
h ÀS 24h

Deliciosas opções grelhadas para a hora do seu almoço. 
Carnes, peixes, massas, saladas e muito mais.

Almoço Executivo com opções para todos os gostos.
Venha conhecer e se surpreenda.

    
Apenas R$ 39,90

Terça-feira, 8 de janeiro de 2019 Ano 48 Nº 381

o jornal de Guarulhos

    jornalfolhametro                                         94133-1066                                         www.fmetropolitana.com.br                                          Distribuição Gratuita                                            jornalfolhametro                                         94133-1066       www.fmetropolitana.com.br  

Variedades Pág. 8 Esportes Pág. 9

‘Bohemian 
Rhapsody’ 
é destaque 
no Globo 
de Ouro o jornal de Guarulhos

‘Bohemian 
Rhapsody’ 
é destaque 

FO
TO

: D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

Flamengo 
vence o 
clássico 
e decide 
liderança 
na Copinha 
nesta 
quarta

FO
TO

: FÁ
B

IO
 N

U
N

ES TEIX
EIR

A
/P

M
G



|    Terça-feira, 8 de janeiro de 2019 www.fmetropolitana.com.br

acesse
www.rpprime.com.br

(11) 4967-8400

CONVERSAR?

OUTSOURCING
DE IMPRESSÃO
É NA RP PRIME

PRIME
PROMO

QUALIDADE

PREÇO

* 
im

ag
en

s 
m

er
am

en
te

 il
us

tr
at

iv
as

in
te

ns
iv

a.
co

m
.b

r

VAMOS 
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contato@rpprime.com.br
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‘Bohemian 
Rhapsody’ 
é destaque 
no Globo 
de Ouro

Cotações Selic (ano)
Dólar Euro

6,5% R$  998
Salário Mínimo 181

Disque-Denúncia Foi uma ótima partida, decidida em detalhes e a gente sempre 
acreditou que faríamos história e, por isso, conquistamos o 
resultado”, Raphael Laruccia, técnico do Flamengo

-0,15%
91.699
Bovespa

+0,53%
R$ 3,73

Após decisão de Doria, Guarulhos 
perde verba de R$ 20 milhões
Governador reincidiu dois convênios com o município para investimentos em obras de 
infraestrutura urbana; deputados que representam a cidade buscam reverter a situação

Pág. 4

Prefeitura realiza 
testes com inibidor 
de odor no aterro 
do Cabuçu
Pág. 6

Executivo notifi ca 
famílias que vivem 
irregularmente em 
via no Bonsucesso
Pág. 5

Após ataque na 
sede da Saúde, 
Caps é alvo de 
vândalos
Pág. 6
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+1,15%
R$ 4,28
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O governo que assume a par-
tir de 1º de janeiro de 2019 ainda 
não anunciou as diretrizes que 
deverão nortear a sua futura po-
lítica de comércio exterior, mas 
as declarações que escaparam de 
prováveis gestores de um futu-
ro superministério da Economia 
até agora não permitem esperar 
com otimismo a formulação des-
sa nova orientação para o setor. 

O que se espera desses formula-
dores é que tenham bom senso 
para evitar maiores problemas 
para o País no cenário interna-
cional, o que significa manter o 
Brasil neutro na guerra comer-
cial entre Estados Unidos e Chi-
na.

Como exemplo da eficácia 
dessa política de neutralidade, é 
de se lembrar que a Alemanha, 
país-membro na União Europeia 

VIOLÊNCIA - Pela quinta madrugada consecutiva foram registrados novos ataques no Ceará

ANOTE

FOTO: JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

com papel de liderança no gru-
po, tem excelentes relações com 
Washington, Pequim e Taiwan. 
Na verdade, a futura política de 
comércio exterior, a exemplo da-
quela que é seguida pelo atual go-
verno, deveria blindar a questão 
comercial da influência político-
-partidária, pois isso só tem pro-
duzido resultados frustrantes.

Como exemplo, basta recordar 
o que ocorreu à época dos gover-
nos petistas (2003/2016) que pri-
vilegiaram as relações comerciais 
com nações cujos governos eram 
alinhados a sua ideologia, com 
enormes prejuízos para os cofres 
do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BN-
DES).

Outra iniciativa do atual go-
verno que deve ser mantida é o 
bom relacionamento com o Chi-
le que deve culminar com a assi-
natura nos próximos dias de um 
acordo de livre-comércio, que 
inclui temas de natureza não ta-
rifária, como comércio de servi-
ços, comércio eletrônico, teleco-
municações, medidas sanitárias e 
fitossanitárias, pequenas empre-
sas, normas técnicas de produtos 
e propriedade intelectual.

Só assim o País conseguirá sua 
integração com o resto do plane-
ta, especialmente com aquelas 
economias mais dinâmicas que 
vão favorecer o acesso à inovação 
e à tecnologia a partir da impor-
tação de equipamentos que esti-
mularão a produção de manufa-
turados.

Como exemplo, basta recordar 
o que ocorreu à época dos 
governos petistas

      Terminam hoje 
as inscrições para o 
concurso público para 
o cargo de Auxiliar de 
Serviços Gerais da 
Proguaru (Progresso 
e Desenvolvimento 
de Guarulhos 
S/A). O processo 
será executado 
pelo Instituto 
Mais de Gestão e 
Desenvolvimento 
Social. O certame 
possui um total de 
150 vagas, sendo 
sete para pessoas 
com defi ciência. 
Entre os requisitos 
solicitados estão: 
ensino fundamental 
incompleto e aptidão 
física para o bom 
desempenho da 
função. O salário é 
de R$ 1.075,81 para 
200 horas de carga 
horária mensal.

      Neste mês, 
chamado Janeiro 
Branco, a Cultura 
da Paz norteará as 
ações de promoção 
da saúde nos 
serviços municipais. 
A programação conta 
com caminhadas, 
exibição de vídeos 
educativos, ofi cinas 
e rodas de conversa 
durante todo o mês. 
A abertura será 
realizada na sexta-
feira (11), das 8h 
às 12h, no Parque 
Fracalanza.
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Comércio exterior: 
que política?

PONTO
DE VISTA

MILTON LOURENÇO
presidente da 
Sindicomis 
e da ACTC

Recargas do Bilhete Único Escolar 
começam a ser feitas no dia 1°

IPTU pode ser baixado pela internet 
para pagamento com desconto

Empresas excluídas do Simples 
Nacional podem reverter a situação

ACONTECE

As recargas do Bilhete 
Único Escolar podem ser 
feitas a partir do dia 1° de fe-
vereiro e todo estudante ou 
professor de unidade escolar 
devidamente regulamentada 
pelo Ministério da Educação 
tem direito ao cartão, que 
garante 50% de desconto so-
bre o preço do bilhete cheio. 
O benefício, entretanto, é 
concedido aos usuários que 
comprovem residência há 

mais de 1km de distância da 
unidade escolar.

A Secretaria de Trans-
portes e Mobilidade Urbana 
(STMU) alerta que somente 
aqueles que são benefi ciados 
pelo transporte escolar gra-
tuito não têm direito ao Bi-
lhete Único Escolar. Cursos 
de idiomas, de qualifi cação 
profi ssional e preparatórios 
para vestibular também não 
garantem esse benefício.

Já está disponível no por-
tal da prefeitura a versão on-
-line do carnê de IPTU 2019 
com valor congelado para 
os contribuintes que dese-
jam pagar antecipadamente: 
http://bit.ly/2QkY7fv.

 Com o congelamento 
do valor do IPTU pelo se-
gundo ano consecutivo, o 
contribuinte que quitar o 
exercício de 2019 até o ven-

cimento, seja por cota única 
ou à vista, irá desembolsar o 
mesmo valor de 2017 (exce-
to em casos que tenha ocor-
rido alteração cadastral). 
Além disso, o pagamento 
em cota única traz o benefí-
cio de 10% de desconto aos 
munícipes que pagarem o 
tributo integralmente até a 
data do vencimento da pri-
meira parcela.

Durante o ano de 2018, a 
prefeitura enviou, por meio do 
Domicílio Tributário Eletrôni-
co (DTE-SN) no site da Receita 
Federal, comunicado às mi-
cro e pequenas empresas que 
apresentavam débitos com a 
municipalidade para que re-
gularizassem suas situações, a 
fi m de manter seus cadastros 
no Simples Nacional. A partir 
de 1º de janeiro de 2019, quem 
não quitou ou parcelou seus 
débitos foi excluído do regi-
me tributário simplifi cado e 

diferenciado, previsto pela Lei 
Complementar nº 123/2006.

No entanto, essa exclusão 
pode ser revertida, uma vez 
que até 30 de janeiro é pos-
sível realizar outra opção de 
adesão ao Simples Nacional 
para o exercício 2019. Para 
tanto, basta quitar ou parce-
lar seus débitos junto à mu-
nicipalidade e ingressar com 
novo pedido na Receita Fede-
ral. A regularização dos débi-
tos pode ser feita em qualquer 
unidade do Fácil.
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PERÍODO INTEGRAL

ESCOLA DA INTELIGÊNCIA

ROBÓTICA LOUSAS DIGITAIS BERNOULLI SISTEMA DE ENSINO

SISTEMA MACKENZIE DE ENSINO TRANSPORTE GRATUITO

Av. Renato Maia, 201

11 2440.1999
11 2409.8118

  /Colégio Maia
omelhordeguarulhos.com.br

Matriculando no Maia,  
você estará ajudando 

DESCONTOS PARA O FUNCIONALISMO DE GUARULHOS
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Guarulhos perde verba de R$ 20 milhões para 
obras de infraestrutura após decisão de Doria
LUCY TAMBORINO - O governa-
dor João Doria (PSDB) rein-
cidiu dois convênios com 
Guarulhos que totalizavam o 
envio de R$ 20 milhões para 
obras de infraestrutura ur-
bana do município. A verba 
havia sido destinada para a 
cidade no mês passado ainda 
durante a gestão do ex-gover-
nador Márcio França (PSB). 

Os dois convênios, com 
valor de R$ 10 milhões cada, 
eram referentes a recapeamen-
tos de 59 vias representando 38 
km e foram fi rmados em 26 de 
dezembro de 2018 e suspensos 
no último sábado (05) para re-
visão e análise técnica da admi-
nistração estadual. A medida 
faz parte de uma resolução da 
Secretaria de Desenvolvimen-
to Regional, após um decreto 
do governador, que estabelece 
diretrizes para a reavaliação e 
cancelamento de transferên-
cias de recursos. No total, fo-
ram cancelados 58 convênios 
com valor superior a R$ 143,8 
milhões fi rmados com municí-
pios paulistas entre os dias 18 
e 28 de dezembro, a maioria 
liberando recursos para pavi-
mentação de vias municipais.

Em nota, o estado infor-

(11) 4970-1327 / 4970-2655

Horário de Funcionamento : Segunda a Sexta-feira das 9h as 20h
Sábado das 9h as 19h - Domingo e Feriado das 10h as 16h

www.starmoon.com.br Av. Paulo Faccini, 357 
- Guarulhos

(11) 9 5091-6962

PREÇOS IMBATÍVEIS
APRESENTE ESTE FLYER E GANHE 5% DE DESCONTO

Conjunto Box Casal
Completo com Cabeceira

Box Baú Casal

AGORA COM
DELIVERY

Unid. Itanhaém

13 99731-5668

Trevo da CESP - Cep 11740-000

Itanhaém / SP

R. José dos Reis Vieira Repolho,181

mou que os repasses prometi-
dos pela gestão anterior care-
cem de informações precisas. 
“Não têm detalhados quais se-
rão suas fontes de receita e não 
cumprem os requisitos técni-
cos comuns para a assinatura 

de convênios”, informou. 
Em nota a prefeitura, atra-

vés da Secretaria de Obras, in-
formou que analisa a ação do 
governador para defi nir as me-
didas que poderão ser tomadas 
para reverter a situação.

Xxx
xx

Os deputados estaduais Jorge Wilson (PRB) e Márcio Nakashima (PDT), e o deputado 
federal Eli Correa Filho (DEM), afi rmaram à Folha Metropolitana que tomarão medidas 
para reverter à situação. Jorge Wilson informou que esteve em reunião na tarde de on-
tem com Doria. “O governador está reavaliando, tendo em vista a importância desses 
convênios”, garantiu.

Nakashima lamentou a decisão do governador já que a cidade possui inúmeros pro-
blemas de infraestrutura urbana. “Guarulhos necessita destes investimentos e vai lutar 
para que os contratos sejam reconsiderados, de forma detalhada e transparente”, afi r-
mou em nota. 

Já Eli Correa Filho explicou que é comum um novo governo reavaliar as decisões 
adotadas pelo anterior. “Entretanto, implementarei articulações junto ao governo Doria 
para que Guarulhos não sofra prejuízos”, explicou.

Deputados que representam a cidade tentam reverter a situação
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DA REDAÇÃO - Fiscais da Secre-
taria de Justiça e do Departa-
mento de Acompanhamento 
e Controle de Ocupações Irre-
gulares (DACOI), com apoio da 
Guarda Civil Municipal (GCM) 
notificaram ontem famílias 
que ocupam irregularmente 
parte da rua Bias Fortes, na 
Vila Nova Bonsucesso para de-
sobstrução da via.

Cerca de 40 barracos difi-
cultam o acesso à empresas e 
casas, prejudicando o trânsito 
de carros e a passagem de pe-
destres. Com a notificação, as 
famílias têm um prazo de oito 
dias para desocuparem a área. 
Caso isso não ocorra, a Prefei-
tura fará a remoção das mora-
dias, tendo em vista que cabe 
ao município a conservação de 
vias e de bens públicos de uso 

Prefeitura notifica famílias 
para desobstrução de via 
pública no Bonsucesso

Cidade registra alto índice 
de picadas de escorpião
LUCY TAMBORINO - A ocorrência 
de picadas de escorpiões cres-
ceu nos últimos três anos em 
Guarulhos. Até o final de 2018 
o número também já superou 
todos os casos contabilizados 
no ano anterior. 

No ano passado 47 pesso-
as foram picadas pelo arac-
nídeo, contra 46 casos em 
2017. Em 2016 os números 
foram ainda menores com 38 
acidentes. As regiões de Vila 
Galvão, Taboão, Bom Clima, 
Bonsucesso e Pimentas jun-
tas são os locais que possuem 
mais registros de ocorrências 
de picada do escorpião. 

Em caso de acidente, a re-
comendação do Ministério da 
Saúde é procurar imediata-
mente um serviço de saúde. 

A tendência é o número 
crescer ainda mais se os cui-
dados necessários não forem 
tomados. Áreas próximas a 
galerias de esgotos e águas plu-

viais, margens córregos e terre-
nos baldios com presença de 
entulhos, locais escuros e úmi-
dos, têm maior incidência de 
escorpiões. Eles se alimentam 
de moscas, baratas e outros in-
setos, ou seja, locais com sujei-
ra, são convidativos para a pre-
mência deles. Alguns cuidados 
básicos podem ser tomados, 
como manter limpos os quin-
tais, terrenos e jardins; e colar 
os lixos domésticos em sacos 
plásticos e mantidos fechados.
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Para o diretor do Dacoi, 

Waldemar Tenório, a retirada 
dos barracos da via pública é 
uma ação necessária para evi-
tar problemas. “A remoção des-
sas famílias é uma questão de 

segurança, pois traz riscos para 
as pessoas que moram dentro 
desses espaços e para todos os 
que transitam pela via, além de 
contrariar a legislação munici-
pal que regulamenta o assun-
to”, salienta.
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Prefeitura realiza testes 
com inibidor de odor no 
aterro do Cabuçu
DA REDAÇÃO - A Secretaria de 
Serviços Públicos deu início 
ontem a alguns testes com um 
“remediador ambiental físico 
químico”, com o objetivo de 
avaliar a efi ciência do produto 
no combate aos odores exala-
dos do Aterro Municipal de 
Guarulhos, que sofreu o deslo-
camento de uma célula na noi-
te do último dia 28, deixando 
material orgânico à mostra. A 
realização dos testes foi anun-
ciada neste domingo (06) pelo 
prefeito Guti, que – em compa-
nhia do secretário de Serviços 
Públicos, Edmilson America-
no, percorreram diversos bair-
ros da região do Cabuçu para 
verifi car denúncias de mau 
cheiro em alguns pontos.

Na semana passada, pesso-
as de diferentes bairros fi zeram 
reclamações à administração 
sobre fortes odores, depois do 
incidente. Desta forma, Guti foi 
pessoalmente aos bairros da re-
gião e conversou com dezenas 
de moradores, que puderam 

Deslocamento
O deslocamento de uma célula no Aterro Municipal ocor-

reu por volta das 22h30 da sexta-feira, dia 28. Na manhã do dia 
29, Guti esteve no local acompanhado de secretários munici-
pais e chamou a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 
(Cetesb), que realizou um levantamento inicial sobre os danos. 
Imediatamente, uma força-tarefa foi criada para providenciar 
algumas ações para a contenção do lixo, como a construção de 
dois diques e de uma piscina com manta impermeabilizada, 
para receber dejetos líquidos (chorume), que poderia escorrer.

O aterro deixou de ser operado e todo lixo doméstico de 
Guarulhos, cuja coleta foi paralisada por apenas algumas horas, 
mas não deixou de ser realizada, passou a ser depositado, em 
um aterro particular localizado ao lado do Municipal. A Prefei-
tura decretou situação de emergência no dia 31 para agilizar os 
trabalhos, como a contratação de uma perícia técnica para iden-
tifi car as causas e indicar as soluções a serem aplicadas para a 
remoção do lixo e liberação das operações no local.

relatar o que está ocorrendo. 
Alguns disseram que em deter-
minados momentos do dia sen-
tem cheiros mais fortes, porém 
outros relataram não terem 
percebido qualquer anormali-
dade. Nos bairros por onde pas-
sou neste domingo (06), Guti e 
Americano perceberam poucos 
pontos com odor alterado, mas 
bem localizados e que podem 
ter origens diversas.

No Jardim Cambará, pró-
ximo ao Continental 5, há um 
ponto em que é mais percep-
tível o odor mais forte, princi-
palmente conforme a direção 
do vento. Porém, o bairro é cer-
cado de diversas empresas de 
reciclagem e até garagens que 
abrigam caminhões de lixo 
vindos de outras cidades, que 
acumulam também dejetos 
orgânicos. Há ainda, nas pro-
ximidades do número 4.000 da 
avenida Pedro de Souza Lopes, 
algumas criações de animais, 
como porcos, que podem con-
tribuir com o mau cheiro.

“Sabemos que o incidente, 
ao deixar uma grande quanti-
dade de lixo exposta, provocou 
mau cheiro, que – em alguns 
casos, conforme a direção dos 
ventos – chega a alguns bairros 
próximos. Por isso, estamos pro-
curando soluções para eliminar 
de vez este problema”, explicou 
o prefeito. Nesta segunda-feira a 
Secretaria de Serviços Públicos 
iniciou o teste com um produ-
to, aplicando em dois pontos do 
aterro, que devem servir como 
amostragem. “Antes de provi-
denciar a compra deste material 
para aplicar no lixo que escor-
regou no aterro, precisamos ter 
uma avaliação técnica de sua 
efi cácia e durabilidade”, expli-
cou Americano.

Segundo o secretário, o 
remediador ambiental é um 
produto “verde”, 100% biode-
gradável, inofensivo para o ser 
humano, para a fauna e para 
a fl ora. O fabricante informa 
que ele precisa ser reaplicado 
a cada duas semanas. “Os pri-

meiros testes demonstram boa 
efi cácia, mas ainda precisamos 
aguardar alguns dias para ver 

como o produto reage diante 
do vento e chuva, por exem-
plo”, explicou.

MAYARA NASCIMENTO - Após a 
Secretaria da Saúde ter os ca-
bos cortados no último sábado 
(05), ontem foi a vez do Centro 
de Atendimento Psicossocial 
(Caps) na praça das Pedras, no 
Macedo, sofrer atentado. Não 
se sabe se foi vandalismo ou 
sabotagem e se os dois casos 
possuem relação.

O Caps foi invadido du-
rante a madrugada, as portas 
foram arrombadas, as salas 
foram reviradas e papeis, do-
cumentos e prontuários dos 
pacientes foram remexidos, 
porém nada foi levado. Devido 
à deterioração no local o aten-
dimento foi suspenso.

Na madrugada de sábado 
(05) os cabos de fi bra ótica de 
um poste que dá acesso à Secre-
taria de Saúde foram cortados e 
deixaram a pasta sem comuni-

LUCY TAMBORINO - A Creche 
Emília Xavier na rua Jandai-
ra, 20, no Jardim Presidente 
Dutra foi assaltada na ma-
drugada de ontem. O local 
também é sede do espaço 
social da Associação de Va-
lorização e Integração da 
Comunidade (AVIC). Itens 
de informática foram leva-
dos, além de câmeras de se-
gurança danifi cadas. 

O furto fozi descober-
to na manhã de ontem por 
funcionários do local que 
constataram a falta de uma 
impressora e rádios, além de 
equipamentos de fi lmagens. 
O portão principal não foi 
danifi cado, acredita-se que o 
autor do crime tenha pulado 
o muro da instituição. 

Bandidos roubam equipamentos em 
creche no Jardim Presidente Dutra

Após ataque na sede da Saúde, Caps é alvo de vândalos

“Agora que nós esta-
mos correndo atrás de um 
projeto novo acontece isso, 
mas eu me mantenho forte 
quando eu penso nas crian-
ças”, pontuou a presiden-
te do projeto social, Lucia 
Lima Lopes. 

Em um post em rede so-
cial a instituição também 
se manifestou. “Todos sa-
bem que trabalhamos com 
creche, sempre voltado 
ao atendimento de nossas 
crianças. Atendemos a nos-
sa comunidade sempre ofe-
recendo o melhor que pode-
mos a todas as famílias aqui 
em nosso redor e tudo nos-
so sempre foi conquistado 
com muito sufoco e suor”, 
explicou.

cação com as unidades médicas 
da cidade, sem acesso à rede e 
implicaram diretamente no 
atendimento à população. As 
comunicações de emergências, 
como liberações para interna-
ções ou transferências também 
fi caram prejudicadas. A ação 
também não teve como objetivo 
furtar os materiais, já que nada 
foi levado. No entanto, não es-
tão descartadas ações de vânda-
los e até mesmo sabotagem.

Em nota, a Saúde infor-
mou que a situação na sede da 
pasta foi normalizada no fi nal 
de semana. Fora os prejuízos 
fi nanceiros, haveria danos ir-
reparáveis caso algum cidadão 
tivesse necessitado de comu-
nicação com os atendimentos 
de emergência e regulação. A 
ocorrência foi registrada no 5º 
DP. Já no caso do Caps, o alar-

me do local já foi restaurado 
e a manutenção acionada. A 
ocorrência foi registrada no 1° 
DP e a GCM reforçará o patru-
lhamento na região.
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branco é capaz de refletir todo o es-
pectro de cores, ao contrário do pre-
to, que as absorve. Esta característica 
natural da cor faz diferença inclusive 
na conta de luz.

Embora prevaleça, é possível 
abrir o leque de opções para além 
da clássica textura lisa acetinada. A 
ROX Cerâmica, marca do Grupo Lef, 
oferece também opções brilhantes, 
polidas, estampas e relevos que des-
tacam pisos e paredes. Para pagina-
ções ainda mais uniformes, é pos-
sível optar pelas bordas retificadas, 
que permitem juntas menores que 
as convencionais.

DA REDAÇÃO - As gerações passam, 
mas algumas ‘tradições’ ao construir 
e reformar parecem estar ilesas ao 
tempo. As cerâmicas e porcelanatos 
brancos conquistaram importante 
espaço no revestimento de ambien-
tes internos, principalmente em co-
zinhas e banheiros.

Entre as diversas razões pela pre-
ferência, pode-se apontar, por exem-
plo, o fato delas proporcionarem a 
tão desejada paleta neutra, que per-
mite a combinação de outras cores e 
texturas sem extravagâncias visuais.

Outro importante fator é a luz 
e temperatura ambiente, já que o 

Cerâmicas brancas oferecem 
opções lisas, polidas e com relevo

Móveis, cores e texturas em sintonia
DA REDAÇÃO - Seja ao construir ou 
reformar, um dos pontos mais im-
portantes é decidir a paleta de cores 
e texturas a ser adotada em móveis 
e acabamentos. Sem uma linha a 
seguir, são grandes as chances de 
se resultar ambientes sem propósi-
to, com elementos combinamos à 
esmo. Existe um grande potencial 
no estímulo aos sentidos humanos, 
de forma a impactar toda a percep-
ção sobre os espaços.

As cores que acrescentam vida 
a objetos, ambientes e roupas têm 
muito a dizer sobre nosso estado de 
humor. Detalhes podem colaborar 
com a concentração e, por consequ-
ência, no bom desempenho das ta-

refas diárias. Isto acontece porque 
cada cor gera em nosso cérebro di-
ferentes interpretações, aguçando 
sentimentos e resgatando memó-
rias. Não à toa o estudo das cores 
é alvo de pesquisas em áreas para-
lelas às artes e ao design, como a 
comunicação.

Além do visual, outro importan-
te sentido a ser explorado é o tato, 
pois o relevo e a textura estimulam 
desejáveis sensações de aconchego 
e conforto, essenciais em um mo-
mento em que o lar é visto como 
refúgio. Embora esteja muito asso-
ciada às mãos, ao estímulo basta o 
contato com a pele, o maior órgão 
do corpo humano.

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 edi-
tal virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, em especial aos Srs. JOÃO BAS-
TISTA FAUSTINO, brasileiro, casado, arquiteto, RG. 6.980.133-2-SP, CPF/MF. 692.805.768-
87, residente na Rua Cônego Ezequias, nº 231, nesta cidade; LUIS HENRIQUE ARAMIZO, 
brasileiro, designer, RG. 17.100.268-SP, CPF/MF: 061.412.248-14, casado pelo regime da 
comunhão parcial de bens, na vigência da lei 6.515/77, com CRISTIANE MORAES DA SILVA 
ARAMIZO, brasileira, bancária, RG. 21.320.697-SP, CPF/MF: 160.370.588-06, residentes na 
Rua Boa Esperança, n° 267, São Paulo/SP, bem como a pessoa jurídica A FAU I COMÉRCIO 
E INSTALAÇÕES LTDA ME, CNPJ: 04.405.147/0001-12 (na pessoa de seus representantes, 
que são exatamente os transmitentes do imóvel em alienação fiduciária), com sede na Rua 
Serra do Japi, n° 920, São Paulo/SP, que atendo ao requerido por COOPERATIVA DE CRÉDI-
TO DE LIVRE ADMISSÃO VALE DO PIQUERI ABCD – SICREDI VALE DO PIQUERI ABCD 
PR/SP., (prenotado sob n.327.226) foi instaurado o procedimento executório administrativo, 
em conformidade com o artigo 26, parágrafo 1º da Lei federal 9.514 /97, da Alienação Fidu-
ciária registrada sob n. 4, na matrícula n. 85.667, desta serventia, pela qual JOÃO BATISTA 
FAUSTINO, LUIS HENRIQUE ARAMIZO E CRISTIANE MORAES DA SILVA ARAMIZO, pela 
qual (com escopo de garantir dívida da pessoa Jurídica A FAU I COMERCIO E INSTALAÇÕES 
LTDA ME) transmitiram em alienação fiduciária (para a exequente), o imóvel situado nesta co-
marca: Rua Urbano Santos, n°588, Sítio dos Britos. Com o intuito de proceder à intimação dos 
fiduciantes(bem como da pessoa jurídica devedora, na pessoa de seus representantes legais 
que são os mesmos fiduciantes), foram efetuadas diligências nos seguintes endereços: a) 
Rua Urbano Santos, nº 588, Sítio dos Britos, Guarulhos/SP- CEP: 07182-320 (no endereço do 
próprio imóvel transmitido em alienação fiduciária), tendo o escrevente notificador certificado 
que: “...naquela rua não existe o número indicado.” (certidões de fls. 336, 452, 468, 746, 508 e 
524); b) Rua Francisco Marengo, nº 1.210, Apto 142, Bloco D, Tatuapé, São Paulo/SP- CEP: 
03313-001 (no endereço dos fiduciantes constante no registro aquisitivo), tendo o escrevente 
notificador do 8º RTD de São Paulo –Capital,  certificado que: “...os destinatários, mudaram-se 
há aproximadamente 02 anos, e seus atuais endereços são incertos e não sabidos.” (certidões 
de fls. 102, 112, 172, 242, 272, 282, 292 e 302); c) Rua Boa Esperança, nº 267, Chácara Santo 
Antonio, São Paulo/SP- CEP: 03408-000 (no endereço dos fiduciantes constante no registro 
de alienação fiduciária), tendo o escrevente notificador do 8º RTD de São Paulo - Capital cer-
tificado, nas minuciosas certidões lançadas de fls. (611 e 620) não ter logrado obter acesso à 
CRISTIANE MORAES DA SILVA ARAMIZO; Tanto assim o é, que nas certidões de fls. (122, 
142, 162, 212, 252 e 262), o Sr. notificador acrescentou ter obtido informações prestadas pela 
Sra. Sra. Aldeni Araujo Silva, que se declarou empregada da Sra. Cristiane Moraes da Silva 
Aramizo, e que os destinatários JOÃO BATISTA FAUSTINO, SHIRLEI APARECIDA GONÇAL-
VES FAUSTINO e LUIS HENRIQUE ARAMIZO, não residem no local.d) Rua Serra do Japi, 
nº 920, Vila Gomes Cardim, São Paulo/SP- CEP: 03309-000 (no endereço da devedora cons-
tante no registro de alienação fiduciária) tendo o escrevente notificador do 8º RTD de São 
Paulo - Capital certificado que: “...os destinatários, mudaram-se há aproximadamente 01 ano 
e 02 meses, e seus atuais endereços são incertos e não sabidos.” (certidões de fls. 132, 152, 
182, 192, 202, 222, 232 e 312); e) Rua Cônego Ezequias, n° 231, Vila Rosália, Guarulhos/
SP – CEP: 07064-030 (no endereço dos fiduciantes constante no registro de alienação fidu-
ciária), tendo o escrevente notificador certificado haver obtido informações no local que: I- “...
os destinatários LUIS HENRIQUE ARAMIZO e CRISTIANE MORAES DA SILVA ARAMIZO, 
mudaram-se do endereço indicado, para local incerto e não sabido.”(certidões de fls. 546, 554, 
562 e 570); II- o destinatário JOÃO BATISTA FAUSTINO, não foi encontrado quando procu-
rado nos dias 10/09/2018, 20/09/2018 e 29/09/2018. (certidão de fls. 500); f) Avenida Othon 
Luiz Silveira, n°80, Jardim Rosa de França, Guarulhos/SP – CEP: 07081-300 (no endereço 
dos fiduciantes constantes no registro aquisitivo), tendo o escrevente notificador certificado 
haver obtido informações no local que: “... os destinatários mudaram-se há mais ou menos 
um ano, para local incerto e não sabido. Conforme informações prestadas pela Sra. Marcela 
Almeida, que se apresentou como vizinha.” (certidões de fls. 328, 444, 460, 484, 492 e 516). 
Diante desse quadro, a credora exequente requereu a intimação por edital dos fiduciantes: 
JOÃO BATISTA FAUSTINO, LUIS HENRIQUE ARAMIZO e CRISTIANE MORAES DA SILVA 
ARAMIZO, (bem como da pessoa jurídica devedora, na pessoa dos mesmos fiduciantes), 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.626/631. Assim, 
pelo presente, ficam os referidos fiduciantes (JOÃO BATISTA FAUSTINO, LUIS HENRIQUE 
ARAMIZO e CRISTIANE MORAES DA SILVA ARAMIZO, bem como a pessoa jurídica A FAU 
I COMERCIO E INSTALAÇÕES LTDA ME devedora, (na pessoa dos mesmos fiduciantes), 
intimados para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a contar da última publicação deste 
edital, (que será feita em 3 (três) dias consecutivos, compareça 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 
quitar o seu débito para com a credora fiduciária e proprietária supra, que em 30/11/2018 perfa-
zia o valor de R$157.204,60 (cento e cinqüenta e sete mil, duzentos e quatro reais e sessenta 
centavos), corresponde ao principal (prestações até hoje vencidas) e seus encargos contra-
tualmente convencionados, devendo ser acrescidas ao valor acima: a) As prestações que se 
vencerem até a data do efetivo pagamento; b) Os acréscimos correspondentes a atualização 
entre o dia de hoje e o do efetivo pagamento (os quais constam da planilha apresentada pelo 
exequente, que encontra-se acostada ao procedimento executório; c) As despesas ocorridas 
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. Guarulhos, 30 de novembro de 2018.

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA
Oficial Delegado

EDITAL

Manuel Sanches de Almeida
Oficial

CNPJ n. 51.260.743/0001-31
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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 
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Desconto especial para aposentados e pensionistas.
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Mega Fábrica de Óculos
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Mega Fábrica de Óculos
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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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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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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 
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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 
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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: O crescimento de algumas coisas na sua vida 
será fundamental para você conseguir ampliar as suas 
probabilidades. 

TOURO: Sentirá que a região da sua garganta apresen-
tará uma forma mais áspera neste seu dia. O seu jeito de 
pensar precisa de algumas alterações.

GÊMEOS: Suas atitudes irão refl etir uma personalidade 
duvidosa para as outras pessoas neste dia. Será um dia 
excelente para você.

CÂNCER: Terá alguns problemas que aumentarão e muito 
as suas difi culdades sob fortes emoções. Aja com bastante 
prudência.

LEÃO: O cosmos irá reluzir em você algo muito bom para 
poder ter um bom futuro. Não haverá interferências muito 
sérias sobre a sua constituição. 

VIRGEM: Tudo irá gerar possibilidades muito importantes 
para os teus padrões mais efi cazes. Será muito bom para 
o você o que se passa no planeta Urano agora. 

LIBRA: A paz poderá te criar uma possibilidade incrível 
de superação dentro do seu dia. Momentos diferentes 
podem modifi car as coisas para você agora.

ESCORPIÃO: Falará aquilo que você pensa de um jeito 
que fará refl etir neste momento. Uma característica mais 
maçante atrapalhará a sua vontade de evoluir na vida.

SAGITÁRIO: A aptidão para que você tenha uma imagina-
ção melhor elaborada estará ativa. Busque um modo de 
pensar menos problemático para cumprir seus objetivos. 

CAPRICÓRNIO: O seu jeito mais comum de vivenciar os 
momentos da vida, deixará outras pessoas com inveja. 
Essas pessoas sentirão que você possui muita qualidade. 

AQUÁRIO: As suas emoções penderão a ter um forte 
momento emocional, mas você depende muito de 
aproximar-se dos geminianos.

PEIXES: Tudo fi cará em uma forma espiritual mais forte e 
determinada neste momento da sua vida. Poderá aceitar 
as coisas que estão acontecendo de forma mais sagas.

MAYARA NASCIMENTO - O des-
taque do Globo de Ouro 
2019 foi para Rami Malek, 
que venceu na categoria de 
Melhor Ator Drama após 
interpretar Freddie Mer-
cury no longa “Bohemian 
Rhapsody”. A cinebiografi a 
do Queen também venceu 
na categoria de Melhor Fil-
me de Drama. 

Entre os outros destaques 
da noite de premiação, tam-
bém entraram o longa Gre-
en Book – O Guia, vencendo 
nas categorias Melhor Filme 
de Comédia ou Musical e 
Melhor Ator Coadjuvante 
para Ali; Roma, reconheci-
do como Melhor Direção e 
Melhor Filme Estrangeiro; 
e as produções de televisão 
O Método Kominsky e o 
drama The Assassination of 
Gianni Versace: American 
Crime Story.

O evento premia diversas 
categorias, entre elas Melhor 
Trilha Sonora, Melhor Ani-
mação, além de atores, ato-
res coadjuvantes, diretores, 
melhores fi lmes divididos 
por gênero e roteiro.

‘Bohemian Rhapsody’ é 
destaque no Globo de Ouro
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A 76ª edição do Globo de 
Ouro, evento que premia os 
destaques do ano nas cate-
gorias de cinema e progra-
mas de televisão, aconteceu 
no último domingo (06). 
Com apresentação de San-
dra Oh, melhor atriz de série 
dramática por “Killing Eve”, 

e Andy Samberg (“Brooklyn 
Nine-nine”), a cerimônia foi 
no Hotel Beverly Hilton, em 
Los Angeles.

A relação completa dos 
vencedores pode ser confe-
rida no site da Folha Metro-
politana (www.fmetropoli-
tana.com.br).
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SERVIÇOS
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VEÍCULOS

NEGÓCIOS

CURSOS

Contrata-se

Oportunidade

Relax

Aluga-se

Vende-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

11 4210-1371

FALE COM
NOSSA

REDAÇÃO

Aluguel de Máquina

MOÇAS MAIORES
Admite-se para Trabalhar 
em Privê região Guarulhos. 
F.: 96655-6443 whatsapp
VENDEDOR
porta a porta Com exp. 
Venda de Rua.   Ajuda de 
custo R$ 500,00  / mês 
+ 100% De comissão + 
condução  F.: 4218-2442 / 
96938-2213  Robson
½ OFICIAL MECÂNICO
DE AR CONDICIONADO, 
com CNH residir em 
Zona Norte, ou próximo 
Guarulhos CV via whats: 
(11)94335-9912

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.cooperterrahabitacio-
nal.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
CASA  JD. PARAVENTI
C/ Escritura , 210 Mil. F.: 
2806-6665 c/ Silva.

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

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

CASA PRIVÊ
Atend. das 8 as 20hrs. Rua 
Cuevas, 18.  F: 2087-2091
NOVINHA / FOFINHA
20 anos.com Local Inf.  
96767-2566 whats.

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

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

SITIO CAMBUI MG
20.000 mts² c/ nascente, 
plaino, rio na divisa, 140 
Mil, 50% facilitado, ac. 
auto,  8 mil mts²  45 Mil . 
Rod. F.Dias 150km SP. F. 
3331-8981/96215-6802

ANUNCIE AQUI
97380-7685

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

97380-7685

PERMUTA-SE SOBRADO 
B. VISTA
Por apto. c/ 3 dorms.,póx. 
gopouva/shopping. F.: 
98626-7738 c/ Jurema.
TERRENO
2.200 M² para galpão 
parcelado 50 % saldo 24 
parcelas R$ 600 mil. F.: 
98168-7565
TERRENOS GUARULHOS
Ótimo localização há 
apenas 2 km da praça 8 
de dezembro. peq. entr. 
e mensais de R$ 720,00 
Últimas unid. não percam. 
F:4969-4226/ 4969-0884 
www.cooperterrahabitacio-
nal.com.br

ABANDONO DE EMPREGO 
Sr. Cicero Junior da Silva CTPS 092847
Esgotados nossos recursos de localização e 
tendo em vista encontrar-se em local não 
sabido, convidamos o Sr.Cicero Junior da Silva, 
portador da CTPS 092847 - série 00019 - AL, a 
comparecer ao seu local de trabalho, a �m de 
retornar ao emprego ou justi�car as faltas 
desde Novembro/2018, dentro do prazo de 
24hs a partir desta publicação, isso não 
ocorrendo, estaremos considerando rescindido 
automaticamente o contrato de trabalho, nos 
termos do art. 482 da CLT. Informamos ainda 
que tentamos o envio de telegrama por três 
vezes sem sucesso. 
RA Express Logistica e Transporte Ltda CNPJ: 
26.836.796/0002-91 - Avenida Santana da Boa 
Vista, 362,Bairro: Cidade Industrial Satelite de 
São Paulo
Guarulhos/SP CEP: 07.222-110

ESPORTES
Terça-feira, 8 de janeiro de 2019
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DA REDAÇÃO - O Flamengo 
conquistou a classifi cação 
para a segunda fase da Copa 
São Paulo de Futebol Júnior 
após vencer o clássico contra 
o Guarulhos, neste domingo 
(6), no Estádio Antônio So-
ares de Oliveira. Com gols 
de Irving e Daniel Mendes, 
o rubro-negro chegou aos 6 
pontos, e após o empate de 
2 a 2 entre Madureira (RJ) e 
Coritiba (PR), sacramentou 
sua classifi cação. Já a AD 
Guarulhos está eliminada. 
Agora, a equipe guarulhense 
defi ne a primeira posição no 
confronto direto com o Cori-
tiba nesta quarta-feira (09), 
jogando pelo empate.

O palco do espetáculo es-
tava completamente lotado. 
Mais de quatro mil expecta-
dores viram um Flamengo 
bem postado desde o início 
do jogo e, aos sete minutos, 
depois de uma falha no siste-
ma defensivo do Guarulhos, 
o atacante Irving recebeu a 

Flamengo vence o clássico e decide liderança 
na Copinha com o Coritiba nesta quarta-feira

bola, driblou o zagueiro ad-
versário e tocou na saída do 
goleiro, abrindo o placar.

Aos 13 minutos, o Guaru-
lhos teve sua melhor chance 
no jogo com o atacante Cor-
deiro, que aproveitou um 
cruzamento, ajeitou e deu 
um belo chute no canto do 
goleiro Herilan, que protago-
nizou a melhor defesa até o 
momento do grupo 26.

O “Índio” veio com três 
alterações do intervalo, mas 
que não surtiram efeito. A 
boa marcação do “Corvo” fez 
com que o Guarulhos tivesse 
nos lançamentos longos para 
Cordeiro, sua única opção 
ofensiva, porém sem sucesso.

Já nos acréscimos, apro-
veitando um rápido contra-
-ataque, o camisa 10 fl amen-
guista, Daniel Mendes, saiu 
cara a cara com o goleiro 
Alex Brito e foi derrubado. 
Penalidade que o mesmo Da-
niel cobrou e fechou o placar 
de um dos jogos mais aguar-

dados neste início de tempo-
rada na cidade.

Para o técnico do Flamen-
go, Raphael Laruccia, a vitó-
ria no clássico e a classifi ca-
ção são frutos do trabalho de 
todo o grupo. “Eu acredito 
no dia a dia. Você começa 

FOTO: FÁBIO NUNES TEIXEIRA/PMG

a ganhar um jogo no trei-
no, no trabalho coletivo. Foi 
uma ótima partida, decidida 
em detalhes e a gente sem-
pre acreditou que faríamos 
história e, por isso, conquis-
tamos o resultado” concluiu.

Nesta quarta-feira (09) 

acontece a última rodada da 
primeira fase da Copinha, a 
partir das 13h45, com Gua-
rulhos e Madureira, e em 
seguida, às 16h, Flamengo e 
Coritiba, fechando o grupo 
no Estádio Antônio Soares de 
Oliveira. A entrada é franca.
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