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Festa no Parque Villa-
Lobos, na capital 
paulista, celebra os
60 anos da Barbie
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Parque JB Maciel, no Bom
Clima, é o primeiro da cidade 
a receber iluminação de LED
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Manutenção da
Sabesp deixará 51 
bairros sem água
na terça-feira (30)

 GH Pág. 3

Vacinação contra o 
sarampo acontece 
em shoppings da 
cidade neste sábado

 GH Pág. 4

Governo de São 
Paulo irá pagar 
R$ 72 mi de bônus 
a 67,4 mil policiais

GH Pág. 7
ANIVERSÁRIO: Barbie completa 60 anos com festa gratuita no Parque Villa-Lobos, na 
capital paulista, neste sábado (27), das 9h às 16h; a entrada é gratuita

ASSALTO MILIONÁRIO NO AEROPORTO

Pagamento será feito por uma empresa de gestão de riscos caso os criminosos sejam presos ou a carga, avaliada em R$ 110 
milhões, recuperada; assalto praticado por falsos policiais federais ocorreu no Terminal de Cargas, na tarde desta quinta (25)

Informação sobre roubo de ouro 
terá recompensa de R$ 150 mil

GH Pág. 4

Cumbica tem terminal rodoviário
com quase 900 viagens por mês 

GH Pág. 5
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Expediente

[ cena do dia ] [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 Fim de férias

Diversas crianças aproveitaram os últimos dias das férias escolares para brincar 
no Bosque Maia, localizado na avenida Paulo Faccini, na região central. Na rede 
estadual, as aulas voltam na quarta-feira (31). E ainda dá tempo de se divertir.
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Dorival Lima
Uma vergonha a atitude 
do nosso Supremo Tri-
bunal Federal (STF) ao 
fazer retornar a censura 
contra a imprensa. Para 
piorar, ainda temos um 
presidente que, até o 
momento, nada fez pelo 
nosso país: basta vermos 
o alto número de desem-
pregados. Estamos iguais 
a caranguejos, andando 
de ré.

Sinara A. Fialho
Quer dizer que agora os 
passageiros que forem 
embarcar no aeropor-
to de Guarulhos terão 
que pagar uma taxa de 
poluição ambiental? De 
que foi essa magnífica 
ideia? Além de pagarmos 
passagens caras, ainda 
temos que bancar por 
um problema que não é 
nosso. Por que o prefeito 
Guti não cobra isso das 
empresas aéreas que são 

responsáveis pela polui-
ção ambiental? 

Odinei Fote Bezerra
Considero esdrúxula 
esse projeto que a Pre-
feitura de Guarulhos está 
preparando para enviar à 
Câmara e que obriga os 
passageiros que embar-
carem no Aeroporto In-
ternacional, em Cumbica, 
a pagarem uma taxa de 
poluição ambiental. Isso 
é absurdo e vai encare-
cer mais as passagens. 
Não somos nós que polu-
ímos o ar, mas os aviões 
que são das empresas 
aéreas. Elas é que devem 
arcar com esse proble-
ma. Se o projeto for apro-
vado, usarei ao máximo o 
aeroporto de Congonhas, 
na zona sul de São Paulo.

Gilmar Dias da Rocha
Lendo a matéria que a 
rede estadual em Guaru-
lhos conta com 660 alu-
nos nascidos em outros 

países, imagino que es-
ses jovens devem sentir 
saudade do ensino ofe-
recido em suas escolas 
de origens. 

Bruna Souza
A prefeitura abre vagas 
para médicos, mas nunca 
elas são preenchidas.

Deborah Sales
Lamentável observamos 
que o desemprego no 
país, em especial na re-
gião metropolitana de 
São Paulo, está crescen-
do a cada mês que pas-
sa. O governo de Jair 
Bolsonaro, presidente 
que depositei meu voto, 
ainda não conseguiu es-
tancar a sangria da falta 
de vagas no país e, ape-
sar do pouco tempo de 
governo, estou perden-
do as esperanças de que 
isso vá acontecer a curto 
e médio prazos. Não sei 
o que será de nós.

A Prefeitura, por meio do 
programa Ilumina Guarulhos, 
tem levado iluminação públi-
ca para diferentes pontos da 
cidade, além de investir em 
modernização e substituição 
das antigas lâmpadas de va-
por de sódio por lâmpadas 
de LED, que são mais eco-
nômicas, resistentes e com 
maior vida útil. O Parque JB 
Maciel, no Jardim Bom Cli-
ma, que fica ao lado do Paço 
Municipal, foi o primeiro da 
cidade a passar por moder-
nização.

No local, foram substituídos 
40 pontos de iluminação or-
namental, de maneira que as 
antigas luminárias decorati-
vas de 150W  foram trocadas 
por modernas luminárias LED 

de 69W, o que corresponde 
a uma economia de ener-
gia superior a 50%, além de 
resultar em ganhos signifi-
cativos de performance na 
reprodução de cores, vida útil 
e resistência a vandalismo. O 
investimento foi de aproxima-
damente R$ 80 mil.

Além do JB Maciel, na últi-
ma quinta-feira (25) o prefeito 
Guti entregou a iluminação 
da praça localizada na rua 
Cristolândia, na Vila Barros, 
com a instalação de 30 lumi-
nárias. Esta é a primeira de 
uma série de praças públicas 
que receberão iluminação de 
LED ornamental. “A previsão 
é de que até o final deste ano 
sejam instaladas mais de 2 
mil luminárias”, afirmou Guti.

Parque JB Maciel é o primeiro da 
cidade a receber iluminação de LED

Ulisses Carvalho 

O projeto do monotrilho 
que vai ligar a estação Ae-
roporto da Companhia Pau-
lista de Trens Metropolitanos 
(CPTM) a terminais do Aero-
porto Internacional de São 
Paulo-Guarulhos em Cumbi-
ca, aguarda a aprovação for-
mal da Secretaria Nacional 
de Aviação Civil para a defini-
ção da empresa que implan-
tará o sistema de transporte, 
segundo informação da con-
cessionária responsável pela 
administração do aeroporto, 
o GRU Airport. 

“Mais de dez companhias, 
entre nacionais e interna-
cionais, já manifestaram 
interesse em participar do 
projeto. Tão logo a aprova-
ção seja oficializada, será 
estabelecida a data de início 
da implantação”, informou 
em nota a concessionária. A 
necessidade da implantação 
do monotrilho surgiu após a 

distância de quase 2 km en-
tre a estação Aeroporto até 
os terminais 2 e 3. 

No mês passado, o vice-
-governador de São Paulo, 
Rodrigo Garcia, já havia afir-
mado que oito empresas de 
tecnologia já estariam inte-
ressadas no projeto. O GRU 
Airport ainda não informou 
em qual parte dos terminais 
deve ficar as estações do 
monotrilho e o custo do pro-
jeto foi estimado pelo gover-
nador João Doria (PSDB), em 
R$ 175 milhões. 

O projeto denominado 
People Mover CPTM-GRU 
tem previsão de ter uma ex-
tensão de 2,6 km, com um 
tempo de deslocamento pre-
visto de seis minutos, entre a 
estação Aeroporto até o Ter-
minal 3. O chamamento das 
empresas interessadas em 
participar da implantação do 
monotrilho foi finalizado no 
dia 7 do mês passado. 

Projeto do monotrilho para o Aeroporto 
aguarda a aprovação da Aviação Civil

Nicollas Ornelas/PMG

Mega Sena
Concurso n° 2172
24/07/2019
09 - 24 - 28 - 37 - 43 - 57

 
Lotofácil
Concurso n° 1844
24/07/2019 
01 - 03 - 05 - 06 - 07
08 - 11 - 12 - 14 - 15
16 - 17 - 21 - 23 - 25

Lotomania
Concurso n° 1989 
23/07/2019
02 - 11 - 17 - 20 - 21
27 - 31 - 34 - 37 - 38
41 - 44 - 45 - 48 - 51
53 - 64 - 79 - 88 - 96

Dupla Sena
Concurso n° 1964
23/07/2019
Primeiro sorteio 
02 - 03 - 19 - 39 - 46 - 50
Segundo sorteio
22 - 25 - 29 - 34 - 35 - 49

Federal
Extração n° 05408
24/07/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   28670          500.000,00
2º  91981               27.000,00 
3º  92080            24.000,00
4º  19294              19.000,00
5º  77821               18.329,00

Ivanildo Porto
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Mais uma nego-
ciação conduzida 
pelo Sindicato be-
nefi cia trabalhado-
res. Dessa vez, são 
os 300 companhei-
ros da Metalúrgica 
Golin (Bonsucesso).  

Eles terão isen-
ção de custos em 
diversos benefícios, até fevereiro próximo. A proposta 
foi aprovada em assembleia realizada na segunda (22), 
coordenada pelos nossos diretores Josinaldo José de 
Barros (Cabeça), Antonio Francisco da Silva (Fala Mansa) 
e Eduardo Apóstolo (Tieta). 

Cabeça informa: “Os funcionários terão café da manhã, 

AÇÃO SINDICAL BENEFICIA 300 NA GOLIN

José Pereira dos Santos - Presidente

COLUNA DO

METALÚRGICO

UM EXEMPLO DE VIDA
Quero aqui homenagear um companheiro 
que nos deixou dia 18 de julho. Falo 
de Walter Barelli, histórico diretor-
técnico do Dieese, economista que 
sempre esteve ao lado do povo.

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

27/7/2019

Presidente

UM EXEMPLO DE VIDA
Quero aqui homenagear um companheiro 
que nos deixou dia 18 de julho. Falo 
de Walter Barelli, histórico diretor-
técnico do Dieese, economista que 

PLR SOBE 12% NA HUNTER DOUGLAS
Os trabalhadores da Hunter Douglas (Bonsucesso) 

aprovaram a Participação nos Lucros e/ou Resultados 
negociada pelo Sindicato. Benefício sobe 12% em rela-
ção ao anterior e pode chegar a R$ 3.350,00. A primeira 
parcela, de R$ 2.000,00, será paga em julho. A segunda, 
com apuração das metas, sai em janeiro. 

Diretores Fala Mansa e Cabeça comandam assembleia

O prazo para as inscrições ao 15º 
Campeonato de Futsal dos Meta-
lúrgicos foi prorrogado até 15 de 
agosto. Os jogos serão disputados 
em nosso ginásio, no Clube de Campo 
(Parque Primavera). Saiba mais. Ligue 
2463.5300 e fale com o assessor Feijão.

convênio médico, 
vale-alimentação, 
vale-refeição e 
ônibus fretado 
de graça até fe-
vereiro”.

Delegados - Os 
companheiros da 
Golin elegeram 
os novos delega-

dos sindicais. São eles: Alexandre Marques Alves, titular, e 
Fábio Prado de Brito, suplente. Ambos terão estabilidade 
de dois anos. Os delegados serão a ligação do chão de 
fábrica com a direção do Sindicato. 

Fala Mansa diz: ”Alexandre e Fábio são nossos sócios e 
nós temos muita confi ança no trabalho deles”.

GOLIN - Diretores Tieta, Cabeça e Fala Mansa conduzem assembleia com trabalhadores

ADIADAS INSCRIÇÕES PARA O FUTSAL

Para aumentar a cober-
tura vacinal dos jovens 
entre 15 e 29 anos contra o 
sarampo na cidade, profis-
sionais da rede municipal 
de saúde estão realizando 
várias ações chamadas 
de extramuros, em locais 
de grande circulação de 
pessoas. Neste sábado 
(27) a vacinação para 
essa faixa etária, que é o 
público-alvo da campanha, 
será realizada das 12h às 
18h em quatro shoppings 
do município: Internacional, 
Parque Maia, Pátio Guaru-
lhos e Bonsucesso.

Não será necessário levar 
a carteirinha de vacinação 
para tomar a dose e se pro-
teger contra a doença, que 
já acometeu 24 pessoas na 
cidade de janeiro até agora. 
A única maneira de blo-
quear a circulação do vírus 
é por meio da imunização 
em massa. Por isso, é muito 
importante que todas as 
pessoas que compõem o 

público-alvo da campanha 
tomem a vacina. As demais 
faixas etárias devem procu-
rar uma unidade de saúde 
para mais orientações.

Pontos de vacinação nos 
shoppings

- Internacional Shopping 
Guarulhos (Piso I - próximo 

à Droga Raia). Rodovia 
Presidente Dutra, saída 225 
- Itapegica

- Parque Shopping Maia 
(Piso 4 - Em frente da CVC). 
Avenida Bartholomeu de 
Carlos, 230 - Jardim Flor da 
Montanha

- Shopping Pátio Gua-

rulhos (Piso Térreo - Loja 
25/26). Avenida Rosa Mo-
lina Pannocchia, 331 - Vila 
Rio de Janeiro

- Shopping Bonsucesso 
(Piso Térreo - Em frente da 
loja Pontal). Avenida Jusce-
lino Kubitschek de Oliveira, 
5.308 - Jardim Albertina

Saúde fará vacinação contra o sarampo 
em shoppings de Guarulhos neste sábado A Sabesp informou que 

nesta terça-feira (30), 
realizará uma manutenção 
programada no sistema de 
abastecimento em Guarulhos 
que afetará o fornecimento 
de água a 51 bairros (abaixo).

O abastecimento deve ser 
interrompido das 9h às 17h e 
a normalização deve ocorrer 
de forma gradual no decorrer 
da noite de terça-feira, com 
normalização prevista até a 
manhã de quarta-feira (31). A 
Companhia ressalta que os 
imóveis que possuem caixa 
d’água com reserva mínima 
para 24h, como prevê a 
norma da ABNT, não sentirão 
o período de intermitência.

A Sabesp pede que os 
moradores mantenham o 
uso racional da água no 
período e informa que está 
à disposição para esclare-
cimentos e atendimentos 
emergenciais através dos 
serviços de ligação gratuita 
195 e 0800-011-9911.

Os bairro afetados serão: 
Água Chata, Cidade Parque 
Alvorada, Cidade Parque 
Brasília, Cidade Tupinambá, 

Conjunto Marcos Freire, 
Granja Eliana, Jardim 
Albertina, Jardim Angélica, 
Jardim Angélica I, Jardim 
Angélica II, Jardim Arujá, 
Jardim Bela Vista, Jardim 
Carvalho, Jardim Centená-
rio, Jardim Cumbica, Jardim 
Dos Olivas, Jardim Dos 
Pimentas, Jardim Guaracy, 
Jardim Izildinha, Jardim 
Jacy, Jardim Leblon, Jardim 
Maria Alice, Jardim Maria De 
Lourdes, Jardim Maria Dirce, 
Jardim Maria Do Carmo, 
Jardim Monte Alegre, Jardim 
Normandia, Jardim Nova 
Alice, Jardim Nova Canaã, 
Jardim Nova Cidade, Jardim 
Regina, Jardim Rodolpho, 
Jardim Sandra, Jardim Santa 
Maria, Jardim Silvestre, 
Parque Das Nações, Parque 
Dos Pinheiros, Parque 
Industrial Cumbica, Parque 
Industrial Harami, Parque Ju-
rema, Parque Maria Helena, 
Parque São Miguel, Parque 
Stella, Pimentas, Recanto Do 
Sol, Sitio São Francisco, Vila 
Bernardino, Vila Branca, Vila 
Dinamarca, Vila Maria De 
Lourdes e  Vila Real.

Manutenção deixará mais de 50 
bairros sem água na terça-feira 
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O governador João Doria 
anunciou nesta sexta-feira 
(26) que 67.423 policiais civis, 
militares e técnico-científi cos 
receberão bonifi cação por 
resultado referente ao quarto 
trimestre de 2018. No total, o 
valor chega a R$ 72 milhões 
e deve ser pago na próxima 
quarta-feira (31).

Serão benefi ciados policiais 

que atuam em áreas em que 
houve redução dos índices 
de vítimas de letalidade 
violenta (homicídio doloso e 
latrocínio), roubo e furto de 
veículo, além de roubo em 
geral no trimestre. Ao todo, 
serão favorecidos com a 
bonifi cação 48.974 policiais 
militares, 16.164 civis e 2.285 
técnico-científi cos.

Foram pagos 963.728 bô-
nus (mais de R$ 1 bilhão) des-
de 2014, quando o programa 
foi criado com objetivo para 
premiar o esforço dos poli-
ciais na redução de crimes.

Durante o evento, o gover-
nador e o secretário também 
destacaram o resultado dos 
indicadores de criminalidade 
do Estado de São Paulo no 

primeiro semestre deste 
ano. De janeiro a junho de 
2019, foi registrado o menor 
número de casos e vítimas de 
homicídios dolosos e latrocí-
nios para o período na série 
histórica, iniciada em 2001.

Com recuo de 6,9%, os 
casos de homicídios dolosos 
passaram de 1.495 para 1.392, 
se comparado os primeiros 

seis meses de 2018 com igual 
período de 2019. O número 
de vítimas do crime reduziu 
6,8%, com 107 casos a menos 
(de 1.570 para 1.463).

As taxas dos últimos 12 
meses (de julho de 2018 a 
junho de 2019) caíram para 
6,42 casos e 6,77 vítimas de 
homicídios dolosos a cada 
grupo de 100 mil habitantes 

do Estado. Os índices são os 
menores já contabilizados 
pela série história no período.

Os latrocínios também 
reduziram de janeiro a junho 
deste ano. Os casos recua-
ram 36,3%, com 86 ocor-
rências registradas nos seis 
primeiros meses de 2019, 
contra 135 em igual período 
de 2018. 

Ulisses Carvalho

Uma empresa de ges-
tão de riscos informou na 
tarde desta sexta-feira (26) 
que está oferecendo uma 
recompensa de R$ 150 mil a 
quem fornecer informações 
que possam levar à prisão 
os bandidos e recuperação 
da carga de 720 quilos de 
ouro, avaliada em cerca de 
R$ 110 milhões, roubada 
durante ação cinematográ-
fi ca do Terminal de Cargas 
do Aeroporto Internacional 
de São Paulo-Guarulhos, 
em Cumbica, na tarde desta 
sexta-feira (25). 

Um representante da 
empresa compareceu ao 
Departamento Estadual 
de Investigações Crimi-
nais (Deic), na zona norte 
da capital, e falou sobre a 
recompensa à imprensa. 
“Haverá uma recompensa de 

R$ 150 mil a quem, do povo, 
contribuir com informações 
seguras e efetivas que 
levem à apreensão do ouro 
roubado e à autoria do crime 
investigado”, disse o con-
sultor José Gonçalves Neto, 
que representa a Lowers & 
Associates International.

A empresa faz consultoria 

de gestão de risco para o 
grupo de empresas resse-
guradoras, que garantem 
o pagamento de seguros 
feito por transportadoras 
de valores. No caso, o ouro 
roubado havia sido entregue 
pela transportadora Brinks a 
uma empresa de transporte 
aéreo que atua no terminal 

de cargas do aeroporto. A 
carga é avaliada em mais de 
R$ 100 milhões.

Quem tiver pistas sobre 
o assalto deve passar as 
informações à Polícia Civil. 
Gonçalves Neto diz que os 
critérios para o pagamento 
da recompensa ainda devem 
ser discutidos com a Secreta-
ria de Segurança Pública.

Segundo o delegado 
responsável pelo caso, João 
Carlos Hueb, ao menos dez 
criminosos teriam participado 
do roubo no Terminal de 
Cargas. Os que invadiram o 
local usavam fardamento da 
Polícia Federal e viaturas clo-
nadas, e estavam fortemente 
armados. Até a conclusão 
desta edição, ninguém foi 
preso.

De acordo com a Polícia Ci-
vil, dez pessoas já prestaram 
depoimento. O funcionário 

do aeroporto que teve cinco 
integrantes da família man-
tidos como refém, teria sido 
fechado no trânsito na quar-
ta-feira (24), enquanto levava 
a esposa para o trabalho na 
avenida Jacu-Pêssego, na 
zona leste de São Paulo. A 
ação teria sido realizada por 

um veículo caracterizado 
como ambulância. 

Segundo o depoimento 
do supervisor, os indivíduos 
já sabiam o horário certo da 
chegada da carga, que esta-
ria dividida em 31 malotes e 
teria como destino os Esta-
dos Unidos e o Canadá. 

SP pagará R$ 72 milhões de bônus a 67,4 mil policiais

Informações sobre roubo milionário no 
aeroporto poderão render R$ 150 mil
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A Polícia também informou 
que investiga se a quadrilha 
seria a mesma que efetuou 
um roubo milionário no 
Aeroporto de Viracopos, em 
Campinas, realizado no ano 
passado, quando bandidos 
levaram uma quantia de 
US$ 5 milhões, também sem 
efetuar um único disparo de 
uma carga que seria levada 
para a Suíça. 

As ações em ambos os 

aeroportos foram rápidas, 
em Cumbica, durou aproxi-
madamente dois minutos, 
enquanto em Viracopos, 
teria durado seis minutos. 
As investigações também 
apuram se a quadrilha 
teria alguma ligação com 
o crime organizado e tam-
bém não descartam uma 
possível participação de 
funcionários do aeroporto 
no crime. 

Polícia investiga se quadrilha é a
mesma que  assaltou Viracopos 

Ponto de Troca
Somente no Estádio

Realização:

Domingo
28/07 - 10:00 H
Estádio Antônio S. Oliveira A. A. Flamengo São José E.C.

SEGUNDA - FASE
2.019

Promoção Válida somente para os primeiros 2.000 ingressos
PETs por 01 Ingresso
Troque 02 Garrafas
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Antônio Boaventura

Além da Rodoviária de 
Guarulhos, no Parque 
Cecap, o município 
também conta com um 
terminal rodoviário insta-
lado no Aeroporto Inter-
nacional de São Paulo – 
Guarulhos, em Cumbica, 
que registra média de 
900 viagens por mês. 
A estrutura oferece aos 
passageiros opções para 
quase 20 destinos entre 
cidades do litoral e inte-
rior do estado operadas 
por sete viações. 

Com  20 plataformas, 
o terminal do aeropor-
to teve suas atividades 
iniciadas em dezembro 
do ano passado e está 
instalada no Terminal 2. 
Os destinos possíveis 
são para o Litoral Norte 
(Bertioga, São Sebastião, 
Maresias, Boiçucanga, 
Barra do Una, Riviera, Ca-

raguatatuba e Ubatuba) e 
Sul (Santos, São Vicente 
e Praia Grande) e interior 
do estado (São José dos 
Campos, Campinas, So-
rocaba, Piracicaba, Santa 
Bárbara D’Oeste e Águas 
de São Pedro). 

“Como viajo bastante 
a trabalho e o tempo é 
escasso utilizo o terminal 
do aeroporto por que é 
muito mais próximo do 
que os demais como 
Tietê e Barra Funda. Saio 
do voo e venho direto 
pra cá”, disse a gerente 
comercial, Renata Rosa, 
de 32 anos.

Além disso, a estrutura 
conta com partidas para 
São Paulo nos Terminais 
1 e 2. O ônibus freta-
do intermunicipal tem 
como destino a região 
da avenida Paulista, 
rua Augusta e Praça da 
República, e ainda, os 

terminais Rodoviários 
Barra Funda e Tietê. A 
mudança para uma área 
reservada se deu após 
o aumento da demanda 
de veículos nas pistas 
e um acordo com as 
companhias rodoviárias 
para passarem a ter um 
espaço especial.

O GRU Airport afir-
mou que não dispõe de 
dados históricos deste 
serviço e tampouco a 
precisão em volume de 
passageiros, por ser ad-
ministrado pelas próprias 
companhias de ônibus. 
Entretanto, a conces-
sionária afirma que até 
o final de 2018 foram 
mais de 6.000 viagens 
realizadas no terminal 
de ônibus do aeroporto 
internacional. A BusSer-
vice foi responsável por 
cerca de 3.000 viagens 
em todo o ano passado. 

Terminal rodoviário do 
Aeroporto registra quase 
900 viagens por mês
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Ulisses Carvalho 

Nada melhor do que 
saborear aquele delicioso 
lanche com o pão macio 
para combinar diretamen-
te com o seu hambúrguer 
de preferência. É com uma 
variedade de refeições ar-
tesanais rápidas e com um 
sabor marcante, composto 
por ingredientes frescos, 
que a unidade do The Bla-
ck Beef em Guarulhos, na 
avenida Paulo Faccini, n° 
1.899, na região central, é 
destaque com uma cardá-
pio recheado de grandes 
lanches. 

A unidade em Guaru-
lhos abriu em setembro 
do ano passado e conta, 
atualmente, no cardápio 
com 11 opções de lanches. 
Entre os que mais se 
destacam estão o Black 
Rib, composto por pão tipo 
brioche, burguer artesanal 
de costela bovina, maio-
nese especial, mussarela 
artesanal, molho barbecue 
e bacon; o Black Beef, com 
pão australiano, burguer ar-
tesanal bovino, cheddar e 
cebolas caramelizadas, e o 
Big Black Beef, um lanche 
maior, composto por dois 
burguers artesanais bovi-
nos de 120g, além do Jam 
Burguer, que tem como 
diferença o parmesão 
cream, queijo brie e geleia 
de pimenta com bacon. 

No estabelecimento 
podem ser escolhidos três 

tipos batatas, que são a 
Crinkles Fries, Cheddar’n 
Fries e a Brie’n Fries, essa 
última cobertas de queijo 
brie e geleia de pimenta 
com bacon. 

Na parte dos shakes, 
são quatro sabores como 
Ovomaltine, Nutella, Oreo 
e Ninho. 

Hambúrguer vegetaria-
no e sorvete para cães 

Os vegetarianos têm 
duas opções de lanches, 
como o delicioso Super 
Brie, com geleia de pimen-
ta em cima do hambúr-
guer de queijo brie, com 
molho parmesão, na base 
do pão artesanal. 

“Também temos o bur-
guer do futuro, que está 
em nosso cardápio há me-
nos de um mês, é vegano, 
porém, o hambúrguer em 
si é vegetariano, e acom-
panha também o molho 
parmesão, pão e shitake 
com parmesão derretido”, 
comentou o proprietário da 
unidade Anderson Ferreira 
Ribeiro, de 27 anos.

Para quem gosta de 
levar o cachorro para 
passear, o The Black Beef 
oferece um sorvete para 
os pets, batizado de Do-
ggy Ice Cream e autoriza-
do por veterinário, e que 
acompanha dois biscoitos 
dentro do sorvete. 

O ambiente, além de ser 
tranquilo, também conta 
com música. Os preços 

dos lanches variam de R$ 
17 a R$ 26. 

De acordo com Ribeiro, 
a cada dois meses entra 
um lanche especial no 
cardápio. “O próximo está 
previsto para entrar no 
dia 1o de agosto e será o 
Double Cheddar Spice”, 
destacou. 

Para os amantes de 
frango, o estabelecimento 
oferece o Krek Chicken, 
que é o hambúrguer de 
peito de frango empa-
nado, que acompanha 
um molho especial com 
mostarda Heinze, cebola 
roxa triturada, alcaparras e 
salsa, e por cima do fran-
go, ainda são colocadas 
três fatias de mussarela e 
geleia de pimenta. 

O The Black Beef abre 
das 12h às 23h, de do-
mingo a quinta-feira, e na 
sexta e sábado, funciona 
das 12h à 0h30. O estabe-
lecimento também está na 
plataforma do Ifood para 
pedido de delivery. 

Serviço: 
The Black Beef
Endereço: avenida Paulo 

Faccini, n° 1899, Centro 
Site: https://theblackbeef.

com.br/
Telefone: 4964-8387
Horário de funcionamen-

to: De domingo a quinta-
-feira, das 12h às 23h, 
sexta e sábado, das 12h à 
0h30. 

Com variedade de lanches, The 
Black Beef Guarulhos é referência 
para os amantes de hambúrguer 
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De princesa a astronauta, 
não há barreira que a Bar-
bie não tenha ultrapassado 
ao longo de seus 60 anos. 
E para celebrar essa his-
tória, a marca promove a 
Festa da Barbie no Parque, 
um dia de comemoração 
com diversas atividades, 
workshops e brincadeiras 
gratuitas para toda família - 
incluindo os pets. A grande 
comemoração será neste 
sábado, 27, no parque 
Villa-Lobos, em São Paulo. 
A entrada é franca.

O evento contará com 
ofi cinas de jardinagem 
e de massinha para as 
crianças, espaço de lei-
tura, tenda de brincadei-
ras com os lançamentos 
da marca, circuito de es-
portes com bikes e uma 
área exclusiva para fotos 
com painel especial, 
looks e itens exclusivos - 
todos inspirados em seis 

profi ssões da Barbie, 
como astronauta, bom-
beira, piloto, jornalista, 
atleta e candidata.

Os amigos pets também 
ganharão um espaço 
na Festa da Barbie no 
Parque. Em parceria com 
a ONG Cão sem Dono e 
as marcas Pupee e Pe-
tlove, a boneca promove 
uma ação de adoção de 
cachorros. Além disso, to-
dos os visitantes peludos 
da área poderão se diver-
tir no circuito exclusivo de 
“agility”, que terá túnel, 
escala e outros itens. 

Serviço
Festa da Barbie no 

Parque - #Barbie60
Quando: Sábado, 27 

de julho, das 9h às 16h
Onde: Parque Villa-Lo-

bos - Av. Prof. Fonseca 
Rodrigues, 2001 - Espla-
nada

Barbie comemora 60 anos 
com festa gratuita no 
Parque Villa-Lobos, em SP

Mais Design
e Exclusividade
pra sua casa

Porcelanatos
Grandes Formatos

R$69,90
m2

a partir de

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

guarulhos@portobelloshop.com.br
    93219-3025

Guarulhos

Há 42 anos, no dia 16 
de agosto de 1977 Elvis 
Presley nos deixava pra se 
imortalizar como o Rei do 
Rock´n´Roll. Em tributo pelos 
42 anos sem Elvis, Adam 
Roman que foi premiado em 
campeonato ofi cial mundial 
nos Estados Unidos e que 
está em turnê por diversas 
cidades no Brasil, acompa-
nhado da Elvisback Big Band 
com metais e coral traz, em 
apresentação única, o show 
“Elvis Story” com três trocas 
de fi gurino, abordando os 
anos 1950, 1960 e 1970 da 
carreira de Elvis, reprodu-
zindo os grandes sucessos 
do rei do rock em um show 
emocionante e imperdível.

Roman, 30, representa 
um Elvis mais jovem  (anos 
1960 e 1970) onde, além 
de semelhança física, a 
avaliação é rigorosa e 
obrigatoriamente levada 
muito a sério a similaridade 
de performance, dança, 
voz, roupas e acessórios de 
réplicas ofi ciais importadas, 
feitas pela mesma empresa 
que fazia as de Elvis origi-
nalmente.  

Em tributo a Elvis, Roman, 
junto da Elvisback Big Band, 
reproduzirão os principais 
sucessos da carreira do rei 
do rock proporcionando um 
verdadeiro encontro com 
Elvis e alguns dos grandes 
sucessos de sua carreira. 

Show no Teatro Adamastor marca os 
42 anos da morte de Elvis Presley

Serviço:
Elvis Story com Adam Ro-

man & Elvisback Big Band 

03/08 - sábado - 21h

Teatro Adamastor

Endereço: avenida 

Monteiro Lobato, n° 734 – 

Centro. 

Informações: 11 9 7444-

6633

Ingressos:

R$ 70,00 inteira R$ 35,00 

meia

Vendas: 

Na bilheteria das 14 às 21h

Naha Festa: avenida 

Salgado Filho, n° 1.507 – 

Jardim Maia – Telefone: 

2479-2244

Udy Hairstyle - rua Feliz, n° 

156 – Jardim Tranquilidade 

– Telefone:  98688-9073

Online: 

www.bilheteriaexpress.

com.br

Classifi cação livre

Produção: www.elvisacus-

tico.com
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[ horóscopo ]

Como Nossos Pais

Thor: O Mundo Sombrio

Globo, 00h34 Brasil. 

Drama. Direção Lais Bo-

danzky. Com Clarisse Abu-

jamra; Maria Ribeiro. Rosa, 

38 anos, é uma mulher que 

se encontra em uma fase 

peculiar de sua vida, mar-

cada por conflitos pessoais 

e geracionais: ao mesmo 

tempo que precisa de-

senvolver sua habilidade 

como mãe de suas filhas, 

manter seus sonhos, seus 

objetivos profissionais e 

enfrentar as dificuldades 

do casamento, Rosa tam-

bém continua sendo filha 

de sua mãe, Clarice, com 

quem possui uma relação 

cheia de conflitos.

Globo, 13h44 Thor: 
The DarkWorld. EUA. 
Ação. Direção Alan 
Taylor. Com jaimie 
Alexander, Christop 
Eccleston. Enquanto 
Thor liderava as úl-
timas batalhas para 
conquistar a paz en-
tre os nove reinos, 
o maldito elfo negro 
Malekith acordava 
de um longo sono, 
sedento de vingança 
e louco para levar to-
dos para a escuridão 

eterna. Alertado do 
perigo por Odin, o he-
rói precisa contar com 
a ajuda dos compa-
nheiros Volstagg, Sif, 
entre outros, e até de 
seu irmão, o traiçoei-
ro Loki, em um plano 
audacioso para salvar 
o universo do grande 
mal. Mas os caminhos 
de Thor e da amada 
Jane Foster se cruzam 
novamente e, dessa 
vez, a vida dela está 
realmente em perigo.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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FMCD
CAMINHANTE

AUDACIASEC
CLAIRTRLI

TROG
AAVES

IRFRUTAPÃO

VALIOSAAM
SOLLAOATO

DOAMSABIN
O

OLACLAC
NAVEGADORR

RAELIRUA
ARREMATERT
BOISBONSAI

ZOADAERIC
SUCREASA

O francês,
para o
índio

Sistema de
fotocópia
usado em 
bibliotecas

Chuva
típica da
capital
paulista

Janete (?),
autora de
"Selva de

Pedra"
Alimento
seme-
lhante
à jaca

A joia
feita com
diamantes

(?) de
caridade,
prática de 
filantropos

Saudação
dita ao
telefone

Fonte de
energia
da fotos-
síntese

Traidor
castigado
pelos por-
tugueses

Montes que
separam 
a Ásia da
Europa

Fase
final do 

trabalho da
costureira

Filho de
Isaque e
Rebeca
(Bíblia)

Animais
que parti-
cipam da
vaquejada

(?)
Clapton:
gravou

"Cocaine"
Membro

que auxilia
o nado do
pinguim

Atrevi-
mento

Pombo,
galinha
e pato

Aplicações

Suplica;
implora

Escoadou-
ro de pias

Nome da
letra "N"
Senhora
(abrev.)

Lago, em
francês

Muitos

Fernando 
(?), escritor

mineiro
Referido

Casa de 
Candom-

blé (bras.)
Via

(?)-tse,
filósofo 
Cerveja
europeia

Miniatura
de árvore
600, em
romanos

Rizicultura

Dona da varinha de
condão
(Lit.)

(?) Branco,
ente sobre-
natural de
"Game of
Thrones"

Sentença proferida
por um único juiz

Um dos poderes do
Professor Xavier (HQ)

Secante
(símbolo)
Gafe; in- 
discrição

Ricardo
Tozzi, 
ator

brasileiro

Cedem
Microsoft

Edge
(Inform.)

Forma da
régua de
desenho
técnico

Capital constitucional
da Bolívia

Confusão; barulheira

Bate-papo
on-line

(Inform.)

Acre
(sigla)
Dígrafo 

de "forro"

3/lac — lao. 4/chat — eric — mair. 5/clair — urais. 7/calabar. 10/caminhante

[ novelas ] 

virgem

Você vai ter um 
apoio que se tornará 
muito importante no 
próximo mês. Os con-
tatos lhe favorecerão; 
não vá na direção 
errada. Você precisa 
se movimentar mais 
e não ficar preso no 
mesmo lugar.

Você está dando um 
passo atrás em relação 
a sua rotina e seus 
planos futuros. Você 
precisa de equilíbrio 
entre o seu estado de 
ânimo e sua saúde 
física; e atividade e 
repouso, de acordo 
com as exigências do 
seu corpo.

Você terá um ga-
nho inesperado, um 
aumento. Apesar de 
sua absoluta necessi-
dade de ação, o seu 
corpo está clamando 
por descanso. Seria 
uma boa ideia levar 
isso em conta para 
poder começar de 
novo.

Você precisa ace-
lerar o ritmo de seus 
projetosn hoje a fim de 
trazê-los para uma con-
clusão bem sucedida. A 
turbulência mental que 
você está atravessando 
atualmente poderia 
levá-lo a fazer muitas 
coisas fisicamente.

Você estará pronto 
para tomar algumas 
decisões difíceis. 
Não tem sentido 
em adiar nada, vá 
em frente. Você 
vai achar mais fácil 
eliminar um mau há-
bito - se concentre 
nisso a longo prazo.

Espere um dia 
cheio de aconteci-
mentos. Não tropece. 
Você estará mais 
consciente do seu 
corpo e mais prepa-
rado para cuidar de 
si mesmo. Não hesite 
em seguir este cami-
nho e desacelere.

Você sabe perfeita-
mente bem que a união 
faz a força e você tem 
um sentimento para 
conexões favoráveis. 
Você deveria praticar 
um esporte de resistên-
cia para melhorar o seu 
equilíbrio. 

Um Vênus expansi-
vo facilita o surgi-
mento de discussões 
íntimas. Este é o 
momento para desen-
volver seu relaciona-
mento com cuidado. 
“Depois de fazer um 
esforço, vem a recom-
pensa”. Seria bom se 
lembrar disso. 

Você terá problemas 
para se concentrar 
hoje se tiver coisas 
para fazer, os diálogos 
dominarão. Seus impul-
sos estão impedindo 
que você dose seu 
ritmo e isto o está 
esgotando. É hora de 
tirar uma folga.

Seus laços com 
pessoas mais jovens 
vão lhe trazer alegria. 
Livre-se de dúvidas 
inúteis. Você está 
ouvindo mais o seu 
corpo, vai ser mais 
fácil manter as coisas 
equilibradas. Cuide 
de seus ossos.

Há uma reunião no 
futuro próximo e velhas 
lembranças ressurgi-
rão. Tudo correrá bem 
se você permanecer 
positivo. Você estará 
em excelente humor, 
mas corre perigo de 
cansar as pessoas que 
o rodeiam. 

Ponha de lado suas 
ideias fixas e você vai 
sair de uma situação de-
sagradável sem muito 
esforço. A força tranqui-
la é a dominante e você 
estará mais equilibrado 
e mais ativo. Concentre-
-se totalmente em seus 
relacionamentos.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

[ novelas ] 

Orfãos da Terra
Almeidinha revela 

a denúncia de Bruno 
contra Dalila. Marie 
e Bruno se beijam. 
Missade tenta 
conversar com He-
lena e ter uma boa 
convivência com 
a psicóloga. Rania 
incentiva a família a 
apoiar Jamil e Laila. 
Almeidinha não 
consegue pegar as 
câmeras de segu-
rança do clube de 
casamento. 

A Dona do Pedaço
Vivi acredita em 

Chiclete e expulsa 
Maria da Paz de sua 
casa. Maria da Paz 
marca um encontro 
com Beatriz. Evelina 
pede para Jô não sair 
de casa. Sabrina tem 
uma crise alérgica e 
Otávio a leva para a 
emergência. Adão 
decide enviar Mão 
Santa para terminar o 
serviço de Chiclete. 

Ouro Verde
Bia fica sabendo o 

que aconteceu com 
Mafalda e Salvador. 
Jorge e Neném viajam 
com Bia para Lisboa. 
Salvador acorda do 
coma, entra em con-
vulsão, mas a equipe 
médica consegue 
estabilizá-lo. Monica 
quer saber o que 
aconteceu com o filho. 

Segunda-feira
Malhação - Toda 
Forma de Amar

Isaura chega à 
sala de audiência 
acompanhada de 
Tadeu. Filipe exige 
que Martinha conte 
toda a verdade para 
Lígia. Os organiza-
dores escolhem os 
finalistas do con-
curso de talentos. 
Nanda tenta conven-
cer Raíssa a contar 
para a mãe sobre o 
concurso.

Ouro Verde
Bia fica sabendo o 

que aconteceu com 
Mafalda e Salvador. 
Jorge e Neném 
viajam com Bia para 
Lisboa. Salvador 
acorda do coma, 
entra em convulsão, 
mas a equipe médica 
consegue estabilizá-
-lo. Monica quer sa-
ber o que aconteceu 
com o filho.

Jezabel
Acabe e Elias se 

encontram. Elias 
ameaça Acabe e diz 
que sua posteridade 
será exterminada. 
Acabe fica impac-
tado. Acabe rasga 
suas vestes diante 
de Elias, completa-
mente desconso-
lado, apavorado. 
Hannibal conta à 

Jezabel que Acabe 
ficou transtornado 
com a conversa que 
teve com Elias. 

A Dona do Pedaço
Vivi acredita em 

Chiclete e expulsa 
Maria da Paz de sua 
casa. Maria da Paz 
marca um encontro 
com Beatriz. Evelina 
pede para Jô não sair 
de casa. Sabrina tem 
uma crise alérgica e 
Otávio a leva para a 
emergência. Adão 
decide enviar Mão 
Santa para terminar o 
serviço de Chiclete. 

As Aventuras de 
Poliana

Sem se lembrar da 
comemoração da 
neta, Glória chega 
em seu apartamento, 
interrompe a festa 
e expulsa todos os 
convidados. Nancy 
diz a avó que está 
usando um aplicativo 
de relacionamen-
tos.Fernanda não 
encontra Lorena, e 
pede ajuda a Raquel 
para encontra-la. 

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

Publicações 
Legais

R. Claudino Barbosa, 643 Macedo

2229-5021 
96307-8833

ATENDIMENTO:
Diariamente das 8h às 18h

Sábado das 8h às 14h

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

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

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

Edital de Convocação
Pelo presente edital, nos termos estabelecidos no Es-
tatuto  do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, a 
Comissão Executiva Municipal de  Guarulhos,por seu 
Presidente e através deste, convoca todos os filiados  
com domicilio eleitoral neste Município até o dia 03 de 
fevereiro de 2019 para a Convenção Municipal do Par-
tido que se realizará no próximo 03 de agosto de 2019 
na RUA CONEGO VALADÃO,1181,VL AUGUSTA, 
GUARULHOS/SP,com início às 13h e encerramento às 
17h, com a seguinte pauta:
ORDEM DO DIA:
Eleição, por voto direto e secreto, dos Membros do Di-
retório Municipal e respectivos suplentes;
a)  Eleição por voto direto e secreto, de 12 doze  De-
legados e 12 doze Delegados suplentes à Convenção 
Estadual;
b)  Eleição, por voto direto e secreto, da Comissão de 
Ética e Disciplina, constituída de 05 (cinco) Membros 
Titulares e 05 (cinco) Suplentes;
c)  Eleição e posse da Diretoria Executiva e Conselho 
Fiscal;
d)  Outros assuntos de interesse partidário.

27 de Julho  2019.
Presidente

LAMEH ABDUL RAHMAN SMEILI

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

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

   VEÍCULOS 
 AUTOS 

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

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

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

 EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

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

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

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

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

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

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

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

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

 VENDE-SE 

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

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

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

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

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

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

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

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

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

 SERVIÇOS 
 RELAX 

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

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