sobremesas são também 
destaques da casa, como o Lava Cake, um 
bolo de chocolate com recheio cremo-
so, acompanhado de sorvete, além do 
Smoked Chocolate Cake, um belo bolo 
de chocolate com 70% de calda quente 
defumado com canela. 

Já o The Fire Ball é uma cremosa esfera 
de chocolate com um delicioso chee-
secake de morango e calda quente. As 
opções de sobremesas não param por aí. 
Os clientes podem saborear a Nutella em 
Chamas, um  belo milk-shake batido, 
e para quem gosta de frutas, a opção é o 
Bano�e, uma torta de banana com doce 

Uma verdadeira erupção de sabores 
Um dos pratos de referência da casa para 

o final de semana é o The Fire Stinco, um 
osso bovino cozido lentamente no vinho 
tinto e especiarias. O prato também acom-
panha purê de batatas e molho aujus. Entre 
os outros sabores também há o Milanesa 
The Fire, um delicioso filé mignon, servido 
com salada de batata. 

Já o Steak Cowboy acompanha um filé 
mignon grelhado, servido com arroz cre-
moso, com ovo frito e farofa de banana. 
Na parte de massas há o Steak Pasta, um 

fettucine com tiras de filé mignon grelha-
do, cogumelos, tomates assados e ervas 
frescas, além do Mac and Cheese, uma 
tradicional massa espiral com creme de 
queijo. 

O restaurante também oferece o serviço de 
reservas, que pode ser realizado por meio do 
e-mail (reservas@thefire.com.br). O horário de 
funcionamento é de segunda-feira, das 12h 
às 15h e das 18h às 22h. Às terças, quartas, 
quintas, sextas e sábados, funciona das 12h às 
00h, e aos domingos, das 13h às 22h. 

THE FIRE
BALL

Esfera de chocolate
com delicioso

cheesecake de morango
e calda quente

Escolha a proteína: Fraldinha ou Chorizo, ½ Galeto ou Salmão
Escolha o primeiro acompanhamento: Arroz ou Arroz Cremoso ou Espaguetti na Manteiga
Escolha o segundo acompanhamento: Batata frita ou Purê de Batata ou Cebola assada
Escolha a mini sobremesa: Pudim ou Doce de abóbora ou Brigadeiro de colher ou Mini Bano�e
ou Opção vegetariana: Fettuccini com Ragu de Cogumelos

Serviço: The Fire Steakhouse
Endereço: Rua Tapajós, 56 – Macedo - Telefone: 2447-1582
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Reduzir a distância entre 
a teoria da prática parece 
ser o grande desafio neste 
retorno da Faculdade 
Torricelli. Para conquistar o 
resultado almejado, Paulo 
Cesso, presidente da insti-
tuição de ensino, entende 
que a integração com o 

mercado de trabalho é 
o melhor caminho para 
aproximar o conhecimento 
adquirido em sala de aula 
do cotidiano profissional.

“A nossa visão de 
mercado é que o profis-
sional precisa entender de 
administração e produção. 

A gente quer que alguns 
gestores e técnicos das 
empresas participem dos 
projetos. Nós vamos cha-
mar esse agente externo 
de mentor. Em geral, ele 
começa a dirigir o ensino 
para coisas que ele preci-
sa”, explicou.

Para o desenvolvimento 
desta proposta, a Torrri-
celli revelou que foi preci-
so adaptar os profissionais 
envolvidos no projeto. 
Os alunos terão acesso 
previamente ao conteúdo 
e também a flexibilidade 
de escolher o momento 

que entende ser ideal 
para frequentar o ambien-
te. Cesso também tem 
como proposta familiarizar 
o local de estudo com o 
estudante. 

“O professor prepara 
a aula e depois ele joga 
exercícios e um caso real 

dentro da teoria dele. 
Vamos usar as salas inver-
tidas. Nós contratamos au-
las de ligamento com dez 
disciplinas de nivelamento. 
Vamos detectar as falhas 
dos alunos e indicar os 
módulos a serem consulta-
dos”, disse.

Faculdade Torricelli retoma atividades 
em Guarulhos com foco na tecnologia
Antônio Boaventura

Fugir do senso comum é 
a proposta da Faculdade 
Torricelli para a sua retoma-
da. A instituição tem como 
propósito revolucionar a 
aplicação de conceitos 
atuais de mercado com 
utilização da tecnologia 
para ampliar e capacitar os 
alunos para as mais diver-
sas situações do cotidiano 
profissional. Neste retorno, 
a Torricelli terá capacidade 
para atender até 100 alunos 
por curso com custo médio 
de R$ 1.600,00.

“Os nossos alunos vão 
começar desde o primeiro 
dia tendo acesso a projetos 
reais. É inadmissível termos 
um aluno de engenharia 
com dois anos de teoria, 
sentado na cadeira e vendo 
o professor dar aula, para 
depois entra na coisa práti-
ca. Vamos trazer casos reais 
do mercado para dentro 

da sala de aula”, disse o 
presidente da Faculdade 
Torricelli, Paulo Cesso.

A proposta da Torricelli é 
a produção de conteúdo 
por meio de casos apresen-
tados pelas empresas. O 
vestibular para ingresso na 
instituição educacional deve 
se dar no próximo mês para 
que os cursos possam ser 
iniciados em março. Neste 
momento, a instituição abre 
turmas para Administração, 
Engenharia de Produção, 
Engenharia Mecatrônica e 
Contábeis. 

“Como havia vendido a 
licença, eu precisava reco-
meçar do zero e solicitar 
o licenciamento, que saiu 
em dezembro. Nós temos 
quatro cursos a serem 
lançados. É um projeto bem 
diferente e contratei uma 
consultoria especializada 
em educação onde fizemos 
uma análise sobre os cursos 

mais requisitados”, explicou 
Cesso. 

Longe do mercado edu-
cacional desde 2011, Cesso 
ressaltou que esta iniciativa 
passa a ser pioneira no mu-
nicípio. Ele destaca que é 
necessário mudar a conduta 
e o planejamento para a 
transmissão de conteúdo 
para os alunos. O dirigente 
também revelou que ainda 
necessita da aprovação do 
Ministério da Educação para 
a viabilidade do curso de 
Engenharia Elétrica. 

“Com a devolução do 
prédio pela Anhanguera, 
eu comecei a perceber que 
existe uma necessidade e 
uma carência de uma facul-
dade com diferencial pe-
dagógico na cidade. Todas 
elas são muito parecidas. 
Então, comecei a estudar 
a possibilidade de retomar 
a Faculdade Torricelli em 
outro modelo”, observou.

Cesso afirma que integração com o mercado de trabalho é o diferencial
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[ horóscopo ]

O Lorax – Em Busca da Trúfula Perdida

Arremesso de Ouro

Record, 15h […] 
Ted vive em um lu-
gar onde as árvores 
são feitas de plástico 
e tudo é artificial. Ele 
deixa a cidade com 
a intenção de trazer 
uma árvore de verda-
de para impressionar 
a garota por quem é 
apaixonado.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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O caráter
da fala do
psicótico

Encostas
inclina-
das de

montanha
Deus da

guerra na
Mitologia
romana

Ganhadora
do Nobel
da Paz

em 1969
Contami-
nado com
rejeitos 

industriais
Grande
ave da 

cordilheira
dos Andes 

O alimen-
to com

baixo teor
calórico

Formato
aproxi-

mado do
Atlântico

A socieda-
de repre-
sentada 

pelas ONGs

Diz-se
da fala 
do bom

vendedor

Capital de
Moçam-

bique

Alegação
que pode
inocentar
o suspeito 

(?)-shirt:
camisa
curta de
malha

Monte on-
de morreu
Hércules

(Mit.)
A estrela
usada ou-
trora na 

navegação

(?) Ingla-
terra, 
região

dos EUA
Índia, no
alfabeto
fonético 
da Otan

Significa
"tudo", em

"onipo-
tente"

Uma das 
manobras 
do surfe

Local de piquetes de estu-
dantes, nas universidades

Poeta e crítico eleito para a Academia
Brasileira de Letras, em 2017

A estação 
mais longa

Comemoração de
cem anos

Primeiro (?), parte dos
foguetes da SpaceX
que retorna à Terra 
e é reaproveitada

Sim, em
francês

Tem como
finalidade

Sigla do Estado de
capital Porto Velho

Apresenta propensão

Guia
espiritual
(p. ext.)

Terminal
onde é
ligada a
extensão
elétrica

A campa-
nha orga-

nizada
por uma
agência
de publi-
cidade

Área que abrange 
o design de

sobrancelhas e a
limpeza de pele

Escola 
Politécni-
ca da USP

Ovário 
dos peixes

Nêutron
(símbolo)

3/oui. 4/tubo. 6/maputo. 11/promocional. 13/antônio cícero.

[ novelas ] 

virgem

Você não vai saber 
por onde começar e 
será assolado por mil 
obrigações de uma só 
vez, então priorize. Você 
vai aproveitar os seus 
recursos para ser capaz 
de lidar com os seus 
assuntos atuais. Pense 
em ficar com os amigos 
e seus entes queridos.

Você não terá pro-
blemas para se afirmar 
e pôr fim a relaciona-
mentos doentios, sem 
arrependimentos! Você 
está mostrando mais 
sensatez no seu gasto 
de energia hoje e está 
começando a restabele-
cer um equilíbrio maior.

Você está comple-
tamente voltado para 
dentro, mas terá a inspi-
ração para avançar em 
seus projetos. Você está 
gastando muita energia 
e o cansaço poderia 
prejudicá-lo. Aproveite o 
tempo para recarregar 
as suas baterias em 
um ambiente calmo e 
solitário.

Sua autoexpressão 
será mais clara e conci-
sa, mas não se esqueça 
de como lidar com ou-
tras pessoas. Períodos 
de estresse estão no 
horizonte, mantenha a 
calma e concentre-se 
em suas prioridades. 

Você vai ter entusias-
mo, mas vai continuar 
deixando para resolver 
as coisas no último mi-
nuto. As conversas que 
tiver hoje vão lhe trazer 
paz interior. Não seja tão 
ansioso para ajudar os 
outros. Você precisa ter 
tempo para si mesmo.

Você não terá proble-
mas ao argumentar seu 
ponto de vista. Não exa-
gere, é tudo a mesma 
coisa. Seja diplomático. 
Sua atividade cerebral 
efervescente poderia 
levá-lo a fazer coisas 
demais fisicamente.

Reoriente as suas 
prioridades, é hora de 
agir para conseguir 
alcançar seus objetivos. 
Você vai precisar dormir 
muito e vai recarregar as 
baterias totalmente. No 
entanto, você está em 
excelente forma.

O clima é constru-
tivo e gratificante no 
aspecto emocional e 
a sorte está com você 
para o estabelecimento 
de novos contatos. 
Você está desperdiçan-
do tempo demais com 
assuntos triviais e isso o 
está desgastando. 

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.

O clima é constru-
tivo e gratificante no 
aspecto emocional e 
a sorte está com você 
para o estabelecimento 
de novos contatos. 
Você está desperdiçan-
do tempo demais com 
assuntos triviais e isso o 
está desgastando. 

Você está se tornando 
indiferente e despreocu-
pado em sua perspecti-
va. Seus contatos serão 
extremamente agradá-
veis. Seria interesante 
ser mais exigente quanto 
à qualidade de sua dieta. 
Como resultado, você se 
sentiria melhor.

Você saberá como 
transformar as circuns-
tâncias incomuns com 
as quais vai se deparar. 
O dia em que você for 
capaz de mover monta-
nhas ainda não chegou, 
portanto modere suas 
ações e não se compa-
re com os outros!

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Globo, 00h18 
Million Dollar Arm. 
EUA. Drama. Dire-
ção Miliion Dollar 
Arm. Com Alam 
Arkin; Lake Bell. 
Baseado em uma 
história real, o fil-
me conta a histó-
ria de dois jovens 
indianos jogadores 
de críquete desco-

bertos pelo agen-
te esportivo J. B. 
Bernstein. Através 
de técnicas de re-
crutamento pou-
co convencionais, 
ele leva os rapazes 
para os Estados 
Unidos com o ob-
jetivo de torná-los 
grandes jogadores 
de beisebol.

Espelho da Vida
Alain não acredita 

que a Guardiã esteja 
morta e afirma a Bola 
que investigará o 
caso. Daniel revela 
na terapia que o 
quadro de Danilo é o 
mesmo retrato que o 
assombra. Augusto 
garante a Hildegard 
que encontrará 
Danilo. Dora conse-
gue descobrir com 
Otávio o paradeiro 
de Danilo.

O Tempo Não Para
Helen escuta Petra 

confabulando com 
Mateus sobre a qua-
rentena das pessoas 
congeladas. Herber-
to exige a cabeça 
de Mariacarla para 
fazer a manipulação 
do vírus a pedido 
de Lúcio. Samuca e 
Marocas decidem 
se unir a Rafael em 
seu acampamento. 
Eliseu emociona com 
seu depoimento no 
processo a favor da 
Samvita.

O Sétimo Guardião
Ondina amedronta 

Valentina e diz que 
León protegerá a 
Irmandade. Luz co-
menta com Sóstenes 
sobre um livro antigo 
que viu no casarão 
de Gabriel. Júnior 
conta a Marilda e 
Eurico que Geandro 

sofre por um amor 
impossível. Socorro 
se desespera com a 
ausência de Lourdes 
Maria.

Segunda-feira
Malhação - Vidas 
Brasileiras

Raíssa desconfia 
do comportamento 
de Bryan em relação 
a Santiago. Pérola e 
Maria Alice trocam 
provocações. Ga-
briela se preocupa 
com a intimidade 
entre Flora e Márcio. 
Raíssa tenta alertar 
Lourenço sobre o 
estado de Santiago 
no centro de treina-
mento.

Espelho da Vida
Irmã Dolores cuida 

de Danilo. Augusto 
leva Hildegard para 
visitar Danilo, que 
clama por Julia. 
Piedade questiona 
Cris/Julia sobre sua 
decisão de se casar 
com Gustavo. Dora 
implica com Teresa, 
e Graça a repreende. 

O Tempo Não Para
Marocas percebe 

que sua família está 
confinada na própria 
casa. Teófilo pede 
abrigo a Barão. Sa-
muca recusa a orien-
tação de Petra para 
deixar a mansão.   

O Sétimo Guardião
Valentina aceita 

que Feliciano a 
acompanhe à 
inauguração do res-
taurante de Tobias. 
Mirtes se incomoda 
com a presença de 
Ondina e Adamas-
tor no restaurante. 
Milu se aproxima 
de Machado, e Rita 
desconfia. 

Teresa
Teresa, fingindo 

sentir a traição de 
Arthur, procura por 
Fernando, tentando 
seduzi-lo. Heitor diz 
a Aurora que Joana 
descobriu que ele é 
casado no momento 
em que falava de 
seu divórcio com 
Arthur.

As Aventuras 
de Poliana

Raquel e Guilherme 
confrontam Mirela 
sobre sua proximida-
de com Luca Tuber e 
ela começa a tentar 
convencê-los de que 
seria positivo caso 
ele entrasse para 
a chapa Contente. 
Claudia desabafa 
com Joana sobre o 
jantar com Durval.

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de 
responsabilidade das 
emissoras.
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EDITAL DE LEILÃ O DE ALIENAÇ Ã O F IDUCIÁ RIA
ANTONIO MAGNO JACOB DA ROCHA, leiloeiro ofi ial ins rito na J C R n  08 020 L, om es rit rio  
Rua l eres oli, 11 onjunto , Centro, Curitiba R, de idamente autori ado pelo Credor Fidu i rio CO-
OPERATIV A DE ECONOMIA E CRÉ DITO MÚ TUO DOS MÉ DICOS, DEMAIS PROF ISSIONAIS DE NÍ V EL 
SUPERIOR DA Á REA DA SAÚ DE E EMPRESÁ RIOS DE GUARULHOS E REGIÃ O, om sede  enida 

aulo Fa ini, 00, a edo, Guarulhos S , C J F n  02.2 0. 0001 , nos termos da s ritura 
bli a de liena o Fidu i ria, la rada s s. 2, do li ro n  11 1, em 2  de maio de 201 , rerratifi ada 
pela es ritura bli a la rada s s 2 28, do li ro n  11 , em 12 de junho de 201 , ambas pelo  abe
li o de otas de Guarulhos S  oriundas da Cédula de Crédito an ria n  1 2 na ual onsta omo emi
tente COCINA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, C J F n  2 .10 . 0001 , om endere o  Rua 
Fernando de lbu uer ue, 2 , Consola o, S o aulo S , C  01 0 .0 0 e alienante fidu iante  RC  
INV ESTIMENTOS EIRELI, C J n  08.681.0 0001 0 , om sede  Rua Doutor l eu de Campos Rodri

ues, n  22 , Cj. 808  S L  , ila o a Con ei o, em S o aulo S , C  0 .000 e CRISTIANO 
ESTORINO MAIA, ins rito no C F n  1 . .6 8 2, Carteira de dentidade n  1 1 SS S , om 
endere o  Rua Doutor l eu de Campos Rodri ues, n  22 , Cj. 808  S L  , ila o a Con ei o, em 
S o aulo S , C  0 .000, la rada em de orr n ia da Lei n  . 1 , alterada pela Lei n  10. 1 0  
le ar  a PRIMEIRO PÚ BLICO LEILÃ O, nos termos da Lei n  . 1 , arti o 2  e par ra os, no dia 23  de 
j aneiro de 2019 , às 10:00 horas,  Rua l eres oli, 11 Sala 2 , Centro, Curitiba R, e atra és do site  
https ro haleiloes. om.br , om lan e m nimo i ual ou superior a R$  3 .120.000,00 tr s milh es, ento e 
inte mil reais  os im eis abai o des ritos, om a propriedade onsolidada em nome do redor Fidu i rio

IMÓ V EIS MATRICULADOS NO CRI DE MIRANDÓ POLIS/SP:
A - MATRÍ CULA 213 5 :  erreno urbano, situado em Mirandó p ol is/SP,  . S o aulo, de orma irre ular, 
onstitu do pelo lote  da uadra , dentro das se uintes di isas e on ronta es  pela rente om a . S o 
aulo, medindo 20,00m  pelo lado direito de uem da enida olha para o terreno, di ide se om o lote 6, 

medindo , 0m e aos undos, om o lote , medindo 20,00m, en errando uma rea de 01,00m , distante 
20,00m da on u n ia da Rua inas Gerais om a . S o aulo
Av.04 -213 5 :  Rua inas Gerais passou a denominar se Rua Assad K al il  Ab ud;
Av.05 -213 5 : Cadastrado na re eitura sob n  01.02.11 .02 6.001.
B - MATRÍ CULA 213 6: - erreno urbano, situado em Mirandó p ol is/SP,  . S o aulo, de orma irre ular, 
onstitu do pelo lote 8 da uadra , dentro das se uintes di isas e on ronta es  pela rente om a . 

S o aulo, medindo 1 ,00m  pelo lado direito de uem da enida olha para o terreno, di ide se om o 
lote , medindo , 0m, pelo lado es uerdo, om terras perten entes ao Distrito ndustrial de irand
polis, medindo 2,00m e aos undos, om o lote , medindo 18,00m, en errando uma rea de 0,80m , 
distante 0,00m da on u n ia da Rua inas Gerais om a . S o aulo. Cadastrado na re eitura sob 
n  01.02.11 .02 6.001
Av.04 -213 6:  Rua inas Gerais passou a denominar se Rua Assad K al il  Ab ud.
C - MATRÍ CULA 24 9 5 :  erreno situado do lado mpar da . S o aulo, em Mirandó p ol is/SP, om 

.000,00m , lo ali ado no Distrito ndustrial de irand polis, om as se uintes di isas e on ronta es  
ome a no mar o 1, situado  mar em da . S o aulo, onde a  anto om o lote n  8, da uadra , da 

Rua ssad alil bud  do mar o 1 se ue a ompanhando a uela enida, rumo 0m  e dist n ia 
de 0,00m, he a ao mar o n  2, ra ado na mesma enida S o aulo  da  ira  direita e se ue rumo 

1 0m S  e se ue a dist n ia de 80,00m, on rontando om outra parte de rea do Distrito ndustrial, 
perten ente  uni ipalidade, até he ar ao mar o n  , desse ponto, ira  direita e se ue a dist n ia de 

0,00m, rumo 0m S , até o mar o , ra ado na di isa om o lote 1, da uadra , on rontando om 
parte da rea do Distrito ndustrial, perten ente  uni ipalidade  desse ponto, no amente, ira a direita e
se ue a dist n ia de 80,00m, rumo 1 0m , on rontando om os lotes 1   e 8 da uadra , até he ar 
ao mar o ini ial, lo ali ado a 60,00m da es uina mais pr ima, ormada pelas Ruas S o aulo e ssad 

alil bud.
.0 2  Cadastrado na re eitura sob n  01.02.11 .0 6.01.

D –  MATRÍ CULA 5 806:  Gleba de terra om a rea de 2. 2 ,00m , situada do lado mpar da . S o aulo 
undos , parte do Distrito ndustrial, em Mirandó p ol is/SP, dentro do se uinte roteiro de di isas e on ron

ta es, terreno este interli ado  re erida enida atra és de uma rea j  es riturada, perten ente  firma 
José ar ues de li eira  irand polis, om in io no mar o , ra ado na di isa do lote 0  da uadra 0 , 
om propriedade da firma José ar ues de li eira, a 80,00m da linha reta da . S o aulo  da  se ue 

rumo 1 0m S , pela di isa da parte do lote 0  e lote 01, da uadra 0 , numa dist n ia de ,00m, até 
en ontrar o mar o 8  da  ira a es uerda e se ue por dentro da rea remanes ente do Distrito ndustrial, 
numa dist n ia de 0,00m, até en ontrar o mar o C  da  ira  es uerda e se ue om rumo 1 0m , 
por dentro da rea remanes ente do Distrito ndustrial, numa dist n ia de 6,00m, até en ontrar o mar o 
D  da  ira no amente  es uerda e se ue rumo 0m S , pela di isa da rea perten ente  firma José 

ar ues de li eira, numa dist n ia de 0,00m, até en ontrar o mar o ini ial do presente roteiro ou seja 
mar o . Cadastrado na re eitura de irand polis sob n  01.02.1 .00 . 0

bs
1  upados. Deso upa o por onta do ad uirente, nos termos do art. 0 da lei . 1
2   pa amento de débitos ondominiais e tributos, en idos e ou in endos, in identes sobre os im eis, 
é de responsabilidade do arrematante

  arremata o é reali ada na ondi o ad orpus .
Caso n o haja li itante em primeiro leil o, fi a desde j  desi nado o dia 24  de j aneiro de 2019 , no mes
mo hor rio e lo al, para reali a o do SEGUNDO LEILÃ O, om lan e m nimo i ual ou superior a R$  
1.5 66.5 3 6,9 9  um milh o uinhentos e sessenta e seis mil, uinhentos e trinta e seis reais e no enta e no e 
enta os .

 ist n ia de a o judi ial autos n  100018 8 .2018.8.26.0228, em tr mite na 2  ara C el da Co
mar a de S o aulo S .

 s bens ser o o ertados de orma simult nea atra és do site https ro haleiloes. om.br , leil o presen
ial e online.
 arrematante pa ar  no ato o pre o total da arremata o e a omiss o do leiloeiro, orrespondente a  

sobre o alor de arremate.
 omiss o do leiloeiro de er  ser pa a  ista e o alor do arremate poder  ser par elado finan iado, 

desde ue apro ado o rédito, pre iamente ao leil o junto a C R , e ainda ue o arrematante 
umpra os re uisitos do estatuto para in resso na ondi o de Cooperado.  tomada de rédito est  sujeita 
s re ras ban rias uanto aos juros e ritérios de atuali a o.
 arrematante fi ar  respons el pela a erba o re istro da arta de arremata o junto ao Cart rio de Re
istro de m eis orrespondente, de endo ar ar om todas as despesas do ato ta as do art rio, impostos 

e demais despesas  no pra o pre isto em Lei.
elo presente, fi am intimados o emitente e alienante fidu iante, COCINA BAR E RESTAURANTE LTDA - 

ME, C J F n  2 .10 . 0001 , por seu representante le al, RCE INV ESTIMENTOS EIRELI, C J 
n  08.681.0 0001 0 , por seu representante le al e CRISTIANO ESTORINO MAIA ou pro uradores re u
larmente onstitu dos, a er a das datas desi nadas para a reali a o dos p bli os leil es, aso por outro 
meio n o tenha sido ientifi ada.

s demais ondi es obede er o ao ue re ula o De reto n  21. 81 de 1  de outubro de 1. 2, om as 
altera es introdu idas pelo De reto n  22. 2  de 1  de e ereiro de 1. , ue re ula a profiss o de Lei
loeiro fi ial.

S R S
a  alor m nimo do im el para o 1  Leil o  Corresponde ao alor de a alia o estabele ido pelos ontra
tantes de a ordo om o alor de mer ado.

alor m nimo do im el para o 2  Leil o  Corresponde ao alor da d ida atuali ada, a res ido das despe
sas, na orma pre ista no arti o 2  da Lei . 1

R. JOÃO GONÇALVES, 275, CENTRO

www.cursonacional.com.br

Você não tem 1º ou 2º grau?
Nós temos a solução!

g
mos a solução!

CURSONACIONAL

Matrícula
Grátis

Aulas 1 vez 
por semana

Curso
Rápido

SUPLETIVO
Curso preparatório para

ENEM, ENCCEJA E EJA

(11)  2408-4200

Wagner Romeu 
PROCURA:

NATÁLIA ROBERTA 
DOS SANTOS

RG 24919126 – X
CPF 247.288.158-46 

para tratar 
de assunto

do seu interesse. 
Favor entrar em 

contato!!!
F: 99241-4160

DELIVERY COMIDA
 CHINESA E JAPONESA

China da Rocha
Venha conhecer a loja, traga este 
anúncio e GANHE uma porção de 

ROLINHO PRIMAVERA.
ENTREGAMOS ATÉ O CECAP.

    2788-0896/2788-0897/     98534-3280
Av. Rio Real, 170 – Jd Pres. Dutra – 

Guarulhos – SP

    2788-0896/2788-0897/     98534-3280    2788-0896/2788-0897/     98534-3280

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL 

SINDINPLASGUA- SINDICATO DAS INDUSTRIAS DO PLASTICO DE 
GUARULHOS,CNPJ 07.861.282/0001-60, convoca seus associados, 
p ara em 06/07/2018, às 10:00 horas em sua sede, realizarem a discussã o e 
deliberaç ã o p ara a substituiç ã o do cargo de Secretá rio geral  desta entidade, do 
Sr. L audirley  F erreira D ourado, em face do seu falecimento em 11 de abril de 
2018 , conforme atestado de ó bito nú mero 1228 0-4-A A  000140437 e matricula 
nú mero 1228 04 01 55 2018  4 00418  197 0230321-69, e conforme estatutos 
desta entidade, devidamente registrado, efetuar a substituiç ã o do Sr. L audirley  
Ferreira Dourado, pelo Sr. Leandro Cseiman Dourado, filho do SR. Laudirley 
F erreira D ourado, e diretor da emp resa F esta T ecnologia em P olímeros, p ara a 
regularidade desta entidade. 

Guarulhos 26 de junho de 2018.

José Roberto Lapetina
P residente.

VENDO PRÉDIO R$ 595 Mil
340m², Sl 70m² c/ wc, 

5 sls térreo c/ 2wc.
Nos fundos edícula 

c/ coz, churrasq, wc, refeit, 
4vgs gar cobert.

R. Roberto 90/116- Sta. Mena 

F:98162-5700

   VEÍCULOS 
 AUTOS 

 VENDO SANDERO STEPWAY 
 Compl, azul, automatico 
2012/2013 32mil F:99975-9815 
whats 

 EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 CORRETOR(A) 
 C/ carro p/ locação/venda. Aj 
de custo + comissão. F:2600-
2254/94005-9242 

 VENDEDOR(A) AMBULANTE 
 C/ experiência. Mercadoria exclu-
siva de fácil aceitação. 80% de lu-
cro. Whats:98620-8979 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 SOBRADO 
 2 dorms, sl, coz, wc, quintal e 1vg. 
R$1.000,00. F:99577-1571/2440-
5081 

 APTO CENTRO MOB. 

 2dorms, c/ sacada e 1 garagem  

F: 2455-5833/99762-2777 whats 

c/ propr. 

 VENDE-SE 

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

 COSTRUVENDE-ITANHAEM 

 Casa na praia R$ 160.000 Cha-

lé praia/campo R$ 68.600 F: 

1194602-7491 Saulo 

 LANCHONETE/ RESTAURANTE 

 CENTRO DE GUARULHOS, em-

preendimento de 45m², muito 

bem localizado, próximo a diver-

sas clínicas, hospitais, cartório 

e escolas. Documentação ok, F: 

98209-2969 

 LITORAL 

 TEMPORADA EM ITANHAÉM 
 Locação de imóveis com e sem 
piscina F: 13 99723-4798  

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 PASSA-SE O PONTO 
 Loja de PRODUTOS HERING no 
centro comercial parque Cecap. 
Documentação ok. F: 98105-3411 
Luiz 

 SERVIÇOS 
 RELAX 

 MASSAGENS ERÓTICA 
 Sexo anal, oral e vaginal 
R$100,00 c/ local proprio 
F:95893-4689 Whats 

     

   

Para anunciar nos
classifi cados ligue: 

2823-0828 / 2823-0829
2823-0830 / 2823-0836

2823-0837

ANUNCIE SUAS 

PUBLICAÇÕES LEGAIS
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A melhor opção para o seu 
almoço de domingo!
RUA TAPAJÓS, 56 � GUARULHOS � SP
RESERVAS�THEFIRE.COM.BR
TEL: 
11� 2447�1582
DE  2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h

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

T�BONE STINCO �OSSOBUCO� BURRATA ESPAÇO KID’S COMPLETO
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