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Dólar Euro

6,5% R$  998
Salário Mínimo 181

Disque-Denúncia Possui mérito e foi duramente perseguido 
anteriormente justamente por ser meu filho”, 
Hamilton Mourão, vice-presidente da República

-0,50%
R$ 3,71

Bovespa

Sequência 
de ‘Venom’ é 
confi rmada 
com roteirista 
de ‘50 Tons 
de Cinza’

Litoral paulista conta com 
mais de 700 quilômetros 

com diversas atrações
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Bolsonaro deve assinar decreto sobre 
posse de armas nos próximos dias
Iniciativa deve incluir a anistia para pessoas que já possuem armas e perderam o prazo de renovação, além da ampliação da 
validade da autorização dos atuais 5 para 10 anos; texto deve garantir posse a cidadãos sem antecedentes criminais Pág. 3
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PF bate recorde e apreende 
mais de uma tonelada de droga 

no aeroporto em 2018 

+0,36%
92.031

-0,90%
R$ 4,24

Guti anuncia ex-pró-reitor de universidade de 
Alagoas como novo secretário de Educação
Pág. 4

Guarulhos pode ter vagas do programa 
Mais Médicos preenchidas nesta semana
Pág. 5
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Não é novidade no Brasil que di-
retores de escolas particulares e se-
cretários municipais e estaduais de 
educação, em muitos casos, não gos-
tam, por motivos óbvios, de divul-
gar ocorrências de casos envolvendo 
violência escolar, como bullying, 
indisciplinas, incivilidades, etc. Eles 
acreditam que a divulgação desses 
dados acaba gerando uma imagem 
negativa para o seu trabalho.

Todavia, com o advento da Lei Fe-
deral 13.185/15, a Lei Antibullying, 
criou-se uma obrigação específi ca para 
os agentes públicos gestores da educa-
ção (secretários estaduais e munici-
pais), que determinou em seu artigo 
6º, que serão produzidos e publicados 
relatórios bimestrais das ocorrências 
de intimidação sistemática (bullying) 
nos estados e municípios para pla-
nejamento das ações. Até o presente 
momento, você e eu devemos estar 

TURISMO - Morro de São Paulo, na Bahia, registra alto índice de turistas durante as férias de janeiro

ANOTE

FOTO: ALEX OLIVEIRA

nos perguntando: onde estão esses re-
sultados? A Lei Federal descumprida é 
de 2015. Já se passaram três anos e o 
silêncio ainda impera.

A obrigação da transparência na 
condução das políticas públicas de com-
bate à violência na educação é o grande 
propósito desses relatórios antibullying 
e é obrigação tanto das escolas públicas 
quanto particulares. A Lei alterou a LDB 
(Lei de Diretrizes de Base e Educação) e 
determinou que todas as escolas, respei-
tadas as normas comuns e as do seu sis-
tema de ensino, terão a incumbência de 
promover medidas de conscientização, 
de prevenção e de combate a todos os 
tipos de violência, estabelecendo ações 
destinadas a promover a cultura de paz.

Passados três anos da sanção da 
“Lei Antibullying”, desconhece-se o 
cumprimento efetivo das obrigações 
determinadas da produção de relató-
rios bimestrais por parte dos secre-
tários de educação, tanto municipais 
como estaduais em todo o Brasil. 
Provavelmente, alguns apresentarão 
relatórios apontando nenhuma ocor-
rência, e caso isso apareça, dependen-
do do tamanho do universo de alunos 
envolvidos, é o caso de se olhar com 
mais atenção. Inclusive, pode haver 
eventual responsabilidade de agente 
público tentando “maquiar” a realida-
de escolar sob sua direção para fi ns, 
não de interesse do povo, mas da ad-
ministração local, com o objetivo de 
evitar desgastes de imagem com os 
pais dos alunos e a sociedade civil.

Enfi m, a ausência desses relatórios 
efetivos difi culta o gestor público adotar 
medidas concretas e bem direcionadas 
para reduzir a violência no meio escolar.

Passados três anos da sanção da 
“Lei Antibullying”, desconhece-se o 
cumprimento efetivo das obrigações

      O Instituto 
CCR segue com as 
inscrições para o 4º 
edital de Projetos 
Culturais. Aberto 
em novembro, a 
iniciativa tem como 
objetivo promover 
a produção cultural 
descentralizada das 
grandes capitais e 
fomentar a criação 
artística local, 
movimentando a 
economia criativa 
no entorno dos 
municípios onde 
o Grupo CCR 
atua. Os projetos 
selecionados serão 
aplicados em 2020.

      A Central de 
Atendimento ao 
Cidadão (Fácil) 
atualizou sua 
certificação da 
Gestão Qualidade 
ISO 9001:2008 
para 9001:2015. 
Isso significa que 
os Serviços de 
Triagem estão em 
conformidade com 
a Organização 
Internacional de 
Normalização (ISO). 
A certificação 
tem como papel 
principal a 
modernização 
da gestão, de 
forma a dispor 
de mecanismos 
mais eficientes 
no atendimento a 
população.
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Caro leitor, poste sua foto no Facebook ou Instagram com a #SuaFotoNaFolha. 
Se sua foto for a mais curtida, você poderá ganhar um super prêmio. Participe!

Lei antibullying: omissão 
dos gestores públicos e 
processos judiciais

PONTO
DE VISTA

LÉLIO BRAGA CALHAU
Promotor de Justiça do 
Ministério Público de 
Minas Gerais

DE VISTA

Ofi cina de brinquedos recicláveis 
movimenta o Bosque Maia

Prefeitos tomam posse para 
gestão 2019 do Condemat

Guarulhos registra recorde de 
emissões da Carteira do Idoso

ACONTECE

Crianças e adultos soltaram 
a criatividade na tarde deste 
domingo (6), durante a ofi ci-
na de brinquedos reciclados 
realizada no Viveiro Educador 
do Centro de Educação Am-
biental do Bosque Maia.  Com 
a orientação de monitores, 
garrafas pet, potes de iogurte, 
tampinhas de garrafa e outros 
materiais transformaram-se 
em aviões, casinhas, bichinhos 
e até em tabuleiros de jogos.

A atividade integrou a 
agenda de férias do bosque, 
que nesta semana também re-
aliza trilhas monitoradas, nes-
ta quinta-feira (10), às 9h e às 
14h. O Orquidário Municipal 
também promove atividades 
durante janeiro, às quartas-fei-
ras, quintas-feiras e também 
aos sábados. Em todas as ati-
vidades a participação é livre, 
gratuita e não é necessária ins-
crição prévia.

Integrantes do Conselho de 
Prefeitos participaram nesta 
segunda-feira (07) da assinatu-
ra do Termo de Posse /Gestão 
2019 do Condemat . Reeleito, 
o prefeito de Suzano, Rodri-
go Ashiuchi ocupa o cargo de 
presidente; Mamoru Nakashi-
ma, de Itaquaquecetuba, é o 
vice-presidente. O prefeito Guti 
permanece como membro do 
Conselho Fiscal, que é presidi-

do pelo gestor de Guararema, 
Adriano de Toledo Leite.

Com 11 cidades, o Conde-
mat é o maior consórcio da 
região metropolitana e repre-
senta uma área onde vivem 
cerca de três milhões de pes-
soas. Neste ano, também parti-
ciparão das atividades do con-
sórcio, como convidados, os 
municípios de Bertioga e Santa 
Branca.

Por mais um ano conse-
cutivo, Guarulhos registra 
aumento na procura pela 
Carteira do Idoso. Durante 
2018, foram emitidas 3.277 
carteiras, número bastante 
superior às emissões regis-
tradas em 2017 (1.395) e 
também em 2016, quando 
970 carteiras foram soli-
citadas à  prefeitura, por 
meio da Central do Cadas-
tro Único da Secretaria de 
Desenvolvimento e Assis-
tência Social (SDAS).

A Carteira do Idoso 
garante que pessoas com 
idades acima de 60 anos, 
e que não tenham como 
comprovar renda indivi-
dual de até dois salários 
mínimos, tenham acesso 
gratuito ou desconto de no 
mínimo 50% sobre o valor 
de passagens interestadu-
ais nos transportes rodovi-
ário, ferroviário e aquaviá-
rio, conforme estabelecido 
no Estatuto do Idoso (Lei 
nº 10.741/03).
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Bolsonaro deve assinar decreto sobre 
posse de armas nos próximos dias
DA REDAÇÃO - O presidente Jair 
Bolsonaro (PSL) deve assinar 
nos próximos dias o decreto 
para fl exibilizar a posse de ar-
mas no país. A informação foi 
confi rmada pelo ministro-che-
fe da Casa Civil, Onyx Loren-
zoni, ontem após a segunda 
reunião ministerial. De acordo 
com Lorenzoni, o assunto foi 
tratado no encontro.

Bolsonaro pretende, por 
meio de decreto, garantir pos-
se de armas de fogo a cida-
dãos sem antecedentes crimi-
nais. A iniciativa deve incluir 
a anistia para pessoas que já 
possuem armas e perderam o 
prazo de renovação, além do 
aumento do prazo de validade 
da autorização de posse dos 
atuais cinco para 10 anos.

A fl exibilização da posse e 
do porte de arma é uma pro-
messa eleitoral do presidente. 

Durante a campanha, ele falou 
em revogar o Estatuto do De-
sarmamento. De acordo com 
o estatuto, para obter a posse 
de arma é preciso ser maior de 
25 anos, ter ocupação lícita e 
residência certa, não ter sido 
condenado ou responder a in-
quérito ou processo criminal, 

No Twitter, Mourão diz que fi lho 
presta ‘excelentes serviços’ no BB

FOTO: ALAN SANTOS DA REDAÇÃO - Pelo Twit-
ter, o vice-presidente 
da República, Hamil-
ton Mourão, voltou a 
defender a promoção 
do filho, Antônio, para 
a assessoria especial do 
Banco do Brasil. A no-
meação aconteceu nesta 
segunda-feira (07), mes-
mo dia em que o novo 
presidente do banco pú-
blico, Rubem Novaes, 
assumiu o comando da 
instituição.

“Meu filho, Antônio, 
ingressou por concurso 
no BB há 19 anos. Com 
excelentes serviços, 
conduta irrepreensível 
e por absoluta confian-
ça pessoal do Presiden-
te do Banco foi esco-
lhido por ele para sua 
assessoria. Em gover-

Seg. a Sex das 08:00 às 19:00

Sábado das 08:00 às 15:00
Agora aberto:

nos anteriores, hones-
tidade e competência 
não eram valorizados”, 
disse o vice-presidente.

Mais cedo, Mourão 
disse que a indicação 
ocorreu por mérito e 
que o filho era persegui-
do anteriormente. “Sem 
comentários. Possui 
mérito e foi duramen-
te perseguido anterior-
mente justamente por 
ser meu filho”, disse.

Na prática, o salário 
do filho do vice-presi-
dente triplicou. O novo 
posto equivale a uma 
cadeira de um executi-
vo no banco com um sa-
lário de cerca de R$ 36 
mil. A renda da função 
anterior de assessor em-
presarial girava em tor-
no de R$ 12 a R$ 14 mil.

comprovar capacidade técnica 
e psicológica e declarar a efeti-
va necessidade da arma.

A lei federal, aprovada em 
2003, regulou o acesso a armas 
e restringiu o porte e a posse 
em todo o país. O estatuto, en-
tretanto, tem sido afrouxado 
por decretos nos últimos anos.
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Guarulhos recebe 20 imigrantes venezuelanos
LUCY TAMBORINO - A cidade 
recebeu mais 20 imigran-
tes venezuelanos. No total, 
12 chegaram ontem e oito 
hoje, na Base Aérea de Gua-
rulhos, onde devem ser en-
caminhados para abrigos. 
O voo de hoje deve ainda 
transportar mais 35 imi-
grantes que serão encami-
nhados para Aracaju (SE).

Ontem, além das pessoas 
que permaneceram na cida-
de, mais 32 venezuelanos 
saíram de Boa Vista, mas 
com o destino a cidade de 
São Paulo. Os voos fazem 
parte do processo de inte-
riorização organizado pela 
Força-Tarefa Logística Hu-
manitária em Roraima, por 
meio da Operação Acolhida.

Em todo ano passado, 
Guarulhos recebeu 62 vene-
zuelanos, por meio da Ope-
ração Acolhida que começou 
em abril de 2018. No Brasil 
o processo de interiorização 
já levou mais de quatro mil 

Ex-pró-reitor de universidade de Alagoas 
será o novo secretário de Educação

Multas de descarte irregular de lixo na cidade ultrapassam R$ 1 milhão

DA REDAÇÃO  - Paulo César 
Matheus da Silva será o 
novo secretário municipal 
de Educação de Guarulhos 
e vai ocupar o lugar de João 
Carlos Pannocchia, que deixa 
o cargo a pedido, segundo 
anunciou o prefeito Guti on-
tem. Ele atuou na transição 
da Escola de Ciências Mé-
dicas para Universidade de 
Ciências Médicas do Estado 
de Alagoas (Uncisal), onde 
assumiu a Pró-Reitoria de 
Planejamento. No ano passa-
do, foi secretário estadual de 
Habitação de São Paulo. 

Guti também anunciou o 
nome do substituto de Paulo 
Sérgio Rodrigues Alves, que 
deixa a presidência do Ipref 
(Instituto de Previdência dos 
Funcionários Públicos Muni-
cipais). Será o atual diretor 
Administrativo e Financeiro, 
Eduardo Augusto Reichert. 

Na sexta-feira, Guti anun-
ciou outras mudanças no 
secretariado. Paulo Carvalho 
deixa a Secretaria de Gover-
no e assume a de Transpor-
tes e Mobilidade Urbana, en-
quanto Peterson Ruan sai da 
Fazenda e vai para o Gover-
no. Em seu lugar irá Ibrahim 
El Kahdi, que foi o superin-
tendente do Saae (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto) 
até dezembro.

venezuelanos a todas as re-
giões do país. Os imigrantes 
que participam do processo 
estão em situação de vulne-
rabilidade socioeconômica, 
dependendo da ajuda do 
governo e morando em abri-
gos em Roraima. O número 
de imigração é resultado da 
maior crise política e social 

AGORA COM
DELIVERY

Unid. Itanhaém

13 99731-5668

Trevo da CESP - Cep 11740-000

Itanhaém / SP

R. José dos Reis Vieira Repolho,181

LUCY TAMBORINO - Frequente 
reclamação de muitos guaru-
lhenses e infração de outros, o 
descarte irregular de lixo gerou 
mais de 44 multas aplicadas 
em 2018, equivalentes a um 
total de R$ 1,2 milhão. 

O valor da multa para cada 
descarte pode ainda variar de 
acordo com o volume do ma-
terial dispensado e também, 
levando em consideração os 
dias da semana e período con-
siderados mais críticos, o valor 
pode ainda dobrar. As multas 
aplicadas onde há um bem en-
volvido, como um caminhão 
com caçamba, o bem é con-

da Venezuela.  
Segundo o governo fede-

ral, a interiorização ocorre 
apenas de modo voluntário 
e todos os venezuelanos são 
vacinados, fazem exames 
de saúde e estão com a situ-
ação regularizada no Brasil. 
Além de CPF, eles possuem 
carteira de trabalho.

Município consumiu 62% quilos a mais de asfalto 
LUCY TAMBORINO - Guarulhos consumiu 62% quilos a mais de asfalto, segundo o Anuário 
Estatístico de Energéticos por Município, da Secretaria Estadual de Energia e Mineração.   
Conforme documento, em 2017 a cidade consumiu 9,7 milhões quilos de asfalto, contra 5,9 
milhões em 2016, um total de 3,7 milhões a mais. A cidade fi gura entre as 10 primeiras do 
Estado de São Paulo nesse levantamento. 

O município de São Paulo lidera o ranking, registrando 77,9 milhões de quilos de asfal-
to consumidos, em seguida Severínia e Ribeirão Preto que consumiram 43,3 milhões e 21 
milhões de quilos do produto, respectivamente. 

FOTO: IMAGEM OPERAÇÃO ACOLHIDA/EXÉRCITO BRASILEIRO

fi scado e só pode ser retirado 
com o pagamento da multa. 
Ainda aquele que não paga 

após um ano, tem o valor da 
multa inscrito na dívida ativa 
do município.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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Cidade pode ter vagas do programa 
Mais Médicos preenchidas nesta semana
LUCY TAMBORINO - Os dez 
profi ssionais inscritos para 
preencher as vagas em Gua-
rulhos do programa Mais 
Médicos devem apresentar 
toda documentação até esta 
quinta-feira (10) e, se isso 
ocorrer, iniciar o trabalho 
no dia seguinte. Do total, 
sete médicos já apresenta-
ram os documentos.  

Isso não significa dizer 
que eles iniciarão o atendi-
mento na mesma semana, 
já que os novos profissio-
nais passam por uma inte-
gração com a equipe, bem 
como realizam o reconhe-
cimento do território onde 
irão atuar. 

Enquanto as 10 vagas 
não são preenchidas nas 
unidades de saúde, os de-
mais médicos da própria 
UBS ou de outras do en-

Em Guarulhos, uma 
pessoa foi estuprada 
por dia no ano passado
LUCY TAMBORINO - Os dados 
das estatísticas de crimi-
nalidade do Estado de São 
Paulo, divulgados pela Se-
cretaria da Segurança Pú-
blica (SSP), levantam uma 
situação preocupante em 
Guarulhos. Em média, uma 
pessoa por dia foi estupra-
da até novembro de 2018. 

Dessa forma, os casos 
de todo ano passado no 
município devem superar 
os dados de 2017, isso por-
que, com esse levantamen-
to, a cidade já somava 345 
registros de estupros, um 
caso a menos que no ano 
anterior. 

Do total 73%  referem – 
se a estupro de vulnerável, 
que conforme a lei seria ter 
conjunção carnal ou prati-
car outro ato libidinoso 
com menor de 14 anos ou 
com pessoas de enfermida-
de ou deficiência mental. 

torno estão apoiando nos 
atendimentos.

Ainda um médico come-
çou a atuar ontem na rede 
de saúde. Em dezembro, 

UBSs da cidade tinham em 
seu quadro 60% (17) das 
vagas remanescentes dos 
Mais Médicos preenchi-
das, no entanto, ainda res-

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

tavam 40% (11) das vagas 
em aberto. Após a saída de 
Cuba do programa, a cida-
de ficou com déficit de 28 
médicos.
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Polícia já prendeu 168 
suspeitos de ataques no Ceará
DA REDAÇÃO - O governador do 
Ceará, Camilo Santana (PT), 
informou ontem que as for-
ças de segurança do estado 
já efetuaram a prisão de 168 
pessoas suspeitas de envolvi-
mento em ataques crimino-
sos dos últimos dias. As ocor-
rências foram registradas 
em mais de 40 municípios 
cearenses, incluindo a região 
metropolitana de Fortaleza.

Do total de presos, 20 fo-

ram capturados nas últimas 
horas, destacou o governa-
dor. Camilo Santana afi rmou 
que o policiamento foi refor-
çado e mais prisões deverão 
ocorrer a qualquer momento.

“Estamos reforçando ain-
da mais o policiamento na 
capital e também no inte-
rior, com o apoio de tropas 
federais e estados parceiros. 
Já determinei à cúpula da se-
gurança que empregue todos 

FOTO: TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

FOTO: JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

DA REDAÇÃO - O número de aci-
dentes nas rodovias estaduais 
de São Paulo caiu 13,25% em 
2018 em relação ao ano ante-
rior. A quantidade de vítimas 
fatais também apresentou 
queda, com 5,86% a menos 
que em 2017. Os dados foram 
divulgados ontem pela Polícia 
Militar Rodoviária. 

Em 2018, houve 56.364 aci-
dentes, ou seja, 8.608 a menos 
que no ano anterior, quando 
foram registrados 64.972. As 
rodovias contabilizaram 103 
mortes a menos. O número 

DA REDAÇÃO - A Petrobras 
anunciou ontem uma redu-
ção de 1,38% no preço da 
gasolina vendida em suas 
refi narias. O litro do combus-
tível passará a ser comerciali-
zado a R$ 1,4337 a partir de 
hoje, dois centavos a menos 
do que o preço praticado hoje 
(R$ 1,4537). Essa é a terceira 

Presidente do BNDES defende 
foco em empresas médias

Petrobras reduz preço da 
gasolina em 1,38% nas refi narias

Acidentes caem 13,25% nas rodovias estaduais em 2018

DA REDAÇÃO - O novo presiden-
te do Banco Nacional do De-
senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), Joaquim Levy, 
recebeu o cargo ontem de seu 
antecessor, Dyogo Oliveira, em 
cerimônia realizada na sede da 
instituição, no Rio de Janeiro. 
Em discurso para uma plateia 
formada, em sua maioria, por 
representantes de instituições 
fi nanceiras, Levy defendeu 
parcerias com a iniciativa pri-
vada e o fortalecimento das 
empresas médias.

“Não há país com uma li-
vre iniciativa forte que não 
tenha empresas médias fortes. 
Na verdade, historicamente, é 
uma vulnerabilidade do Brasil 
não ter um setor de empresas 
médias e pequenas, mas prin-
cipalmente médias fortes e 
com capacidade de crescer e 
criar emprego, desenvolver e 
incorporar novas tecnologias”, 
disse Levy. Para ele, este é um 
desafi o e um mercado para o 
BNDES atuar.

Ao comentar a necessida-

de de investir em infraestrutu-
ra, Levy destacou que o maior 
desafi o do país hoje nesse se-
tor é ter um fl uxo de projetos 
sólidos e efi cientes. “E esse é o 
papel do BNDES, trabalhando 
com o governo, auxiliando no 
desenvolvimento dos proje-
tos, na modelagem.  E depois 
fi nanciando não só com o nos-
so funding, mas junto com a 
iniciativa privada.”

O economista defendeu 
ainda que os portais do BN-
DES sejam mais amigáveis e 
acessíveis no modo de apre-
sentar as informações ao cida-
dão. “Também vamos ter que 
reformar e repensar o nosso 
balanço. Temos que usar nos-
sas fortalezas fi nanceiras e 
nossos ativos de modo mais 
inteligente de tal maneira que 
possamos juntar forças com o 
setor privado tanto na área de 
infraestrutura como nas áreas 
para a média empresa e tecno-
logia que são essenciais para 
aumentar a produtividade do 
nosso país.”

os esforços necessários”, pu-
blicou o governador em sua 
página no Facebook. 

Camilo Santana também 
informou que lideranças 
criminosas presas no estado 
estão sendo identifi cadas e 
transferidas para presídios 
federais. Ao todo, o Minis-
tério da Justiça e Segurança 
Pública disponibiliza 60 va-
gas para detentos do estado 
nas prisões de segurança 
máxima administradas pelo 
Departamento Penitenciá-
rio Nacional (Depen). “Não 
haverá tolerância com o cri-
me”, concluiu.

A madrugada desta se-
gunda-feira (07) foi o sexto 
dia consecutivo de violência 
no estado. Pelo menos quatro 
veículos foram queimados. 
Na região metropolitana de 
Fortaleza, onde também foi 
registrado um ataque à bom-
ba sobre uma ponte.

queda consecutiva do preço 
do combustível, que come-
çou o ano sendo vendido a 
R$ 1,5087 por litro. Desde o 
dia 1º, a gasolina acumula 
queda de 4,97% no preço nas 
refi narias da estatal. O preço 
do diesel foi mantido em R$ 
1,8545, o mesmo valor desde 
1º de janeiro.

passou de 1.758 para 1.655.
A fi scalização em 2018 foi 

intensifi cada, especialmente 

SUS oferecerá medicamento para pacientes com esclerose múltipla
DA REDAÇÃO - Adultos diagnosticados com esclerose múltipla remitente recorrente poderão 
utilizar o medicamento acetato de glatirâmer na versão de 40 miligramas (mg) via Sistema 
Único de Saúde (SUS). Atualmente, a rede pública oferta apenas a versão de 20 mg. De 
acordo com o Ministério da Saúde, a incorporação vai permitir que o paciente reduza de 
sete para três as doses injetadas todas as semanas, garantindo maior qualidade de vida.

A esclerose múltipla pode ser classifi cada por níveis de evolução clínica. Entre os prin-
cipais sintomas estão fadiga, formigamento ou queimação nos membros, visão embaçada, 
dupla ou perda da visão, tontura, rigidez muscular e problemas de cognição.

quanto ao uso de cinto de se-
gurança, excesso de velocidade 
e dirigir embriagado.



7NACIONAL
Quarta-feira, 9 de janeiro de 2019

www.fmetropolitana.com.br

Brasileiro não consegue pagar gastos 
de início do ano com o que ganha
DA REDAÇÃO - Apenas 9% dos 
brasileiros dizem que têm con-
dições de pagar as despesas 
sazonais do início do ano com 
o próprio rendimento, mostra 
levantamento feito pela Con-
federação Nacional de Diri-
gentes Lojistas (CNDL) e pelo 
Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil). O levantamento 
considera despesas como o pa-
gamento dos impostos Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) e 
sobre Propriedade de Veícu-
los Automotores (IPVA) e do 
material escolar.

De acordo com a pesqui-
sa, 11% dos entrevistados 
não fizeram planejamento 
financeiro para pagar tais 
compromissos neste início de 
ano. Foram entrevistadas 804 
pessoas de ambos os sexos e 
acima de 18 anos, de todas 

as classes sociais, em todas 
as regiões brasileiras. A mar-
gem de erro é de 3,5 pontos 
percentuais para um interva-
lo de confiança de 95%.

Cresceu, por outro lado, o 
percentual de consumidores 
(21%, em 2017, para 31% em 
2018) que juntaram dinheiro 
ao longo do ano passado para 
arcar com essas despesas típi-
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Simulação
Para saber a melhor forma de pagar os impostos do 

início do ano, à vista com desconto ou parcelado, a CNDL 
e o SPC fizeram uma simulação. As entidades destacam 
que, para saber o que é mais vantajoso, é preciso avaliar 
se o desconto oferecido é maior do que o valor que esse 
dinheiro renderia caso estivesse em alguma aplicação 
financeira de fácil resgate. Cada estado e município têm 
regras próprias.

A simulação mostra que, no caso do IPVA, em es-
tados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, 
onde o imposto pode ser dividido em até três pagamen-
tos, a quitação à vista tende a ser mais vantajosa. O des-
conto oferecido é de 3%.

Considerando um valor hipotético de R$ 1.200, o 
desconto resultaria em um abatimento de R$ 36 se fosse 
pago de uma única vez. Se a escolha fosse investir o 
valor do IPVA e sacar as parcelas a cada vencimento, o 
rendimento final seria de R$ 6, considerando uma apli-
cação com juros de 0,5% ao mês, equivalente a investi-
mentos de renda fixa.

cas deste período. Um terço 
dos entrevistados disse ter 
guardado ao menos uma parte 
do13º salário para cobrir esses 
gastos, enquanto 24% abriram 
mão das compras de natal para 
economizar. O levantamento 
aponta ainda que 19% fizeram 
algum bico ou trabalho extra 
para aumentar a renda e hon-
rar esses compromissos.
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PF bate recorde e apreende mais de uma 
tonelada de droga no aeroporto em 2018 

MAYARA NASCIMENTO - A Polícia Federal 
bateu o recorde de apreensões de drogas 
no GRU Airport – Aeroporto Internacio-
nal de São Paulo. Somente em 2018 fo-
ram 290 passageiros presos e 1.870 qui-
los de drogas apreendidas. As operações 
ultrapassaram o recorde de 2010, que 
registrou 1.728 quilos de ilícitos. 

Do total de passageiros presos 129 
eram brasileiros o principal modo de 
ocultação da droga foi em fundos falsos 
de malas, mochilas e outros objetos. As 
apreensões são resultado do trabalho 
da PF em conjunto com a Receita Fe-

deral e funcionários do aeroporto por 
meio do treinamento dos agentes de 
proteção e dispositivos de segurança.

Os números crescem desde 2001, 
quando foram recolhidos 402 quilos da 
droga e detidos 38 suspeitos. Em 2004 
a quantidade superou pela primeira 
vez a marca de uma tonelada e houve 
recorde de presos totalizando 209. O se-
gundo maior número foi registrado em 
2010, já que os agentes PF impediram 
o transporte de 1.728 quilos da droga, 
mais de 45% de aumento em relação ao 
mesmo período do ano anterior. 

Cumbica figura como 10º mais pontual do mundo
DA REDAÇÃO - O GRU Airport – Aero-
porto Internacional de São Paulo, em 
Cumbica, aparece como o 10º mais 
pontual do mundo no ano passado 
em um levantamento realizado pela 
empresa de consultoria britânica 
OAG, especializada em aviação. O cri-
tério de pontualidade, tanto para ae-
roportos como para empresas aéreas, 
foi o pouso e a decolagem das aerona-
ves com até 15 minutos de atraso em 
relação ao horário previsto.

O relatório sobre aeroportos é di-
vidido em cinco categorias principais: 
Small (até cinco milhões de passagei-
ros/ano), Medium (de cinco a 10 mi-
lhões de passageiros/ano), Large (de 
10 a 20 milhões de passageiros/ano), 
Major (de 20 a 30 milhões de passa-
geiros/ano) e Mega (mais de 30 mi-
lhões de passageiros/ano).

Na categoria Small os aeroportos de 
Curitiba e Salvador ficaram com a 3ª e 
a 13ª posições, respectivamente. Já na 
categoria Medium os terminais brasi-
leiros ocuparam seis posições no total 
de 20 aeroporto classificados. Destaque 

para o terminal de Viracopos que ficou 
com o 3º lugar, seguido de Recife (4º), 
Santos Dumont (5º), Belo Horizonte 
(6º), Galeão (8º) e Porto Alegre (9º). Na 
categoria Large o aeroporto de Brasília 
ficou com a 3ª posição, e o aeroporto 
de Congonhas na 6ª. Guarulhos ficou 
com a 10ª posição entre os aeroportos 
da categoria Major.

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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Olá Amiguinhos, bem-vindos 
à 2019! Vamos começar este ano 
cheio de esperanças, mas de atitu-
des também. E começo com uma 
provocação: na sua opinião, realizar 
Network é uma prioridade ou uma 
consequência? Antes de pensar em 
como responder esta pergunta, re-
fl ita sobre como temos conseguido 
ter acesso à novas oportunidades 
de negócio? Acredito que boa parte 
de vocês dirá que a maioria veio de 
indicações, correto? Pois é, você não 
está sozinho! Segundo levantamento 
feito pelo Buzzlead, no mundo, cerca 
de 92% dos consumidores afi rmam 
que confi am totalmente na indica-
ção de um amigo ou familiar, acima 
de qualquer outra forma de propa-
ganda. Isto inclusive tem um nome, 
chama-se “Referral Marketing” ou 
Marketing de Referência (ou de in-
dicação), que é a propaganda que 
nossos contatos fazem espontanea-
mente de nós, indicando nossos pro-
dutos/serviços ou falando bem deles, 
mas o que podemos fazer para que 
isso aconteça? Antes, é necessário 
entender que uma coisa é colecionar 
contatos e outra é fazer Networking. 
Para que você seja não somente vis-
to, mas lembrado, é necessário man-
ter seus contatos vivos, trocando in-
formações e experiências. Por isso, 
quero começar a compartilhar aqui 
uma série de pequenas dicas baseada 
em um artigo do Empreendedor En-
deavor Marcelo Romcy, da Proteus, 
que seguirá pelas próximas edições 
de nossa coluna:

1. LinkedIn não é um Facebook 
profi ssional, muito menos uma 
agenda de contatos, portanto, ape-
nas fi car enchendo sua lista de co-
nexões sem contatá-las ou publicar 
algo relevante periodicamente tem 
grandes chances de levar você a lu-
gar nenhum.

2. Evite procurar seus contatos so-

Folha

Network: prioridade 
ou consequência?

André Logello Lima
Gestor da agência RedPill Estratégia 
e Marketing e coordenador do curso 
de pós-graduação em marketing digital 
e e-commerce do Senac Osasco.

mente quando precisar de algo deles, 
pois ninguém é bobo, e saberá que 
você só se lembra deles nestas horas.

3. Deixe poucas, mas boas impres-
sões. Conhecemos bem aqueles empre-
endedores que vão aos eventos apenas 
para literalmente distribuir cartões por 
quem quer que passe por eles. Péssima 
ideia! Foque nos contatos que realmen-
te possam vir a frutifi car oportunidades 
e desenvolva um bom diálogo com eles, 
“deixando sua marca”.

4. Esteja preparado para falar do 
seu negócio de forma rápida, objeti-
va e com muita energia, pois as pes-
soas não te darão muito tempo para 
falar de você então, esteja preparado 
para falar mais dos benefícios que 
sua empresa proporciona à comu-
nidade, aos clientes, etc. do que ser 
narcisista e falar apenas sobre como 
você é bom e inteligente. E não se 
esqueça daquele brilho no olhar que 
mostra a paixão que você tem pelo 
que faz. Já ter uma fala parcialmente 
ensaiada, ajuda muitas vezes a focar 
no que seu contato está falando pois 
quando não sabemos o que falar, fi -
camos pensando no que vamos dizer 
enquanto o outro está falando e mui-
tas vezes nos impede de ouvir o que 
ele tinha a dizer. 

Por fi m, amiguinhos, essas são 
apenas algumas poucas, de muitas 
dicas que pretendo compartilhar 
com vocês neste ano, pois com todas 
as oportunidades que um novo ano 
nos reserva, precisamos estar prepa-
rados para sermos vistos e notados, e 
se possível, contratados!

Na semana que vem, falare-
mos mais sobre como praticar Ne-
tworking de forma efi ciente. Caso 
queiram conversar mais sobre o as-
sunto, mandem uma mensagem lá 
no andre@redpillmkt.com.br e cur-
tam nossas redes sociais na #Red-
PillMkt

Até a próxima!
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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
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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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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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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.
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zing é um condomínio fecha-
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(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 
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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.

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 
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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)

ÁRIES: Este momento tende a ser muito bom e belo 
para você agora dentro da sua vida, as coisas andarão 
bem para você. 

TOURO: As suas palavras poderão ser entendidas como 
veneno para algumas pessoas que querem fi car junto a 
você. 

GÊMEOS: Não terá agora suas habilidades tão evidentes 
neste momento da sua vida, então se comporte da melhor 
maneira possível, tente se organizar bem. 

CÂNCER: Você deve neste momento fazer de forma 
magistral aquilo que lhe for requisitado neste momento. 
Os amigos irão deixar você mais forte agora.

LEÃO: Não conseguirá resolver problemas importantes 
neste grande momento da sua vida, ante a sua falta de 
um desenvolvimento aprimorado dos teus conhecimentos. 

VIRGEM: Não conseguirá agir de forma desorientada 
agora na sua vida, as coisas que podem fi car confusas 
para você agora de maneira intensa. 

LIBRA: O seu estado moral irá fi car mais diluído ante 
uma situação de discussão longa e desnecessária neste 
momento da vida. 

ESCORPIÃO: Agir com uma fonte de energia diferenciada 
deixará você exausta mas também lhe ajudará em alguns 
problemas. 

SAGITÁRIO: Somente na alegria é que terá a oportunida-
de de enfrentar muitos problemas na vida, os objetivos 
poderão aí ser enfrentados. 

CAPRICÓRNIO: Tuas capacidades irão melhorar o seu tra-
balho e criar melhores formas de lidar com as atividades 
com outras pessoas. 

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

PEIXES: Permita aos outros que sigam com você neste 
momento da sua vida agora. Irá imperar dentro deste seu 
dia uma força motora para que ame mais agora. 

MAYARA NASCIMENTO - A Sony 
prepara uma sequência do 
fi lme Venom, um dos gran-
des sucessos do cinema em 
2018, e quer contar mais 
uma vez com Tom Hardy 
para viver o protagonista 
Eddie Brock. A informação 
foi divulgada na segunda-
-feira (07) pelo site Variety 
que ouviu fontes ligadas ao 
projeto. Segundo a revista, a 
Sony já contratou Kelly Mar-
cel, uma das roteiristas de 50 
Tons de Cinza e que também 
colaborou no texto do pri-

Sequência de ‘Venom’ é confi rmada 
com roteirista de ‘50 Tons de Cinza’
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meiro fi lme, para escrever a 
continuação da história.

Apesar da crítica do pri-
meiro fi lme não ter sido po-
sitiva, Venom arrecadou US$ 
855,6 milhões em bilheterias 
no mundo todo e garantiu o 
sexto lugar no ranking elabo-
rado pelo site especializado 
Box Offi ce Mojo em 2018.

O diretor do primeiro fi l-
me, Ruben Fleischer, pode 
não comandar as fi lmagens 
por conta de seu trabalho na 
sequência de Zumbilândia. 
Devem retornar Michelle 

Williams no seu papel ori-
ginal e Woody Harrelson 
interpretando o vilão Carni-
fi cina, que foi apresentado 
na cena pós-créditos do pri-
meiro fi lme. 

O célebre vilão de Ho-
mem-Aranha tem origem 
quando jornalista Eddie 
Brock desenvolve poderes 
sobre-humanos depois de ter 
seu corpo se fundido com o 
alienígena Venom.

Junto Venom 2 tem pre-
visão de estreia para outubro 
de 2020.
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CLASSIFICADOS

SERVIÇOS

IMÓVEIS

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 wastsp
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
MOÇAS MAIORES 18a.
Para  Trabalhar  dia /noite. 
Ótimos ganhos. F.: 94952-
7061ou 98141-5496

FIADOR E LOCATARIO
Residencial e Comercial 
. Seguro fi ança. F.: 4211-
1400.
APTO. MACEDO
Cond. Vista Bela c/ 2 dor-
ms., com lazer completo. 
R$ 1.000,00. F.: 99843-
2906/ 99965-5769.

LANCHONETE
Centro  Movi. 40.000. Só 
sucos e lanches,  Aluguel 
Barato  ao lado do calça-
dão. F.:  99228-2723

CASA PRIVÊ
Atend. das 8 as 20hrs. Rua 
Cuevas, 18.  F: 2087-2091
NOVINHA / FOFINHA
20 anos.com Local Inf.  
96767-2566 whats.
MASSAGEM COMPLETA
Próximo Praça Oito, a 
apartir de R$ 50, Aceitamos 
todos os cartões  F.  94952-
7061ou 98141-5496

TERRENO
2.200 M² para galpão 
parcelado 50 % saldo 24 
parcelas R$ 600 mil. F.: 
98168-7565

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

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

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
CHÁCARAS
A partir de 1000m² à 7KM 
do Aeroporto de Guarulhos,  
a vista 40 mil ou 20 mil de 
entr + parcelas  (11) 95875 
- 9813 Whats c/ Raul.

ANUNCIE 
AQUI

97380-7685

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

97380-7685
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DA REDAÇÃO - Tem um ditado 
que diz: “Praia de paulista é 
shopping!”. Mas basta conhe-
cer um pouco o litoral do Esta-
do para ter certeza que a frase 
não se sustenta. O litoral pau-
lista conta com mais de 700 
km de extensão, sendo que as 
faixas de areia ocupam mais de 
60% desse território. Ou seja, 
tem muita praia espalhada em 
15 municípios litorâneos de 
São Paulo.

São mais de 300 praias 
para todos os estilos e gostos. 
É possível encontrar faixas de 
areia isoladas e silenciosas para 
quem busca relaxamento, in-
clusive nas mais de 50 ilhas do 
Estado; muitas praias baladas 
e agitadas; outras adequadas a 
crianças; e ainda uma variedade 
incrível para quem busca vida 
saudável e práticas esportivas.

Os amantes do esporte têm 
à disposição todos os pratica-
dos no interior ou capital, e 
mais os exclusivos do litoral 
por dependerem de mar ou 
areia. Os turistas do litoral pau-
lista têm a opção de velejar, 
andar de iate, praticar surfe e 

Litoral paulista: mais de 700 quilômetros com diversas atrações
suas variações, pesca subma-
rina, nadar ou apenas mergu-
lhar. E ainda tem a chance de 
praticar modalidades de voo 
livre, tradicionalmente pratica-
das em Santos e São Vicente, 
por exemplo.

Mas o litoral não é só praia 
e práticas esportivas. São di-
versas atrações: um enorme 
potencial econômico na região 
que abriga o maior porto ma-
rítimo da América Latina, em 
Santos; incremento constante 
no Turismo com as 15 cidades 
classifi cadas como Estâncias, o 
que signifi ca que as adminis-
trações municipais recebem 
um aporte do Governo Esta-
dual para melhor atenderem 
os turistas, com grande inves-
timento em infraestrutura ho-
teleira e atrações culturais, por 
exemplos; e há também uma 
rica história, que inclui comu-
nidades quilombolas e indíge-
nas, e ainda o fato de a origem 
do Estado de São Paulo ser São 
Vicente, cidade do litoral sul.

Ainda no aspecto natural, 
somada às praias a região que 
se insere no Bioma Mata Atlân-

tica e possui, cachoeiras, estu-
ários, enseadas, dunas, costões 
rochosos, áreas de restinga, 
manguezais e rios, que podem 
ser aproveitados de diferentes 
maneiras o ano todo.

Para preservar a região, a 
Secretaria do Meio Ambien-
te trabalha constantemente e 
mantém Parques Estaduais, 
APAS (Áreas de Proteção Am-
biental), UCs (Unidades de 
Conservação), Estações Eco-
lógicas, Áreas de Relevante 
Interesse Ecológico e Áreas de 
Desenvolvimento Sustentá-
vel. Essas regiões, entre outras 
medidas, servem para garantir 
a salvaguarda do patrimônio 
ambiental da região.

E a atuação da Secretaria 
do Meio Ambiente está em 
toda a região. Somente entre 
os Parque Estaduais temos, por 
exemplo, o da Serra do Mar, 
que é dividido em núcleos, es-
palhados por Caraguatatuba, 
Cunha, Curucutu, Itutinga-Pi-
lões, Itarirú, Picinguaba, Santa 
Virgínia, Bertioga e Padre Dó-
ria.  E ainda tem os Parques em 
Ilhabela, Ilha do Cardoso, Ilha 
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Anchieta, Restinga de Bertio-
ga, Marinho da Laje de Santos, 
Xixová-Japuí, Largamar de Ca-
naneia, Itinguçu e Prelado.

Com esse trabalho, fi ca ga-
rantido ao turista o acesso a 
praias e matas de rara beleza, 
algumas ainda pouco habita-
das. Verdadeiros refúgios pre-
servados, com a Mata Atlânti-
ca emoldurando seus recantos 

e um povo hospitaleiro por 
todo o litoral paulista. Milhares 
de cachoeiras ainda cortam as 
matas do litoral, que conta com 
santuários ecológicos, áreas de 
mata tropical nativa, tudo isso 
em meio à modernização de 
grandes cidades como Santos e 
de ricas atrações culturais. Não 
tem como não amar o litoral de 
São Paulo.

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.
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.cooperterrahabitacional.
com.br



|    Quarta-feira, 9 de janeiro de 201912 www.fmetropolitana.com.br

RUA TAPAJÓS, 56    |   RESERVAS�THEFIRE.COM.BR    |   TEL: �11� 2447�1582  |  FUNCIONAMENTO: 2ª A DOMINGO: DAS 12h 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.

Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90


