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Município arrecadou 
mais de R$ 177 milhões 

em IPVA neste ano

Campeonato Guarulhense 
e Copa Alto Tietê de Futsal 

defi nem campeões
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Cotações Selic (ano)
Dólar Euro

6,5% R$  954
Salário Mínimo 181

Disque-Denúncia O ideal é fazer uma lista de todos os presenteados 
e fi xar um valor do quanto se pode gastar”, José 
Vignoli, educador fi nanceiro do SPC Brasil

-0,53%
R$ 3,85

-0,81%
R$ 4,40

Bovespa

Quase 10 milhões de brasileiros 
devem ir às compras de 
Natal na última hora 
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Guarulhos registra uma morte a 
cada dois dias no período de férias
Recessos de dezembro e janeiro de 2016 e 2017 contabilizaram 24 óbitos em decorrência 
de acidentes de trânsito durante viagem de férias, de acordo com informações do Infosiga
FOTO: ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

-0,47%
85.269
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A cultura ensina
Tenho defendido a integração da cultura 

com a educação há tempos. Não se pode ima-
ginar – nem acreditar – que esses dois gran-
des agentes de transformação andem separa-
damente. Mas muitas vezes andam.

Tem sido assim no Reino Unido. A britâ-
nica Edge Foundation divulgou este ano um 
estudo no qual aponta o impacto negativo 
causado pela marginalização do ensino de ar-
tes no país, especialmente em áreas como ci-
ência e medicina, o que acaba por refl etir em 
profi ssionais com pouco pensamento tático e 
criatividade.

Existe um panorama diferente nos Esta-
dos Unidos. Departamentos de medicina de 
renomadas universidades norte-americanas 
– entre elas, a Harvard – incluem as artes na 
grade curricular, estabelecendo uma conexão 
entre os estudantes e diferentes expressões 
culturais para que sejam mais inventivos, 
além de abranger de maneira humanizada 
valores como ética e empatia.

Foi com uma mentalidade mais alinhada 
ao segundo exemplo que foi implantado, sob 
determinação do Governador Márcio França, 

PONTO
DE VISTA

FESTAS - A Casa Branca à noite com iluminação de Natal em preparação a chegada do Papai Noel

ANOTE

FOTO: KEEGAN BARBER

através da FDE – Fundação para o Desenvol-
vimento da Educação, o programa Cultura 
Ensina, promovendo a imprescindível união 
entre cultura e educação. Iniciado em agosto 
de 2018, o programa vem oferecendo em esco-
las da capital, interior e litoral apresentações de 
teatro, música, dança, circo, artes visuais e ofi -
cinas, de talentos em ascensão e artistas de re-
nome, como a jovem rapper MC Soffi a, a com-
panhia circense LaMínima, o Ballet Stagium e 
a atriz Regina Duarte, entre tantos outros.

O Cultura Ensina vem ainda levando os 
alunos da rede estadual a uma série de institui-
ções culturais, como Bienal, Pinacoteca, Museu 
do Futebol, Itaú Cultural, Cineclube Cauim e 
Museu do Café de Santos, fazendo com que 
esses jovens se apropriem também desses es-
paços. A diversidade de manifestações artís-
ticas é determinante no desenvolvimento do 
indivíduo, em especial do jovem em formação. 
Afi nal, a cultura ensina aquilo que a educação 
exige. É oferecendo mais contato com a cultura 
e possibilitando mais refl exão que teremos no 
futuro melhores cidadãos, melhores médicos, 
melhores cientistas, melhores artistas, melho-
res professores, melhores pessoas.

A semente está plantada. É necessário que 
mais programas como este surjam em todo o 
país, e que sejam continuados. É por isso que, 
antes de deixar a cadeira da presidência da 
FDE, tomei algumas decisões acerca do Cul-
tura Ensina. Para os próximos doze meses a 
fundação paulista está garantindo mais de um 
milhão de quilômetros para que cerca de 750 
mil alunos possam continuar visitando insti-
tuições e atividades culturais. Num país com 
tanta desigualdade, nosso cotidiano de traba-
lho deve ser transformado num lugar de pro-
moção do futuro. Façamos além dos limites do 
possível para a sociedade reduzir a vulnerabili-
dade social, seus confl itos e violência. Façamos 
mais porque a sociedade precisa de nós.

A diversidade de manifestações 
artísticas é determinante no 
desenvolvimento do indivíduo

CAUSOS E CAUSAS

A presunção de inocência é regra 
processual, é regra constitucional

A recente decisão (liminar) 
do Ministro Marco Aurélio Melo 
determinando a colocação em 
liberdade de todos presos em 
razão apenas de condenação 
em segunda instância, entenda-
-se neste ponto que não seriam 
libertados os presos por prisão 
em fl agrante ou preventiva, a 
qual foi revogada no mesmo dia 
pelo Ministro Dias Tofoli, presi-
dente do STF, causa e acentua 
insegurança jurídica pela corte 
política na medida em que não 
se concebe a ideia do confronto 
aberto, fora da sessões de julga-
mento, entre os julgadores senão 
dentro dos ritos procedimentais 
previstos naquela Corte de Justi-
ça, apesar de haver precedentes 
que demonstram que o clima 
tem esquentado entre os minis-
tros, como no caso da entrevista 
de Lula ao jornal Folha de São 
Paulo, autorizada pelo Ministro 
Ricardo Lewandowski e, no mes-
mo dia, revogada pelo Ministro 
Luiz Fux, vice-presidente ocupa-
va o exercício da presidência.

Em que pese a massa popu-
lar gritar pela da prisão a qual-
quer tempo, daqui a pouco até 
mesmo antes do crime aconte-
cer, há regras constitucionais e 
processuais que não podem ser 
alteradas pelo simples apelo po-
pular. O direito deve ser respei-
tado e não admite interpretações 
(ou criações) que confrontem a 
presunção de inocência, a qual 
está amparada na necessidade 
do transito em julgado da sen-
tença condenatória para se dizer 
da efetivação da culpa e da pos-

ALEXANDRE CADEU
BERNARDES
Contabilista, Advogado, Especialista 
em Direito e Consultor Jurídico.
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      As recargas dos 
cartões escolares 
terminaram na última 
sexta-feira (dia 14) e 
só poderão ser feitas, 
novamente, a partir 
de 1° de fevereiro 
pelos estudantes 
e professores, 
diretamente nas 
lojas da Guarupass, 
nos 15 postos de 
autoatendimento ou, 
então, pelo aplicativo. 
A Secretaria de 
Transportes e 
Mobilidade Urbana 
(STMU) explica que 
os usuários que 
não fi zeram suas 
recargas não poderão 
fazer uso do cartão 
durante o período de 
férias.

      O Centro 
Multiprofi ssional de 
Práticas Integrativas 
de Saúde Fracalanza 
(CEMPICS), 
certifi cou, nesta 
quarta-feira (19), 
33 profi ssionais de 
saúde, da Atenção 
Básica, no curso 
de capacitação 
Lian Gong, em 18 
terapias. O curso foi 
realizado no centro, 
localizado no Parque 
Júlio Fracalanza, na 
Vila Augusta, entre 
os meses de agosto e 
outubro deste ano. 

LUIS SOBRAL
presidente da FDE – Fundação 
paro o Desenvolvimento da 
Educação e ex-presidente da 
ABRAOSC
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sibilidade de prisão, portanto, 
ainda que não fosse o momento 
adequado, pois a matéria se en-
contrada pautada para julgamen-
to em 10/04/2019, bem certo é 
que a decisão de Marco Aurélio 
foi acertada, apenas errada no 
momento em que a proferiu, 
antecipando a pauta e violando 
a decisão colegiada, ou seja, em 
confronto com os procedimen-
tos internos daquele tribunal.

Na verdade, o Ministro Mar-
co Aurélio Melo, um dos mais 
respeitados juristas do Brasil, em 
seus fundamentos para deferir 
a liminar faz uma interpretação 
constitucional do art. 283 do Có-
digo de Processo Penal que não 
permite divagar sobre a questão, 
que é bem simples: - para manter 
preso o condenado em segunda 
instância, antecipando o fi nal do 
processo, é necessário mudar a 
Lei e a própria Constituição Fe-
deral, pois, da forma como está 
prevista não se permite a prisão 
antes do trânsito em julgado da 
ação, entendimento corroborado 
pela maioria da comunidade ju-
rídica.

O ministro Marco Aurélio 
não apenas preservou seus en-
tendimentos acerca da ilegali-
dade da prisão antecipada, mas, 
verdadeiramente, tentou outra 
vez defender a literalidade da 
norma constitucional, cujo tema 
em discussão se arrasta por dois 
longos anos, tornando angus-
tiante os meses de espera pela 
defi nição da questão que pode 
ser revista, mudando o entendi-
mento atual do STF.

RETRATO DO LEITOR   
Caro leitor, poste sua foto no Facebook ou Instagram com a #MeuCliqueFolha. 
Se sua foto for a mais curtida, você poderá ganhar um super prêmio. Participe!
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Guarulhos registra uma morte a 
cada dois dias no período de férias
LUCY TAMBORINO - Nos últi-
mos dois anos na cidade de 
Guarulhos, em média, uma 
pessoa morreu a cada dois 
dias entre os meses de janei-
ro e dezembro, período co-
nhecido por época de festas 
como o Natal e Ano Novo, 
além de temporada comum 
de férias coletivas. 

De acordo com os dados 
do Sistema de Informações 
Gerenciais de Acidentes de 
Trânsito do Estado de São 
Paulo (Infosiga-SP), em de-
zembro do ano passado e ja-
neiro deste ano, 24 pessoas 
morreram em decorrência de 
acidente de trânsito, isso sem 
contar os feridos gravemente. 

O índice ainda demonstra 
que os dias que mais mortes 
acontecem são na sexta-feira, 
sábado ou domingo. Em de-
zembro do ano passado 62% 
dos óbitos aconteceram nesse 

LUCY TAMBORINO - A Secretá-
ria da Fazenda repassou a 
cidade R$ 177,1 milhões do 
Imposto sobre a Proprieda-
de de Veículos Automoto-
res (IPVA) até o mês pas-
sado. O valor, porém, ainda 
não superou o acumulado 
de 2017 onde foram arreca-
dados R$ 182 milhões.

Os primeiros três meses 
desse ano tiveram os maio-
res valores arrecadados, com 
R$ 63,7 milhões, R$ 31,9 mi-
lhões e R$ 26 milhões, respec-
tivamente. A explicação para 
o valor total deste período 
é reflexo da data de venci-
mento das parcelas, se pago 
em dia o imposto deverá ser 
quitado até o terceiro mês do 
ano, com exceção do tribu-
to para os caminhões que 
pode ser parcelado em mais 
vezes. Ainda em janeiro, 
para os cidadãos que paga-

Cidade arrecadou mais de 
R$ 177 milhões em IPVA neste ano 

rem a vista, é garantido um 
desconto. 

No estado inteiro foram 
repassados até o mês passa-
do R$ 7,6 bilhões nesse ano, 
contra R$ 7,3 bilhões do 
ano passado. Esses valores 
são recursos importantes 
para a gestão dos serviços 
públicos das 645 adminis-
trações municipais no iní-
cio de cada ano. 

O calendário de venci-
mento do IPVA de 2019 
já está disponível. Os 
proprietários devem ficar 
atentos às datas de venci-
mento do tributo defini-
das de acordo com o final 
de placa para o pagamento 
à vista, sem desconto, ou 
para o pagamento da se-
gunda parcela do imposto. 

No ano que vem, a Fa-
zenda prevê arrecadar R$ 
14,9 bilhões.

período, dos oito casos em 
todo mês, cinco foram nesses 
dias. Já em janeiro a porcen-
tagem foi ainda maior, com 
68%. Sendo onze ocorrências 
das 16 registradas.  

Em dezembro de 2016 e ja-
neiro de 2017 também 24 pes-

soas morreram após acidentes 
de trânsitos. Das 14 mortes do 
último mês do ano, oito acon-
teceram nos mesmos três dias. 
Em janeiro de 2017, os núme-
ros comprovam ainda mais a 
tendência, com oito casos dos 
10 registrados.



Mais de 9,3 milhões de brasileiros devem 
ir às compras de Natal na última hora 
DA REDAÇÃO - Faltando pou-
cos dias para o Natal, alguns 
consumidores brasileiros 
não perdem o velho costume 
de deixar tudo para a última 
hora. Dados apurados em to-
das as capitais pela Confede-
ração Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e pelo Ser-
viço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) estimam que 9,3 
milhões de pessoas preten-
dem realizar as compras de 
Natal apenas nesta semana 
que antecede a comemora-
ção, o que representa 8% dos 
consumidores que têm a in-
tenção de presentear alguém 
neste fim de ano. O percen-
tual é similar com o observa-
do no Natal do ano passado, 
que estava em 9%.

Entre os que posterga-
ram as compras natalinas 
para a última hora, a prin-
cipal justificativa é a espera 

FOTO: ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL
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Inadimplência do 
consumidor em Guarulhos 
aumentou 0,3% em outubro
DA REDAÇÃO - Em Guaru-
lhos, o Indicador de Re-
gistros de Inadimplentes 
aumentou 0,3% na com-
paração mensal de outu-
bro contra o mês anterior, 
de acordo com os dados 
da Boa. No resultado acu-
mulado, a inadimplência 
avançou 0,1%, enquanto 
na variação interanual 
(mesmo mês do ano an-
terior) o indicador cedeu 
0,5%.

O indicador de recupe-
ração de crédito, por sua 
vez, recuou 0,8% na com-
paração mensal de outu-
bro contra o mês anterior. 
Já no valor acumulado, a 
recuperação diminuiu 
5,8% enquanto na varia-
ção interanual (mesmo 
mês do ano anterior) o in-
dicador recuou 1,6%.

por promoções relâmpagos 
(55%) que podem ajudar a 
economizar na aquisição de 
presentes. Outros 22% es-
tão aguardando o pagamen-
to da segunda parcela do 
13º salário, enquanto 14% 
alegam falta de tempo para 
procurar todos os presentes 
da lista. Há ainda 14% de 
entrevistados que admitem 
falta de organização e 5% 
que culpam a preguiça de 
fazer compras, deixando a 
tarefa para o limite da data 
comemorativa. A pesquisa 
também mostra que apenas 
2% dos entrevistados vão 
adiar as compras natalinas 
para janeiro de 2019, prefe-
rindo aproveitar as liquida-
ções de início de ano.

Na avaliação da econo-
mista-chefe do SPC Brasil, 
Marcela Kawauti, deixar as 
compras de Natal para a últi-

ma hora é uma atitude equi-
vocada para quem pretende 
economizar. “É uma ilusão 
esperar que as lojas venham 
a oferecer grandes promo-
ções faltando poucos dias 
para o Natal. As liquidações 
mais vantajosas costumam 
ocorrer após a virada do ano. 
Se o consumidor deixa para 
comprar muito em cima da 
hora, acaba não tendo tem-

po para pesquisar preços em 
diferentes lojas ou encontrar 
opções de produtos mais ba-
ratas. Além disso, com as lo-
jas cheias, os produtos mais 
baratos acabam mais cedo 
nos estoques. Há o risco de 
o consumidor não encontrar 
o presente desejado e ter que 
optar por algo mais caro, 
comprometendo o orçamen-
to”, alerta a economista.
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Nós da Folha metropolitana desejamos

um Feliz Natal e 
um Próspero Ano Novo,

a você que fez parte e  colaborou para que
2018 tenha sido um ano repleto de conquistas!

Conte com a gente no próximo ano,
 estaremos sempre de portas abertas para 

contribuir e  atingir seus objetivos
 através de nossas edições!
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Campeonato Guarulhense e Copa Alto 
Tietê de Futsal definem campeões
LUCAS CANOSA - A Liga Ponto 
de Encontro e a Pró-Menor 
realizaram no Ginásio Tho-
meuzão, no último final de 
semana, as finais do Campe-
onato Guarulhense de futsal. 
Na Alto Tietê, torneio que 
não permite a participação 
de atletas federados, os cam-
peões no sub-7 Série Ouro e 
Prata foram, respectivamen-

te, AD Guaru e Só + Amigos. 
Na categoria sub-8, o título 
da Ouro ficou com a Escola 
de Educação Esportiva Gua-
rulhense e o AD Guaru ficou 
com a Série Prata. No sub-
10 quem faturou foi o Me-
ninos da Escola. O Barcinha 
foi campeão no sub-12, en-
quanto Os Prim’s faturou o 
caneco no sub-14. Por fim, o 

FOTOS: ALEX BISPO / LUCAS CANOSA / VALDIR PEREZ

campeão no sub-16 foi o AD 
Guaru.

No Campeonato Guaru-
lhense, organizado pela Liga 
Ponto de Encontro, com a 
participação dos garotos fe-
derados, a Escola de Educa-
ção Esportiva Guarulhense 
foi campeã na Série Prata da 
categoria sub-8. O título da 
Série Ouro foi do Rubrowan, 
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que também levou a catego-
ria sub-10. O sub-12 foi venci-
do pelo União. Nas categorias 
sub-14 e sub-16 o Guarulhen-
se/República dominou. O 
Artmanha foi campeão dos 
torneios sub-18  sub-20, en-
quanto o Guarulhense levou 
o troféu no Adulto de Volei-
bol, em partida realizada na 
Ponte Grande.
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Aposta milionária
A maior aposta do São Paulo para 

2019 atende por Pablo e custou a ba-
gatela de pouco mais de 26 milhões de 
reais. Destaque do Athletico na tempo-
rada, o atacante é sem dúvida um bom 
reforço, mas será que era disso que o 
Tricolor precisava nesse momento?

O São Paulo chegou ao fi nal do 
ano sentindo falta do “fôlego” que 
sobrou na volta da Copa do Mundo, 
quando conseguiu resultados até 
então surpreendentes e chegou a in-
dicar à sua torcida que brigaria pelo 
título do Brasileirão.

Passada a euforia, fi cou claro que 
o Tricolor não tinha mais do que um 
bom time titular, com algumas carên-
cias e sem peças de reposição. Den-
tre as posições que mais sentiram, o 
meio-campo foi o principal deles.

Quando Nenê começou a cair de 
rendimento não havia uma peça de 
reposição para o veterano jogador, 
que não tem a mesma desenvoltura 
de anos atrás. Além disso, Jucilei e 
Hudson não conseguiram entregar 
a bola com a qualidade necessária 
aos atacantes, Liziero alterna bons e 
maus momentos e o jovem Luan se 
machucou antes de virar realidade.

Na posição de centroavante a 
equipe tem Diego Souza, Trellez 
(que deve ser negociado), Brenner e 

ARTIGO

Luiz Fernando Mendroni Gerardi
é jornalista e designer gráfi co. Foi assessor de imprensa 
de jogadores e técnicos de futebol e trabalhou no Lance!
e Diário de S. Paulo. Atualmente trabalha no jornal Valor Econômico.

Gonzalo Carneiro. Difícil imaginar 
um lugar para Pablo jogar ali, talvez 
com Diego Souza na reserva?

Com o atacante titular na meia e 
Pablo de centroavante, sobraria para 
Nenê a “missão” de esquentar o ban-
co. Mais uma dor de cabeça para Jar-
dine, que nem bem começou.

Com a lesão de Everton, o ataque 
também sofreu, ainda mais quando 
também perdeu Rojas. Até Reinaldo 
e Bruno Peres foram improvisados 
no setor. Um atacante de beirada se-
ria muito bem-vindo e cogita-se que 
Pablo possa ainda jogar aberto pelas 
beiradas, mas não seria mais inte-
ressante contratar um jogador dessa 
posição? Ou quem sabe investir pe-
sado na volta de Hernanes e Calleri, 
jogadores que já têm uma identifi ca-
ção com o clube e chegariam prontos 
para jogar?

Na hora de bater o martelo em 
uma contratação, um possível retor-
no fi nanceiro ainda pesa muito mais 
do que a real necessidade da equipe. 
Só que o Tricolor não pode mais er-
rar, o clube carece de um título im-
portante e um novo vexame poderia 
acabar com o resto de esperança que 
o torcedor sustenta de que um dia o 
São Paulo possa voltar a ser um dos 
gigantes da América.
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INTIMAÇÃO DE DEVEDOR EM PROCEDIMENTO EXECUTORIO 
ADMINISTRATIVO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da 
Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a 
todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interes-
sar possam, em especial ao Sr.  JOSE BIE DE LIMA, RG. 38.974.793-2-SP, 
CPF. 283.893.758-85, brasileiro, solteiro, maior, operador de serra, residente e 
domiciliado a Rua Ibipora, nº 60, Cs 6, Guarulhos-SP, que atendendo ao reque-
rido por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF., (prenotado sob n. 314.540) foi 
instaurado o procedimento executório administrativo, em conformidade com o 
artigo 26, parágrafo 1º da Lei federal 9.514 /97, da Alienação Fiduciária regis-
trada sob n. 2, na matrícula n. 97.609, desta serventia, pela qual JOSE BIE DE 
LIMA, transmitiu-lhe em alienação fiduciária, o imóvel situado nesta comarca: 
Estrada da Água Chata, n.3009, Apto n. 102, Bloco 2, Boulevard Residencial 
Club, Água Chata, Guarulhos/SP- CEP: 07251-000. Com o intuito de proceder 
à intimação pessoal do devedor, foram efetuadas diligências nos seguintes en-
dereços: a-) Estrada da Água Chata, n.3009, Apto n. 102, Bloco 2, Boulevard 
Residencial Club, Água Chata, Guarulhos/SP- CEP: 07251-000 (no próprio imó-
vel transmitido em alienação fiduciária), tendo o escrevente notificador certifi-
cado haver obtido informações no local que: “...o destinatários mudou-se para 
local incerto e não sabido. Conforme informações prestadas pela Sra.Mariney 
Pires, que se apresentou como porteira do condomínio (certidão de fls. 18); b-) 
Rua Ibipora, n230 (antigo 60), Casa 06, Cidade Parque São Luis, Guarulhos/
SP- CEP: 07170-560 (no endereço do devedor constante no registro aquisiti-
vo), tendo o escrevente notificador certificado haver obtido informações no local 
que: “...o destinatário mudou-se há mais ou menos dois anos, para local incerto 
e não sabido. Conforme informações prestadas pela vizinha Sra. Barbara Feli-
cio” (certidão de fls. 37). Diante desse quadro, a credora exequente requereu a 
intimação por edital do devedor: JOSE BIE DE LIMA, com fundamento no §4º 
Art. 26 da Lei 9514/97, redação inserida pela Lei nº 13.043, de 2014, do teor 
seguinte: § 4º Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante 
legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o 
fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao 
oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação 
por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de 
maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não 
houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da 
ultima publicação do edital. Foi deferida a intimação por edital, pelo despacho 
de fls. 41, 42 e 43. Assim, pelo presente, fica o referido fiduciante (JOSE BIE 
DE LIMA), intimado para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a contar da 
última publicação deste edital, (que será feita em 3 (três) dias consecutivos, 
compareçam ao 1º Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, sito à 
Rua Dona Olinda de Albuquerque, nº157, Jardim São Paulo, Guarulhos 
/ São Paulo (de segunda a sexta-feira - horário 9:00 as 16:00h), para qui-
tar o seu débito para com a credora fiduciária e proprietária supra, que em 
12/12/2018 perfazia o valor de R$ 7.224,06 (sete mil, duzentos e vinte e quatro 
reais e seis centavos), corresponde ao principal (prestações até hoje vencidas) 
e seus encargos contratualmente convencionados, devendo ser acrescidas ao 
valor acima: a) As prestações que se vencerem até a data do efetivo pagamen-
to; b) Os acréscimos correspondentes a atualização entre o dia de hoje e o do 
efetivo pagamento (os quais constam da planilha apresentada pela exequente, 
que encontra-se acostada ao procedimento executório; c) As despesas ocorri-
das com o procedimento executório administrativo. O não pagamento do débito 
dentro do prazo supramencionado (15 dias) implicará na CONSOLIDAÇÃO DA 
PROPRIEDADE EM NOME DA CREDORA FIDUCIÁRIA. Assim, expediu-se o 
presente edital, para que de futuro ninguém possa alegar nulidade, o qual será 
publicado, por três vezes, em jornal de grande circulação deste Município. Gua-
rulhos, 14 de dezembro 2018.

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA
Oficial Delegado

EDITAL

Manuel Sanches de Almeida
Oficial

CNPJ n. 51.260.743/0001-31
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Atletas de futsal da Wimpro representam Guarulhos em campeonatos estaduais
DA REDAÇÃO - A Associação Atléti-
ca Wimpro Menores Guarulhos 
- AAWM oferece aulas de futsal 
para as categorias Sub-08, Sub-09, 
Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16, 
Sub-18 e Sub-20, e tem cerca de 
135 atletas representando a cida-
de de Guarulhos nos jogos Regio-
nais e nos Jogos Abertos. 

A Associação Atlética Wim-
pro Menores Guarulhos – 
AAWM é um órgão de utilidade 
pública, entidade esportiva sem 
fins lucrativos e reconhecida pelo 
órgão público municipal. Promo-
ve desde 1984 a inclusão social de 
crianças e adolescentes no futsal, 
contribuindo na formação saudá-
vel e estimulando atletas de alto 
rendimento, formando equipes 
competitivas que disputam os 
campeonatos oficiais da Fede-
ração Paulista de Futsal, da Liga 
Regional de Futsal, os Jogos Aber-
tos da Juventude, Torneios Regio-
nais, Jogos Abertos do Interior, 
além de campeonatos nacionais e 
internacionais. 

A Wimpro Menores se man-

tem com ajuda dos pais e de al-
guns poucos patrocínios diretos e 
indiretos. “Nossa principal dificul-
dade é ter um patrocinador mas-
ter e uma quadra melhor para 
podermos treinar e aperfeiçoar 
nossos atletas”, contou o tesourei-
ro Rodrigo Moura.

Em 2015 a A.D. Wimpro re-
formulou por completo sua dire-
toria e seu nome, que passou a 
chamar Associação Atlética Wim-
pro Menores. Foi nesta época que 
alcançaram a divisão A-1, a prin-
cipal divisão do campeonato da 
Federação Paulista de Futsal.

Em 2018 em nova eleição da 
diretoria foi eleito Luiz Cordeiro 
como Presidente e Moisés Batista 
de Souza como vice. Completam 
a equipe Amaury Braga Ribeiro, 
José Joscelânio Silvério Tenório, 
Rodrigo Pereira Moura e Maris-
valdo Felix de Souza.

O atual presidente da Wim-
pro elevou o comprometimento, 
a organização e o desempenho 
nos campeonatos. Neste ano ven-
ceram o chamamento público fei-
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Títulos conquistados
2014 – Campeã Campeonato Estadual – Categoria SUB-16 – Séria A-2
2014 – Vice Campeã Campeonato Estadual – Categoria SUB-10 – Séria A-2
2014 – Vice Campeã Campeonato Metropolitano – Categoria SUB-16 – Séria A-2
2014 – Vice Campeã Campeonato Metropolitano – Categoria SUB-10 – Séria A-2
2015 – Campeã Campeonato Metropolitano – Categoria SUB-12 – Séria A-2
2015 – Vice Campeã Campeonato Metropolitano – Categoria SUB-17 - Série A - 2
2015 – Campeã Campeonato Estadual – Categoria SUB-12 – Série A-2
2015 – Campeã Campeonato Estadual – Categoria SUB-17 – Série A-2
2017 – Vice Campeã Campeonato Metropolitano – Cat. SUB-18 – Série Bronze A-1
2018 – Vice Campeã Campeonato Metropolitano – Cat. SUB-16 – Série Bronze A-1
2018 – Campeã Campeonato Metropolitano – Categoria SUB-18 – Série Bronze A-1
2018 – Campeã Campeonato Estadual – Categoria SUB-16 – Série Prata A1-
2018 – Campeã Jogos Regionais – Categoria SUB-20
2018 – Vice - Campeã Jogos Abertos – Categoria SUB-20

to pela Secretária de Esportes de 
Guarulhos para receber ajuda do 
município.

Entre as metas que a nova 
diretoria propõe, está fazer um 
trabalho beneficente, no qual 
atenda todos os atletas de ma-
neira a proporcionar jogar em 
alto rendimento, inclusão social, 
a construção de uma arena para 
jogo e treino e conquistar o maior 
número de títulos.



PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 64

CMK
RABEIRA

CIMITARRA
MALARLV
EPAAMA

CAABAASS
MEIRELES
BRANDURA
IODOCAL

UTEROMOA
NACAED
TITANICO
AMADAAR
LABAREDA

(?) Marx:
criticou o 
Capita-
lismo

Sabre
oriental

de lâmina
larga
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Ação co-
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cantor 
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3/ass — cal. 4/iodo — karl. 7/rabeira.

Loja 1 - Av. Brigadeiro Faria Lima - 1960 - Cocaia - (esq. c/ Mercado Dia) Tel: 2401-0387
Loja 2 - Av.Emílio Ribas - 1641 - Tranquilidade - (esq. c/ Hosp. Padre Bento) Tel: 3428-1474
Loja 3 - Rua Olivanca, 221 - Jd. Carvalho - (Prox. ao Supermercado Nagumo) Tel: 3428-5904 
Loja 4 - Estr. Guarulhos Nazaré, 2772A - (em frente ao mercado Barbosa) Tel: 3428-3328 
Loja 5 - Av. Silvestre Pires de Freitas, 657 - Jd. Paraíso - (esq. c/ a Loja Casa e Vida) Tel: 2536-4344 

EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)
Armação de fábrica a partir de R$ 49,99.

Desconto especial para aposentados e pensionistas.
Lentes acrílicas até 2.00 graus de visão simples incolor R$ 49,99.

Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima

Mega Fábrica de Óculos
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FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

variedades
Sexta-feira, 22 de dezembro de 201714

palavras cruzadas diretas
www.coquetel.com.br                                                    Revistas coquetel 2017

ÁRIES: Boa influência para cuidar dos seus interesses pessoais e 
assuntos sentimentais. Pessoas de seu círculo de amizades procurarão 
favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor, jogos, esportes e loteria com bom fluxo.

TOURO: Um feliz encontro pode marcar o início de uma amizade mais 
proveitosa e duradoura. Há prenúncios de notícias agradáveis que poderão 
sugerir a ideia de uma viagem. Conte com a ajuda de pessoas idosas.

GÊMEOS: Momento que poderá solicitar a colaboração de amigos e 
parentes para resolver mais facilmente algum problema sério que tiver. Muito 
bom para tratar da documentação de seu casamento e de associações.

CÂNCER: Possibilidades de lucro e sucesso no campo comercial. No terreno 
amoroso, perfeita correspondência sentimental. Êxito artístico e científico. 
Episódio romântico ou sentimental encherá de alegria todo seu ser.

LEÃO: Um aspecto astral poderoso está contribuindo para uma 
ampliação de seus poderes intelectuais e de sua capacidade de 
progredir profissional e financeiramente. Tome novas decisões.

VIRGEM: Momento astral neutro em quase tudo. Apenas as pequenas 
compras estarão beneficiadas, assim como o trabalho. Mas, mediante 
uma atitude positiva e otimista, as coisas darão certo.

LIBRA: Sua vontade de vencer na vida estará exaltada neste dia. Os 
negócios deverão lhe trazer ótimos lucros, o trabalho será progressivo e 
a sua vida social e amorosa deverá prosperar. Elevação material.

ESCORPIÃO: Período que promete sucesso nas investigações, nas pesquisas 
e na medicina. Sua inteligência será exaltada, devido ao bom aspecto dos 
astros em seu horóscopo. Cuide da saúde, da reputação e de seu dinheiro.

SAGITÁRIO: Os astros muito o beneficiarão em todos os sentidos. Todavia, 
continue zelando pela saúde e prevenindo-se contra acidentes e inimigos 
ocultos. Sorte no amor. Apegue-se às pessoas que estão ao seu redor.

CAPRICÓRNIO: O dia será variável para você, pois haverá boas e 
negativas influências. Mas para que tudo saia do seu jeito, você deverá 
usar de inteligência e perícia, principalmente ao tratar de negócios.

AQUÁRIO: Você deverá tomar muito cuidado ao dirigir veículos em 
estradas, ao entrar em contato com máquinas, fogo e eletricidade e com 
tudo que possa lhe prejudicar fisicamente. Êxito em assuntos ocultos.

PEIXES: Bom aspecto astral para novos empreendimentos imobiliários. Falta 
de constância poderá prejudicar seus objetivos financeiros e profissionais. 
Dê mais atenção aos assuntos relacionados com as pessoas de sua família.

21 MAR.
20 ABR.

21 ABR.
20 MAI.

21 MAI.
20 jUN.

21 jUN.
21 jUL.

22 jUL.
22 AGO.

23 AGO.
22 SET.

23 SET.
22 OUT.

23 OUT.
21 NOV.

22 NOV.
21 dEz.

22 dEz.
20 jAN.

21 jAN.
19 fEV.

20 fEV.
20 MAR.

HOrÓscOpO omaR caRdoso Filho    |   www.omarcardoso.com.br

Suburbicon – Bem-Vindos ao 
Paraíso analisa o racismo

DiVUlgAçãO

Respeito – Filme retrata uma sociedade onde os brancos têm boa vida

Havia dois filmes estrela-
dos por Matt Damon na se-
leção do Festival de Veneza 
deste ano, ambos dirigidos 
por amigos do ator. Down-
sizing, de Alexander Payne, 
e Suburbicon, de George 
Clooney. Nenhum dos dois é 
100%, mas apresentam cer-
tas qualidades.

 Em Downsizing, Damon 
faz um homem insatisfeito 
com sua vida. Ele ouve falar 
de um experimento de mi-
niaturização de pessoas que 
está sendo feito por cientistas 
nórdicos. Reduzidas a propor-
ções liliputianas, as pessoas 
consomem menos, gastam 
menos, poluem menos. Pare-
ce perfeito, e o planeta agra-
dece, mas, na hora H, a mu-
lher desiste de acompanhá-lo 
na aventura e deixa o perso-
nagem de Damon na mão.

O conceito de Downsi-
zing é um condomínio fecha-
do, para pessoas especiais 
(no sentido de minúsculas). 
Já Suburbicon, que foi lan-
çado ontem, passa-se na Su-
burbia, uma versão idealiza-
da do american way of life, 
nos anos 1950. Uma América 
fechada, bem-sucedida e ha-
bitada por brancos, anglo-sa-
xões e protestantes. Ah, sim, 
é necessário acrescentar que, 
no Brasil, o filme ganhou um 
acréscimo ao título original, 
e é Bem-vindos ao Paraíso. 

Quem chega a esse pa-
raíso branco, um enclave, é 
uma família de negros. Tal-
vez o subtítulo correto fosse 
Estranhos no Paraíso, pois 
é o que são. Julianne Moo-
re até estimula o sobrinho 
a brincar com o garoto afro-
descendente, mas o restante 
da vizinhança não tem essa 
abertura. A integração viria 
na década seguinte, e assim 
mesmo depois de muita luta 
por direitos – que o cinema 
tem lembrado ou reconsti-
tuído em êxitos recentes. O 
tema de Suburbicon não é a 
integração, mas seu oposto, 
a discriminação.

Desde a coletiva do filme 
em Veneza, divulgada para 
todo o mundo por corres-
pondentes das maiores agên-
cias de notícias, Clooney e 
Damon não se cansam de 
explicar que, embora tenha 
tudo a ver com o neoconser-
vadorismo e a onda racista 
que tem emanado da Casa 
Branca, Suburbicon não nas-
ceu exatamente como uma 
reação da dupla – ator e dire-
tor – à presidência de Donald 
Trump. Liberais de carteiri-
nha, Clooney e Damon admi-
tem que foram atropelados 
pela candidatura e vitória de 
Trump.             (aGÊNcia estado)
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está sendo feito por cientistas 
nórdicos. Reduzidas a propor-
ções liliputianas, as pessoas 
consomem menos, gastam 
menos, poluem menos. Pare-
ce perfeito, e o planeta agra-
dece, mas, na hora H, a mu-
lher desiste de acompanhá-lo 
na aventura e deixa o perso-
nagem de Damon na mão.

O conceito de Downsi-
zing é um condomínio fecha-
do, para pessoas especiais 
(no sentido de minúsculas). 
Já Suburbicon, que foi lan-
çado ontem, passa-se na Su-
burbia, uma versão idealiza-
da do american way of life, 
nos anos 1950. Uma América 
fechada, bem-sucedida e ha-
bitada por brancos, anglo-sa-
xões e protestantes. Ah, sim, 
é necessário acrescentar que, 
no Brasil, o filme ganhou um 
acréscimo ao título original, 
e é Bem-vindos ao Paraíso. 

Quem chega a esse pa-
raíso branco, um enclave, é 
uma família de negros. Tal-
vez o subtítulo correto fosse 
Estranhos no Paraíso, pois 
é o que são. Julianne Moo-
re até estimula o sobrinho 
a brincar com o garoto afro-
descendente, mas o restante 
da vizinhança não tem essa 
abertura. A integração viria 
na década seguinte, e assim 
mesmo depois de muita luta 
por direitos – que o cinema 
tem lembrado ou reconsti-
tuído em êxitos recentes. O 
tema de Suburbicon não é a 
integração, mas seu oposto, 
a discriminação.

Desde a coletiva do filme 
em Veneza, divulgada para 
todo o mundo por corres-
pondentes das maiores agên-
cias de notícias, Clooney e 
Damon não se cansam de 
explicar que, embora tenha 
tudo a ver com o neoconser-
vadorismo e a onda racista 
que tem emanado da Casa 
Branca, Suburbicon não nas-
ceu exatamente como uma 
reação da dupla – ator e dire-
tor – à presidência de Donald 
Trump. Liberais de carteiri-
nha, Clooney e Damon admi-
tem que foram atropelados 
pela candidatura e vitória de 
Trump.             (aGÊNcia estado)
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ÁRIES: Boa influência para cuidar dos seus interesses pessoais e 
assuntos sentimentais. Pessoas de seu círculo de amizades procurarão 
favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor, jogos, esportes e loteria com bom fluxo.

TOURO: Um feliz encontro pode marcar o início de uma amizade mais 
proveitosa e duradoura. Há prenúncios de notícias agradáveis que poderão 
sugerir a ideia de uma viagem. Conte com a ajuda de pessoas idosas.

GÊMEOS: Momento que poderá solicitar a colaboração de amigos e 
parentes para resolver mais facilmente algum problema sério que tiver. Muito 
bom para tratar da documentação de seu casamento e de associações.

CÂNCER: Possibilidades de lucro e sucesso no campo comercial. No terreno 
amoroso, perfeita correspondência sentimental. Êxito artístico e científico. 
Episódio romântico ou sentimental encherá de alegria todo seu ser.

LEÃO: Um aspecto astral poderoso está contribuindo para uma 
ampliação de seus poderes intelectuais e de sua capacidade de 
progredir profissional e financeiramente. Tome novas decisões.

VIRGEM: Momento astral neutro em quase tudo. Apenas as pequenas 
compras estarão beneficiadas, assim como o trabalho. Mas, mediante 
uma atitude positiva e otimista, as coisas darão certo.

LIBRA: Sua vontade de vencer na vida estará exaltada neste dia. Os 
negócios deverão lhe trazer ótimos lucros, o trabalho será progressivo e 
a sua vida social e amorosa deverá prosperar. Elevação material.

ESCORPIÃO: Período que promete sucesso nas investigações, nas pesquisas 
e na medicina. Sua inteligência será exaltada, devido ao bom aspecto dos 
astros em seu horóscopo. Cuide da saúde, da reputação e de seu dinheiro.

SAGITÁRIO: Os astros muito o beneficiarão em todos os sentidos. Todavia, 
continue zelando pela saúde e prevenindo-se contra acidentes e inimigos 
ocultos. Sorte no amor. Apegue-se às pessoas que estão ao seu redor.

CAPRICÓRNIO: O dia será variável para você, pois haverá boas e 
negativas influências. Mas para que tudo saia do seu jeito, você deverá 
usar de inteligência e perícia, principalmente ao tratar de negócios.

AQUÁRIO: Você deverá tomar muito cuidado ao dirigir veículos em 
estradas, ao entrar em contato com máquinas, fogo e eletricidade e com 
tudo que possa lhe prejudicar fisicamente. Êxito em assuntos ocultos.

PEIXES: Bom aspecto astral para novos empreendimentos imobiliários. Falta 
de constância poderá prejudicar seus objetivos financeiros e profissionais. 
Dê mais atenção aos assuntos relacionados com as pessoas de sua família.
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leção do Festival de Veneza 
deste ano, ambos dirigidos 
por amigos do ator. Down-
sizing, de Alexander Payne, 
e Suburbicon, de George 
Clooney. Nenhum dos dois é 
100%, mas apresentam cer-
tas qualidades.

 Em Downsizing, Damon 
faz um homem insatisfeito 
com sua vida. Ele ouve falar 
de um experimento de mi-
niaturização de pessoas que 
está sendo feito por cientistas 
nórdicos. Reduzidas a propor-
ções liliputianas, as pessoas 
consomem menos, gastam 
menos, poluem menos. Pare-
ce perfeito, e o planeta agra-
dece, mas, na hora H, a mu-
lher desiste de acompanhá-lo 
na aventura e deixa o perso-
nagem de Damon na mão.

O conceito de Downsi-
zing é um condomínio fecha-
do, para pessoas especiais 
(no sentido de minúsculas). 
Já Suburbicon, que foi lan-
çado ontem, passa-se na Su-
burbia, uma versão idealiza-
da do american way of life, 
nos anos 1950. Uma América 
fechada, bem-sucedida e ha-
bitada por brancos, anglo-sa-
xões e protestantes. Ah, sim, 
é necessário acrescentar que, 
no Brasil, o filme ganhou um 
acréscimo ao título original, 
e é Bem-vindos ao Paraíso. 

Quem chega a esse pa-
raíso branco, um enclave, é 
uma família de negros. Tal-
vez o subtítulo correto fosse 
Estranhos no Paraíso, pois 
é o que são. Julianne Moo-
re até estimula o sobrinho 
a brincar com o garoto afro-
descendente, mas o restante 
da vizinhança não tem essa 
abertura. A integração viria 
na década seguinte, e assim 
mesmo depois de muita luta 
por direitos – que o cinema 
tem lembrado ou reconsti-
tuído em êxitos recentes. O 
tema de Suburbicon não é a 
integração, mas seu oposto, 
a discriminação.

Desde a coletiva do filme 
em Veneza, divulgada para 
todo o mundo por corres-
pondentes das maiores agên-
cias de notícias, Clooney e 
Damon não se cansam de 
explicar que, embora tenha 
tudo a ver com o neoconser-
vadorismo e a onda racista 
que tem emanado da Casa 
Branca, Suburbicon não nas-
ceu exatamente como uma 
reação da dupla – ator e dire-
tor – à presidência de Donald 
Trump. Liberais de carteiri-
nha, Clooney e Damon admi-
tem que foram atropelados 
pela candidatura e vitória de 
Trump.             (aGÊNcia estado)

variedades
Sexta-feira, 22 de dezembro de 201714

palavras cruzadas diretas
www.coquetel.com.br                                                    Revistas coquetel 2017

ÁRIES: Boa influência para cuidar dos seus interesses pessoais e 
assuntos sentimentais. Pessoas de seu círculo de amizades procurarão 
favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor, jogos, esportes e loteria com bom fluxo.

TOURO: Um feliz encontro pode marcar o início de uma amizade mais 
proveitosa e duradoura. Há prenúncios de notícias agradáveis que poderão 
sugerir a ideia de uma viagem. Conte com a ajuda de pessoas idosas.

GÊMEOS: Momento que poderá solicitar a colaboração de amigos e 
parentes para resolver mais facilmente algum problema sério que tiver. Muito 
bom para tratar da documentação de seu casamento e de associações.

CÂNCER: Possibilidades de lucro e sucesso no campo comercial. No terreno 
amoroso, perfeita correspondência sentimental. Êxito artístico e científico. 
Episódio romântico ou sentimental encherá de alegria todo seu ser.

LEÃO: Um aspecto astral poderoso está contribuindo para uma 
ampliação de seus poderes intelectuais e de sua capacidade de 
progredir profissional e financeiramente. Tome novas decisões.

VIRGEM: Momento astral neutro em quase tudo. Apenas as pequenas 
compras estarão beneficiadas, assim como o trabalho. Mas, mediante 
uma atitude positiva e otimista, as coisas darão certo.

LIBRA: Sua vontade de vencer na vida estará exaltada neste dia. Os 
negócios deverão lhe trazer ótimos lucros, o trabalho será progressivo e 
a sua vida social e amorosa deverá prosperar. Elevação material.

ESCORPIÃO: Período que promete sucesso nas investigações, nas pesquisas 
e na medicina. Sua inteligência será exaltada, devido ao bom aspecto dos 
astros em seu horóscopo. Cuide da saúde, da reputação e de seu dinheiro.

SAGITÁRIO: Os astros muito o beneficiarão em todos os sentidos. Todavia, 
continue zelando pela saúde e prevenindo-se contra acidentes e inimigos 
ocultos. Sorte no amor. Apegue-se às pessoas que estão ao seu redor.

CAPRICÓRNIO: O dia será variável para você, pois haverá boas e 
negativas influências. Mas para que tudo saia do seu jeito, você deverá 
usar de inteligência e perícia, principalmente ao tratar de negócios.

AQUÁRIO: Você deverá tomar muito cuidado ao dirigir veículos em 
estradas, ao entrar em contato com máquinas, fogo e eletricidade e com 
tudo que possa lhe prejudicar fisicamente. Êxito em assuntos ocultos.

PEIXES: Bom aspecto astral para novos empreendimentos imobiliários. Falta 
de constância poderá prejudicar seus objetivos financeiros e profissionais. 
Dê mais atenção aos assuntos relacionados com as pessoas de sua família.

21 MAR.
20 ABR.

21 ABR.
20 MAI.

21 MAI.
20 jUN.

21 jUN.
21 jUL.

22 jUL.
22 AGO.

23 AGO.
22 SET.

23 SET.
22 OUT.

23 OUT.
21 NOV.

22 NOV.
21 dEz.

22 dEz.
20 jAN.

21 jAN.
19 fEV.

20 fEV.
20 MAR.

HOrÓscOpO omaR caRdoso Filho    |   www.omarcardoso.com.br

Suburbicon – Bem-Vindos ao 
Paraíso analisa o racismo

DiVUlgAçãO

Respeito – Filme retrata uma sociedade onde os brancos têm boa vida

Havia dois filmes estrela-
dos por Matt Damon na se-
leção do Festival de Veneza 
deste ano, ambos dirigidos 
por amigos do ator. Down-
sizing, de Alexander Payne, 
e Suburbicon, de George 
Clooney. Nenhum dos dois é 
100%, mas apresentam cer-
tas qualidades.

 Em Downsizing, Damon 
faz um homem insatisfeito 
com sua vida. Ele ouve falar 
de um experimento de mi-
niaturização de pessoas que 
está sendo feito por cientistas 
nórdicos. Reduzidas a propor-
ções liliputianas, as pessoas 
consomem menos, gastam 
menos, poluem menos. Pare-
ce perfeito, e o planeta agra-
dece, mas, na hora H, a mu-
lher desiste de acompanhá-lo 
na aventura e deixa o perso-
nagem de Damon na mão.

O conceito de Downsi-
zing é um condomínio fecha-
do, para pessoas especiais 
(no sentido de minúsculas). 
Já Suburbicon, que foi lan-
çado ontem, passa-se na Su-
burbia, uma versão idealiza-
da do american way of life, 
nos anos 1950. Uma América 
fechada, bem-sucedida e ha-
bitada por brancos, anglo-sa-
xões e protestantes. Ah, sim, 
é necessário acrescentar que, 
no Brasil, o filme ganhou um 
acréscimo ao título original, 
e é Bem-vindos ao Paraíso. 

Quem chega a esse pa-
raíso branco, um enclave, é 
uma família de negros. Tal-
vez o subtítulo correto fosse 
Estranhos no Paraíso, pois 
é o que são. Julianne Moo-
re até estimula o sobrinho 
a brincar com o garoto afro-
descendente, mas o restante 
da vizinhança não tem essa 
abertura. A integração viria 
na década seguinte, e assim 
mesmo depois de muita luta 
por direitos – que o cinema 
tem lembrado ou reconsti-
tuído em êxitos recentes. O 
tema de Suburbicon não é a 
integração, mas seu oposto, 
a discriminação.

Desde a coletiva do filme 
em Veneza, divulgada para 
todo o mundo por corres-
pondentes das maiores agên-
cias de notícias, Clooney e 
Damon não se cansam de 
explicar que, embora tenha 
tudo a ver com o neoconser-
vadorismo e a onda racista 
que tem emanado da Casa 
Branca, Suburbicon não nas-
ceu exatamente como uma 
reação da dupla – ator e dire-
tor – à presidência de Donald 
Trump. Liberais de carteiri-
nha, Clooney e Damon admi-
tem que foram atropelados 
pela candidatura e vitória de 
Trump.             (aGÊNcia estado)
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ÁRIES: Boa influência para cuidar dos seus interesses pessoais e 
assuntos sentimentais. Pessoas de seu círculo de amizades procurarão 
favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor, jogos, esportes e loteria com bom fluxo.

TOURO: Um feliz encontro pode marcar o início de uma amizade mais 
proveitosa e duradoura. Há prenúncios de notícias agradáveis que poderão 
sugerir a ideia de uma viagem. Conte com a ajuda de pessoas idosas.

GÊMEOS: Momento que poderá solicitar a colaboração de amigos e 
parentes para resolver mais facilmente algum problema sério que tiver. Muito 
bom para tratar da documentação de seu casamento e de associações.

CÂNCER: Possibilidades de lucro e sucesso no campo comercial. No terreno 
amoroso, perfeita correspondência sentimental. Êxito artístico e científico. 
Episódio romântico ou sentimental encherá de alegria todo seu ser.

LEÃO: Um aspecto astral poderoso está contribuindo para uma 
ampliação de seus poderes intelectuais e de sua capacidade de 
progredir profissional e financeiramente. Tome novas decisões.

VIRGEM: Momento astral neutro em quase tudo. Apenas as pequenas 
compras estarão beneficiadas, assim como o trabalho. Mas, mediante 
uma atitude positiva e otimista, as coisas darão certo.

LIBRA: Sua vontade de vencer na vida estará exaltada neste dia. Os 
negócios deverão lhe trazer ótimos lucros, o trabalho será progressivo e 
a sua vida social e amorosa deverá prosperar. Elevação material.

ESCORPIÃO: Período que promete sucesso nas investigações, nas pesquisas 
e na medicina. Sua inteligência será exaltada, devido ao bom aspecto dos 
astros em seu horóscopo. Cuide da saúde, da reputação e de seu dinheiro.

SAGITÁRIO: Os astros muito o beneficiarão em todos os sentidos. Todavia, 
continue zelando pela saúde e prevenindo-se contra acidentes e inimigos 
ocultos. Sorte no amor. Apegue-se às pessoas que estão ao seu redor.

CAPRICÓRNIO: O dia será variável para você, pois haverá boas e 
negativas influências. Mas para que tudo saia do seu jeito, você deverá 
usar de inteligência e perícia, principalmente ao tratar de negócios.

AQUÁRIO: Você deverá tomar muito cuidado ao dirigir veículos em 
estradas, ao entrar em contato com máquinas, fogo e eletricidade e com 
tudo que possa lhe prejudicar fisicamente. Êxito em assuntos ocultos.

PEIXES: Bom aspecto astral para novos empreendimentos imobiliários. Falta 
de constância poderá prejudicar seus objetivos financeiros e profissionais. 
Dê mais atenção aos assuntos relacionados com as pessoas de sua família.
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Suburbicon – Bem-Vindos ao 
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DiVUlgAçãO

Respeito – Filme retrata uma sociedade onde os brancos têm boa vida

Havia dois filmes estrela-
dos por Matt Damon na se-
leção do Festival de Veneza 
deste ano, ambos dirigidos 
por amigos do ator. Down-
sizing, de Alexander Payne, 
e Suburbicon, de George 
Clooney. Nenhum dos dois é 
100%, mas apresentam cer-
tas qualidades.

 Em Downsizing, Damon 
faz um homem insatisfeito 
com sua vida. Ele ouve falar 
de um experimento de mi-
niaturização de pessoas que 
está sendo feito por cientistas 
nórdicos. Reduzidas a propor-
ções liliputianas, as pessoas 
consomem menos, gastam 
menos, poluem menos. Pare-
ce perfeito, e o planeta agra-
dece, mas, na hora H, a mu-
lher desiste de acompanhá-lo 
na aventura e deixa o perso-
nagem de Damon na mão.

O conceito de Downsi-
zing é um condomínio fecha-
do, para pessoas especiais 
(no sentido de minúsculas). 
Já Suburbicon, que foi lan-
çado ontem, passa-se na Su-
burbia, uma versão idealiza-
da do american way of life, 
nos anos 1950. Uma América 
fechada, bem-sucedida e ha-
bitada por brancos, anglo-sa-
xões e protestantes. Ah, sim, 
é necessário acrescentar que, 
no Brasil, o filme ganhou um 
acréscimo ao título original, 
e é Bem-vindos ao Paraíso. 

Quem chega a esse pa-
raíso branco, um enclave, é 
uma família de negros. Tal-
vez o subtítulo correto fosse 
Estranhos no Paraíso, pois 
é o que são. Julianne Moo-
re até estimula o sobrinho 
a brincar com o garoto afro-
descendente, mas o restante 
da vizinhança não tem essa 
abertura. A integração viria 
na década seguinte, e assim 
mesmo depois de muita luta 
por direitos – que o cinema 
tem lembrado ou reconsti-
tuído em êxitos recentes. O 
tema de Suburbicon não é a 
integração, mas seu oposto, 
a discriminação.

Desde a coletiva do filme 
em Veneza, divulgada para 
todo o mundo por corres-
pondentes das maiores agên-
cias de notícias, Clooney e 
Damon não se cansam de 
explicar que, embora tenha 
tudo a ver com o neoconser-
vadorismo e a onda racista 
que tem emanado da Casa 
Branca, Suburbicon não nas-
ceu exatamente como uma 
reação da dupla – ator e dire-
tor – à presidência de Donald 
Trump. Liberais de carteiri-
nha, Clooney e Damon admi-
tem que foram atropelados 
pela candidatura e vitória de 
Trump.             (aGÊNcia estado)
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ÁRIES: Boa influência para cuidar dos seus interesses pessoais e 
assuntos sentimentais. Pessoas de seu círculo de amizades procurarão 
favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor, jogos, esportes e loteria com bom fluxo.

TOURO: Um feliz encontro pode marcar o início de uma amizade mais 
proveitosa e duradoura. Há prenúncios de notícias agradáveis que poderão 
sugerir a ideia de uma viagem. Conte com a ajuda de pessoas idosas.

GÊMEOS: Momento que poderá solicitar a colaboração de amigos e 
parentes para resolver mais facilmente algum problema sério que tiver. Muito 
bom para tratar da documentação de seu casamento e de associações.

CÂNCER: Possibilidades de lucro e sucesso no campo comercial. No terreno 
amoroso, perfeita correspondência sentimental. Êxito artístico e científico. 
Episódio romântico ou sentimental encherá de alegria todo seu ser.

LEÃO: Um aspecto astral poderoso está contribuindo para uma 
ampliação de seus poderes intelectuais e de sua capacidade de 
progredir profissional e financeiramente. Tome novas decisões.

VIRGEM: Momento astral neutro em quase tudo. Apenas as pequenas 
compras estarão beneficiadas, assim como o trabalho. Mas, mediante 
uma atitude positiva e otimista, as coisas darão certo.

LIBRA: Sua vontade de vencer na vida estará exaltada neste dia. Os 
negócios deverão lhe trazer ótimos lucros, o trabalho será progressivo e 
a sua vida social e amorosa deverá prosperar. Elevação material.

ESCORPIÃO: Período que promete sucesso nas investigações, nas pesquisas 
e na medicina. Sua inteligência será exaltada, devido ao bom aspecto dos 
astros em seu horóscopo. Cuide da saúde, da reputação e de seu dinheiro.

SAGITÁRIO: Os astros muito o beneficiarão em todos os sentidos. Todavia, 
continue zelando pela saúde e prevenindo-se contra acidentes e inimigos 
ocultos. Sorte no amor. Apegue-se às pessoas que estão ao seu redor.

CAPRICÓRNIO: O dia será variável para você, pois haverá boas e 
negativas influências. Mas para que tudo saia do seu jeito, você deverá 
usar de inteligência e perícia, principalmente ao tratar de negócios.

AQUÁRIO: Você deverá tomar muito cuidado ao dirigir veículos em 
estradas, ao entrar em contato com máquinas, fogo e eletricidade e com 
tudo que possa lhe prejudicar fisicamente. Êxito em assuntos ocultos.

PEIXES: Bom aspecto astral para novos empreendimentos imobiliários. Falta 
de constância poderá prejudicar seus objetivos financeiros e profissionais. 
Dê mais atenção aos assuntos relacionados com as pessoas de sua família.
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Respeito – Filme retrata uma sociedade onde os brancos têm boa vida

Havia dois filmes estrela-
dos por Matt Damon na se-
leção do Festival de Veneza 
deste ano, ambos dirigidos 
por amigos do ator. Down-
sizing, de Alexander Payne, 
e Suburbicon, de George 
Clooney. Nenhum dos dois é 
100%, mas apresentam cer-
tas qualidades.

 Em Downsizing, Damon 
faz um homem insatisfeito 
com sua vida. Ele ouve falar 
de um experimento de mi-
niaturização de pessoas que 
está sendo feito por cientistas 
nórdicos. Reduzidas a propor-
ções liliputianas, as pessoas 
consomem menos, gastam 
menos, poluem menos. Pare-
ce perfeito, e o planeta agra-
dece, mas, na hora H, a mu-
lher desiste de acompanhá-lo 
na aventura e deixa o perso-
nagem de Damon na mão.

O conceito de Downsi-
zing é um condomínio fecha-
do, para pessoas especiais 
(no sentido de minúsculas). 
Já Suburbicon, que foi lan-
çado ontem, passa-se na Su-
burbia, uma versão idealiza-
da do american way of life, 
nos anos 1950. Uma América 
fechada, bem-sucedida e ha-
bitada por brancos, anglo-sa-
xões e protestantes. Ah, sim, 
é necessário acrescentar que, 
no Brasil, o filme ganhou um 
acréscimo ao título original, 
e é Bem-vindos ao Paraíso. 

Quem chega a esse pa-
raíso branco, um enclave, é 
uma família de negros. Tal-
vez o subtítulo correto fosse 
Estranhos no Paraíso, pois 
é o que são. Julianne Moo-
re até estimula o sobrinho 
a brincar com o garoto afro-
descendente, mas o restante 
da vizinhança não tem essa 
abertura. A integração viria 
na década seguinte, e assim 
mesmo depois de muita luta 
por direitos – que o cinema 
tem lembrado ou reconsti-
tuído em êxitos recentes. O 
tema de Suburbicon não é a 
integração, mas seu oposto, 
a discriminação.

Desde a coletiva do filme 
em Veneza, divulgada para 
todo o mundo por corres-
pondentes das maiores agên-
cias de notícias, Clooney e 
Damon não se cansam de 
explicar que, embora tenha 
tudo a ver com o neoconser-
vadorismo e a onda racista 
que tem emanado da Casa 
Branca, Suburbicon não nas-
ceu exatamente como uma 
reação da dupla – ator e dire-
tor – à presidência de Donald 
Trump. Liberais de carteiri-
nha, Clooney e Damon admi-
tem que foram atropelados 
pela candidatura e vitória de 
Trump.             (aGÊNcia estado)
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ÁRIES: Boa influência para cuidar dos seus interesses pessoais e 
assuntos sentimentais. Pessoas de seu círculo de amizades procurarão 
favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor, jogos, esportes e loteria com bom fluxo.

TOURO: Um feliz encontro pode marcar o início de uma amizade mais 
proveitosa e duradoura. Há prenúncios de notícias agradáveis que poderão 
sugerir a ideia de uma viagem. Conte com a ajuda de pessoas idosas.

GÊMEOS: Momento que poderá solicitar a colaboração de amigos e 
parentes para resolver mais facilmente algum problema sério que tiver. Muito 
bom para tratar da documentação de seu casamento e de associações.

CÂNCER: Possibilidades de lucro e sucesso no campo comercial. No terreno 
amoroso, perfeita correspondência sentimental. Êxito artístico e científico. 
Episódio romântico ou sentimental encherá de alegria todo seu ser.

LEÃO: Um aspecto astral poderoso está contribuindo para uma 
ampliação de seus poderes intelectuais e de sua capacidade de 
progredir profissional e financeiramente. Tome novas decisões.

VIRGEM: Momento astral neutro em quase tudo. Apenas as pequenas 
compras estarão beneficiadas, assim como o trabalho. Mas, mediante 
uma atitude positiva e otimista, as coisas darão certo.

LIBRA: Sua vontade de vencer na vida estará exaltada neste dia. Os 
negócios deverão lhe trazer ótimos lucros, o trabalho será progressivo e 
a sua vida social e amorosa deverá prosperar. Elevação material.

ESCORPIÃO: Período que promete sucesso nas investigações, nas pesquisas 
e na medicina. Sua inteligência será exaltada, devido ao bom aspecto dos 
astros em seu horóscopo. Cuide da saúde, da reputação e de seu dinheiro.

SAGITÁRIO: Os astros muito o beneficiarão em todos os sentidos. Todavia, 
continue zelando pela saúde e prevenindo-se contra acidentes e inimigos 
ocultos. Sorte no amor. Apegue-se às pessoas que estão ao seu redor.

CAPRICÓRNIO: O dia será variável para você, pois haverá boas e 
negativas influências. Mas para que tudo saia do seu jeito, você deverá 
usar de inteligência e perícia, principalmente ao tratar de negócios.

AQUÁRIO: Você deverá tomar muito cuidado ao dirigir veículos em 
estradas, ao entrar em contato com máquinas, fogo e eletricidade e com 
tudo que possa lhe prejudicar fisicamente. Êxito em assuntos ocultos.

PEIXES: Bom aspecto astral para novos empreendimentos imobiliários. Falta 
de constância poderá prejudicar seus objetivos financeiros e profissionais. 
Dê mais atenção aos assuntos relacionados com as pessoas de sua família.
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Suburbicon – Bem-Vindos ao 
Paraíso analisa o racismo

DiVUlgAçãO

Respeito – Filme retrata uma sociedade onde os brancos têm boa vida

Havia dois filmes estrela-
dos por Matt Damon na se-
leção do Festival de Veneza 
deste ano, ambos dirigidos 
por amigos do ator. Down-
sizing, de Alexander Payne, 
e Suburbicon, de George 
Clooney. Nenhum dos dois é 
100%, mas apresentam cer-
tas qualidades.

 Em Downsizing, Damon 
faz um homem insatisfeito 
com sua vida. Ele ouve falar 
de um experimento de mi-
niaturização de pessoas que 
está sendo feito por cientistas 
nórdicos. Reduzidas a propor-
ções liliputianas, as pessoas 
consomem menos, gastam 
menos, poluem menos. Pare-
ce perfeito, e o planeta agra-
dece, mas, na hora H, a mu-
lher desiste de acompanhá-lo 
na aventura e deixa o perso-
nagem de Damon na mão.

O conceito de Downsi-
zing é um condomínio fecha-
do, para pessoas especiais 
(no sentido de minúsculas). 
Já Suburbicon, que foi lan-
çado ontem, passa-se na Su-
burbia, uma versão idealiza-
da do american way of life, 
nos anos 1950. Uma América 
fechada, bem-sucedida e ha-
bitada por brancos, anglo-sa-
xões e protestantes. Ah, sim, 
é necessário acrescentar que, 
no Brasil, o filme ganhou um 
acréscimo ao título original, 
e é Bem-vindos ao Paraíso. 

Quem chega a esse pa-
raíso branco, um enclave, é 
uma família de negros. Tal-
vez o subtítulo correto fosse 
Estranhos no Paraíso, pois 
é o que são. Julianne Moo-
re até estimula o sobrinho 
a brincar com o garoto afro-
descendente, mas o restante 
da vizinhança não tem essa 
abertura. A integração viria 
na década seguinte, e assim 
mesmo depois de muita luta 
por direitos – que o cinema 
tem lembrado ou reconsti-
tuído em êxitos recentes. O 
tema de Suburbicon não é a 
integração, mas seu oposto, 
a discriminação.

Desde a coletiva do filme 
em Veneza, divulgada para 
todo o mundo por corres-
pondentes das maiores agên-
cias de notícias, Clooney e 
Damon não se cansam de 
explicar que, embora tenha 
tudo a ver com o neoconser-
vadorismo e a onda racista 
que tem emanado da Casa 
Branca, Suburbicon não nas-
ceu exatamente como uma 
reação da dupla – ator e dire-
tor – à presidência de Donald 
Trump. Liberais de carteiri-
nha, Clooney e Damon admi-
tem que foram atropelados 
pela candidatura e vitória de 
Trump.             (aGÊNcia estado)
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ÁRIES: Boa influência para cuidar dos seus interesses pessoais e 
assuntos sentimentais. Pessoas de seu círculo de amizades procurarão 
favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor, jogos, esportes e loteria com bom fluxo.

TOURO: Um feliz encontro pode marcar o início de uma amizade mais 
proveitosa e duradoura. Há prenúncios de notícias agradáveis que poderão 
sugerir a ideia de uma viagem. Conte com a ajuda de pessoas idosas.

GÊMEOS: Momento que poderá solicitar a colaboração de amigos e 
parentes para resolver mais facilmente algum problema sério que tiver. Muito 
bom para tratar da documentação de seu casamento e de associações.

CÂNCER: Possibilidades de lucro e sucesso no campo comercial. No terreno 
amoroso, perfeita correspondência sentimental. Êxito artístico e científico. 
Episódio romântico ou sentimental encherá de alegria todo seu ser.

LEÃO: Um aspecto astral poderoso está contribuindo para uma 
ampliação de seus poderes intelectuais e de sua capacidade de 
progredir profissional e financeiramente. Tome novas decisões.

VIRGEM: Momento astral neutro em quase tudo. Apenas as pequenas 
compras estarão beneficiadas, assim como o trabalho. Mas, mediante 
uma atitude positiva e otimista, as coisas darão certo.

LIBRA: Sua vontade de vencer na vida estará exaltada neste dia. Os 
negócios deverão lhe trazer ótimos lucros, o trabalho será progressivo e 
a sua vida social e amorosa deverá prosperar. Elevação material.

ESCORPIÃO: Período que promete sucesso nas investigações, nas pesquisas 
e na medicina. Sua inteligência será exaltada, devido ao bom aspecto dos 
astros em seu horóscopo. Cuide da saúde, da reputação e de seu dinheiro.

SAGITÁRIO: Os astros muito o beneficiarão em todos os sentidos. Todavia, 
continue zelando pela saúde e prevenindo-se contra acidentes e inimigos 
ocultos. Sorte no amor. Apegue-se às pessoas que estão ao seu redor.

CAPRICÓRNIO: O dia será variável para você, pois haverá boas e 
negativas influências. Mas para que tudo saia do seu jeito, você deverá 
usar de inteligência e perícia, principalmente ao tratar de negócios.

AQUÁRIO: Você deverá tomar muito cuidado ao dirigir veículos em 
estradas, ao entrar em contato com máquinas, fogo e eletricidade e com 
tudo que possa lhe prejudicar fisicamente. Êxito em assuntos ocultos.

PEIXES: Bom aspecto astral para novos empreendimentos imobiliários. Falta 
de constância poderá prejudicar seus objetivos financeiros e profissionais. 
Dê mais atenção aos assuntos relacionados com as pessoas de sua família.
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dos por Matt Damon na se-
leção do Festival de Veneza 
deste ano, ambos dirigidos 
por amigos do ator. Down-
sizing, de Alexander Payne, 
e Suburbicon, de George 
Clooney. Nenhum dos dois é 
100%, mas apresentam cer-
tas qualidades.

 Em Downsizing, Damon 
faz um homem insatisfeito 
com sua vida. Ele ouve falar 
de um experimento de mi-
niaturização de pessoas que 
está sendo feito por cientistas 
nórdicos. Reduzidas a propor-
ções liliputianas, as pessoas 
consomem menos, gastam 
menos, poluem menos. Pare-
ce perfeito, e o planeta agra-
dece, mas, na hora H, a mu-
lher desiste de acompanhá-lo 
na aventura e deixa o perso-
nagem de Damon na mão.

O conceito de Downsi-
zing é um condomínio fecha-
do, para pessoas especiais 
(no sentido de minúsculas). 
Já Suburbicon, que foi lan-
çado ontem, passa-se na Su-
burbia, uma versão idealiza-
da do american way of life, 
nos anos 1950. Uma América 
fechada, bem-sucedida e ha-
bitada por brancos, anglo-sa-
xões e protestantes. Ah, sim, 
é necessário acrescentar que, 
no Brasil, o filme ganhou um 
acréscimo ao título original, 
e é Bem-vindos ao Paraíso. 

Quem chega a esse pa-
raíso branco, um enclave, é 
uma família de negros. Tal-
vez o subtítulo correto fosse 
Estranhos no Paraíso, pois 
é o que são. Julianne Moo-
re até estimula o sobrinho 
a brincar com o garoto afro-
descendente, mas o restante 
da vizinhança não tem essa 
abertura. A integração viria 
na década seguinte, e assim 
mesmo depois de muita luta 
por direitos – que o cinema 
tem lembrado ou reconsti-
tuído em êxitos recentes. O 
tema de Suburbicon não é a 
integração, mas seu oposto, 
a discriminação.

Desde a coletiva do filme 
em Veneza, divulgada para 
todo o mundo por corres-
pondentes das maiores agên-
cias de notícias, Clooney e 
Damon não se cansam de 
explicar que, embora tenha 
tudo a ver com o neoconser-
vadorismo e a onda racista 
que tem emanado da Casa 
Branca, Suburbicon não nas-
ceu exatamente como uma 
reação da dupla – ator e dire-
tor – à presidência de Donald 
Trump. Liberais de carteiri-
nha, Clooney e Damon admi-
tem que foram atropelados 
pela candidatura e vitória de 
Trump.             (aGÊNcia estado)
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favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor, jogos, esportes e loteria com bom fluxo.

TOURO: Um feliz encontro pode marcar o início de uma amizade mais 
proveitosa e duradoura. Há prenúncios de notícias agradáveis que poderão 
sugerir a ideia de uma viagem. Conte com a ajuda de pessoas idosas.

GÊMEOS: Momento que poderá solicitar a colaboração de amigos e 
parentes para resolver mais facilmente algum problema sério que tiver. Muito 
bom para tratar da documentação de seu casamento e de associações.

CÂNCER: Possibilidades de lucro e sucesso no campo comercial. No terreno 
amoroso, perfeita correspondência sentimental. Êxito artístico e científico. 
Episódio romântico ou sentimental encherá de alegria todo seu ser.
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ampliação de seus poderes intelectuais e de sua capacidade de 
progredir profissional e financeiramente. Tome novas decisões.

VIRGEM: Momento astral neutro em quase tudo. Apenas as pequenas 
compras estarão beneficiadas, assim como o trabalho. Mas, mediante 
uma atitude positiva e otimista, as coisas darão certo.

LIBRA: Sua vontade de vencer na vida estará exaltada neste dia. Os 
negócios deverão lhe trazer ótimos lucros, o trabalho será progressivo e 
a sua vida social e amorosa deverá prosperar. Elevação material.

ESCORPIÃO: Período que promete sucesso nas investigações, nas pesquisas 
e na medicina. Sua inteligência será exaltada, devido ao bom aspecto dos 
astros em seu horóscopo. Cuide da saúde, da reputação e de seu dinheiro.

SAGITÁRIO: Os astros muito o beneficiarão em todos os sentidos. Todavia, 
continue zelando pela saúde e prevenindo-se contra acidentes e inimigos 
ocultos. Sorte no amor. Apegue-se às pessoas que estão ao seu redor.

CAPRICÓRNIO: O dia será variável para você, pois haverá boas e 
negativas influências. Mas para que tudo saia do seu jeito, você deverá 
usar de inteligência e perícia, principalmente ao tratar de negócios.

AQUÁRIO: Você deverá tomar muito cuidado ao dirigir veículos em 
estradas, ao entrar em contato com máquinas, fogo e eletricidade e com 
tudo que possa lhe prejudicar fisicamente. Êxito em assuntos ocultos.

PEIXES: Bom aspecto astral para novos empreendimentos imobiliários. Falta 
de constância poderá prejudicar seus objetivos financeiros e profissionais. 
Dê mais atenção aos assuntos relacionados com as pessoas de sua família.
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deste ano, ambos dirigidos 
por amigos do ator. Down-
sizing, de Alexander Payne, 
e Suburbicon, de George 
Clooney. Nenhum dos dois é 
100%, mas apresentam cer-
tas qualidades.
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está sendo feito por cientistas 
nórdicos. Reduzidas a propor-
ções liliputianas, as pessoas 
consomem menos, gastam 
menos, poluem menos. Pare-
ce perfeito, e o planeta agra-
dece, mas, na hora H, a mu-
lher desiste de acompanhá-lo 
na aventura e deixa o perso-
nagem de Damon na mão.

O conceito de Downsi-
zing é um condomínio fecha-
do, para pessoas especiais 
(no sentido de minúsculas). 
Já Suburbicon, que foi lan-
çado ontem, passa-se na Su-
burbia, uma versão idealiza-
da do american way of life, 
nos anos 1950. Uma América 
fechada, bem-sucedida e ha-
bitada por brancos, anglo-sa-
xões e protestantes. Ah, sim, 
é necessário acrescentar que, 
no Brasil, o filme ganhou um 
acréscimo ao título original, 
e é Bem-vindos ao Paraíso. 

Quem chega a esse pa-
raíso branco, um enclave, é 
uma família de negros. Tal-
vez o subtítulo correto fosse 
Estranhos no Paraíso, pois 
é o que são. Julianne Moo-
re até estimula o sobrinho 
a brincar com o garoto afro-
descendente, mas o restante 
da vizinhança não tem essa 
abertura. A integração viria 
na década seguinte, e assim 
mesmo depois de muita luta 
por direitos – que o cinema 
tem lembrado ou reconsti-
tuído em êxitos recentes. O 
tema de Suburbicon não é a 
integração, mas seu oposto, 
a discriminação.

Desde a coletiva do filme 
em Veneza, divulgada para 
todo o mundo por corres-
pondentes das maiores agên-
cias de notícias, Clooney e 
Damon não se cansam de 
explicar que, embora tenha 
tudo a ver com o neoconser-
vadorismo e a onda racista 
que tem emanado da Casa 
Branca, Suburbicon não nas-
ceu exatamente como uma 
reação da dupla – ator e dire-
tor – à presidência de Donald 
Trump. Liberais de carteiri-
nha, Clooney e Damon admi-
tem que foram atropelados 
pela candidatura e vitória de 
Trump.             (aGÊNcia estado)
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SAGITÁRIO: Os astros muito o beneficiarão em todos os sentidos. Todavia, 
continue zelando pela saúde e prevenindo-se contra acidentes e inimigos 
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negativas influências. Mas para que tudo saia do seu jeito, você deverá 
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AQUÁRIO: Você deverá tomar muito cuidado ao dirigir veículos em 
estradas, ao entrar em contato com máquinas, fogo e eletricidade e com 
tudo que possa lhe prejudicar fisicamente. Êxito em assuntos ocultos.

PEIXES: Bom aspecto astral para novos empreendimentos imobiliários. Falta 
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dos por Matt Damon na se-
leção do Festival de Veneza 
deste ano, ambos dirigidos 
por amigos do ator. Down-
sizing, de Alexander Payne, 
e Suburbicon, de George 
Clooney. Nenhum dos dois é 
100%, mas apresentam cer-
tas qualidades.

 Em Downsizing, Damon 
faz um homem insatisfeito 
com sua vida. Ele ouve falar 
de um experimento de mi-
niaturização de pessoas que 
está sendo feito por cientistas 
nórdicos. Reduzidas a propor-
ções liliputianas, as pessoas 
consomem menos, gastam 
menos, poluem menos. Pare-
ce perfeito, e o planeta agra-
dece, mas, na hora H, a mu-
lher desiste de acompanhá-lo 
na aventura e deixa o perso-
nagem de Damon na mão.

O conceito de Downsi-
zing é um condomínio fecha-
do, para pessoas especiais 
(no sentido de minúsculas). 
Já Suburbicon, que foi lan-
çado ontem, passa-se na Su-
burbia, uma versão idealiza-
da do american way of life, 
nos anos 1950. Uma América 
fechada, bem-sucedida e ha-
bitada por brancos, anglo-sa-
xões e protestantes. Ah, sim, 
é necessário acrescentar que, 
no Brasil, o filme ganhou um 
acréscimo ao título original, 
e é Bem-vindos ao Paraíso. 

Quem chega a esse pa-
raíso branco, um enclave, é 
uma família de negros. Tal-
vez o subtítulo correto fosse 
Estranhos no Paraíso, pois 
é o que são. Julianne Moo-
re até estimula o sobrinho 
a brincar com o garoto afro-
descendente, mas o restante 
da vizinhança não tem essa 
abertura. A integração viria 
na década seguinte, e assim 
mesmo depois de muita luta 
por direitos – que o cinema 
tem lembrado ou reconsti-
tuído em êxitos recentes. O 
tema de Suburbicon não é a 
integração, mas seu oposto, 
a discriminação.

Desde a coletiva do filme 
em Veneza, divulgada para 
todo o mundo por corres-
pondentes das maiores agên-
cias de notícias, Clooney e 
Damon não se cansam de 
explicar que, embora tenha 
tudo a ver com o neoconser-
vadorismo e a onda racista 
que tem emanado da Casa 
Branca, Suburbicon não nas-
ceu exatamente como uma 
reação da dupla – ator e dire-
tor – à presidência de Donald 
Trump. Liberais de carteiri-
nha, Clooney e Damon admi-
tem que foram atropelados 
pela candidatura e vitória de 
Trump.             (aGÊNcia estado)

ÁRIES: Mostrará um sentimento mais impulsivo devido à 
atividade intensa em Vênus. Tomar a iniciativa deve ser 
uma grande prioridade para você. 

TOURO: Algumas de suas ideias de realizações serão 
frustradas. Urano irá prejudicar a forma com que você vem 
tentando fazer as coisas. 

GÊMEOS: A mudança pode ser a palavra chave para o seu 
dia, todos devemos procurar melhorar. Evite agir de forma 
contraditória tenha coerência.

CÂNCER: Não sentirá muitas mudanças, apresentará de 
forma simples uma personalidade um pouco mais sobre 
afetuosidade. 

LEÃO: O egoísmo estará mais visível no dia de hoje, 
terá uma forte infl uência de Mercúrio. É necessário que 
demonstre que acima de tudo você é uma pessoa leal. 

VIRGEM: Terá um dia mais tranquilo e com leveza, a coe-
rência estará presente nas suas opiniões. O elemento terra 
será afi rmativo para o seu sentido prático e organizado. 

LIBRA: Será um dia equilibrado e mais tranquilo, Saturno 
ajudará nesta questão. Use sua diplomacia para resolver 
estas intempéries.

ESCORPIÃO: Ficará um pouco desconfi ado em relação al-
gumas pessoas que já teve problemas. Seu problema com 
revanches pode ser agravado com a atividade de Vênus. 

SAGITÁRIO: Não terá o mesmo bom humor que você 
vinha carregando. Mercúrio fará com que você fi que um 
pouco mais irresponsável. 

CAPRICÓRNIO: O seu realismo irá ajudar você conseguir 
passar por cima de alguns problemas. Realizará algumas 
ideias que te deixarão com orgulho. 

AQUÁRIO: Agirá com mais independência e livre de 
algumas atividades imprevisíveis. Saturno deixará você 
com um espírito mais simpático e tolerante. 

PEIXES: O elemento água ajudará você a ter um espírito 
mais romântico e carinhoso. Vênus também contribuirá 
para que você possa se aproximar de algumas pessoas.

DA REDAÇÃO - Já está em exi-
bição em todos os cinemas 
de Guarulhos, o vídeo pro-
duzido pelo Projeto Vida no 
Trânsito, com participação 
da Secretaria de Transportes 
e Mobilidade Urbana, ven-
cedor da terceira edição do 
prêmio Mobifi lm 2018, na 
categoria Institucional.

Com o título “Impulso”, 
o vídeo de um minuto causa 
impacto na plateia. Do fes-
tival participaram 91 traba-
lhos, dos quais 34 foram se-
lecionados para a fase fi nal.

Essa foi a terceira edição 
do Mobifi lm, que é conside-
rado o maior festival brasi-
leiro de fi lmes sobre mobili-
dade e segurança de trânsito, 
ele incentiva e divulga a pro-
dução audiovisual, além de 
promover refl exão e gerar 
debate, inspirar ideias e me-
lhorar a consciência do País 
sobre os graves problemas 
existentes no trânsito.

O trabalho foi criado pelo 

Projeto Vida no Trânsito, que 
envolve o Grupo de Seguran-
ça Viária com a participação 
da Secretaria de Saúde, Polí-
cia Rodoviária Federal (PRF), 

Cinemas de Guarulhos exibem 
fi lme sobre segurança no trânsito 
premiado em festival nacional
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Polícia Rodoviária Estadual 
(PRE), Guarda Civil Metropo-
litana (GCM), Polícia Militar 
(PM), Polícia Civil e demais 
entidades públicas e privadas.
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APARTAMENTOS DE ALTO PADRÃO
NA VILA ROSÁLIA

Incorporadora: Cia São Paulo
Tels: 98635-0125 / 2086-7403 / 3811-9821

Piscina com Raia de 25 km e com deck molhado
Salão de festas, jogos e brinquedoteca
Espaço Gourmet/ Mulher
Elevador privativo
Gerador
Quadra
Fitness

ÚLTIMAS

DISPONÍVEIS!
UNIDADES

Estilo Neo Clássico   Altíssimo Padrão
Segurança digitalizada Guaritas blindadas

Localização Privilegiada e Tranquila

AV. SÃO BENTO, 140
V I L A  R O S Á L I A             G U A R U L H O S

202 e 405 m²
4 e 8 vagas

RESIDENCIAL
AMÁVEL

EMPREGO

v

11

CURSO

CLASSIFICADOS

SERVIÇOS

IMÓVEIS VEÍCULOS

NEGÓCIOS

Contrata-se

Autos

Oportunidade

Relax

Vende-se

Aluga-se

COMPRA/VENDA
concerta ouro, prata, moedas
F: 3255-2272 / 99986-8823
espinely@rspinely.com.br 

ACESSE O SITE
Karina  18 anos, local climatizado 
tel. 2382 2002 / 94474-1019

www.elasmassagens.com.br

11 4210-1371

FALE COM 
NOSSA 

REDAÇÃO

Aluguel de Máquina

Informática

VENDEDOR (A)
Auto peças c/ exp. balcão 
enviar cv p/ contato@
chucar.com.br
MOTO BOY
P/ Pizzaria no Gopouva. F.: 
94605-3356/ 96761-2765.
AJUDANTE GERAL
C/ Exp. e CNH.Enviar 
currículo. rh1@adannaar.
com.br ou  Whats (11) 
94335-9912
MOÇAS MAIORES 18A.
p/clinica ganhos de ate R$ 
1000,00 por semana, pgtos 
diários refeição no local  
Metro Ana Rosa/Stª Cruz 
96954-6598 /Bella

RENAULT TRAFIC
Ano 2000 mod. 2001 em 
perfeito estado F.: 95404-
1983 c/ Renan

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Seu Computador Quebrou, 
esta c/ Virus e não entra na 
Internet ? At. Domicilio.Tx. 
Única R$ 50, F:94672-8044 
whats/ 2026-1845 ac. 
cartões.

RETROESCAVADEIRA
Escav.esteira, Rolo CA 15,  
Caminhão basc., Rolo  peq. 
dinaparc LR 95, Caçamba 
Estac. Fs.: 2486-8586/ 
97138-8449/ 97495-2574

EVELLYN 50A.
Ela esta de Volta !, p/ fazer 
amor gostoso. Atend.  7:00 
as 18hrs. Reg. Cumbica. 
Marcar dia  Antecipado  
99670-0958
CASA DAS BBW
Local discreto, Adoramos 
Fetiches  Inf. whatsap 
967672566
LAURA MASSAGEM
R$  100 c/ local e 
fi nalização infs whatsap 
95555-9741.

TERRENOS GUARULHOS
Ótimo localização há 
apenas 2 km da praça 8 
de dezembro. peq. entr. 
e mensais de R$ 650,00 
Últimas unid. não percam. 
F:4969-4226/ 4969-0884 
www.cooperterrahabitacional.
com.br
CHÁCARA IGARATÁ
Stº Isabel c/ou s/ casa  A 
partir de R$ 6.000,00 de 
entrada e prestações a 
partir de R$ 300,00 por mês  
Telefones: (011) 4328-5097 / 
96717-5097 / 96344-3373
APTO V. RIO DE JANEIRO
Av. Salgado Filho, 3938, 
120 Mil.  Fs. 2442-9746/ 
95406-7232 whats.
CASA TABOÃO GRU.
Terreno 6x25 c/ 3 casas e 
c/gar p/ 2 autos. 280 Mil. F.: 
2469-3605/ 97423-5226.
APTO. JD. MUNIRA
2 dorms., Quitado .85 Mil, ac. 
auto F.: 2466-5691/ 98347-5803
PERMUTA-SE SOBRADO 
B. VISTA Por apto. c/ 3 
dorms.,póx. gopouva/
shopping. F.: 98626-7738 
c/ Jurema.
TERRENO STA ISABEL 
Cond. Fechado 35 Mil  de 
entrada + parcelas. F.: 
2859-5365/ 96915-4531.

E Sensual F: 2422-1986/ 
97622-4191 whats, site:
www.massagistasguarulhosforman

MASSAGEM TERAPÊUTICA

LICENCIAMENTO
ATRASADO!!!!!
Parcelamos Todos 

os débitos 
do seu veículo

Tels: 2440-6425 ou 4963-0569

ATÉ 12X CARTÃO OU 
18X NO CHEQUE

 MOÇAS MAIORES 

  Bombando, em frente à 
    estação Metrô Belém

VAMOS GANHAR DINHEIRO? 

95867-6602

PARA PRIVÊ

R.TOLEDO BARBOSA, 191
3368-7991

or nt omsa iaG

Toda

Feira
6ª

VENDA DE TERRENO
Terreno de 2.200 m² ao lado 
do Galpão R$ 600 mil aceita 
parte permuta F.:99621-0426
/ 95586-7732 

Sítios e Chácaras

Temporada

PRAIA GRANDE
Alugo Casa , a partir de 
Janeiro. Reserve p/ o car-
naval . F.: (11) 97765-0328

FIADOR E LOCATARIO
Residencial e Comercial 
. Seguro fi ança. F.: 4211-
1400.

TAPERA GRANDE
1000 m². Ótimo local, R$ 
45 Mil. F: 96314-2035

ANUNCIE AQUI
97380-7685

ANUNCIE AQUI
97380-7685

ANUNCIE AQUI
97380-7685

ANUNCIE AQUI
97380-7685

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

97380-7685
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