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Flamengo e São Caetano 
se enfrentam pela 

Copinha neste sábado 

Projeto ‘De Olho no Duto’ 
promove um dia de circo 

no município 
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Cotações Selic (ano)
Dólar Euro

6,5% R$  998
Salário Mínimo 181

Disque-Denúncia Além de ajudar a enfrentar o calor, a ideia é oferecer um 
diferencial na forma de apresentação dos alimentos”, Gilberto 
Nogueira Penido, chefe de divisão técnica do ZoológicoBovespa

Flamengo e São Caetano 
se enfrentam pela 

Copinha neste sábado 

Projeto ‘De Olho no Duto’ 
promove um dia de circo 

no município 
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+0,15%
R$ 3,71

Animais do Zoo de Guarulhos 
recebem picolés devido às 
altas temperaturas registradas

Pág. 4
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Hospital Stella Maris recebeu mais de R$ 35 
milhões em repasses da prefeitura em 2018
Ainda assim, médicos, enfermeiros, funcionários administrativos e demais setores do hospital tiveram apenas 20% dos 
vencimentos de janeiro depositados em suas contas; trabalhadores terceirizados ainda não receberam nada

Estado estuda alternativas para ligar 
Linha Jade ao Aeroporto de Cumbica

Fernão Dias completa 60 anos com 
queda de 54% das mortes na rodovia
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R$ 4,25
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CALOR- As altas temperaturas registradas são um convite para um dia nas praias do Brasil

ANOTE

FOTO: RENAN CALIXTO

     Até o dia 30 de 
janeiro, diariamente 
das 9h às 22h, o 
Salão de Exposições 
do Adamastor Centro 
apresenta “Os Meus 
Sonhos Sonho Eu”, 
mostra coletiva de 
artistas da cidade 
ligados às Artes 
Visuais. A entrada 
para a visitação da 
exposição é gratuita, 
tem classifi cação livre 
e promete causar 
um impacto visual 
com a profusão de 
cores utilizadas. Sob 
curadoria de Marcos 
Paulo Feliciano, o Pato, 
a exposição reúne 
trabalhos gráfi cos 
de sua autoria e de  
artistas como Bemik, 
Bera, Beth, Biro, Bugi, 
Chiss, Claudinei M, Cris, 
Cyrackz, Fernando FND, 
Goro, entre outros.

     Desde o dia 2 de 
janeiro, o serviço de 
ligação gratuita do 
Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae) 
de Guarulhos possui 
um novo número: 
0800-011-9911. Quem 
ligar para o antigo 
(0800-101042) ouvirá 
uma mensagem, 
que fi cará por tempo 
indeterminado, 
informando o novo 
telefone, pertencente à 
Sabesp. O atendimento 
permanecerá 24 horas.
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‘Saúde e Paz! O resto, 
a gente conquista’.

Verde, siga; amarelo, atenção; ver-
melho, pare. Essas informações bási-
cas que disciplinam a boa conduta 
no trânsito são conhecidas por todo 
o mundo. Eu visito com frequência 
duas cidades do interior paulista, Ser-
ra Negra e Piratininga, nas quais não 
há sequer um semáforo. Por outro 
lado, existem vários em Vila Galvão. 
Somente para deixar a minha mora-
da e rumar para a zona norte da Ca-
pital, eu preciso superar cinco faróis.

No dia 21/12, ao transitar pela rua 
Sete de Setembro eu observei acen-
der a luz amarela; imediatamente, 
desacelerei o carro até zerar a velo-
cidade. Ato contínuo, uma jovem se-
nhora, com o seu fi lho no colo, veio 
ao meu encontro. Ela vive do auxílio 
generoso dos motoristas que param 
diante da faixa do pedestre. 

Na ocasião, porém, aquela mu-
lher foi minha professora na Escola 
da Vida. Ao ouvir dela a solicitação 

PONTO
DE VISTA

de uma moeda, eu percebi estar sem 
condições de atendê-la. “Não tem pro-
blema”, ela se adiantou. E emendou: 
“Neste período de festas, eu desejo ao 
senhor e a sua família ‘Saúde e Paz’, 
porque o resto a gente conquista”. Eu 
agradeci os sinceros votos e os retri-
buí. O sinal abriu. 

Aquelas palavras, porém, fi caram 
ecoando na minha mente. Foi quan-
do concluí que o maior mérito da 
mensagem residia na situação vivida 
por quem a pronunciou. Lição 1) Não 
haveria novidade se as nobres pala-
vras houvessem sido emitidas por 
alguém com sucesso material, cuja 
profi ssão lhe proporciona o sustento 
físico e também a realização de seus 
objetivos; e Lição 2) Saúde e Paz são 
valores imensuráveis, que exigem do 
seu benefi ciário  considerável empe-
nho, e ainda dependem de fatores 
externos a viabilizá- los. Pode-se tra-
balhar por toda a existência terrena, 
sem que esses bens tão preciosos se-
jam alcançados. 

‘O resto’, como ensinou a nossa 
irmã, conquista-se cultivando a em-
patia – que é a possibilidade de se 
enxergar na situação do próximo. Nas 
viradas de ano, costuma-se fazer pla-
nos; eu também tenho os meus para 
2019: abraçar mais e enviar menos 
mensagens virtuais; interagir com as 
pessoas, em especial aquelas que eu 
ainda não conhecia (o aprendizado 
é imenso); ser generoso ao sorrir e 
melhorar o dia de quem eu encontrar 
pelo caminho; e, por fi m, respeitar o 
verde da esperança, especialmente 
quando estiver dentro do coração de 
uma pessoa sábia e humilde.

“A humildade é o primeiro 
degrau para a Sabedoria”. 
(São Tomás de Aquino)

JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO
55 anos,  palestrante 
e presidente da Academia 
Guarulhense de Letras (2016-18);
jaugusto.pinheiro@uol.com.br

Fazenda informa relação de bancos que 
recebem o pagamento do IPTU 2019

EDP atendeu 2.289 ocorrências com 
pipas na rede elétrica em Guarulhos

Prefeitura retifi ca portaria e publica lista de 
comparecimento de ex-comissionados ao DRH

A prefeitura possui convê-
nios com os bancos Itaú, San-
tander e Bradesco para o paga-
mento do IPTU do exercício 
de 2019. Já o Banco do Brasil, 
a Caixa Econômica Federal e 
o Banco Cooperativo do Bra-
sil - Bancoob serão convocados 
para a assinatura dos contratos 
na próxima semana. Além dis-
so, correspondentes bancários 
(lotéricas, comércios autori-

zados, lojas credenciadas, etc) 
também oferecem o serviço.  

Os primeiros vencimen-
tos do tributo variam entre 
28 e 30 de janeiro, de acordo 
com o CEP do contribuinte. A 
pontualidade no pagamento 
garante o congelamento do 
valor do exercício de 2017, 
seja à vista ou parcelado, e 
10% de desconto para o paga-
mento em cota única.

Empinar pipa é uma brinca-
deira saudável e bastante prati-
cada por crianças e até mesmo 
adultos. Durante as férias esco-
lares, a atividade é ainda mais 
comum e, por isso, a EDP refor-
ça orientações para um brincar 
seguro, principalmente longe 
das redes elétricas. 

Em 2018, a EDP registrou 
2.289 ocorrências de pipas 
na rede elétrica que abastece 

Guarulhos, deixando 173.294 
clientes sem energia em algum 
momento do ano. Para o aten-
dimento, as equipes da conces-
sionária são deslocadas para 
realizar o reparo e a limpeza 
da rede danifi cada, que, na 
maioria dos casos, tem a cama-
da protetora da fi ação cortada 
pela linha da pipa, interrom-
pendo o fornecimento para a 
região.

A prefeitura retifi ca no Di-
ário Ofi cial desta sexta-feira 
(11), a Portaria 2415/2018, de 
17 de dezembro de 2018, e 
publica lista prioritária e geral 
com nomes de ex-comissiona-
dos que devem comparecer, a 
partir desta segunda-feira (14), 
ao Departamento de Recursos 
Humanos (DRH) para ciência 
das planilhas com os cálculos 
para o pagamento. A ordem de 
comparecimento respeita as 
prioridades previstas no inciso 
I do artigo 6º dessa portaria, 

contemplando pessoas idosas 
com idade igual ou superior a 
60 anos.

Pessoas acometidas por 
doença grave ou pessoa com 
defi ciência deverão compare-
cer de 21 a 25 de janeiro ou de 
28 a 1º de fevereiro. O atendi-
mento diário estará restrito às 
50 primeiras pessoas. Os ex-
-servidores comissionados de-
verão comparecer ao DRH, na 
data descrita, das 8h às 16h30, 
para ciência das planilhas com 
os cálculos para o pagamento. 

ACONTECE
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Tem início aplicação de remediador 
de odores no aterro do Cabuçu

Prefeitura repassou mais de R$ 35 milhões para o 
Hospital Stella Maris em 2018
MAYARA NASCIMENTO - Em todo o 
ano passado a prefeitura repas-
sou mais de R$ 35,1 milhões 
para o Hospital Stella Maris 
(HSM). Os repasses do gover-
no municipal se devem ao fato 
do HSM atender pacientes do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

Já o governo estadual in-
formou que, devido à falta de 
documentação, a unidade per-
deu o montante de R$ 200 mil 
em 2018 proveniente de uma 
emenda parlamentar.

Mesmo com os altos valo-

FOTO: PEDRO LACERDA
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res recebidos, os funcionários 
do hospital não receberam o 
pagamento mensal. Enfermei-
ros, médicos, funcionários ad-
ministrativos e demais setores 
do hospital tiveram apenas 
20% dos vencimentos de janei-
ro depositados em suas contas. 
Já os trabalhadores terceiriza-
dos ainda não receberam nada.

A Secretaria de Saúde de 
Guarulhos informou que re-
passou à Congregação das Fi-
lhas de Nossa Senhora Stella 
Maris, via SUS, R$ 29,1 mi-

lhões, em 2017 e igual valor 
em 2018. Além disso, há o 
repasse da subvenção social, 
que totalizou R$ 6 milhões, em 
2017, e mesmo valor em 2018, 
somando assim o repasse total 
de R$ 35,1 milhões.

O Departamento Regional 
de Saúde (DRS) da Grande São 
Paulo esclareceu que o Hospi-
tal Stella Maris é uma unidade 
fi lantrópica que não possui 
convênios com estado. O DRS 
afi rmou que no ano passado 
foi liberada uma emenda par-

DA REDAÇÃO - A prefeitura ini-
ciou nesta sexta-feira (11), a 
aplicação do remediador am-
biental físico químico de odo-
res no aterro sanitário muni-
cipal, no Cabuçu. A ação visa 
amenizar o mau cheiro emiti-
do pelos resíduos orgânicos em 
decomposição expostos após o 
deslocamento de uma das célu-
las do aterro, no último dia 28.

O secretário de Serviços Pú-
blicos, Edmilson Americano, 
acompanhou o procedimento 
junto a técnicos e engenheiros 
da Pasta. “Os resultados foram 
bastante satisfatórios. Espera-
mos assim amenizar boa par-
te do desconforto que o mau 
cheiro vindo do aterro tem 

LUCY TAMBORINO - Quem chega 
ao Zoológico de Guarulhos 
pela manhã se depara com 
uma cena inusitada: animas 
das mais variadas espécies 
com picolés e aves debaixo 
de jatos de água. A ação faz 
parte do planejamento do 
local para amenizar as altas 
temperaturas registradas 
nos últimos dias na cidade. 

O casal de leões Maia e 
Nero, que são carnívoros, sa-
borearam gelados de carne e 
sangue, já as aves, de suco de 
goiaba, milho e banana e, o 
gato-mourisco, como outros 
felinos, de peixe. O cardápio 
diferenciado é servido em 
média uma vez por semana 
como enriquecimento da die-
ta. Os alimentos fazem parte 
rotina dos animais, mas são 
servidos congelados para se-
rem saboreados em tempos 
de altas temperaturas. 

“Além de ajudar a enfren-
tar o calor, a ideia é oferecer 
um diferencial na forma de 
apresentação dos alimentos. 
Se você transforma isso em 
rotina perde a característica 
de enriquecimento”, explica 
Gilberto Nogueira Penido, 
chefe de divisão técnica do 
Zoológico. 

Alguns animais contam 

lamentar no valor de R$ 200 
mil para a unidade, entretanto 
a mesma não entregou a docu-
mentação referente à licença 

de funcionamento.
Questionado o HSM não se 

pronunciou até o fechamento 
desta edição.

Atualização
A partir desta sexta-feira (11), a Prefeitura de Guaru-

lhos coloca à disposição dos cidadãos página em seu por-
tal na internet (www.guarulhos.sp.gov.br) especialmente 
dedicada à atualização das informações relacionadas ao 
incidente ocorrido no aterro sanitário municipal de Gua-
rulhos, no Cabuçu.

Na página da Secretaria Municipal de Serviços Públi-
cos (www.guarulhos.sp.gov.br/secretarias/servicos-pu-
blicos), no link Informações sobre o Aterro Municipal, 
podem ser acessadas todas as informações relativas ao 
incidente, como resultados de laudos, providências to-
madas, entre outras.  A iniciativa foi determinada pelo 
prefeito Guti, após reunião com representantes de mo-
radores da região do Cabuçu, vereadores e técnicos da 
Prefeitura, realizada nesta quarta-feira (9).

causado à população da região 
do Cabuçu”, explicou.

Testado previamente pela 
prefeitura e autorizado pela 
Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo (Cetesb) 
e pelo Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama), o 
produto, espécie de detergente 
que ajuda na precipitação dos 
gases, é 100% biodegradável e 
inofensivo a todas as formas 
de vida. Para manutenção e 
ampliação do resultado, a apli-
cação será repetida nos próxi-
mos dias, porém em áreas com 
acesso permitido somente aos 
profi ssionais envolvidos dire-
tamente com o processo.

ainda com tanques de água 
para se refrescarem.  Esse é 
o caso das lontras, tamandu-
ás e onças. Segundo Penido, 
essas ações são um diferen-
cial para época, mas todas 
as espécies contam com um 
ambiente de microclima, ou 
seja, um local trabalhado 

Animais do Zoo de Guarulhos recebem 
picolés e chuveiradas para amenizar o calor 

para ser o mais perto possí-
vel do habitat do animal. 

O Zoológico de Guaru-
lhos abriga cerca de 500 
animais resgatados ou nas-
cidos no local, tem entrada 
e estacionamento gratuitos 
e funciona de terça-feira a 
domingo, das 9h às 17h.
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Governo quer estender concessão da GRU Airport em troca de monotrilho

Trecho do Rodoanel em Guarulhos 
deve ser entregue neste ano

DA REDAÇÃO - O governo fede-
ral poderá oferecer uma ex-
tensão do prazo de concessão 
do Aeroporto de Guarulhos 
para que a administradora do 
local, a GRU Airport, construa 
uma interligação entre a Esta-
ção Aeroporto-Guarulhos, da 
Linha 13 da Companhia Pau-
lista de Trens Metropolitanos 
(CPTM), e os terminais do 
aeroporto. A informação foi 
dada pelo governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), que 
comentou sobre o projeto em 
entrevista coletiva de impren-
sa nesta sexta-feira (11).

De acordo com Doria, a 
obra foi um dos temas dis-
cutidos na quinta-feira en-
tre o governo paulista e o 
ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, 
em Brasília. As alternativas 
para viabilizar uma nova 
forma de conectar a estação 
com o aeroporto serão de-
batidas com a GRU Airport 

em reunião nos próximos 
dias e a ideia é fechar “em 
poucas semanas” uma solu-
ção. “Não faz, ao nosso ver, 
o menor sentido um trans-
porte público que não leva 
até o terminal do aeroporto. 
Aliás, é um fenômeno. É tão 
bizarro que é difícil de acre-
ditar que isso tenha sido fei-
to no Estado de São Paulo”, 
comentou o governador.

Na avaliação de Doria e seu 
vice, Rodrigo Garcia (DEM), a 
extensão da concessão seria a 
maneira mais “econômica e 
rápida” de seguir com a obra, 
que não consta no contrato 
assinado pela GRU Airport. 
Entre as possibilidades estu-
dadas para o projeto, estão o 
“people mover” (espécie de 
monotrilho) e uma passarela 
com esteira rolante.

“Nessa reunião de ontem 
(quinta), acho que fi cou cla-
ro para o governo federal a 
necessidade de nós darmos 

FOTO: ALEX SILVA/ESTADÃO

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

Fernão Dias completa 60 anos com 
queda de 54% das mortes na rodovia

uma alternativa ao passagei-
ro para acessar o Aeroporto 
de Guarulhos via trem cons-
truído e bancado pelo gover-
no de São Paulo. Ou com a 
extensão da concessão, que é 
a maneira mais rápida e fácil 
de levarmos o passageiro até 
os terminais, ou se isso even-
tualmente não for possível e 
não for uma decisão do go-
verno federal, o governo do 
Estado vai buscar uma solu-
ção para o passageiro”, afi r-
mou Garcia.

Atualmente, a GRU Air-
port disponibiliza ônibus 
gratuitos para transportar os 
passageiros que chegam na 
estação da CPTM até os ter-
minais. Anos atrás, a antiga 
administração da concessio-
nária chegou a prometer o 
“people mover”, mas recuou 
alegando que já existia uma 
proposta de construção de 
um centro comercial no local.

Em nota à imprensa, a GRU 

DA REDAÇÃO - O trecho do Ro-
doanel em Guarulhos deve ser 
entregue até o fi nal do ano. As 
intervenções na cidade con-
tam com uma média de 86% 
das obras totais concluídas.

Na semana passada, a 
Desenvolvimento Rodoviá-
rio S/A (Dersa) rescindiu os 
contratos dos lotes 1, 2 e 3 da 
obra. A estatal paulista alegou 
“incapacidade” das empreitei-
ras OAS e Mendes Júnior de 
continuar com a construção 
dos três primeiros trechos da 

DA REDAÇÃO  - A BR-381, 
rodovia que completa seu 
sexagésimo aniversário 
em janeiro de 2019, come-
mora a data com redução 
de 54% no total de víti-
mas fatais em acidentes, 
no trecho entre Contagem 
e Guarulhos, durante a 
década em que está sob 
a administração da Arte-
ris Fernão Dias. O índice 
de óbitos passou de 216, 
em 2010, para 99. Menor 
número de fatalidades re-
gistrado durantes os anos 
de concessão. Além das 
vítimas fatais, o volume 
de acidentes também teve 
queda de 18% durante o 
período e passou de 9.126 
episódios, para 7.411. 
Uma redução de mais de 
1,7 mil ocorrências.

“Entendemos o nosso 
papel como protagonis-

última alça do anel viário me-
tropolitano. Em março, a obra 
completa três anos de atraso. 

Segundo a Dersa, até ago-
ra foram executados 85% dos 
47,6 km de extensão do Ro-
doanel Norte. A obra deveria 
ter sido entregue por Alckmin 
em março de 2016, conforme 
a primeira previsão contratu-
al. O custo atualizado de todo 
o empreendimento é de R$ 9,9 
bilhões, cerca de 30% a mais 
do previsto no início, em mar-
ço de 2013.

tas para prevenção de aci-
dentes e, por isso, investi-
mos em obras, serviços de 
atendimento ao usuário e 
educação. Com a criação do 
grupo foi possível desenhar 
ações visando a redução 
do número de incidentes. 
Todas as iniciativas do Ge-
rar abrangem desde inteli-
gência e intervenção ope-
racional na infraestrutura 
da rodovia até o reforço de 
comunicação, sinalização, 
parcerias e campanhas edu-
cativas em prol da seguran-
ça viária”, explica Helvécio 
Tamm de Lima Filho, dire-
tor superintendente da con-
cessionária.

A Fernão Dias recebe 
cerca de 200 mil veículos 
por dia, sendo que 60% 
do tráfego é de transpor-
te pesado. Por se tratar de 
uma rodovia sinuosa, com 

aclives e declives, é ne-
cessário que o motorista 
mantenha a atenção e res-
peite o limite de velocida-
de indicado na via. Entre 
as principais causas de 
acidentes verifi cadas em 
2018 está a perda de con-
trole do veículo, seguida 
do descuido do motorista 
e sonolência ao volante.

Em trechos sinuosos 
a concessionária implan-
tou linhas de estímulo à 
redução de velocidade, 
placas de advertência que 
alertam sobre curvas, de-
clive e limite de velocida-
de. Além disso, em alguns 
pontos também foram 
instalados radares. É o 
caso, por exemplo, do tre-
cho de Camanducaia, no 
km 921, que após as mu-
danças, o total de vítimas 
fatais foi reduzido a zero.

Airport afi rmou que a obra de 
ligação da estação aos termi-
nais não faz parte de seu con-
trato de concessão e disse estar 
disposta a discutir a implanta-
ção de um sistema diferente do 

oferecido hoje, “desde que seja 
compatível com o plano de ex-
pansão do aeroporto e que seja 
mantido o equilíbrio econômi-
co fi nanceiro do contrato de 
concessão”.
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Guarulhense tem nova diretoria 
com mandato de dois anos

Inscrições abertas para 
campeonatos de futsal 
nas categorias menores FOTO: ROMULO MAGALHAES

FOTO: ALEX BISPO

ALEX BISPO - A Liga Pon-
to de Encontro é a maior 
organizadora de campe-
onatos da Região do Alto 
Tietê. Para 2019, há em 
planejamento uma me-
morável competição nas 
categorias menores, com 
jogos transmitidos pela 
Rádio Ponto de Encontro 
e cobertura da Folha Me-
tropolitana.

As inscrições para a 
Copa da Juventude, tor-
neio que não permite a 
utilização de atletas libe-
rados e do Troféu Guaru-
lhos, onde não há limite 
de utilização, estão aber-
tas. Entre em contato 
através do e-mail faleco-
moponto@hotmail.com 
ou no Whatsapp (11) 9 
9843-2906 e 9 5051-8809.

RONALDO BARRETO - Em elei-
ção realizada na manhã 
desta terça-feira, 1, ficou 
definida a nova diretoria 
do Atlético Guarulhense 
para o próximo biênio, 
empossada imediatamen-
te, com término em 8 de 
dezembro de 2020. Carli-
nhos, atual presidente do 
clube, foi reeleito no cargo.

Confira como ficou a nova diretoria
Presidente:
Vice-Presidente Jurídico:
Vice-Presidente de Patrimônio: 
Vice-Presidente Administrativo:
Vice-Presidente de Comunicação: 
Vice-Presidente Comercial:
Vice-Presidente Desportivo: 
Vice-Presidente de Eventos:
Vice-Presidente Social:
Vice-Presidente Cultural:
Vice-Presidente de Relações Públicas:
Vice-Presidente de Infraestrutura:
Vice-Presidente de Ética e 
Transparência:
Vice-Presidente de Acervo 
e Memória:
Secretário Geral:
Coordenador de Futebol:
Coordenador de Voleibol:
Coordenador de Categorias Iniciantes:
Coordenador de Categorias Menores:
Coordenador das Categorias Femininas:

Carlos Alberto Fernandes
Elias Paulino
Valéria Ribeiro  
Francisco Amorim
Lucas Canosa
Deyvid Xavier
Valter Ribeiro
Priscila Ferreira Viegas
Nelson Silveira Rosa Filho
Lionel Fontanesi
Guilherme Alves
Érico Barbosa

Em aberto

Em aberto
Éverton Silva
Antonio Oliveira
Valdir Perez
Cássio Ferreira de Souza
Ricardo Perez
Isaías Colombano

Carlos Alberto Fernan-
des comentou o trabalho re-
alizado após quatro anos da 
reativação do Guarulhense. 
“Estou muito feliz pelo que 
fi zemos neste período. Te-
mos 600 atletas, número 
que creio que somente o 
Galo possui dentro da cida-
de. Somos independentes e 
continuaremos ampliando 

nossos trabalhos, não só 
pelo futsal, mas pelo espor-
te, em geral”, disse.

O Atlético, conta com ti-
mes de competições no vo-
leibol, futsal e no futebol 
de campo, além de escoli-
nhas no futsal, vôlei e bas-
quete e os projetos sociais 
na ginástica e no próprio 
futsal.

Mandato de 1/1/2019 a 8/12/2020.
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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

O show vai começar
Feliz ano novo, amigos. Subiu 

a cortina e o público está ansioso 
para ver o espetáculo, afi nal, faz 
mais de um mês que não coloca os 
pés na arquibancada. Essa absti-
nência misturada com afl ição reno-
va a esperança de que um ano me-
lhor virá e poderemos enfi m cair 
na gargalhada.

É assim que o torcedor se sente 
às vésperas do início do ano “leti-
vo” no futebol brasileiro. A gente 
aguarda cada desfecho de contra-
tação imaginando a trupe ideal e 
quais acrobacias ele pode fazer.

Se você torce para Palmeiras ou 
Flamengo essa janela deve ter sido 
bem tranquila, comemorando cada 
apresentação como um gol. Com o 
espírito leve, qualquer piada arran-
ca um sorriso e nem um vendaval 
pode derrubar a lona. É o oposto do 
santista, que até agora só conhece 
o chefe do picadeiro. Sampaoli terá 
que fazer malabarismo para que o 
ano não seja só de palhaçadas.

O torcedor corintiano é o que 
precisa ser mais otimista. Se qui-
ser terminar o ano com aplausos 
precisa ter esperança de que a volta 
de Fábio Carille afi ne o time no ta-
blado, que Boselli faça tudo o que 
acompanhamos nos vídeos da inter-

ARTIGO

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

net, que Gustagol repita o desempe-
nho do Fortaleza, que Pedrinho não 
seja vendido, que Jadson atue mais 
um ano em alto nível e que Sornoza, 
Ramiro e André Luís deem conta do 
recado.  Foram poucas contratações, 
mas todas cirúrgicas, suprindo ne-
cessidades do elenco. Difi cilmente 
teremos um espetáculo, mas se tudo 
conspirar a favor o Corinthians 
pode agradar o público.

No São Paulo, André Jardine as-
sume o papel de equilibrista. Com 
grande elenco e reforços em todas 
as esquetes e corre contra o tempo 
ensaiando a trupe. A expectativa é 
alta e o ano começa com as bilhe-
terias esgotadas, mas a paciência 
do público e o tempo até o “Grande 
dia” da estreia são curtos. Hernanes, 
Pablo, Nenê e Diego Souza podem 
ajudar a levantar o espetáculo. Em 
um clube que não recebe aplausos 
da plateia a mais de oito anos, ele 
precisa de resultados para terminar 
o ano de pé. Um título pode leva-lo à 
consagração, uma série de tropeços 
pode derrubá-lo da corda bamba.

O futebol é como o circo, a gen-
te entra por baixo da tenda com o 
espírito leve, disposto a se divertir. 
Cabe a quem comanda o espetáculo 
garantir os aplausos no fi nal.

SEÇÃO DE ESPORTES

97380-7685
ANUNCIE AQUI

FINAL DE SEMANA
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TI

MRAM
OR

ALPARGATA
NAINOS

GE
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P

Conector
útil para

diferentes
tomadas
Meio de

transporte
de Paris e
Porto (pl.)

Código da
Alemanha 
na internet

Período
de acasa-
lamento
(Zool.)

Ambiente 
da camada
de ozônio

(Met.)
Percepção
de células

cones 
no olho

Frango à
(?), prato
italiano

O rei dos
mares, na
Mitologia

grega

Pronome
neutro do

inglês

O aparelho
como a

moto ou a
bicicleta

Praça da
(?), ponto
central de
São Paulo

Que não
deixa atra-
vessar a
luz (fem.)

Origem e
destino do

corpo
(Bíblia)

Soraia Ro-
cha, body-
boarder

brasileira

Prenome 
da primeira
esposa de
Napoleão

Cova (?),
sepultura
típica de
guerras

Sucesso
do cantor

Fábio
Júnior

Roda do
amolador
de facas

Transtorno
Obsessivo 
Compulsi-
vo (sigla)

Sandália
presa 
ao pé 

por tiras
Estudo da
evolução 

inorgânica
da Terra

Letra a
que se

apõe til no
espanhol

Termo elip-
sado em
"Vamos

sair"

Sensação olfativa
Interrupção involun-

tária da gravidez,
antes de 20 semanas

Pássaro
frutívoro
Prender,

em inglês

(?) de Han-
sen: lepra

Aceita
como filho

Posto às
avessas
Chefe;
patrão

Documento resul-
tante do trabalho 
de uma comissão

parlamentar

Estratégia de
atendimento regio-
nalizado em saúde
Carta do baralho

Evento
esportivo
de Lima,
em 2019

Tipo de
solo

500, em
romanos

Menino pe-
ralta (Folcl.)
Língua dos
ciganos

Mês de
Finados

(?) Lopes,
jornalista

2/it. 3/nab — pan. 6/romani — tritão. 8/josefina.

Loja 1 - Av. Brigadeiro Faria Lima - 1960 - Cocaia - (esq. c/ Mercado Dia) Tel: 2401-0387
Loja 2 - Av.Emílio Ribas - 1641 - Tranquilidade - (esq. c/ Hosp. Padre Bento) Tel: 3428-1474
Loja 3 - Rua Olivanca, 221 - Jd. Carvalho - (Prox. ao Supermercado Nagumo) Tel: 3428-5904 
Loja 4 - Estr. Guarulhos Nazaré, 2772A - (em frente ao mercado Barbosa) Tel: 3428-3328 
Loja 5 - Av. Silvestre Pires de Freitas, 657 - Jd. Paraíso - (esq. c/ a Loja Casa e Vida) Tel: 2536-4344 
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Armação de fábrica a partir de R$ 29,99.
Desconto especial para aposentados e pensionistas.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PEIXES: Bom aspecto astral para novos empreendimentos imobiliários. Falta 
de constância poderá prejudicar seus objetivos financeiros e profissionais. 
Dê mais atenção aos assuntos relacionados com as pessoas de sua família.
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tema de Suburbicon não é a 
integração, mas seu oposto, 
a discriminação.
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todo o mundo por corres-
pondentes das maiores agên-
cias de notícias, Clooney e 
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nha, Clooney e Damon admi-
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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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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). 
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xões e protestantes. Ah, sim, 
é necessário acrescentar que, 
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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, contudo 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 
forma de uma determinação fora do normal agora. Vá 
além do trivial para 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: Irá emitir uma forte e reluzente luz e assim 
enfrentar grandes problemas nos quais rodeiam você no 
momento. 

PEIXES: Trará para você algumas coisas que valorizam e 
muito a questões que são muito importantes agora. Preci-
sará apresentar uma melhor resistência as mudanças.

LUCY TAMBORINO - Com cortejo 
de palhaços, acrobatas, mala-
baristas, ofi cinas, apresenta-
ções e bate-papo os artistas 
da Circo do Asfalto devem 
se apresentar nesse sábado 
para os moradores da comu-
nidade no Jardim São Fran-
cisco, em Guarulhos, entre 
a avenida Norte Sul e a rua 
Santiago. O projeto é desen-
volvido por meio de uma 
parceria entre a Transpetro 
e o Instituto Cultural Escola 
Livre de Palhaços (Eslipa) e 
propõe um dia inteiro com 
arte de graça, envolvendo o 
público de todas as idades.

Em Guarulhos, a relação 
entre os moradores e os pa-
lhaços vai além das apresenta-
ções. “Eles se sentem na liber-
dade de contar suas histórias. 
É uma relação recíproca“, con-
ta a palhaça Fran Amaral, de 
34 anos, com experiência de 
11 anos na profi ssão. 

Para ela participar do pro-
jeto é uma honra. “Tenho a 
mesma sensação de como 
se eu estivesse apresentan-
do no Theatro Municipal de 
São Paulo. Eu sou apaixonada 
pela minha profi ssão. Quanto 
mais eu trabalho mais a pai-

Projeto ‘De Olho no Duto’ promove um dia 
de circo em comunidade de Guarulhos 

8 Sábado e domingo, 12 e 13 de janeiro de 2019
VARIEDADES www.fmetropolitana.com.br

xão aumenta“, explica.  
Iniciado em dezembro 

de 2017 o projeto deve ir até 
novembro deste ano e, além 
do dia de circo, busca cons-
cientizar as comunidades lo-
calizadas próximas a dutos 
da Transpetro. “Por morarem 
nessas regiões é divulgado 
o número 168. Nesse telefo-
ne os cidadãos podem ligar 
caso aconteça um acidente ou 
uma irregularidade”, explica 
Richard Riguetti, responsável 

pelo Instituto Cultural Escola 
Livre de Palhaços (Eslipa).

Nesse período serão vi-
sitadas seis vezes as 101 
comunidades mapeadas. 
Os artistas também buscam 
sensibilizar as pessoas para 
a realização de ações que 
melhorem suas condições 
de vida. Promovendo o 
acesso à cultura e detectan-
do possíveis agentes cultu-
rais que possam multiplicar 
essas ações.



EMPREGO

v
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CLASSIFICADOS

IMÓVEIS

CURSOS

EDITAL

Contrata-se

Aluga-se

Vende-se

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 .
MOTORISTA TRUCK E 
CARRETEIRO
Transportadora em Guaru-
lhos admite, Motorista Cat. 
D e E, experiência compro-
vada em carteira. Comp. 
munidos de documentos 
(Carteira Profi ssional e 
Currículo) de 14/01/2019 
a 18/01/2019  das 9h as 
12h. R. Manuel Fernandes 
Garrote, 588, Jardim Novo 
Portugal/Guarulhos
VIDRACEIRO
c/ exp. em Temperados  p/ 
região de Guarulhos. F.: 
98210-2483 whats.

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.
VENDE-SE OU ALUGA-SE
Sobrado  3 dormitórios c/
suíte no Gopouva. Fone 
(11)995630097. Aceito apto

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

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

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.
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EDITAL
Lucio de Oliveira, Soldador Autônomo CPF. 
680.097.478-15, com inscrição na Prefeitura 
Municipal de Guarulhos CCM.49416-5 
Praça Vaticano, nº 70 Jardim das Nações Cep. 
07183-400 - Gru.
Comunica perda do livro Modelo 51 nº 01 e 02 
e talonario fiscal de nº 451 à 500.

PROFº E ESTÁGIARIO 
ED. FÍSICA
p/ Academia, enviar CV. p/ 
wervesonbrito@bol.com.br
AJ. GERAL
p/ Loja de Matérial de 
Construção, entregar CV. 
Av. Bom Clima , nº 38 h/c.c/ 
Sr. Carlos.

SERVIÇOS

NEGÓCIOS

Oportunidade

Dinheiro

Relax

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

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.

FINANCIO CARRO
Utilitário , Moto e Constru-
ção. Nome sujo resolvo, 
Aumento o seu score F.: 
4211-1400

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

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

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

97380-7685

11 4210-1371

FALE COM
NOSSA

REDAÇÃO

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

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

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

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

ANUNCIE 
AQUI

97380-7685

Histórico recente

Flamengo e São Caetano se 
enfrentam pela Copinha 
neste sábado em Guarulhos
DA REDAÇÃO - O Flamengo ini-
cia a segunda fase da Copa São 
Paulo de Futebol Júnior neste 
sábado (12), às 16h, no Estádio 
Antônio Soares de Oliveira, 
contra o São Caetano. A equi-
pe do ABC paulista foi líder do 
grupo 25, com 7 pontos. Já o 
rubro-negro fi cou em segundo 
lugar do grupo 26, com 6 pon-
tos. A partida será disputada 
pelo sistema de eliminatória 
simples equem vencer passa à 
próxima fase.

O “Corvo”, como é conhe-
cido na cidade, venceu suas 
duas primeiras partidas, con-
tra o Madureira (RJ) e o clás-
sico diante do Guarulhos, mas 
perdeu na última rodada para 
o Coritiba por 2 a 1. Já clas-

Não será a primeira vez que Flamengo e São Caetano se encontraram numa fase de eliminató-
ria. Em 2016, no Campeonato Paulista sub20, os dois times protagonizaram grandes jogos na fase 
de mata-mata. Na época, eles decidiram, em dois jogos, quem passaria de fase.

O jogo de ida aconteceu em Guarulhos. As duas equipes foram para o intervalo empatados em 
0 a 0. Porém, no segundo tempo, os fl amenguistas sabiam que precisavam fazer um bom resulta-
do e partiram para o ataque. A estratégia deu certo e o Flamengo ganhou por 3 a 1, resultado que 
dava uma leve vantagem no jogo da volta. Na segunda partida, quem fez bom uso do fator casa foi 
o time do ABC. Jogando no estádio Anacleto Campanella, os donos da casa começaram de forma 
avassaladora e logo aos dois minutos abriram o placar com Jonathan. Ainda na primeira etapa, 
nos acréscimos, ampliaram com Felipe. No fi nal do jogo, sacramentaram a classifi cação com o 
terceiro gol marcado por Marlon.

sifi cado, o técnico Raphael 
Laruccia optou em colocar o 
time reserva para poupar os 
titulares, por isso, vai contar 
com força máxima para o con-
fronto diante do São Caetano.

“Nossos atletas estão recu-
perados e prontos para mais 
um desafi o. Conhecemos bem 
o São Caetano, até porque, 
fi zemos um amistoso contra 
eles, duas semanas antes de 
começar a Copa São Paulo e 
empatamos em 2 a 2. Eles têm 
jogadores leves no ataque. É 
uma equipe muito difícil de 
marcar”, disse o treinador.

Adversário do Flamengo, 
o São Caetano chega a esta 
disputa de forma invicta, com 
duas vitórias e um empate. Na 

estreia, empatou em 0x0 con-
tra o União Mogi, na sequên-
cia, venceu o Santos, favorito 
do grupo 25, por 2 a 1. No últi-
mo jogo da chave, nesta quin-
ta-feira (10), goleou o Sergipe 
por 4x1.

FOTO: LUCAS DANTAS/PMG
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