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6,5% R$  998
Salário Mínimo 181

Disque-Denúncia O povo decidiu por comprar armas e munições, e 
nós não podemos negar o que o povo quis naquele
momento”, Jair Bolsonaro, presidente do BrasilBovespa

Procon Guarulhos aponta 
variação de até 308% no 
preço de material escolar

+0,71%
R$ 3,72

-0,44%
94.055
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Gate desativa bomba encontrada 
por funcionários no PEV Pimentas

Pág. 5
FOTO: DIVULGAÇÃO

Tom Cruise anuncia 
mais duas edições de 
‘Missão 
Impossível’
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Com decreto de Bolsonaro, pessoas acima de 
25 anos podem ter até quatro armas de fogo

Denúncia anônima revela comercialização 
irregular de leite escolar na Praça Oito
Pág. 4 Pág. 8

Artesp aponta 13 irregularidades na 
rodovia Ayrton Senna

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

Obras da 1ª fase do CEU Bonsucesso 
entram na reta fi nal

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA

Segundo o grupamento da Polícia Militar tratava-se de uma granada de morteiro utilizada somente pelo 
Exército Brasileiro; artefato bélico foi descartado no local e identificado na manhã de ontem

+0,01%
R$ 4,24
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CALOR- As altas temperaturas registradas são um convite para um dia nas praias do Brasil

ANOTE

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

      Foi publicado 
no Diário Ofi cial de 
sexta-feira (11) a 
lista dos candidatos 
aprovados na seleção 
pública de Estagiários 
para as vagas de 
Engenharia Civil e 
Engenharia Elétrica 
que atuarão na 
Proguaru (Progresso 
e Desenvolvimento 
de Guarulhos S/A). 
Para os estágios 
em Engenharia Civil 
foram convocados 
cinco candidatos e 
para a Engenharia 
Elétrica, dois. 
Os selecionados 
precisarão ir ao 
Centro de Integração 
Empresa-Escola 
(CIEE) para entregar 
a documentação 
necessária.

      A Universidade 
Univeritas/UNG 
está com inscrições 
abertas para cursos 
de férias, gratuitos, 
que serão oferecidos 
em janeiro de 2018. 
A atividade faz parte 
do Projeto Capacita 
que é organizado 
para preparar e 
requalifi car mão de 
obra para o mercado 
de trabalho. Serão 
oferecidos mais 
de 140 cursos, em 
diversas áreas do 
conhecimento, entre 
os dias 23 a 29 de 
janeiro.
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Não se sinta só
Se você está com o ‘nome sujo’ 

não se sinta só. Mais de 480 mil 
guarulhenses possuem restrição no 
CPF, o que inviabiliza um simples 
crediário numa dessas lojas de de-
partamento. Nem mesmo aqueles 
cartões de crédito que os supermer-
cados oferecem aos clientes, essa 
gente com o nome sujo não tem 
acesso. Casa própria, fi nanciamento 
de veículos então, nem pensar.

A notícia de que o Escritório Mó-

vel do SERASA atende na Praça Getú-
lio Vargas, no Centro, até sexta-feira, 
dia 19, chama a atenção para o caó-
tico quadro econômico no qual está 
inserida ao menos metade da nossa 
população economicamente ativa. O 
atendimento é das 8h às 18h e inclui  
consulta sobre débitos, renegociações 
e lições de educação fi nanceira. Gua-
rulhos foi escolhida por ser uma das 
cidades com o maior contingente de 
inadimplentes.

Além de ser uma situação cons-
trangedora individualmente, a nega-
tivação do CPF gera efeitos terríveis 
para a retomada do crescimento eco-
nômico. Sem crédito não há consumo 
e a roda da economia não gira. Não é 
adequado ignorar este problema.

Políticas econômicas fracassadas, 
as sucessivas crises e o desemprego 
estão entre as causas do problema que 
no Brasil atinge mais de 62 milhões 
de pessoas. Agrava o cenário a falta de 
educação fi nanceira que leva as pesso-
as a comprarem o que não precisam, 
com o dinheiro que não tem.

Quem nasce em meio a pobreza 
cedo aprende, geralmente alertado 
pelos pais, pobres, mas honrados, que 
a coisa mais importante que o pobre 
tem é o seu nome. Trata-se de uma li-
ção improvisada de educação fi nancei-
ra que pode ser efi caz para a formação 
do caráter, mas não é sufi ciente para 
evitar o descontrole fi nanceiro.

Bem como já defendi anteriormen-
te a inclusão do ensino da história de 
Guarulhos no currículo municipal es-
colar, uma possível boa iniciativa em 
nível local, para além de os pais assu-
mirem para si essa responsabilidade, 
seria a inclusão da educação fi nanceira 
na formação escolar das crianças.

Além de fazer a sua parte, a socie-
dade precisa estar atenta e cobrar do 
governo federal ações efetivas que co-
laborem para a geração de empregos, 
fomentem o empreendedorismo e a 
diminuição dos obscenos juros pra-
ticados pelos bancos. O desafi o para 
nosso País é gigantesco, não podemos 
nos deixar cegar por cortinas de fuma-
ça, azul ou rosa.

Quem nasce em meio a pobreza 
cedo aprende, geralmente alertado 
pelos pais, pobres, mas honrados

Tom Cruise anuncia mais duas 
edições de ‘Missão Impossível’

Cranberries confirma disco final 
com voz de Dolores O’Riordan

Netflix mantém preços no Brasil 
apesar de aumentos no exterior

Aos 56 anos de idade, 
Tom Cruise revela que lan-
çará mais duas edições do 
fi lme “Missão Impossível”. 
Os longas devem estrear nos 
verões de 2021 e 2022. 

Cruise anunciou, nesta 

segunda-feira, 14, as datas 
das sétima e oitava edições. 
Em uma publicação “explo-
siva” no perfi l ofi cial dele no 
Twitter, o ator fez a declara-
ção para quase sete milhões 
de seguidores na rede social. 

A banda Cranberries divul-
gou os detalhes de seu álbum 
fi nal, In the End, bem como 
o primeiro single do novo dis-
co, All Over Now. Os trechos 
com de Dolores O’Riordan 
foram gravadas em 2017 (ela 
morreu em 15 de janeiro de 
2018, aos 46 anos). Na página 
do Facebook, os três membros 
da banda assinaram uma nota 
que informa que Dolores havia 
gravado as demos da música e 
planejava voltar ao estúdio no 
início de 2018 para fi nalizar as 
gravações.

“Depois da morte inespe-

rada e devastadora de Dolores 
em janeiro de 2018, nós tira-
mos um tempo para pensar e 
adiamos os planos. Conforme 
o tempo passou, começamos a 
pensar em como honrar nossa 
amiga e colega de banda. Foi 
um processo muito doloroso. 
Lembramos como Dolores es-
tava tão energizada pelo pros-
pecto de fazer esse disco e vol-
tar à estrada com as canções, e 
percebemos que o mais signi-
fi cativo a ser feito era fi nalizar 
o álbum que começamos com 
ela. Sentimos que seria isso 
que ela gostaria”.

Apesar de ter anunciado 
o aumento dos preços nos 
planos negociados nos Es-
tados Unidos, a Netfl ix não 
aumentou os valores dos 
planos vendidos no Brasil. 
Em nota, a empresa disse 
que “aumentou os preços 
nos Estados Unidos e em al-
guns mercados da América 
Latina e do Caribe onde a 
cobrança é feita em dólares, 
o que não inclui o Brasil”.

Segundo a Netflix, al-
terações de preços acon-
tecem de maneira restri-

ta para cada mercado, de 
forma que o aumento no 
mercado americano não 
é indicativo de mudanças 
em outras regiões. 

Os planos da Netfl ix su-
biram entre US$ 1 e US$ 2 
nos Estados Unidos. A me-
dida é parte de uma política 
de empresa de aumentar in-
vestimentos em produções 
próprias. A notícia animou 
investidores: os papéis da 
companhia na Nasdaq ope-
ravam em alta de 6,81% às 
16h38 (de Brasília).

ACONTECE

PONTO
DE VISTA

Jornalista
gutomtavares@gmail.com

GUTO TAVARES

DE VISTA

gutomtavares@gmail.com
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Guarulhos tem 11 casos de suspeita de leptospirose 

Artesp aponta 13 irregularidades na rodovia Ayrton Senna
LUCY TAMBORINO - A Agência 
de Transporte do Estado 
de São Paulo (Artesp) pode 
multar à concessionária Eco-
pistas por 13 irregularidades 
encontradas no corredor 
Ayrton Senna/Carvalho Pin-
to, que corta Guarulhos. 

Os problemas encontra-
dos vão desde lixo ou en-
tulho na via, a questões de 
falta de reforma, como cer-
ca danifi cada, não reparo 
de elemento de drenagem e 
problemas de manutenção 
do pavimento. 

Todos os itens detectados 
estão em análise pela Artesp 
para defi nição da aplicação 
de multa, por outro lado, na 
garantia do direito à ampla 
defesa, a Ecopistas pode re-
correr. As infrações foram 
encontradas em fi scalizações 
de rotina, não tendo sido 
identifi cada a necessidade de 
nenhuma ação especial mul-
tidisciplinar na via.

Outras rodovias fi scali-

LUCY TAMBORINO - Após o período chuvoso, Guarulhos conta com 11 pessoas com suspeita de 
leptospirose. Os casos são investigados e ainda não há confi rmação da doença, que pode levar a 
morte. Só ano passado foram registrados 102 casos da doença e sete óbitos, mesma quantidade 
de óbitos em 2017, quando foram registrados 145 casos. A doença é causada por ratos, e para 
evitá-los a população pode colaborar com algumas medidas para evitar os roedores como, não 
deixar alimento a vontade para o cão, trocar a água do animal diariamente, manter o ambiente 
limpo, cuidar do lixo doméstico, separando e acondicionando adequadamente, entre outras.

A Secretaria Saúde afi rmou que cuidados devem ser tomados no período de chuvas, como 
evitar o contato direto com água e lama proveniente de enchentes. Crianças, adultos ou animais 
também não devem ter proximidade com objetos que foram inundados, como estofados e tape-
tes, além de estofamentos e carpetes de veículos.

zadas pela Artesp passaram 
ainda por uma ação espe-
cial, chamada Blitz Olho 
Vivo, executada no ano pas-
sado. No total, foram 36 fi s-
calizações em 22 rodovias 
paulistas, cobrindo um tre-
cho de 6.384 quilômetros 
de pistas da malha rodoviá-
ria sob concessão no Estado 
de São Paulo.

Em nota, a Ecopistas in-
formou que as notifi cações 
foram verifi cadas e solucio-
nadas, no momento estão 
sob análise da Artesp com 
justifi cativas. Segundo a con-
cessionária, as notifi cações 
apontadas não impactaram 
ou ofereceram riscos à segu-
rança dos usuários da via. A 
Ecopistas destacou, ainda, 
que desde o início de suas ati-
vidades, em junho de 2009, 
investiu mais de R$ 1,5 bilhão 
em obras de melhorias e ma-
nutenção da infraestrutura 
viária em prol do usuário e 
do interesse público.

FOTO: MAYARA NASCIMENTO
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Denúncia anônima revela comercialização irregular de leite escolar

Obras da primeira fase do CEU 
Bonsucesso entram na reta fi nal
DA REDAÇÃO - A população da 
região do Bonsucesso em bre-
ve poderá começar a utilizar os 
serviços do CEU Bonsucesso 
Escola Ambiental. A primeira 
fase da obra do complexo edu-
cacional, esportivo e cultural 
está na reta fi nal e tem previ-
são de entrega neste semestre. 
Piso, forração, sistemas elétrico 
e hidráulico do prédio princi-
pal (recepção, administração, 
biblioteca, refeitórios, entre 
outras dependências), do au-
ditório e dos vestiários, que 
contam com dez placas foto-
voltaicas para aquecimento da 
água, estão fi nalizados. Tam-
bém segue em ritmo acelerado 
a construção da Escola da Pre-
feitura de Guarulhos (EPG) que 
integra o projeto que está com 
toda estrutura metálica fi nali-
zada e entra agora na fase de 
cobertura.

Após três anos de paralisa-
ção, as atividades no canteiro 
de obras do CEU Bonsucesso 
foram retomadas pela atual 
gestão em agosto de 2018. O 

DA REDAÇÃO - Após receber 
denúncia anônima nesta se-
gunda-feira (14) sobre a ven-
da de leite em pó de progra-
ma social da Prefeitura, uma 
equipe do Departamento de 
Transparência e Promoção da 
Integridade, da Controladoria 
Geral do Município (CGM), 
foi até a Praça Oito de Dezem-
bro e constatou a sua comer-
cialização. Uma pessoa estava 
com dez pacotes de leite para 

entrega de uma encomenda 
que seria realizada no local. O 
produto estava sendo ofertado 
por meio das mídias sociais.

A pessoa foi convidada a 
prestar esclarecimentos no 
7º Distrito Policial, uma vez 
que a comercialização desse 
produto é uma infração con-
siderada gravíssima, tendo 
em vista que coloca em risco 
o Programa Leite em Casa, po-
dendo acarretar inclusive na 

O SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE GUARULHOS, inscrito no CNPJ 
nº 66.655.226/0001-39, com sede na Rua Caraguatatuba, nº 17 – Vila Rachid – 
Guarulhos – SP. – CEP. 07012-090, com base no município de GUARULHOS, 
informa a todas as empresas integrantes da categoria econômica de Comércio 
Varejista, que o vencimento da contribuição sindical patronal relativa ao 
exercício de 2019 ocorrerá no dia 31 de janeiro de 2019, de acordo com a 
tabela progressiva por faixa de capital social, nos termos dos artigos 578 e 
seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, observada as alterações 
promovidas pela Lei nº 13.467/2017. Informações sobre valores da tabela e 
guias de recolhimento poderão ser obtidas através do telefone 2475-7575, por 
e-mail contribuição@sincomercioguarulhos.com.br, ou por meio do site 
www.sincomercioguarulhos.com.br.  Guarulhos, 16 de janeiro de 2019. 
REGINALDO ARAÚJO SENA - Presidente

EDITAL

DA REDAÇÃO - O Procon Guaru-
lhos realizou na última quin-
ta-feira (10) uma pesquisa 
comparativa de preços de 25 
itens de material escolar, que 
indicou variação de preços 
que podem chegar a 308,33%. 
As equipes do órgão fi zeram 
o levantamento em seis esta-
belecimentos comerciais: Ar-
marinhos Fernando, Kalunga 
Ecommerce, Kalunga loja fí-
sica, Saraiva on-line, Gimba 
on-line e Magazine Juá.

De acordo com a coorde-
nadora do Procon, Vera Go-
mes, isso reafi rma a necessi-
dade do consumidor sempre 
pesquisar os preços antes de 
comprar, se quiser economi-
zar. “O consumidor deve fi car 
atento à variação de preços 
e pesquisar muito antes da 
compra, levando-se em conta 
a soma total do valor, a forma 
de pagamento e a vantagem 
oferecida pelo estabelecimen-
to comercial” salienta.

Os fi scais do órgão cons-
tataram maior variação no 
giz de cera da marca Acrilex, 
308,33%. O maior preço do 
produto encontrado foi de R$ 
4,90 na loja Saraiva on-line, já 
o menor R$ 1,20 na loja Ka-
lunga on-line e na física pelo 
mesmo preço. Em segundo 
lugar a maior diferença cons-
tatada foi a do lápis preto nº 
2 (pacote quatro unidades), 
da marca BIC, que chegou a 
179,56%. O mais caro foi na 
loja virtual Gimba pelo valor 
de R$ 6,29, enquanto o menor 

equipamento, orçado em R$ 
41,3 milhões, oferecerá tam-
bém escola ambiental, refeitó-
rio, biblioteca, sucatoteca, pis-
cinas (adulto e infantil); ginásio 
poliesportivo; quadras desco-
bertas (futebol society, volei-
bol e espiribol); recepção para 
apoio aos visitantes; posto da 
Guarda Civil Municipal; vivei-
ros educadores; estações me-
teorológicas (convencional e 
automática); estacionamentos; 
jardins temáticos; playground; 

academia popular; pista de ca-
minhada. A EPG terá 15 salas 
de aula, sendo sete delas para 
creche, com capacidade para 
atender 900 crianças em dois 
turnos (manhã e tarde).

Como parte da vocação am-
biental, o complexo conta com 
estação de tratamento já insta-
lada, com capacidade para tra-
tar todo o esgoto produzido no 
local. A segunda fase da obra 
compreenderá a seção esporti-
va. A área total é de 245 mil m².

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA

FOTO: ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

Pesquisa do Procon Guarulhos 
aponta variação de até 308% 
no preço de material escolar

preço encontrado, R$ 2,25, foi 
na loja Magazine Juá. Em ter-
ceiro lugar fi cou a cola bastão 
pequena da marca Pritt, cuja 
variação chegou a 140,54%. 
A loja virtual Saraiva vendia 
por R$ 8,90, enquanto a Ka-
lunga pelo valor de R$ 3,70.

Os agentes do Procon 
pesquisaram os seguintes 
itens: lápis preto nº 2 com 
quatro unidades; borracha; 
apontador com depósito; 
caneta esferográfi ca (azul, 
vermelha e preta); tesoura; 
cola branca liquida; cola em 
bastão; lápis de cor 12 cores; 
giz de cera 12 cores; lápis 
para desenho; canetinha 12 
cores; caneta marca texto; ré-
gua transparente; conjunto 
de desenho (transferidor de 
grau e esquadro); compas-
so; pacote de sulfi te 500 fo-
lhas; folha de almaço com 16 
unidades; caderno brochura 
capa dura pequeno com 50 
folhas; caderno universitário 
10 matérias; massa de mode-
lar e tinta guache 12 cores.

O material escolar temá-
tico (personagens, logotipos 
e acessórios licenciados) em 
média é seis vezes mais caro 
do que o material comum. 
Dessa forma, é sempre bom 
conversar com os fi lhos e en-
siná-los a economizar.

A lista completa da pes-
quisa poderá ser acessada 
através do site do Procon 
Guarulhos no portal da 
Prefeitura:www.guarulhos.
sp.gov.br.

descontinuidade do benefício 
na cidade, o que prejudicaria 
os mais de 116 mil alunos das 
escolas municipais.

O Programa busca garantir 
uma dose diária de leite para 
complementar a alimentação 
servida para os alunos nas 
escolas. O produto oferecido 
possui todos os nutrientes 
necessários para ajudar no de-
senvolvimento das crianças, 
inclusive passa por análise e 
aprovação do Instituto Adolf 
Lutz de São Paulo.

As equipes da Prefeitura e 
Controladoria Geral do Muni-
cípio continuam monitorando 
esse tipo de irregularidade e 
conta com o apoio da popu-
lação nesse trabalho. Para de-
nunciar, ligue na Ouvidoria 
do Município em 0800-551-
715 ou utilize o e-mail ou-
vidoriacgmgru@guarulhos.
sp.gov.br.
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Blitze da Lei Seca no município têm 
reforço tecnológico nas abordagens

Gate desativa artefato bélico 
encontrado no PEV Pimentas
LUCY TAMBORINO - Um artefato 
bélico foi encontrado ontem 
no Ponto de Entrega Volun-
tária (PEV) do  Pimentas, 
na rua Itália, no Parque da 
Nações. O Grupo de Ações 
Táticas Especiais (Gate) foi 
acionado para atender a ocor-
rência e detonou o material. 
Segundo o grupamento da 
Polícia Militar o artefato era 
uma granada de morteiro, 
utilizada somente pelo Exér-
cito Brasileiro.

A ação também foi acom-
panhada por equipes do Cor-
po de Bombeiros e da Polícia 
Militar. O objeto foi deixado 
por pessoas que realizaram o 
descarte e foi encontrado por 
servidores. Não há informa-
ções de suspeitos ou de quan-
do o item foi deixado no local. 

Explodido por agentes 
do Gate, foi necessário cavar 
um pequeno buraco na parte 

DA REDAÇÃO - As blitze da Lei 
Seca em 2019 prosseguirão 
com reforço da tecnologia 
e equipamentos de ponta 
para a identifi cação de mo-
toristas embriagados ao vo-
lante, seguindo o padrão das 
abordagens realizadas no 
ano passado. Somente em 
2018, a Secretaria de Trans-
portes e Mobilidade Urbana 
promoveu cinco operações, 
com a abordagem de 3.265 
motoristas. Desses, 173 fo-
ram autuados por dirigirem 
embriagados, 398 autuados 
por motivos como falta de 
carteira de habilitação, do-
cumento vencido, luz de 
freio ou lanterna queimada, 
41 veículos foram recolhi-
dos, 134 carteiras de habi-
litação foram apreendidas 
e 210 exames toxicológicos 
foram realizados.

As ações utilizaram os 
chamados bafômetros pas-

sivos, que são um grande 
diferencial das operações. 
Eles otimizam a fi scaliza-
ção com a realização de até 
seis testes por minuto. As 
operações também conta-
ram com campanhas edu-
cativas e farta distribuição 
de material informativo 
sobre a Lei Seca.

A terceira edição, em 
outubro, contou com outra 
novidade: a realização de 
testes experimentais para 
substâncias psicoativas. 
Em apenas um minuto, o 
equipamento é capaz de 
detectar o consumo dessas 
substâncias pelo condutor 
nas últimas 48 horas.

As ações integradas ti-
veram também a participa-
ção da Secretaria da Saúde, 
Polícia Rodoviária Federal, 
Polícia Militar, Polícia Ci-
vil, Polícia Militar Rodovi-
ária e GCM.

Seg. a Sex das 08:00 às 19:00

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

dos fundos do PEV Pimentas 
para colocar o item. Os agen-
tes não souberam informar o 
tamanho do explosivo, ape-
nas que será levado para pe-
rícia e depois será descartado. 
O caso foi registrado no 6º DP 
de Guarulhos.

Esse é o segundo caso do 
ano desse tipo na cidade, o 

primeiro aconteceu no sába-
do (05). Foram identifi cados 
timers (dispositivos para 
acionar explosivos), no GRU 
Airtport - Aeroporto Inter-
nacional de São Paulo, em 
Cumbica. O material entrou 
em combustão quando era 
embarcado e assustou os fun-
cionários do local.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Moradores reclamam de falta 
de sinalização em cruzamento

Licitação de ônibus intermunicipal que deveria ser 
realizada em 2016 ainda não tem data para publicação
LUCY TAMBORINO - Vencidos 
em 2016, os contratos assi-
nados com consócios opera-
cionais para administração 
de ônibus intermunicipais 
deveriam ter passado por 
uma nova licitação, o que 
não aconteceu desde então. 
O edital a ser publicado deve 
solicitar os serviços para as 
cinco áreas operacionais da 
Região Metropolitana de São 
Paulo que abrangem 38 mu-
nicípios, incluindo Guaru-
lhos, mais a capital paulista.

Sem prazo, a Secretaria 
dos Transportes Metropoli-
tanos (STM) informou que 
o edital de está em fase fi nal 
de elaboração, devendo ser 
publicado em breve. O do-
cumento havia sido barrado 
pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCE-
-SP).

O certame, encaminha-
do pela gestão anterior, de-

LUCY TAMBORINO - Moradores 
da rua Bela Vista do Paraíso 
com a avenida José Brumatti, 
no Jardim Presidente Dutra, 
reclamam de frequentes aci-
dentes na via. Em menos de 
cinco dias aconteceram duas 
ocorrências com vítimas. Na 
manhã de ontem uma Kombi 
colidiu com um caminhão no 
local. Segundo testemunhas, 
no primeiro veículo estavam 
pai e fi lha. A mulher fi cou fe-
rida e foi socorrida a Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) 
Maria Dirce. Já no sábado (12), 
conforme informações da Polí-

acesse
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cia Militar, uma moto e um ca-
minhão colidiram. Uma vítima 
foi socorrida ao Hospital Geral 
de Guarulhos (HGG).

“A rua é muito movimen-
tada, aqui neste cruzamento 
acontece acidente direto. Há 
seis anos já tem pedido de fa-
rol aqui e nada”, lamentou o 
comerciante João Paes, de 51 
anos. A Secretaria de Trans-
portes e Mobilidade Urbana 
(STMU) informou que o cru-
zamento se encontra em fase 
fi nal de estudos, que deve con-
cluir sobre a viabilidade técnica 
da instalação de um semáforo.

terminava que num prazo 
de 10 anos os ônibus inter-
municipais tenham rede de 
Wi-Fi para os passageiros e, 
nesse período, que 70% dos 
coletivos tenham sistema de 
ar-condicionado.

O objetivo seria aprimo-
rar a qualidade dos servi-

ços prestados aos mais de 
dois milhões de passageiros 
transportados diariamente. 
Para tanto, também estava 
previsto a expansão de li-
nhas, melhoria da operação 
dos ônibus e da infraestrutu-
ra de terminais e sistema de 
bilhetagem.

FOTO: EDSON LOPES JR/A2 FOTOGRAFIAFOTO: DIVULGAÇÃO
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Mais de 700 itens foram esquecidos no 
GRU Airport nos primeiros 10 dias do ano

Menos de 1% da população de Guarulhos 
tem cadastro em bibliotecas públicas
LUCY TAMBORINO - Com um total 
de 10 bibliotecas públicas na ci-
dade menos de 1% de toda po-
pulação pode retirar um livro 
nas instituições. Isso porque 
com 1,3 milhão de habitantes, 
conforme estimativa do Insti-
tuto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE), menos de 
quatro mil guarulhenses pos-
suem cadastro. Apesar disso, 
foram realizados mais de 78 
mil atendimentos nos locais. 

No ano passado foram 
emprestados mais de 53 mil 
livros, se levado em conside-
ração os 3.897 mil cadastros, 
signifi ca dizer que, em média, 
13 livros foram retirados por 
cada usuário.  De cada um, 
51% são empréstimos na Bi-
blioteca Monteiro Lobato, na 
rua João Gonçalves, no Cen-
tro, ou seja, 27.496 exempla-
res. Em sequência, com maior 
número retirada de livros a Bi-

blioteca Paulo do Carmo Dias, 
na Vila Galvão com 7.345 mil.

A cidade também conta 
com dois Centros De Incen-
tivo à Leitura, o Luís De Ca-
mões e o Fernando Pessoa. 
No primeiro foram empres-
tados 3.600 mil livros e no 
segundo seis mil livros. As 
pessoas podem também ter 
acesso à leitura nos 16 Cen-
tros de Incentivo à Leitura 

(CIL), localizados em escolas 
e Centros de Educação Unifi -
cados (CEUs) da cidade. 

Todos os acervos estão dis-
poníveis para população em 
pelo menos 10 barros da cida-
de. Para se cadastrar, é neces-
sário apresentar os originais 
do RG e comprovante de resi-
dência recente. Menores de 14 
anos precisam estar acompa-
nhados de um responsável.

LUCY TAMBORINO - Os passagei-
ros que passaram pelo GRU 
Airport – Aeroporto Internacio-
nal de São Paulo, em Cumbica, 
nos primeiros 10 dias do ano já 
esqueceram mais de 700 itens 
em toda extensão do local. O ae-
roporto é o maior da América 
do Sul e recebe em média 130 
mil passageiros por dia.

Em todo ano passado fo-
ram deixados mais de 30 mil 
itens no setor de achados e per-
didos, o que signifi ca dizer que 
foram perdidos, em média, 82 
itens por dia. O espaço poderia 

até criar uma seção de inusita-
dos, aparelho dentário, um pe-
daço de pedra, mini Carabinas, 
facão e algemas seriam alguns 
itens encontrados que pode-
riam compor esse setor. 

De todos os objetos perdi-
dos no ano passado, apenas 
20% dos donos voltaram para 
procurá-los no prazo de 60 
dias. Se isso não acontece, os 
itens são encaminhados para 
doação. A maioria é esquecido 
nos equipamentos de raios-
-X, como também no próprio 
portão de embarque.

FOTO: LUCY TAMBORINO

FOTO: DIVULGAÇÃO
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MP de Goiás apresenta segunda denúncia contra João de Deus Inadimplência no país encerra 
2018 com alta de 4,41%

Com decreto, pessoas acima de 25 anos podem ter até quatro armas de fogo
DA REDAÇÃO - A partir do decre-
to assinado pelo presidente Jair 
Bolsonaro ontem cidadãos bra-
sileiros com mais de 25 anos 
poderão comprar até quatro 
armas de fogo para guardar 
em casa. O texto regulamenta 
o registro, a posse e a comercia-
lização de armas de fogo e mu-
nição no país, uma das princi-
pais promessas de campanha 
de Bolsonaro.

Citando o referendo de 
2005 em que a população re-
jeitou a proibição do comércio 
de armas de fogo, Bolsonaro 
argumentou a necessidade do 
decreto. “O povo decidiu por 
comprar armas e munições, e 
nós não podemos negar o que 
o povo quis naquele momento. 
Em toda minha andança pelo 
Brasil, ao longo dos últimos 
anos, a questão da arma sem-
pre estava na ordem do dia. 
Não interessa se estava em Ro-
raima, no Acre, Rondônia, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina 
ou Rio de Janeiro”.

O decreto entra em vigor 

após sua publicação no Diário 
Ofi cial da União e refere-se 
exclusivamente à posse de ar-
mas. O porte de arma de fogo, 
ou seja, o direito de andar com 
a arma na rua ou no carro não 
foi incluído no texto.

O limite de quatro armas 
poderá ser fl exibilizado, caso 
o cidadão comprove a necessi-
dade de adquirir mais, como, 
por exemplo, ser possuidor de 
mais de quatro propriedades 
rurais ou urbanas.

“Na legislação anterior se 

poderia comprar meia dúzia 
de armas, mas na prática não 
poderia comprar nenhuma, ou 
então era muito difícil atingir 
esse objetivo. Com a legislação 
atual, pode-se comprar até qua-
tro, e ele, preenchendo esses re-
quisitos, cidadão de bem, com 
toda certeza, poderá fazer uso 
dessas armas”, afi rmou o pre-
sidente.

De acordo com o decreto, 
caso na residência haja crian-
ça, adolescente ou pessoa com 
doença mental será necessário 

DA REDAÇÃO - O Ministério Pú-
blico de Goiás (MP-GO) apre-
sentou ontem à Justiça estadu-
al a segunda denúncia contra 
o médium goiano João Tei-
xeira de Faria, o João de Deus. 
Preso em caráter preventivo 
desde 16 de dezembro, João 
de Deus é acusado de cometer 
crimes de estupro de vulnerá-
vel e violação sexual mediante 
fraude. Ele nega ter abusado 
de frequentadoras do centro 
espírita Casa Dom Inácio de 
Loyola, em Abadiânia (GO).

A primeira denúncia con-

tra o médium foi apresen-
tada pelos promotores que 
integram a força-tarefa do 
MP-GO no dia 28 de dezem-
bro e aceita pela Justiça esta-
dual em 9 de janeiro. Agora, 
além da segunda denúncia, 
os promotores apresentaram 
à Justiça um novo pedido de 
prisão em nome do médium. 
João de Deus está detido no 
Centro de Custódia do Com-
plexo Prisional de Aparecida 
de Goiânia, na região metro-
politana da capital do estado.

“O trabalho do Ministério 

Critérios
Os cidadãos deverão preencher uma série de requisitos, 

como passar por avaliação psicológica e não ter anteceden-
tes criminais. O que muda com o novo decreto é que não há 
necessidade de uma justifi cativa para a posse da arma. Antes 
esse item era avaliado e fi cava a cargo de um delegado da Po-
lícia Federal, que poderia aceitar, ou não, o argumento.

Além de militares e agentes públicos da área de seguran-
ça ativos e inativos, poderão adquirir armas de fogo os mo-
radores de áreas rural e urbana com índices de mais de 10 
homicídios por 100 mil habitantes, conforme dados do Atlas 
da Violência 2018, produzido pelo Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública. Donos e responsáveis por estabelecimentos comer-
ciais ou industriais também poderão adquirir o armamento, 
assim como colecionadores de armas, atiradores e caçadores, 
devidamente registrados no Comando do Exército.

O registro e a análise da documentação continuam sob 
responsabilidade da Polícia Federal, mas, segundo Bolsona-
ro, futuramente, de acordo com a demanda, poderá haver 
convênios com as polícias militares e civis para esse trabalho. 
O prazo para a renovação do registro da arma de fogo passará 
de cinco anos para 10 anos. Os registros ativos, feitos antes 
da publicação do decreto, estão automaticamente renovados 
pelo mesmo período.

Público não se encerra aqui. 
Há ainda uma série de relatos 
que vão ser instruídos. Va-
mos continuar ouvindo even-
tuais vítimas e, embora possa 
se tratar de um certo número 
de vítimas, este número não 
representa o total de vítimas 
abusadas, que pode ser muito 
maior”, disse o promotor Lu-
ciano Meireles.

Segundo a promotora 
Gabriella de Queiroz, a nova 
denúncia está embasada na 
apuração de 13 supostos casos, 
dos quais oito já prescreveram, 
ou seja, já não podem mais ser 
levados a julgamento. Entre as 
mulheres que se apresentam 
como vítimas do médium, 
algumas afi rmam ter sofrido 
abusos sexuais quando eram 
crianças ou adolescentes. Além 
de levar adiante a denúncia 
de cinco das supostas vítimas 
cujos casos não estão prescri-
tos, os promotores indicarão 
as outras oito supostas vítimas 
como testemunhas, anexado 
seus depoimentos ao processo.

DA REDAÇÃO - O fi m da recessão 
ainda não foi o sufi ciente para 
melhorar as fi nanças do brasi-
leiro. Dados apurados pelo In-
dicador de Inadimplência da 
Confederação Nacional de Di-
rigentes Lojistas (CNDL) e do 
Serviço de Proteção ao Crédi-
to (SPC Brasil) mostram que o 
Brasil encerrou o ano de 2018 
com um avanço de 4,41% na 
quantidade de consumido-
res com contas em atraso, na 
comparação com 2017. Trata-
-se do ano em que a inadim-
plência apresentou o cresci-
mento mais elevado desde 
2012, quando o crescimento 
observado fora de 6,8%. Nos 
demais anos, a inadimplên-
cia do consumidor encerrou 
com altas de +1,3% em 2017; 
+1,4% em 2016; +4,2% em 
2015; +3,4% em 2014 e +3,7% 
em 2013. A estimativa é que 
o país tenha fechado o último 
mês de dezembro com apro-

ximadamente 62,6 milhões 
de brasileiros com alguma 
conta em atraso e com o CPF 
restrito para contratar crédito 
ou fazer compras parceladas. 
O número representa 41% da 
população adulta que reside 
no Brasil.

Na avaliação do presidente 
da CNDL, José Cesar da Costa, 
mesmo com a lenta recupe-
ração econômica em curso, 
as famílias ainda enfrentam 
difi culdades para honrar seus 
compromissos em dia. “A 
reversão desse quadro passa 
pela continuidade da melho-
ra econômica em curso e, em 
especial, daquilo que toca dire-
tamente o consumidor, que é 
emprego e renda. Além disso, 
exige um esforço contínuo de 
educação sobre o consumo, 
pois o brasileiro, mesmo dian-
te da crise recente, ainda não 
aprendeu a gerenciar melhor 
as fi nanças”, analisa Costa.

FOTO: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

FOTO: ERNESTO RODRIGUES/ESTADÃO

apresentar uma declaração de 
que existe um cofre ou outro 

local seguro com tranca para o 
armazenamento da arma.
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Olá Amiguinhos! Hoje vamos 
continuar nossa jornada através da 
importância de se praticar um bom 
Networking. Então sem mais delon-
gas, me diga: Se você tivesse 1 minu-
to com Abilio Diniz ou com alguns 
dos mentores do Shark Tank (conhe-
cido programa onde as pessoas apre-
sentam suas ideias de negócio para 
investidores), o que você diria a eles? 
Grande parte das pessoas sempre dá 
uma travada neste momento, mas o 
que podemos fazer para que isso não 
aconteça? Esta é a importância de se 
construir um Pitch de sucesso.

Apenas para entendermos me-
lhor, um Pitch é, segundo o portal 
Endeavor, “Uma apresentação su-
mária de 3 a 5 minutos com objeti-
vo de despertar o interesse da outra 
parte (investidor ou cliente) pelo seu 
negócio, contendo assim, apenas as 
informações essenciais e diferencia-
das sobre o seu projeto”. A grande 
verdade, é que nunca se sabe quando 
pode surgir uma oportunidade des-
tas, ou se em algum de seus contatos 
no LinkedIn, Facebook, ou até mes-
mo em uma palestra ou evento, você 
não encontra alguém que está inte-
ressado em seu produto ou ainda, 
em investir em um negócio como o 
seu? Não precisa ser exatamente um 
milionário, mas alguém com condi-
ções sufi cientes de injetar recursos 
em sua ideia de negócio e, acima de 
tudo, acreditar nele! E isso, caro ami-
guinho, somente com uma boa, ob-
jetiva e esclarecedora explanação de 
quão bom é o seu negócio que você 
terá chances de conseguir a atenção 
de quem interessa. 

Especialistas em empreendedo-
rismo recomendam que obviamente 
tenha seu discurso muito bem ensaia-
do, mas não decorado pois, um Pi-
tch, ou mesmo uma conversa em um 
evento podem ocorrem a qualquer 
hora e com qualquer tipo de pessoa 
de seu interesse, podendo ser esta, 

Folha

A importância de se fazer um bom 
networking em 2019 - continuação

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

uma oportunidade de um novo clien-
te, fi nanciador, fornecedor colabora-
dor ou até mesmo um novo sócio. É 
claro que não dá para fazer o mesmo 
discurso para estas ocasiões, e muito 
menos prever quando cada uma delas 
poderá ocorrer. Mas a dica, é imagi-
nar-se em todos esses “encontros” e 
imaginar O QUE REALMENTE IN-
TERESSA PARA ESTE PERFIL? Daí 
você terá o início de sua conversa (ou 
Pitch), que poderá ser guiado por uma 
série de interações com seu interlocu-
tor, conduzindo a conversa, de acordo 
com sua percepção no interesse dele 
(ou dela). Lembro que esta dica é para 
que você se inspire na metodologia 
do Pitch, e se saia bem em seus en-
contros corporativos, pois um Pitch 
propriamente dito (este sim, agenda-
do e programado), é algo que neces-
sita ser explicado mais a fundo uma 
vez que possui além da fala, recursos 
audiovisuais, mas que falaremos em 
outra oportunidade. 

E para fi nalizar esta nossa con-
versa de hoje, te deixo a metodolo-
gia do “Elevator Pitch” que propõe 
a seguinte refl exão: “Pense que você 
chega em uma empresa e que, ao pe-
gar o elevador, percebe que está so-
mente você e ninguém menos que 
BILL GATES! O que você faria para 
convencê-lo a conceder um concor-
ridíssimo espaço em sua agenda 
para apresentar sua super e empre-
endedora ideia? Seja rápido, pois 
em 1 minuto o elevador se abre, le-
vando assim, sua “janela” de oportu-
nidades embora.

É isso aí, amiguinhos! Por hoje é 
só mais semana que vem abordare-
mos a criação de um Pitch de verda-
de, para que, quando o Sr Gates acei-
tar sua proposta de apresentar sua 
ideia, você não passe vergonha. Tem 
alguma dúvida? Me chame no an-
dre@redpillmkt.com.br ou curta lá 
minhas postagens nas redes sociais 
em #RedPillMkt. Abraços!
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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
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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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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 
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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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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.

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)

variedades
Sexta-feira, 22 de dezembro de 201714

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

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

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

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

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

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

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

LIBRA: Sua vontade de vencer na vida estará exaltada neste dia. Os 
negócios deverão lhe trazer ótimos lucros, o trabalho será progressivo e 
a sua vida social e amorosa deverá prosperar. Elevação material.
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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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parentes para resolver mais facilmente algum problema sério que tiver. Muito 
bom para tratar da documentação de seu casamento e de associações.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DiVUlgAçãO

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

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

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

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

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

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

TOURO: Não irá conseguir por em prática aquilo que você 
precisa para transpor determinadas difi culdades na sua 
vida. 

GÊMEOS: Se for necessário aceite opiniões para você me-
lhorar em determinados aspectos da sua vida, esta poderá 
ser a sua grande missão.

CÂNCER: Permanecerá tendo algumas diferenças com 
algumas pessoas, mas irá superar se for alguém de pensa-
mento menos complexo e combatente. 

LEÃO: Não adianta ser uma pessoa egoísta que só pensa 
em você a todo tempo para garantir sua força. Realize 
tudo o que precisa da forma mais natural que você puder.

VIRGEM: As coisas fi carão um pouco mais leves e harmo-
niosas neste momento e por isso precisará de bastante 
coesão.

LIBRA: Terá força estabilizadora a seu favor neste 
momento interessante, já o planeta Saturno poderá dar 
grandes benefícios a você.

ESCORPIÃO: Não demonstrará satisfação com tudo o que 
está acontecendo em sua vida, principalmente no que 
tange a problemas. 

SAGITÁRIO: Uma forte carga relacionada a paixão, deve 
ser mantida o mais forte possível. O planeta Mercúrio 
deixará em você mais fraco.

CAPRICÓRNIO: Avaliar as coisas com uma forte composi-
ção de ideias fará você fi car muito mais próxima daquilo 
que acredita ser a solução. 

AQUÁRIO: Se aplicar o amor de forma contundente 
na sua vida fará a sua imaginação ganhar muito mais 
relevância do que o habitual.

PEIXES: A água irá te favorecer para que tenha uma 
conduta amigável e muito mais amorosa neste momento. 
Vênus trará alguns benefícios para você.

DA REDAÇÃO - A criançada de 
Guarulhos tem diversão ga-
rantida no Shopping Bon-
sucesso durantes as férias. 
O empreendimento oferece 
uma série de atividades para 
deixar os dias dos peque-
nos ainda mais animados. 
A programação conta com 
atrações perfeitas para quem 
gosta de adrenalina, além de 
brincadeiras gratuitas e en-
contro com personagens.

Entre as novidades ofe-
recidas pelo shopping está o 
Circuito de Aventuras, uma 
arena que chega ao empre-
endimento em 13 de janei-
ro e conta com arvorismo e 
trampolim. Para se divertir 
no arvorismo é necessário ter 
mais de dois anos de idade 
e pesar no máximo 60kg. A 
atração tem dois valores: sen-
do três voltas, R$ 14 e cinco 
voltas R$ 16. No trampolim, 
a idade mínima é a mesma, 
já o peso máximo permitido 
é 45kg. Nessa atividade os va-
lores fi xados são R$ 14, por 
três minutos de brincadeira, 
e R$ 16, por cinco minutos. 
A aventura completa, ou seja, 
com brincadeiras nas duas 
atividades, é R$ 26.

Programação de férias no Shopping Bonsucesso 
conta com arena com arvorismo e trampolim
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Quem gosta mesmo é de 
“colocar a mão na massa”, e 
ainda participar de uma atra-
ção gratuita, pode aproveitar 
as ofi cinas infantis do Shop-
ping Bonsucesso. Os encon-
tros acontecem em três do-
mingos de fevereiro (10, 17 
e 24), das 14h às 20h, e con-
tam com aulas de diferentes 
temas. A primeira ensina a 
fazerslimes, que estão em alta 
com os pequenos. Já a segun-
da traz ensinamentos de jardi-
nagem com hortaliças, e a ter-
ceira mostra aos pequenos um 
pouco mais sobre confeitaria.

Para terminar o mês de 
janeiro de forma especial, o 
centro de compras recebe, 
no dia 27, um show do per-
sonagem Jacarélvis. Com 
dois DVDs lançados, o per-
sonagem é um sucesso entre 
as crianças e consegue diver-
tir e emocionar os pequenos 
através da música, dança e 
bom humor. A apresenta-
ção é totalmente gratuita, e 
acontece a partir de 14h, na 
Praça de Eventos 2, ao lado 
da Pernambucanas. Ao fi nal, 
o público presente poderá ti-
rar fotos com o jacaré.
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CLASSIFICADOS

IMÓVEIS CURSOS

Contrata-se Aluga-se

Vende-se

MOÇAS MAIORES
Admite-se para Trabalhar 
em Privê região Guarulhos 
. F.: 96655-6443 wastsp
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
AJ. GERAL
p/ Loja de Matérial de 
Construção, entregar CV. 
Av. Bom Clima , nº 38 h/c.c/ 
Sr. Carlos.
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

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

TURISMO
Quarta-feira, 16 de janeiro de 2019
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SERVIÇOSNEGÓCIOS

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

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

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

ANUNCIE AQUI
97380-7685

CASA PRIVÊ
Atend. das 8 as 20hrs. Rua 
Cuevas, 18.  F: 2087-2091

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

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

Aumento de Escore,Nome 
Sujo resolvo ,Financ. carro 
e Imoveis.  F.: 4211-1400

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.

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

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.

LICENCIAMENTO
ATRASADO!!!!!
Parcelamos Todos 

os débitos 
do seu veículo

Tels: 2440-6425 ou 4963-0569

ATÉ 12X CARTÃO OU 
18X NO CHEQUE

CHÁCARA SANTOS 
DUMONT
Próx Rodoanel 622,00m (+) 
casa 03 dorm. (01 suíte), 
sala, coz e banheiro.R$ 
69. Mil  F.: 99894-6489 
/2451-6511
APTO ITAPOÃ
2 Dorms., 1 vaga, Ac. 
fi nanc. R$ 180 mil F.:  
97303-8610/2451-6511
APTO PICANÇO
2 Dorms., 1 vaga . Ac. 
fi nanc. R$ 230. Mil. F.: . 
97303-8610/2451-6511
CASA PQ. CONT. I
2 Dorms.,  1 Vaga , a/c 
Finan  Ac. fi nanc.R$ 
320.000,00 TEL. 97303-
8610/2451-6511
SOBRADO ITAPOÃ
2 Dorms., 1 Vaga, R$ 220.
Mil . F.: 99894-6489/2451-
6511
CASA RECREIO S. 
JORGE
2 dorms., sala, coz. gar. 2 
autos. 40 Mil + parcelas. F.: 
96094-1957/ 2087-4901

RETROESCAVADEIRA
Escav.esteira, Rolo CA 15,  
Caminhão basc., Rolo  peq. 
dinaparc LR 95, Caçamba 
Estac. Fs.: 2486-8586/ 
97138-8449/ 97495-2574 EVELLYN 50a.

Bahiana ! Ela esta de Volta 
!, p/ fazer amor gostoso. 
Atend.  10:00 as 18hrs. F.: 
99670-0958
SAYURI YAMASHITA 19A.
Linda, marca de biquíni e 
univers.966130558whatssp

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

97380-7685

/jornalfolhametro @folhametropolitanagru

Quer passear pelo interior? Veja o circuito de fazendas históricas
DA REDAÇÃO - Com as férias, os 
passeios pelas fazendas his-
tóricas são alternativas exce-
lentes para toda a família. Os 
locais são preservados pelo 
Condephaat (Conselho de De-
fesa do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico e Turístico do 
Estado de São Paulo) como 
patrimônio histórico estadu-
al. Os espaços são boas op-
ções de lazer para quem quer 
relaxar, se divertir e, ao mes-
mo tempo, conhecer a trajetó-
ria paulista em várias regiões 
do interior paulista. Confi ra a 
relação de cinco fazendas:

1. Fazenda Resgate – Bananal
A Fazenda Resgate perten-

ceu, no início do século XIX, 
ao comendador Inácio Mon-
teiro, que a vendeu para José 
de Aguiar Toledo. Tombado 
pelo Condephaat em 1982, o 
local foi um dos maiores pro-
dutores de café do Vale do Pa-

raíba. A visitação é permitida 
para fi ns turísticos e cultu-
rais através de agendamento 
prévio. Localização: Estrada 
Nova para Barra Mansa – Km 
324. Contato: (12) 3116-1002.

2. Sítio do Picapau Amarelo 
(Chácara do Visconde) – Tau-
baté

Imortalizada pelas obras 
de Monteiro Lobato, a chá-
cara, tombada pelo Con-
dephaat em 1980, contava 
com uma área de 20 alquei-
res. Atualmente, funciona 
no Sítio do Picapau Ama-
relo um museu em home-
nagem ao autor renomado, 
que apresenta um acervo 
com objetos pessoais, além 
de uma vasta biblioteca com 
as primeiras edições dos li-
vros de Monteiro Lobato. 
Localização: Rua Campinas, 
s/nº – Chácara do Visconde. 
Contato: (12) 3625-5062.

FOTO: ELIZEU MARCO FRANCO

3. Fazenda Morro Azul – Irace-
mápolis/Limeira

Tombada em 1974, a chá-
cara Morro Azul é um elegante 
exemplo de fazenda do século 
XIX, com destaque para o pro-
jeto arquitetônico. Em forma 
de palacete, o local exibe azu-
lejos portugueses e ingleses na 
fachada. Localização: Rodovia 
Limeira-Iracemápolis. Contato: 
(11) 99607-1188.

4. Fazenda Vargem Grande – 
Areias

É uma antiga fazenda de 
café datada de 1837, época do 
“Ciclo do Café” em São Pau-
lo. Os proprietários fi caram 
conhecidos como “Barões do 
Café”, principalmente no eixo 
entre as cidades de Areias, Ba-
nanal, São José do Barreiro, Sil-
veiras e Queluz.  Localização: 
Estrada dos Tropeiros km 257 
– Serra da Bocaina – SP – Bra-
sil. Contato: (12) 99759-5351

5. Fazenda Lageado – Botucatu
A instalação da fazenda 

remonta à segunda metade 
do século XIX, quando ocorre 
a grande expansão da econo-
mia cafeeira no oeste paulis-
ta. A Fazenda Lageado confi -

gurou-se como uma empresa 
de cafeicultura para a grande 
exportação. Localização: Por-
taria Principal – Rua José 
Barbosa de Barros, nº 1780. 
Portaria II – Rodovia Alcides 
Soares, Km 3.
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Deliciosas opções grelhadas para a hora do seu almoço. 
Carnes, peixes, massas, saladas e muito mais.

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

Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90


