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Cotações Selic (ano)
Dólar Euro

6,5% R$  998
Salário Mínimo 181

Disque-Denúncia Não estamos medindo esforços para resolver a situação. Todos os 
passos estão sendo tomados mediante estudos e cautela pelos técnicos 
envolvidos”, Edmilson Americano, secretário de Serviços PúblicosBovespa

+0,21%
93.805

+0,38%
R$ 4,26

Internacional Shopping 
recebe espaço Lego 

durante as férias

IPVA 2019 pode ser 
parcelado por meio do 

cartão de crédito
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Em menos de 10 dias, Sabesp zera 
fi la de atendimentos em Guarulhos
Nesse período foram realizadas 12.686 solicitações nos três canais de atendimento disponibilizados pela companhia 
estadual; quase duas mil reclamações foram referentes a vazamentos em diversas regiões do município Pág. 6
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Pág. 7

Após saída de cubanos, apenas três vagas do Mais 
Médicos no município não foram preenchidas

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA/PMG

Funcionários do Hospital Stella 
Maris voltam a sofrer com o 

atraso nos salários

+0,58%
R$ 3,70
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Cetesb autoriza prefeitura a utilizar remediador 
de odores no aterro municipal do Cabuçu
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Fim de ano, época de avaliar o ano 
que esta por fi ndar e planejar o ano que 
esta por se iniciar, muitos projetos, no-
vas aquisições, aproximações com pes-
soas queridas, novos estudos, empregos 
e como trabalho com emagrecimento, 
ouço muito sobre novos projetos por uma 
melhor saúde, um corpo mais funcional, 
peso ideal e esteticamente aceitável. No 
entanto, logo de início vejo grandes pro-
jetos caírem por terra nos primeiros dias 
do ano. Certo que muitos são os motivos, 

mas gostaria de instigar uma refl exão 
pautada em duas defi nições, uma relacio-
nada à expectativa que é o estado ou qua-
lidade de esperar algo ou alguma coisa 
que seja viável ou provável que aconteça 
e a outra frustração que é um sentimento, 
uma emoção que ocorre quando algo que 
era esperado não ocorreu. 

Por vezes, partindo de uma má ava-
liação de objetivos e resultados esperados 
(Expectativa) grandes decepções (frus-
tações) ocorrem. Sem entrar no mérito 

FÉRIAS- Ubatuba, no litoral paulista, oferece aulas de surf para os turistas curtirem o verão

ANOTE

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

específi co de ferramentas ideais para uma 
organização positiva de suas intenções 
para o ano que se inicia, proponho uma 
diminuição da relação expectativa e frus-
tação, direcionando as pessoas sempre a 
estarem atentas as suas próprias sazonali-
dades, defi nida como um adjetivo que se 
refere ao que é temporário, ou seja, que é 
típico de determinada estação ou época.

Quanto mais nos conhecemos, mais 
entendemos fi elmente aquilo que real-
mente estamos dispostos a abdicar, a man-
ter a disciplina e a cumprir. Quando enten-
demos nosso funcionamento tendo como 
referencia essa defi nição de sazonalidade, 
planejaremos nossas ações respeitando 
épocas do ano, festividades importantes, 
épocas de férias, dias da semana, horá-
rios do dia, clima, por exemplo, almejar 
cumprir metas e treinos pela manhã sen-
do uma difi culdade terrível acordar cedo 
pode gerar uma grande expectativa e con-
sequentemente uma grande frustação, as-
sim como almejar seguir uma dieta pauta-
da em alimentos que não faz parte de sua 
cultura alimentar, substituições é certo 
que serão necessárias, mas transformações 
drásticas provavelmente não serão cum-
pridas por um período longo de tempo.

Enfi m como uma refl exão, que tal 
usarmos nosso próprio momento de 
planejamento para um exercício de 
autoconhecimento, imaginando como 
realmente funcionamos gerando um 
empoderamento, amadurecimento e 
certamente um aumento da probabili-
dade de aquilo que esta sendo planeja-
do seja cumprido e consequentemente, 
diminuir nossa frustação e aumentar 
nossos resultados. Ao menos passaría-
mos dos primeiros passos para aí sim 
buscarmos mudanças mais profundas.

Enfi m como uma refl exão, que 
tal usarmos nosso próprio 
momento de planejamento

     O núcleo 
Engenheiro 
Goulart do Parque 
Ecológico do Tietê 
realizará hoje a 
vacinação contra 
febre amarela. 
O ponto de 
vacinação estará 
instalado na 
entrada principal 
do parque, das 
9h às 11h e das 
14h às 16h. A 
vacinação será 
feita por ordem 
de chegada e 
estará aberta 
aos usuários do 
parque. Será feita 
a aplicação da 
dose única.

     Diferente do 
que foi publicado 
na edição de 
ontem da Folha 
Metropolitana, 
Guarulhos fechou 
o ano de 2018 
com um total 
de 103.174 
mil empresas 
contra 99.779 
no ano anterior, 
representando 
um total de 
3.395 novos 
estabelecimentos, 
o que representa 
aumento de 3,4% 
em relação ao ano 
anterior. 
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Expectativa x frustação: 
planejamento 2019

PONTO
DE VISTA

Mestre em Educação, pós-graduado 
em Sócio Psicologia, treinamento 
desportivo, Coach Life e Socio 
fundador da Empresa Crossfut

EDU VELA
Mestre em Educação, pós-graduado 
em Sócio Psicologia, treinamento 

CAUSOS E CAUSAS

Sobre a extinção da Justiça do Trabalho
Após extinguir o Ministério 

do Trabalho através de Medi-
da Provisória, reestruturando 
toda a Explanada dos Ministé-
rios no dia de sua posse, fatian-
do suas atribuições aos Minis-
térios da Economia, Cidadania 
e Justiça, em entrevista conce-
dida ao SBT no último dia 03, 
o Presidente Jair Bolsonaro 
acenou com a possibilidade 
de extinguir, também, a Jus-
tiça do Trabalho, impactando 
a comunidade jurídica diante 
da inconstitucionalidade que 
o ato representaria, pois, numa 
análise superfi cial sobre o as-
sunto, seria de considerar que 
somente através de uma nova 
constituinte se poderia redis-
cutir os direitos garantidos por 
cláusulas pétreas (artigos 6º a 
11º da Constituição Federal), 
se bem que a sugestão seria de 
apenas transferir seus poderes 
à Justiça Comum, mas, nesse 
caso, a discussão não poderia 
partir de qualquer parlamen-
tar ou mesmo do presidente, 
pois, cabe ao STF discutir a 
estrutura do Poder Judiciário, 
de onde se destaca a Justiça do 
Trabalho (TST, TRTs e Varas 
Trabalhistas), prevista consti-
tucionalmente (art. 92).

Nesse ponto vale lembrar 
que a Constituição Federal ex-
pressa que: “Não será objeto 
de deliberação a proposta de 
emenda tendente a abolir: ...os 
direitos e garantias individuais” 
(art. 60, III, § 4º, IV), bem como: 
“É vedada a edição de medidas 
provisórias sobre matéria: rela-
tiva a: ...organização do Poder 
Judiciário e do Ministério Pú-

ALEXANDRE CADEU
BERNARDES
Contabilista, Advogado, Especialista 
em Direito e Consultor Jurídico.

Sexta-feira, 11 de janeiro de 2019

blico, a carreira e a garantia de 
seus membros” (art.62, § 1º, I, 
c); Portanto, nos parecendo pre-
cipitada a fala presidencial por-
que não atentou à legalidade de 
suas intenções, sequer justifi ca-
das de maneira coerente e res-
ponsável sobre tão importante 
tema social que traz afetação 
direta ao direito de cidadania e 
dignidade da pessoa humana.

E mais, transferir a compe-
tência da Justiça do Trabalho 
para a Comum ou mesmo para 
a Federal, como também se 
aventou, causaria um caos sem 
precedentes na prestação juris-
dicional, obviamente encare-
cendo o custo e a duração do 
processo, tornando inefi ciente 
e perigosa a lide tanto para o 
empregado quanto para o em-
pregador, os quais deixariam 
de ter suas questões tratadas 
por uma justiça especializada, 
a qual é reconhecidamente a 
mais célere, efi ciente e a de me-
nor custo, conforme aponta o 
CNJ, para se submeter à diver-
sidade de ações que tramitam 
no judiciário comum.

No mais, se a questão é 
quanto ao excesso de garan-
tias que o trabalhador dispõe, 
como disse Bolsonaro, parece-
-nos que o problema está na le-
gislação e não na estrutura do 
judiciário, havendo se admitir 
a inefi ciência do legislativo 
em legislar para a sociedade e 
do executivo quanto a sua in-
capacidade fi scalizatória para 
fazer cumprir a lei, assim, não 
nos parecendo minimamente 
razoável a ideia de extinção da 
Justiça do Trabalho.



Sexta-feira, 11 de janeiro de 2019    | 3www.fmetropolitana.com.br
Ú
LT

IM
AS

 U
N
ID

AD
ES



4 Sexta-feira, 11 de janeiro de 2019
CIDADE www.fmetropolitana.com.br

Governo discute proposta de musicalização 
nas escolas com maestro João Carlos Martins
DA REDAÇÃO - O prefeito 
Guti recebeu ontem o ma-
estro João Carlos Martins 
para discutir a proposta 
de ensino de música clás-
sica nas escolas da rede 
municipal de educação e a 
criação de uma orquestra 
profissional, a partir da 
experiência do maestro 
com a Fundação Bachiana 
e seus diversos núcleos de 
musicalização espalhados 
pelo estado de São Paulo.

Para o prefeito, que 
estava acompanhado do 
secretário de Governo, 
Peterson Ruan, educação 
e cultura são essenciais 
para a formação dos ci-
dadãos e de profissionais 
criativos e com capacida-
de reflexiva. 

“O maestro João Carlos 
Martins contribuiu e con-
tinua contribuindo muito 
com a cultura no nosso 
país e é uma honra tê-lo 

aqui compartilhando suas 
bem-sucedidas experiên-
cias nessa área. Estamos 
estudando todas as pos-
sibilidades de viabilizar 
não apenas esse projeto, 
mas todos aqueles que fo-
mentem a cultura e edu-
cação em nossa cidade”, 
comentou Guti.

Martins destacou o po-
tencial cultural e econô-
mico do município e se 
colocou à disposição para 
colaborar com o projeto. 

“Guarulhos sedia o 
maior aeroporto da Amé-
rica Latina, onde estão 
localizadas grandes com-
panhias aéreas e de ser-
viços. Isso sem contar as 
milhares de empresas que 
também podem ser par-
ceiras dessa iniciativa. A 
música transforma e esta-
mos aqui para promover 
essa mágica”, finalizou o 
maestro. 

AGORA COM
DELIVERY

Unid. Itanhaém

13 99731-5668

Trevo da CESP - Cep 11740-000

Itanhaém / SP

R. José dos Reis Vieira Repolho,181

COMPRA · VENDE · ALUGA · ADMINISTRA

Av.Otávio Braga de Mesquita, 731 - Vila Fátima
CONSULTE O NOSSO SITE WWW.ATTUSIMOVEIS.COM.BR

VENDA E LOCAÇÃO WHATSAPP
FONE: 2279-3327 94758-6566

VENDE VENDE VENDE LOCAÇÃO

IMÓVEIS PARA TROCA SOBRADOS

Tenho vários imóveis 
para trocas: Terrenos/ 
Casas/Sobrados/Ap-

tos/Chácaras e imóveis 
na Praia. REF: 02.

SOBRADO BELA VISTA 
3 Dorms (1 suíte),sala, 

coz, área de serv, 2 
Wcs, 4 vagas de 

garagem, imóvel de 
esquina, ótima 

localização R$500.000 
AC apartamento como 
parte de pgto REF: 02

CASAS
IMÓVEL BELA VISTA

340 M² 10X34 + 1 Salão 
de 120 M² com wc, 
porta de aço 4x4, pé 

direito 5 m, + 1 casa de 
3 dorms,sala,coz, área 
de serv, 3 wcs, quintal, 

+ sobrado com 2 
dorms, sala, coz, área 

de serv, wc, inacabado. 
Escritura ok; Próx á Av. 

Otávio Braga 
R$550.000 Aceita 

apartamento REF:02.

CASA COCAIA 10X30 
2 IMÓVEIS

Casa com 3 dorms (1 
suíte), sala, coz, área de 

serv, 3 wcs, hidro, 
quintal, edícula, 3 vagas 
de garagem + sobrado 
com 2 dorms,sala, coz, 
área de serv, wc, quintal 
independente,água e luz 
individuais R$420.000 

FACILITA ! REF:02.

APARTAMENTOS

LOCAÇÕES COMERCIAIS

APTO MIKAIL 69 M²
2 Dorms, sala, coz, área 
de serviço, wc Garagem 

R$120.000 REF:02 

SALÃO VL. FÁTIMA 
220 M² , 1 Cozinha, 2 

wcs, 4 vagas na frente, 
ótima localização 
R$ 2.200 REF :02.

TERRENO  BELA VISTA 
20X40, Com docas, 
próximo á Av Otávio 

Braga, murado, 
R$7.000 REF:02.

TERRENOS

TERRENO PARAÍSO 
10X30, Com  4 casas de 

2 cômodos e wc, 
R$230.000, com 

R$100.000 de entrada 
REF:02.

2 TERRENOS  7 X 20
Soberana em frente ao 
comercial Esperança 

R$ 80.000 cada REF:02.

TERRENO P/ CHÁCARA
Cabuçu, 1000 m ², 

cercado R$40.000 Ac. 
Carro como parte de 
pagamento REF:02.

SALÃO
IMÓVEL BELA VISTA

Na Otávio Braga, 10x30 
com salão de 140 M² + 

4 Casas R$850.000 
REF:02

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS 

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS 

CASA COCAIA 
3 Dorms (1 suíte), sala, 

coz, 3 wcs, hidro, edícula,  
3 vagas de garagem 

R$1.500 REF:02.

CASA JD. ACACIO 
2 Dorms,sala, coz, 2 wcs, 
área externa coberta, área 

de serv, salão com 
churrasqueira 1 vaga de 
garagem R$ 1.200,00 

REF:02.

CASA VILA FÁTIMA 
2 Cômodos, wc, e 
garagem R$700,00

 REF:02.

CASA JD. SÃO 
FRANCISCO

3 Dorms (1 suíte), sala, 
coz, 2 wcs, quintal, 3 

vagas de garagem
R$ 1.200 REF:02

APTO MIKAIL 
Ao lado do supermercado 

X, 2 dorms, sala, coz, 
área de serv, vaga de 
garagem R$890,00 

REF:02.

CASA BELA VISTA
2 Dorms, sala, coz, área 
de serv, wc, R$750,00 

REF:02

CASA VILA FÁTIMA 
3 Dorms (1 suíte) , sala, 
coz, área de serv, quintal 

garagem R$1.300 
REF:02.

CASA MONTE CARMELO
2 Dorms, sala, coz, área 

de serv, wc, quintal, 
garagem R$1.000 

REF:02.

CASA JD. BELA VISTA 
1 Dorm, sala, coz, área de 

serv, wc, R$550,00 
REF:02.

SOBRADO COCAIA
2 Dorms, sala, coz, área 

de serv, quintal R$750,00 
REF:02.

Professor Jesus recebe prefeito Guti 
e prega harmonia entre os poderes
DA REDAÇÃO - O presidente da 
Câmara de Guarulhos Profes-
sor Jesus recebeu ontem, em 
seu gabinete, o prefeito Guti. 
O objetivo foi apresentar ao 
chefe do Executivo guaru-
lhense parte da nova equipe 
de secretários e diretores da 
Casa e alinhavar metas con-
juntas para o biênio que ago-
ra se inicia.

Professor Jesus ressaltou 
a importância de os dois po-
deres caminharem juntos: 
“Somos independentes, mas 
devemos nos harmonizar na 
busca pelo crescimento da ci-
dade e pela melhoria da qua-
lidade de vida da população. 
Sempre com muito trabalho, 
lisura, clareza e ampliando a 
participação de todos neste 
processo”, disse Jesus.

Guti, por sua vez, falou 
da importância do encontro. 
“O ideal é sair do gabinete e 

FOTO: NICO RODRIGUES

ter o contato real com o que 
acontece na cidade, incluin-
do os demais órgãos públi-
cos; Jesus é um parceiro leal 
e, com o apoio desta equipe, 
a maioria com larga experi-
ência na Câmara, certamen-
te fará um mandato ainda 
melhor do que foi o anterior, 
dois anos atrás”, prevê.

Um dos assuntos mais tra-
tados no encontro foi a entre-

ga do novo prédio da Câmara, 
localizado na antiga fábrica 
dos tapetes Lourdes, na Vila 
Augusta. “As obras estão ini-
ciadas e estamos nos progra-
mando para entregar o prédio 
pronto até o fi nal de 2020”, 
garantiu o presidente da Câ-
mara. “No que depender da 
Prefeitura, todo o apoio será 
dado para que a previsão se 
realize”, assegurou Guti.
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Cetesb autoriza uso de remediador 
de odores no aterro do Cabuçu
DA REDAÇÃO - A Companhia 
Ambiental do Estado de São 
Paulo (Cetesb) emitiu ontem 
um parecer favorável ao uso 
de remediador ambiental fí-
sico químico de odores no 
aterro sanitário, no Cabuçu.  
O produto é certifi cado pelo 
Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Na-
turais Renováveis (Ibama), 
sendo considerado 100% bio-
degradável e inofensivo a to-
das as formas de vida, será uti-
lizado para minimizar o mau 
cheiro proveniente dos resí-
duos orgânicos expostos após 
deslocamento de uma célula 
do aterro, incidente ocorrido 
no último dia 28.

De acordo com a Secretaria 
de Serviços Públicos, que tes-
tou o produto no início desta 
semana, a aplicação começará 
a ser realizada hoje, com a uti-
lização de caminhão pipa equi-

pado com jato direcional que 
atinge 40 metros de distância. 
Novas aplicações precisarão 
ser feitas a cada duas semanas.

O secretário de Serviços 
Públicos, Edmilson Ameri-
cano, ressalta o empenho da 
Prefeitura na resolução do 
problema. “Não estamos me-
dindo esforços para resolver 
a situação. Todos os passos es-
tão sendo tomados mediante 

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO - A Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) deve 
começar a usar em todo o 
estado o mesmo kit que a 
Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana de Gua-
rulhos (STMU) utiliza de for-
ma contínua em suas blitze 
da Lei Seca para detectar o 
uso de anfetaminas (os cha-
mados rebites que permitem 
ao caminhoneiro fi car acor-
dado por muitas horas), ma-
conha e cocaína.

A informação foi confi r-
mada na tarde desta quinta-
-feira (9) pelo superinten-
dente da PRF no Estado de 
São Paulo, Valmir Cordelli. 
“Tudo que é bom precisa ser 
copiado e, por isso, vamos 
seguir o exemplo de Guaru-
lhos. Vamos tomar essa ini-
ciativa”, explicou.

O superintende se referia 
ao caso do motorista, de 23 
anos, que dirigiu por mais 
de 14 horas na Régis Bitten-

Kit antidrogas de Guarulhos será usado pela 
Polícia Rodoviária Federal em abordagens 

estudos e cautela pelos técni-
cos envolvidos”, afi rmou.

Em nova inspeção ao ater-
ro sanitário municipal realiza-
da nesta quarta-feira (09), téc-
nicos da Cetesb certifi caram 
que o tanque de contenção de 
resíduos está impermeabili-
zado conforme orientação da 
companhia ambiental, como 
forma de evitar a contamina-
ção de áreas próximas.

court e foi perseguido por 60 
quilômetros por policiais ro-
doviários. Só parou após ter 
cinco pneus alvejados. Ele 
confessou ter usado cocaína.

O teste é muito simples: o 
motorista saliva por 30 segun-
dos em um aparelho que de-
tecta o consumo realizado em 
até 48 horas antes. O resultado 
é confi rmado por uma contra-
prova em laboratório.
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Sabesp recebe quase 2 mil reclamações 
de vazamentos em menos de 10 dias 
e zera fi la de atendimento

‘Saúde Agora’ promoveu mais de 
66 mil atendimentos em dois anos
DA REDAÇÃO - O Programa Saú-
de Agora encerra as atividades 
este ano com um saldo positi-
vo. Desde seu lançamento, em 
maio de 2017, até o fi nal do 
ano passado, o programa con-
tabiliza mais de 66 mil atendi-
mentos, por meio da abertura 
das Unidades Básicas de Saú-
de aos sábados. Criado com o 
objetivo de ampliar o acesso 
da população à assistência em 
saúde, a iniciativa ganhou a 
aprovação da população e tem 
benefi ciado principalmente as 
pessoas que não podem buscar 
tratamento durante a semana. 

O Saúde Agora oferece a 
oportunidade para as pessoas 
passarem em consulta médica 
aos sábados, mesmo sem agen-
damento prévio; realizar exa-
me de papanicolau (de preven-
ção do câncer de colo de útero) 
e testes rápidos para detecção 
do HIV, sífi lis e hepatites; co-

LUCY TAMBORINO - A Compa-
nhia de Saneamento Bási-
co do Estado de São Paulo 
(Sabesp) recebeu nesse 
ano 1.872 reclamações 
de vazamento de água e 
esgoto, segundo levan-
tamento até o dia nove 
deste mês. A companhia 
assumiu a gestão no dia 
1º de janeiro.

Nesse período foram 
realizadas 12.686 solici-
tações nos três canais de 
atendimento. As deman-
das originam-se de todas 
as regiões da cidade e, 
além dos vazamentos, os 
cidadãos também buscam 
sanar dúvidas sobre a fa-
tura, emissão de 2ª via da 
conta e sobre o abasteci-

mento. Outro pedido é 
a ligação de água em re-
sidências, comércios ou 
indústrias.

De acordo com a Sa-
besp, as fi las de atendi-
mento na cidade foram 
zeradas uma semana 
após assumirem as ope-
rações de distribuição e 
tratamento de água em 
Guarulhos. A medida foi 
realizada com a disponi-
bilização do atendimento 
via WhatsApp (99983-
4217) e do serviço de li-
gações gratuitas (0800-
011-9911), que ganhou 
reforço com a integração 
da equipe de apoio ao 
cliente do Saae de Guaru-
lhos ao time da Sabesp.

locar em dia a carteirinha de 
vacinação; participar de ativi-
dades de promoção da saúde; 
além de regularizar compro-
missos do Programa Bolsa Fa-
mília e do cadastro no E-SUS, 
entre outras coisas.

A abertura de UBS con-
tribuiu ainda para ampliar o 
número de atendimentos mé-
dicos na Atenção Básica, totali-
zando um acréscimo de 35.312 
consultas de 2017 para 2018, 

no comparativo de janeiro a 
setembro. O aumento é ainda 
maior quando confrontado 
os últimos dois anos: foram 
555.822 consultas realizadas 
de janeiro a setembro de 2016 
contra 641.955 no mesmo perí-
odo de 2018.

O programa retoma as ati-
vidades com a abertura das 
UBSs Acácio, Vila Carmela e 
Jardim Nova Cumbica, neste 
sábado (12), das 8h às 16h.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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Após saída de cubanos, apenas três vagas do 
Mais Médicos em Guarulhos não foram preenchidas

Funcionários do Stella Maris estão 
mais uma vez sem pagamento
MAYARA NASCIMENTO - Mais 
uma vez os funcionários do 
Hospital Stella Maris (HSM) 
não receberam o pagamento 
mensal. Enfermeiros, médi-
cos, funcionários adminis-
trativos e demais setores 
do hospital tiveram apenas 
20% dos vencimentos de ja-
neiro depositados em suas 
contas. Já os trabalhadores 
terceirizados ainda não re-
ceberam nada.

A situação já se arras-
ta desde o ano passado, já 
que desde fevereiro de 2018 
constam atrasos mensais no 
pagamento de todos os fun-
cionários. “O hospital nos 
disse que não tem previsão 
de quando será feito o pa-
gamento restante. Algumas 
pessoas que reclamaram so-
bre a situação foram demiti-
das”, contou um colaborador 
do setor de manutenção, que 

FOTO: PEDRO LACERDA

prefere não se identificar.
Em julho do ano passa-

do, a Folha Metropolitana 
já havia denunciado uma 
possível paralisação do cor-
po clínico devido à falta de 
pagamento. Os profissio-
nais sofrem há muito tempo 
com atrasos de pagamentos 
e isso afeta diretamente no 
atendimento aos pacientes 
que, com a desmotivação 
por parte dos trabalhadores 
da saúde, enfrentam filas e 
longo tempo de atendimen-
to na unidade.

O HSM recebe repasse 
de verba tanto da cidade 
quanto do Estado de São 
Paulo por atender pacientes 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS). A grave crise finan-
ceira que a instituição en-
frente já se arrasta há anos, 
principalmente devido à má 
gestão do hospital. Em agos-

DA REDAÇÃO - Após a saída 
dos profissionais cubanos 
do programa Mais Médi-
cos, apenas três das 28 va-
gas disponíveis na cidade 
não foram preenchidas.

Segundo a Secretaria da 
Saúde, do total de 11 va-
gas oferecidas na segunda 
chamada do Edital do Pro-
grama Mais Médicos, oito 

foram preenchidas. Os médi-
cos devem começar a traba-
lhar nos próximos dias. 

As três vagas remanes-
centes serão abertas para 
profissionais brasileiros 
formados no exterior na 
próxima chamada, que de 
acordo com o Ministério da 
Saúde, acontecerá nos dias 
23 e 24 de janeiro. 

As UBS contempladas 
com os profissionais fo-
ram Jardim Cumbica I, 
Ponte Alta, Seródio, Sobe-
rana, Cidade Martins, Pri-
mavera, Recreio São Jorge 
e Santa Lídia. Até o mo-
mento, foram preenchidas 
25 das 28 vagas abertas 
em Guarulhos com a saída 
dos médicos cubanos.

to de 2014 a ala de materni-
dade chegou a ser fechada 
tanto para os pacientes par-
ticulares quanto para o SUS, 
devido aos altos custos. 

Até o fechamento des-
ta edição não foi possível 
o contato com o Hospital 
Stella Maris.
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INTIMAÇÃO DE DEVEDOR EM PROCEDIMENTO EXECUTORIO 
ADMINISTRATIVO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da 
Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a 
todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possam, em especial ao Sr. MOACIR GUILHERME DA SILVA JUNIOR, brasilei-
ro, coordenador geral, RG. 22.990.069-0-SSP/SP, CPF/MF. 262.357.528-22, e 
sua mulher VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA, brasileira, servidora pública 
estadual, RG. 27.747.239-8-SSP/SP, CPF/MF. 296.470.358-29, casados pelo re-
gime da comunhão parcial de bens, posteriormente à 27/12/1977, residentes na 
Rua W Dois, n. 122, Residencial PA, Guarulhos/SP, que atendendo ao requerido 
por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF., (prenotado sob n. 313.432) foi instau-
rado o procedimento executório administrativo, em conformidade com o artigo 
26, parágrafo 1º da Lei federal 9.514 /97, da Alienação Fiduciária registrada sob 
n. 4, na matrícula n. 112.841, desta serventia, pela qual MOACIR GUILHERME 
DA SILVA JUNIOR e VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA, transmitiram-lhe 
em alienação fiduciária, o imóvel situado nesta comarca: Rua Fernando Luz, n. 
290, Apto n. 508, Bloco 11, Residencial Santa Mônica, Água Chata, Guarulhos/
SP. Com o intuito de proceder à intimação pessoal dos devedores, foram efetu-
adas diligências nos seguintes endereços: a-) Rua Fernando Luz, n. 290, Apto 
n. 508, Bloco 11, Residencial Santa Mônica, Água Chata, Guarulhos/SP- CEP: 
07251-365 (no próprio imóvel transmitido em alienação fiduciária), tendo o es-
crevente notificador certificado que: “...os destinatários mudaram-se do endereço 
indicado, há mais ou menos dois anos, para local incerto e não sabido, e o imóvel 
encontra-se locado.” Conforme informações prestadas pelo Sr. Jo Paulo de Melo 
Silva, que se apresentou como porteiro do condomínio (certidões de fls. 16 e 
24); b-) Rua W Dois, n. 122, Residencial Parque Cumbica, Guarulhos/SP- CEP: 
07174-501 (no endereço dos devedores constante no registro aquisitivo), tendo 
o escrevente notificador certificado haver obtido informações no local que: “...os 
destinatários mudaram-se do endereço indicado para local incerto e não sabido. 
Conforme informações prestadas pelo Sr. Cícero Rodrigues, que se apresentou 
como pai da destinatária, se recusando a dar maiores informações” (certidões de 
fls. 80 e 88). Diante desse quadro, a credora exequente requereu a intimação por 
edital dos devedores: MOACIR GUILHERME DA SILVA JUNIOR e VERA LUCIA 
RODRIGUES DA SILVA, 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 co-
marca 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 in-
timação por edital, pelo despacho de fls. 92, 93 e 94. Assim, pelo presente, ficam 
os referidos fiduciantes (MOACIR GUILHERME DA SILVA JUNIOR e VERA LU-
CIA RODRIGUES DA SILVA), intimados para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 
DIAS, a contar da última publicação deste edital, (que será feita em 3 (três) dias 
consecutivos, compareçam ao 1º Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos/
SP, sito à Rua Dona Olinda de Albuquerque, nº157, Jardim São Paulo, Gua-
rulhos / 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 
10/12/2018 perfazia o valor de R$ 21.166,46 (vinte e um mil, cento e sessenta 
e seis reais e quarenta e seis centavos), corresponde ao principal (prestações 
até hoje vencidas) e seus encargos contratualmente convencionados, devendo 
ser acrescidas ao valor acima: a) As prestações que se vencerem até a data do 
efetivo pagamento; b) Os acréscimos correspondentes a atualização entre o dia 
de hoje e o do efetivo pagamento (os quais constam da planilha apresentada pela 
exequente, que encontra-se acostada ao procedimento executório; c) As despe-
sas ocorridas com o procedimento executório administrativo. O não pagamento 
do débito dentro do prazo supramencionado (15 dias) implicará na CONSOLI-
DAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA CREDORA FIDUCIÁRIA. Assim, ex-
pediu-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 Municí-
pio. Guarulhos, 11 de dezembro 2018.

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA
Oficial Delegado

EDITAL

Manuel Sanches de Almeida
Oficial

CNPJ n. 51.260.743/0001-31

Seletti

2 Marias Nutrição Saudável

Suco Bagaço

O cardápio oferece opções ricas em vitaminas que melhoram as defesas 
do corpo, proteínas que fazem bem aos músculos, carboidratos que aumen-
tam a disposição, minerais que fazem bem aos ossos, Ômega 3 para o co-
ração e fibras que fazem bem à forma física. São receitas exclusivas desen-
volvidas por uma equipe de chefs e nutricionistas. . Localização: avenida 
Bartholomeu de Carlos, 230 – Loja LUC 4026A – Jardim Flor da Montanha. 
Maiores informações: 2485-1062.

Nação Verde
Criada em 2010, a rede de franquias Nação Verde é especializada em produtos 

naturais, integrais, orgânicos e ecológicos. Com temperos leves e alimentos saudá-
veis, o local oferece uma variedade de produtos, incluindo refeições que podem ser 
consumidas na loja a qualquer outra ou para viagem. Uma das opções de almoço 
é o filé mignon com cebola, abobrinha assada com queijo mussarela sem lactose 
e molho de tomate caseiro com acompanhamento de arroz integral. Localização: 
rua Jaiminho, 51 – Jardim Maia. Maiores informações:2229-1611 ou 94747-0636.

A 2Marias Nutrição Saudável promove o hábito da alimentação saudá-
vel e orgânica através de produtos práticos, saborosos e orgânicos. Com 
um cardápio variado, o restaurante oferece opções de pratos com carne, 
frango, peixe, vegetarianos, vegano, sopas, caldos, além de pizzas integrais. 
Há, ainda, opções low carb, sem leite, sem glúten, saladas, sucos e especiais 
para as crianças. Localização: avenida Doutor Renato de Andrade Maia, 
292 – Maia. Maiores informações: 2656-3003

A alimentação natural é a grande tendência do futuro. Por isso, o Suco Bagaço 
foca a alimentação natural aliada com muito sabor. Dessa forma, o local dispo-
nibiliza diversas opções para os clientes. Além de sucos, sucos verdes o cardápio 
conta, ainda, com saladas, saladas de frutas, lanches naturais, açaí, iogurtes, entre 
outros. Localização: Internacional Shopping Guarulhos, rodovia Presidente Du-
tra, Saída 225 - Vila Itapegica. Maiores informações: 0800 772 6996.

Alimentação natural ganha cada 
vez mais adeptos em Guarulhos

DA REDAÇÃO - Atualmente há uma 
maior preocupação em fazer uma 
alimentação saudável, de forma que 
proporcione saúde, energia, leveza, 
vitalidade, beleza e bem-estar. Essa 
preocupação vem impulsionando os 

FOTO: DIVULGAÇÃO

restaurantes que apostaram nesse 
segmento que vem crescendo a cada 
dia. Por isso, a Folha Metropolitana 
selecionou lugares em Guarulhos 
onde é possível apreciar uma refei-
ção saudável e de qualidade.
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Estado permite o parcelamento do 
IPVA por meio do cartão de crédito
DA REDAÇÃO - A Secretaria 
da Fazenda e Planejamento 
assinou nesta semana con-
vênio com duas operadoras 
fi nanceiras que permitirá ao 
contribuinte realizar o parce-
lamento do Imposto Sobre 
a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) 2019 
por meio do cartão de crédi-
to, contemplando também o 
pagamento do Seguro de Da-
nos Pessoais Causados por 
Veículos Automotores de 
Via Terrestre (DPVAT) e o 
Licenciamento. Essa medida 
busca aliviar o peso das con-
tas de início de ano no bolso 
dos contribuintes.

Essa nova modalidade já 
está sendo aceita desde on-
tem e é válida apenas para 
débitos não inscritos na dívi-
da ativa, ou seja, para o calen-
dário deste ano. Os interes-
sados precisam comparecer 
a um dos endereços de aten-
dimento das credenciadas - 
até o momento as empresas 
Fintech Taki e PinPag – com 
o Renavam (Registro Nacio-
nal de Veículo Automotor) e 
realizar o pagamento do im-
posto por meio das máquinas 
de POS (Ponto de Venda, do 
inglês Point of Sale).

“O proprietário deverá 
entrar no site da Secretaria 
da Fazenda e Planejamento 
para consultar o ponto de 

atendimento mais próximo. 
Ao pagar o imposto pre-
sencialmente, receberá dois 
comprovantes: o da transa-
ção do crédito e da quitação 
do débito de IPVA”, explica 
o secretário Henrique Mei-
relles. “Os valores pagos ao 
correspondente bancário 
são repassados ao cofre do 
governo de forma imediata. 
Isso representa segurança 
para o cidadão, que tem seu 
débito quitado, e para o Es-
tado, que tem a garantia do 
recebimento do recurso”.

As empresas terão auto-
nomia para defi nir o número 
de parcelas e adequar a me-
lhor negociação com o con-
tribuinte. Para consultar os 
endereços das credenciadas, 

FOTO: DIVULGAÇÃO/GOVERNO DE SÃO PAULO
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acesse https://portal.fazenda.
sp.gov.br (a lista de endere-
ços estará disponível no por-
tal até o fi nal do dia).

A medida, regulamen-
tada pela resolução SF nº 
130/2018, publicada na edi-
ção do dia 17 de dezembro 
de 2018 do Diário Ofi cial do 
Estado, cria um ambiente 
seguro para os proprietá-
rios de veículos, que têm a 
garantia de que o imposto 
recolhido foi repassado a 
Secretaria Estadual da Fa-
zenda e Planejamento. Os 
recursos do imposto são in-
vestidos pelo governo esta-
dual em obras de infraestru-
tura e melhoria na prestação 
de serviços públicos como 
os de saúde e educação.

Balanço
Em 2018, a produção de veículos no país cresceu 6,7% 

na comparação com 2017. Entre janeiro e dezembro do 
ano passado, 2.880.000 de veículos foram produzidos no 
país, enquanto em 2017 foram fabricados 2.699.000.

Entre janeiro e dezembro de 2018, 2.566.000 de veícu-
los [o que engloba veículos leves, caminhões e ônibus] fo-
ram licenciados no país, segundo dados do Registro Nacio-
nal de Veículos Automotores (Renavam) e Departamento 
Nacional de Trânsito (Denatran), aumento de 14,6% em 
comparação a 2017. É o terceiro ano consecutivo de cresci-
mento na produção e no mercado, que vinha apresentan-
do queda desde 2012.

Fábricas estimam alta de 11,4% no 
licenciamento de veículos novos
DA REDAÇÃO - A Associação 
Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores (Anfa-
vea) espera que as vendas de 
veículos novos em todo o país 
cresçam 11,4% em 2019, com 
o licenciamento de mais de 
2,860 milhões de unidades.

A expectativa é de que a 
produção também cresça até 
o fi m deste ano, com aumen-
to de 9% em relação ao ano 
passado. Quanto às exporta-
ções, no entanto, a estimativa 
é de queda de 6,2% em com-
paração a 2018, disse nesta 
semana Antonio Megale, pre-
sidente da entidade.

“Acreditamos que as re-
formas irão acontecer, prin-
cipalmente a da Previdência, 
qualquer que seja essa refor-
ma, mais ou menos profunda. 
Acreditamos também que a 
infl ação continuará controla-
da e que os juros continuarão 

baixos. Nós temos uma situ-
ação boa de crédito, já que o 
nível de inadimplência está 
muito baixo, o mais baixo dos 
últimos anos. Com isso, os 
bancos estão mais dispostos 
a emprestar dinheiro. E esta-
mos apostando no crescimen-
to do PIB [Produto Interno 
Bruto] entre 2,5% e 3%”, disse.

94222-6099 96192-1465

TEM SEMPRE UMA  COM SEU ESTILO YAMAHA QUE COMBINA

11/01/2019
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+ 36 X DE R$ 412,00
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3/odu. 4/nona. 5/cânon — lenin. 6/martim. 10/canabidiol.

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

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

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

Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DiVUlgAçãO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PEIXES: Bom aspecto astral para novos empreendimentos imobiliários. Falta 
de constância poderá prejudicar seus objetivos financeiros e profissionais. 
Dê mais atenção aos assuntos relacionados com as pessoas de sua família.
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estradas, ao entrar em contato com máquinas, fogo e eletricidade e com 
tudo que possa lhe prejudicar fisicamente. Êxito em assuntos ocultos.
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LEÃO: Um aspecto astral poderoso está contribuindo para uma 
ampliação de seus poderes intelectuais e de sua capacidade de 
progredir profissional e financeiramente. Tome novas decisões.

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

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

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

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

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

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

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

21 MAR.
20 ABR.

21 ABR.
20 MAI.

21 MAI.
20 jUN.

21 jUN.
21 jUL.

22 jUL.
22 AGO.

23 AGO.
22 SET.

23 SET.
22 OUT.

23 OUT.
21 NOV.

22 NOV.
21 dEz.

22 dEz.
20 jAN.

21 jAN.
19 fEV.

20 fEV.
20 MAR.

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

Suburbicon – Bem-Vindos ao 
Paraíso analisa o racismo

DiVUlgAçãO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PEIXES: Bom aspecto astral para novos empreendimentos imobiliários. Falta 
de constância poderá prejudicar seus objetivos financeiros e profissionais. 
Dê mais atenção aos assuntos relacionados com as pessoas de sua família.
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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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tudo que possa lhe prejudicar fisicamente. Êxito em assuntos ocultos.
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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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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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ESCORPIÃO: Período que promete sucesso nas investigações, nas pesquisas 
e na medicina. Sua inteligência será exaltada, devido ao bom aspecto dos 
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SAGITÁRIO: Os astros muito o beneficiarão em todos os sentidos. Todavia, 
continue zelando pela saúde e prevenindo-se contra acidentes e inimigos 
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 
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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: Aumentará bastante a sua pressão arterial neste 
momento, conteúdo deve tentar fazer o possível para 
eliminar as infl uências do Sol em sua constelação. 

TOURO: Você irá ter grandes problemas para ir em busca 
de algo muito complexo para alguns momentos, mas o 
planeta Júpiter pode te auxiliar agora. 

GÊMEOS: As pessoas durante este dia terão contato 
apenas com sua característica mais voltada para atuar de 
forma inconsistente. 

CÂNCER: No decorrer deste dia você irá alimentar uma 
característica mais reticente do que o normal. Fique 
distante dos problemas agora.

LEÃO: Você se apresentará com uma desenvoltura bem 
superior do normal agora, a sua lealdade será algo bom 
para você. 

VIRGEM: Com uma boa humildade irá ajudar a fazer 
algumas coisas das quais estavam a algum tempo paradas 
e sem uma execução correta. 

LIBRA: O termo especial para este dia será atuar 
diplomaticamente, chegará lá com ajuda de alguém mais 
próximo agora. 

ESCORPIÃO: Sua vontade maior irá se apresentar na for-
ma de uma determinação fora do normal agora. Caminho 
aberto para você chegar aonde tanto quer.

SAGITÁRIO: Sua habilidade para pensar estará muito 
mais fortifi cada agora nesta sua vida. O fogo lhe trará um 
bom humor diferenciado para você agora.

CAPRICÓRNIO: As coisas irão fi car muito bem neste 
momento, tudo irá se mostrar um pouco mais interessan-
te para com a sua relação amorosa. 

AQUÁRIO: O seu pensamento irá encontrar um ponto 
chave para superar alguns problemas de maior monta 
neste dia. 

PEIXES: Trará para você algumas coisas que valorizam 
e muito a questões que são muito importantes agora. 
Precisará apresentar uma melhor resistência.

DA REDAÇÃO - Com a chegada 
das férias, o Internacional 
Shopping recebe uma ati-
vidade especial para pais e 
fi lhos. O espaço Lego Cons-
trutores do Amanhã, volta-
do a todas as idades e com 
uma área kids, fi ca no local 
de 07 de janeiro a 03 de fe-
vereiro. Será possível criar 
tudo o que a imaginação 
permitir, como casas, pré-
dios, animais, pontos turís-
ticos, carros, entre outros.

No Espaço Kids, criado 
para envolver os pequenos 

Internacional Shopping recebe 
espaço Lego durante as férias
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desde cedo nas atividades 
com as peças, é possível 
aprender brincando. Os 
adultos podem ensinar seus 
fi lhos os nomes das cores, 
dos animais ou objetos, por 
exemplo, criando um am-
biente educativo, sem perder 
a diversão. As peças Lego uti-
lizadas no espaço são desen-
volvidas especialmente para 
crianças a partir de 18 me-
ses, com tamanhos maiores 
e quinas arredondadas.

Além disso, o público po-
derá interagir com esculturas 

de diferentes tamanhos e te-
mas que fi carão expostas pe-
los corredores do Internacio-
nal Shopping. Os produtos da 
Lego marcam diversas gera-
ções por representarem temas 
importantes para a educação 
dos pequenos, envolvendo 
criatividade, diversão e a inte-
gração entre pais e fi lhos.

O Espaço Lego fi ca no 
Piso Térreo do Internacio-
nal Shopping de segunda-
-feira a sábado, das 12h às 
22h, e aos domingos e feria-
dos, das 14h às 20h.
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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

Aluguel de Máquina

Ind. Profi ssional

MOÇAS MAIORES
Admite-se para Trabalhar 
em Privê região Guarulhos 
. F.: 96655-6443 wastsp
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
ATELIER CONTRATA
Líder de Produção. Inte-
ressados Enviar Cv.  rh@
casapleta.com.br  ou Via  
Whatsap F.: 94331-5365 .
VIDRACEIRO
c/ exp. em Temperados  p/ 
região de Guarulhos. F.: 
98210-2483 whats.
PROFº E ESTÁGIARIO 
ED. FÍSICA
p/ Academia, enviar CV. p/ 
wervesonbrito@bol.com.br

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.
CASA COCAIA
3 Dorms., 1 vaga de gar. 
R$ 1.000,00. F.: 94750-
8446 c/Ivani.

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

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
EVELLYN 50a.
Bahiana ! Ela esta de Volta 
!, p/ fazer amor gostoso. 
Atend.  10:00 as 18hrs. F.: 
99670-0958

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.

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

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

97380-7685

CIDADE
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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
CASA TABOÃO GRU.
Terreno 6x25 c/ 3 casas e 
c/gar p/ 2 autos. 280 Mil. F.: 
2469-3605/ 97423-5226.

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.

11 4210-1371

FALE COM
NOSSA

REDAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO 
DE ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DE GUARULHOS, 
APROVAÇÃO DE ESTATUTO E ELEIÇÃO DA PRIMEIRA DIRETORIA A SER REALIZADA EM 
19/01/2019. Ficam convocados todos os interessados, nos termos do artigo 53, “caput”, da 
Lei no 10.406 de 10 de janeiro de 20102, (Código Civil Brasileiro), para a realização da 
Assembléia Geral de Constituição de Associação, aprovação de Estatuto e Eleição da 
Primeira Diretoria a realizar-se no próximo dia 19/01/2019, no espaço localizado à Rua 
Cacilda Caçapava de Oliveira, n. 35 – Jardim Paraventi, Guarulhos – SP. A convocação 
dar-se-á às 9h do dia mencionado, onde instalar-se-á a Assembléia para deliberar sobre a 
seguinte.
ORDEM DO DIA:
1) constituição da Associação de ciclismo SRT - Speed Race Team Pro Cycling; 
2) apreciação e aprovação de Estatuto Social; 
3) eleição para os órgãos e dirigentes da associação para o primeiro mandato; 
4) de�nição da sede provisória. 
O presente Edital de Convocação é publicado em jornal de circulação local/regional. 

Guarulhos/SP, 11 de janeiro de 2019. 
Marcos Aurélio da Silva Prates Convocante 

CENTRO SP
 METRÔ SÃO BENTO/SP

 TRABALHADORES E APOSENTADOS 

LIGUE AGENDE SEU HORÁRIO E
 TENHA EM MÃOS PIS

SE VOCÊ TEVE REGISTRO 
ENTRE 1986 A 1992 PODE 
TER VALORES DE PLANO 
COLLOR PARA RECEBER.

  CONSULTA GRATUITA, 
SÓ PAGUE APÓS RECEBER

(011) 3101-2439 Drª Tatiana
96960-4907/ 96060-4837

QUEM TEM 60 ANOS, 
ESTAMOS FAZENDO 

APOSENTADORIA 
GRATUITAMENTE

VEÍCULOS

Autos

TORO VOLCANO 
2018/2019
2.0 turbo, Vermelho Tribal   
Único dono - 19.500 km   
Primeira revisão na conces-
sionária será c/20.000km   
Valor - 114 Mil . F.: (11) 
99981- 9494

Um pouco de burocracia

Escritório compartilhado Beleza de última hora

Lounges para não vips

Cabines para sono e banho
É possível tomar uma 

ducha pagando por hora no 
Fast Sleep Repouso e Banho. 
O serviço, administrado pela 
rede hoteleira Slaviero, aluga 
chuveiros por uma hora ao 
custo de R$ 48,88 por pessoa. 
Não é necessário reservar. 
Preço: primeira hora custa 
R$ 125,84 por pessoa, mais 
R$ 35, em média, por hora 
adicional. Onde fi ca: Termi-
nal 2, no piso térreo da Asa 
D. Telefone: 2445-2356. 

Cinco serviços que o Aeroporto de Cumbica oferece e são pouco conhecidos
FOTO: MAYARA NASCIMENTO

DA REDAÇÃO - Um espaço 
compartilhado de trabalho 
- coworking, no idioma em-
preendedor - abriu as portas 
em dezembro no Aeropor-
to de Cumbica. O principal 
aeroporto do país, que du-
rante décadas abrigou uma 
estrutura acanhada, vem 
aumentando a variedade de 
serviços disponíveis em seus 
terminais nos últimos anos. 
A seguir, algumas opções 
que talvez você ainda não te-
nha descoberto.

Sabe o certifi cado inter-
nacional de vacina contra 
febre amarela que uma lista 
cada vez maior de países exi-
ge dos viajantes? É possível 
emiti-lo no posto da Anvisa 
que fi ca no próprio aeropor-
to de Guarulhos. O posto é 
procurado por cerca de 300 
passageiros por dia; agendar 
é indispensável. Você terá de 
acessar o site viajante.anvisa.
gov.br e se cadastrar. O posto 
funciona das 8h às 12h e das 
13h às 17h. Fica no piso de 
desembarque do Terminal 2. 
Telefone: 2445-4435.

O Executive Lounge, 
no Terminal 3, dentro da 
área de embarque, cobra 
entrada de US$ 50 a US$ 
70 por pessoa, dependen-
do do horário. Telefone: 
2445-7112. No Star Allian-
ce Lounge, no mesmo lo-
cal, a tarifa de US$ 70 para 
entrada inclui, além da 
alimentação, direito a ba-
nho. Telefone: 2445-7339. 
No Terminal 2, o Villa Gru 
funciona das 7h às 23h. 
O passe diário para uma 
pessoa custa R$ 115. Tele-
fone: 2445-2145.O Urban Cowork Airport 

é o primeiro espaço nesse 
tipo em aeroportos na Amé-
rica do Sul. Tem 70 posições 
de trabalho, cinco salas de 
reunião e duas de treinamen-
to, e capacidade para receber 
até 80 pessoas ao mesmo 
tempo. Preço: R$ 50 pela pri-
meira hora, mais R$ 40 por 
hora adicional. Onde fi ca: 
Terminal 2, no mezanino, 
acima dos guichês de check-
-in. Telefone: 2445-2840.

No piso de embarque 
do Terminal 2, a Barbea-
ria Big Boss cobra a partir 
de R$ 55 pela barba, e de 
R$ 65 pelo corte de cabe-
lo. Funciona das 7h às 22h 
de segunda a sexta-feira; 
sábado, fecha às 20h e do-
mingo, às 16h. Agende: 
99972-1884. O Terminal 
3 tem o salão Check-in da 
Beleza, no mezanino, que 
funciona das 7h às 22h. 
Agende: 2445-7454.
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