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Cotações Selic (ano)
Dólar Euro

6,5% R$  998
Salário Mínimo 181

Disque-Denúncia O ideal será quando não precisarmos multar ninguém por descarte e 
transporte irregular, já que a população é a primeira que sofre com a 
cidade suja”, Edmilson Americano, secretário de Serviços PúblicosBovespa

‘Como treinar o seu 
dragão 3’ estreia nos 

cinemas do país

+0,24%
R$ 3,73

FOTO: DIVULGAÇÃO

Tarifas de embarque 
em aeroportos terão 

aumento de 5%

FOTO: FÁBIO MOTTA/ESTADÃO

+0,39%
R$ 4,26

      www.fmetropolitana.com.br  

Descarte irregular de lixo gerou mais de R$ 1,3 milhão em multas em 2018 Pág. 5

Segundo balanço divulgado pela prefeitura, o resultado é mais de três vezes superior ao total de multas aplicadas em 2017 que foi de R$ 406,6 mil

Pág. 5

Guti deve sancionar lei que proíbe 
fogos de artifício com ruídos hoje
Proposta, de autoria do vereador Eduardo Carneiro (PSB), visa garantir bem-estar de idosos, 
crianças e animais domésticos que sofrem com o barulho provocado pelos artefatos na cidade

FO
TO

: G
A

B
R

IE
LA

 B
IL

Ó
/E

ST
A

D
Ã

O

Pág.6

Guarulhos participa de evento sobre 
tecnologia e inovação em Las Vegas

FOTO: DIVULGAÇÃO

Pág. 4

Pág.6

‘Petrobras foi saqueada num 
volume sem paralelo no 

governo Lula’, afi rma Moro

+0,36%
94.393
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CALOR- As altas temperaturas registradas são um convite para um dia nas praias do Brasil

ANOTE

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

      A lista de 
classifi cação geral 
com os participantes 
do processo seletivo 
das Escolas Técnicas 
Estaduais (Etecs) 
para o primeiro 
semestre de 2019 
já está no site www.
vestibulinhoetec.com.
br. A informação será 
também divulgada na 
Etec onde o candidato 
deseja estudar. Para 
conferir as listas 
de convocação, o 
candidato precisa ir até 
a escola onde pretende 
estudar.

      Hoje vence o prazo 
para o pagamento 
integral, com 
desconto de 3%, ou 
do parcelamento em 
três vezes do Imposto 
sobre a Propriedade 
de Veículos 
Automotores (IPVA) de 
2019 para os veículos 
com fi nal de placa 
7. Os contribuintes 
devem fi car atentos às 
datas de vencimento 
para aproveitar 
o abatimento e 
regularizar o imposto. 
A quitação pode ser 
de três maneiras: à 
vista com desconto 
de 3% (janeiro); à 
vista sem desconto 
(fevereiro) ou em três 
parcelas, de janeiro a 
março, de acordo com 
a data de vencimento 
da placa. 
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RETRATO DO LEITOR   
Caro leitor, poste sua foto no Facebook ou Instagram com a #SuaFotoNaFolha. 
Se sua foto for a mais curtida, você poderá ganhar um super prêmio. Participe!

Vou comprar 
um revólver!

Depois do Decreto Federal, esta-
mos autorizados a comprar armas. 
– Que coisa boa, hein? Mas a casa 
própria tão sonhada fi ca para depois: 
uma coisa de cada vez. A movimen-
tação econômica será benéfi ca para 
o país. Vai garantir mais empregos, 
pois o dinheiro vai girar.

– E essa história de armas? Gostei! 
Eu poderia comprar uma também! As-
sim, se algum bandido vier me assaltar 

à noite, eu passo fogo! Está decidido. 
Compro a arma e munições. Se todos 
podem, eu também posso. Tô certo ou 
tô errado Totó? Bom amigo. – Não estou 
achando o caderno policial. – Pô Totó! 
Deitou em cima do jornal? Deita neste 
de política nacional e me dá esse aí. 

Tomara que o Leão morda menos 
este ano: 27,5% é um roubo. Acho 
que 20% para quem ganha acima de 
10 mil reais tá legal. – Hoje parece 
que vai chover! É bom para as plan-

tações, o Brasil poderá exportar mais, 
isso é mais dinheiro pra nós e para o 
governo, que pega o nosso e o quê nos 
dá de volta? Nada!

– Muito dinheiro só dá confusão. 
Hoje me lembrei de uma discussão 
que tive com minha família e alguns 
amigos. Certa vez comentei, caso eu 
ganhasse R$ 10 milhões na loteria, eu 
iria separar R$ 2 milhões e dividiria 
entre meus 5 irmãos e 10 amigos, os 
quais estimo muito. Entre estes esta-
ria, lógico, meu cão Totó.

Foi uma guerra! Um irmão me di-
zia: como pode você ganhar R$ 10 mi-
lhões e dar menos de um milhão aos 
seus irmãos de sangue? Para ser um 
pouco mais exato 666 mil reais. Até 
os números parecem querer te dizer 
alguma coisa, irmão sem coração.

Um amigo de anos de caminhada e 
parceria, se revoltou e com voz lacôni-
ca e chorosa me disse – Não esperava 
isso de você. Pouco mais de R$ 600 mil 
para àquele que esteve junto contigo 
em noites de chuva, em dias de fome, 
o amigo que sempre dividiu o copo de 
bebida com você? Lembro que ele se 
levantou, recolheu seus pertences: um 
fi no colchonete, seu cobertor, a garra-
fa de água e mais alguns apetrechos e 
foi embora. Nunca mais eu o vi. Deve-
ria ter dito que lhe daria mais, desde 
que não dissesse nada a ninguém.

Está fi cando tarde e parece que 
vem tempestade por aí. Ajeito minhas 
coisas perto de mim. Essa marquise 
parece bem confortável. Dormirei por 
aqui hoje. Tomara que o presidente 
melhore as coisas. Amanhã vejo quan-
to custa um revólver e algumas balas. 
Não deve ser muito caro.

Hoje me lembrei de uma 
discussão que tive com minha 
família e alguns amigos

REMINISCÊNCIAS

PEDRO NOTARO
pedronotaro@gmail.com
WhatsApp: 99507-6900
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Curinga
Ticiano Neves, que co-

manda a Ciretran estadual 
em Guarulhos, deverá per-
der o cargo no governo tu-
cano Doria. Entretanto, ele 
está cotado para retornar 
à Prefeitura, assessorando 
o supersecretário Peterson 
Ruan (Governo)...

Tempo ao tempo
O prefeito Guti previa a 

vitória de Bolsonaro desde 
2017. Ontem, no programa 
“Radar”, fez crítica ao seu 
partido, o PSB, porque de-
clarou oposição ao “mito”. 
“É muito cedo, em 15 dias, 
para questionar um gover-
nante”, avalia…

Vai saber
Guti surpreendeu tam-

bém ao acusar “os petistas” 
de estarem fazendo “ter-
rorismo” digital nas redes 
sociais e WhatsApp contra 
seu governo. Ou está bem 
informado ou se esqueceu 
que há outros setores na 
oposição…

Bola nas costas
Há certa tensão do time 

de vôlei Guarulhos - Corin-
thians. Alguns jogadores an-
dam reclamando por aí que 

estariam com vencimentos 
atrasados e outras difi culda-
des fi nanceiras no apoio…

A conferir
Rumor que o novo secre-

tário de Esportes será nova-
mente indicado pelo depu-
tado estadual Jorge Wilson 
Xerife. Mas desta vez com 
retaguarda da cúpula esta-
dual de seu partido, o PRB…

Água na fervura
Perceptível: com a Sa-

besp, algumas regiões de 
Guarulhos já deixaram de 
ter rodízio de água. Guti 
aposta que até dezembro 
todo o abastecimento na 
cidade estará equacionado. 
Deverá refl etir na sua popu-
laridade…

#semancol
Raaapaaazzz: tem gen-

te por aí achando que vai 
se eleger vereador em 2020 
porque tem 5 mil amigos no 
Facebook…

Alinhamento
O comando do PSL bol-

sonarista em Guarulhos está 
cada vez mais próximo do 
deputado federal Eli Correa 
Filho (DEM) e sua esposa, 
Fran Correa...

PONTO
DE VISTA

ROBERTO SAMUEL
jornalista e CEO 
da TBL Comunicação
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RUA TAPAJÓS, 56    |   RESERVAS�THEFIRE.COM.BR    |   TEL: �11� 2447�1582  |  FUNCIONAMENTO: 2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h

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

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

Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90
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Guarulhos é a única cidade brasileira 
a participar de evento sobre tecnologia 
e inovação em Las Vegas

Olá, pessoal.
Encerramos a nossa par-

ticipação no Harvard Smart 
Cities Innovation Accelera-
tor Las Vegas. A cúpula faz 
parte do The Innovators Fo-
rum, uma colaboração entre 
lideranças seniores dos seto-
res público e privado, que se 
reúnem para discutir ideias 
e desafios emergentes em 
inovação e empreendedoris-
mo. O programa é idealizado 
pelo Centro de Tecnologia e 
Empreendedorismo de Har-
vard (TECH).

A agenda enfatizou a tec-
nologia e a inovação como fa-
tores propulsores da melhoria 
da qualidade de vida do cida-
dão, compartilhando ideias 
e boas práticas para ajudar 
as comunidades a alcançar 
maior eficiência com a utiliza-
ção das novas tecnologias.

Nesse ano, os workshops 
debateram dois temas cen-
trais: mobilidade e segurança 
pública. Participaram da cú-
pula cerca de 70 lideranças, 
representando 25 cidades, 
como Seattle, Austin, Toron-
to, Miami, San Jose e outras. 
Guarulhos foi a única cidade 
brasileira a integrar a agenda.

Las Vegas, a anfitriã do 
evento, é mais que o polo de 
entretenimento que conhe-
cemos. A cidade – que tem 
como meta se tornar total-
mente inteligente e conecta-
da até o ano de 2025 – é tam-
bém ambiente de testes para 
novas tecnologias. Os testes 
acontecem em seu Distrito 
de Inovação, localizado no 
núcleo urbano da cidade e 
que tem como objetivo con-
centrar investimentos em 
tecnologias de cidade inteli-
gente. A implantação de uma 
área da cidade voltada a ser 
um verdadeiro laboratório 

a céu aberto é uma propos-
ta desafiadora, necessitando 
de estruturas de governança, 
legislação específica e fontes 
de financiamento para que 
os pilotos lá realizados pos-
sam ganhar escala.

No âmbito da mobilida-
de Las Vegas testou veículos 
autônomos durante um ano. 
Moradores e turistas pude-
ram atravessar uma parte do 
centro de Las Vegas em um 
micro-ônibus sem motorista. 
O fornecedor de serviços de 
transporte Keolis foi quem 
operou o ônibus, que conta 
com câmeras, GPS e sensores 
a bordo. A fabricante de veí-
culos autônomos Navya pro-
jetou o ônibus usado no pro-
grama piloto que começou 
em novembro de 2017 e foi 
realizado sem nenhum custo 
para os cofres da cidade.

Já no assunto segurança 
pública, a cidade atua atra-
vés de parcerias público-pri-
vadas com empresas como a 
NTT e a Cisco, que estão apli-
cando a Internet das Coisas 
(IoT) e análise de dados para 
ajudar a melhorar a seguran-
ça pública. Câmeras de vídeo 
de alta definição, sensores 
de som e movimento e uma 
variedade de dispositivos 
IoT estão sendo integrados 
e implantados para monito-
rar uma área geográfica no 
Distrito de Inovação, criando 
uma solução de segurança 
multicanal.

Um ponto que precisa-
mos ter em mente quando 
pensamos na popularização 
e difusão de IoT nas cidades 
é que elas criam um novo 
ambiente de convivência 
e de negócios, com novas 
oportunidades econômicas 
através da criação de solu-
ções embarcadas. É papel do 

poder público garantir que 
esse ambiente seja acessível, 
seguro e democrático. Para 
isso é importante que já na 
fase de implantação da infra-
estrutura sejam priorizados 
sistemas abertos, integráveis 
e transparentes.

Para que esse novo am-
biente possa ter um impacto 
positivo que possa ser sentido 
no dia a dia dos cidadãos a es-
trutura de regulamentação do 
uso de dados precisa estar es-
tabelecida nos diversos níveis 
governamentais:  Federal, Es-
tadual e Municipal. Cabe des-
tacar que mesmo nos Estados 
Unidos ainda não há esta es-
trutura e os gestores públicos 
se veem muitas vezes sem 
uma baliza para lidar com a 
aplicação de inovações no dia 
a dia das cidades.

Mesmo sem o amparo des-
sas estruturas as cidades já es-
tão se movendo e se tornando 
protagonistas da mudança, e 
penso que aqui no Brasil os 
Municípios serão chave para 
avançar essa agenda junto 
ao Governo Federal, através 
de entidades municipalistas 
como a Frente Nacional dos 
Prefeitos – FNP. Precisamos 
encontrar modelos viáveis 
para a contratação destes 
novos serviços pelas cida-
des, e essa pauta precisa ser 
inserida em debate nos po-
deres executivo, legislativo e 
judiciário para que possa ser 
implantado de forma rápida, 
para que um dos poderes não 
acabe por se tornar um garga-
lo no processo.

No workshop tivemos 
uma apresentação sobre o 
Mastercard City Possible, 
programa de cidades inteli-
gentes da Mastercard. Por 
meio dessa iniciativa a em-
presa quer estabelecer um 

novo modelo de engajamen-
to e cooperação entre os se-
tores público e privado para 
promover um ambiente de 
co-desenvolvimento de solu-
ções para as cidades em nível 
global. Mais do que debater 
sobre as novas tecnologias, 
os workshops priorizaram a 
troca de experiências entre 
os dirigentes das cidades, 
buscando entender como a 
inovação está sendo aplicada 
de acordo com a realidade de 
cada localidade e comparti-
lhando os modelos que se 
mostram mais eficazes.

E assim encerramos a 
nossa participação no Har-
vard Smart Cities Innova-
tionAccelerator Las Vegas, 
mais uma agenda interna-
cional onde foi possível 
inserir Guarulhos em um 
ambiente de troca de expe-
riências, construção de rela-
cionamentos e estruturação 
de parcerias entre cidades. 
Embora as demais esferas 
de governo sejam relevantes, 
esta interação entre cidades 
é especialmente rica, pois é 

FOTO: DIVULGAÇÃO

ARTIGO
RODRIGO BARROS

Secretário de Desenvolvimento Científico, 
Econômico, Tecnológico e de Inovação 

de Guarulhos (SDCETI)

a dimensão de governo mais 
próxima do dia a dia do ci-
dadão, enfrentando desafios 
surpreendentemente simila-
res por todo o globo.

Quero agradecer mais uma 
vez o convite da Universidade 
de Harvard - por meio de seu 
Centro de Inovação e Empre-
endedorismo - e da Master-
card, por meio do programa 
City Possible e de seu vice-pre-
sidente executivo de Cidades 
Globais, Miguel Gamino.

Também quero deixar o 
meu agradecimento espe-
cial ao prefeito Guti, que é 
quem lidera o processo de 
desenvolvimento da cidade 
de Guarulhos e tem traba-
lhando com afinco para re-
alizar ações e projetos com 
impacto positivo na vida do 
cidadão de Guarulhos. É uma 
grande honra representá-lo.

Quem quiser conhecer 
um pouco mais sobre o pro-
grama que vivenciamos nes-
ses dias aqui em Las Vegas, 
pode acessar o site https://
theinnovatorsforum.org/

Até a próxima.
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Programa Aprende oferece cursos 
para empreendedores em janeiro

Guti sanciona hoje lei que proíbe 
fogos de artifício com estampido 

Limpeza Urbana aplica mais de R$ 1,3 
milhão em multas no ano passado

LUCY TAMBORINO - Aprovado 
pela Câmara no mês passa-
do, o projeto de lei que proí-
be queimar fogos de artifício 
que causem poluição sonora, 
como estouros e estampidos, 
bombas, busca-pés, morteiros 
ou outros fogos perigosos, 
deve ser sancionado e promul-
gado pelo prefeito Guti hoje.

A proibição se estende 
para logradouros públicos, 
em recintos fechados e am-
bientes abertos, bem como 
em áreas públicas e locais pri-
vados. O texto abre uma exce-
ção para os fogos de artifício 
luminosos, sem estouros ou 
estampidos, que causem, tão 
somente, efeitos visuais.

“É extremamente impor-
tante para a cidade, visto que 
é uma mudança comporta-
mental. O nosso projeto na 
realidade foi uma mudança 
do código de postura do mu-

DA REDAÇÃO  - A Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Científi co, Econômico, 
Tecnológico e de Inova-
ção (SDCETI) de Guaru-
lhos promove neste mês 
de janeiro, em mais uma 
ação do Programa Apren-
de, em parceria com o 
Sebrae, quatro cursos gra-
tuitos de marketing. Os 
assuntos abordados serão 
estratégia de vendas, em 
“Ganhe Mercado”; pla-
nejamento empresarial 
sobre fi nanças, “Planeja-
mento: o primeiro passo 
para abrir o seu negócio”, 
e planejamento empresa-
rial e estratégia de vendas 
para o microempreende-
dor individual (MEI), nos 
cursos “Sei Vender” e “Sei 
Controlar Meu Dinheiro!”.

O programa Aprende 
propõe a criação de uma 

política pública regiona-
lizada voltada para o em-
preendedor de Guarulhos, 
que visa orientar, formali-
zar, capacitar e qualifi car 
o empreendedor, tendo 
por objetivo a redução da 
informalidade e da morta-
lidade dessas empresas.

As inscrições para os 
cursos “Ganhe Mercado” e 
“Planejamento: o primei-
ro passo para abrir o seu 
negócio” podem ser fei-
tas por meio do seguinte 
link: https://docs.google.
com/forms/d/1bqfVYo2N
WAvmfLpLKL96UIaLV8
Kl8KxPlBAWCIs. Já para 
os cursos “Sei Vender” 
e “Sei Controlar meu di-
nheiro” por meio do link 
https://docs.google.com/
forms/d/1FzL7zk5VP-Z-
-yaktZJK_dFpbEPbZFGlb-
NPoseBW.

nicípio. Nós sabemos que 
em algumas cidades do país, 
inclusive em São Paulo, já é 
proibido o uso de fogos com 
estampido”, analisa o verea-
dor Eduardo Carneiro (PSB) 
autor do PL. 

Ainda de acordo com o 
parlamentar não é só a causa 
animal que está sendo levada 

em consideração. “Dentro da 
minha experiência, inclusive 
como médico, pessoas com 
autismo ou defi ciências das 
mais variadas de ordem psí-
quica e emocional sofrem 
muito com o barulho. É uma 
mudança de hábito extrema-
mente importante para nossa 
cidade”, explica.

FOTO: DIVULGAÇÃO/CMG
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13 99731-5668

Trevo da CESP - Cep 11740-000

Itanhaém / SP

R. José dos Reis Vieira Repolho,181

DA REDAÇÃO - Empenhada em 
minimizar os impactos causa-
dos pelo despejo irregular de 
entulho, móveis velhos, pneus 
entre outros tipos de rejeitos 
em ruas, praças e terrenos, a 
Prefeitura de Guarulhos in-
tensifi cou a fi scalização o que 
resultou na aplicação de R$ 
1,3 milhão em multas duran-
te 2018. As autuações foram 
feitas por agentes do Depar-
tamento de Limpeza Urbana 
(Delurb), que fl agraram trans-
porte e descarte irregular de 
rejeitos por toda a cidade.

O resultado é mais de três 
vezes superior ao total de mul-
tas aplicadas em 2017, que foi 
de R$ 406,6 mil. “O número 
evidência tanto o trabalho de-
senvolvido pela fi scalização 
quanto à falta de respeito de 
algumas pessoas com a cida-
de. O ideal será quando não 
precisarmos multar ninguém 
por descarte e transporte ir-

regular, já que a população 
é a primeira que sofre com a 
cidade suja”, pontuou Edmil-
son Americano, secretário de 
Serviços Públicos.

De acordo com a Lei 
7.572/2017, os valores das 
multas aplicadas podem ultra-

passar a R$ 40 mil dependen-
do de fatores como quantida-
de de resíduos descartada e 
horário da infração, por exem-
plo.  Em caso de reincidência, 
os infratores poderão ter seus 
veículos incorporados ao pa-
trimônio público municipal.
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Interesse por armas cresce, mas preço assusta
DA REDAÇÃO - Em lojas de armas 
de São Paulo, proprietários re-
latam aumento de interesse 
das pessoas pelo equipamen-
to nas últimas semanas, mas 
não de venda: estavam todas 
esperando o decreto assinado 
nesta terça-feira (15), pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro.

“O cliente quer comprar já 
com as novas medidas”, disse 
na terça Nilton Oliveira, dono 
de uma loja no centro da cida-
de, que não vendeu nenhuma 
arma no último mês. Segundo 
ele, seu estabelecimento aten-
de basicamente dois perfi s de 
clientes: esportistas do clube 
de tiro e interessados em de-
fender a própria casa. “O pri-

meiro que perguntam é qual 
é a documentação necessária. 
Chegam sabendo que não é 
tão fácil”, diz ele, que não tem 
armas na loja. “Só vendo sob 
demanda”.

Dona de uma loja de armas 
há 30 anos, Vera Ratti defen-
de o decreto, mas conta que 
esperava liberação do porte 
- a possibilidade de andar ar-
mado -, e não só a posse. “Pre-
cisamos que protejam nosso 
direito de ir e vir. É um direito 
que queremos, de tentar nos 
defender”.

Ela acredita que, por en-
quanto, não haverá mudanças 
no mercado. Por ser um bem 
caro, diz, não é tão simples 

adquiri-lo. Em sua loja, uma 
pistola custa em média R$ 7 
mil. “Não é como geladeira, 
que você parcela”. 

Wallacy Jacomine, dono 
de loja em Campos de Goyta-
cazes (RJ), prevê alta de 20% 
nas vendas. “Não será maior 
porque não é barato. O perfi l 
do interessado também não 
deve mudar. São empresários, 
comerciantes”.

Cliente de Oliveira, o PM 
aposentado Joaquim Celesti-
no, de 74 anos, diz ter perce-
bido aumento de interesse de 
conhecidos e amigos que não 
são policiais. “Tenho um co-
nhecido dono de padaria. De-
pois de ser assaltado muitas 

‘Petrobras foi saqueada num volume sem 
paralelo no governo Lula’, afi rma Moro

Bolsonaro defende Mercosul enxuto e com relevância

DA REDAÇÃO - O ministro da 
Justiça e Segurança Públi-
ca, Sérgio Moro, afirmou, 
nesta terça-feira (15), em 
entrevista à GloboNews, 
que a Petrobras foi “saque-
ada em um volume sem pa-
ralelo” durante o governo 
do ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva. 

A declaração foi feita 
em resposta a pergunta so-
bre argumentos da defesa 
do petista à Justiça de que 
Moro foi um juiz parcial e 
o perseguiu durante pro-
cessos judiciais.

Moro afirmou que Lula 
não “faz parte” de seu “pre-
sente”, nem do “futuro”. “O 
fato é que a decisão que eu 
proferi foi confirmada por 
três desembargadores que 

permanecem em suas po-
sições”.

“O que existe é um álibi 
falso de perseguição polí-
tica. O fato é que a Petro-
bras durante o governo do 
ex-presidente foi saqueada 
num volume às vezes sem 
paralelo no mundo”, disse. 
Moro ressaltou que “a pró-
pria Petrobras reconheceu 
R$ 6 bilhões em desvios”.

“Pra onde foi esse di-
nheiro? Esse dinheiro foi 
para enriquecer ilicita-
mente diversos agentes 
públicos daquele governo 
e parcelas beneficiaram 
o ex-presidente. Esse áli-
bi parte do pressuposto 
de que esse escândalo de 
corrupção não aconteceu”, 
concluiu.

FOTO: VALÉRIA GONÇALVEZ/ESTADÃO

FOTO: JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

DA REDAÇÃO - O presidente Jair 
Bolsonaro defendeu que o 
Mercosul, bloco que reúne pa-
íses sul-americanos, seja mais 
enxuto para ganhar relevância 
na região. Bolsonaro e o presi-
dente da Argentina, Mauricio 
Macri, reuniram-se ontem, no 
Palácio do Planalto, e conver-
saram sobre o aperfeiçoamen-
to do Mercosul. Macri é o atu-
al presidente do bloco.

“Concordamos com a im-
portância de, com os demais 
parceiros, Paraguai e Uruguai, 
aperfeiçoar o bloco e propor 
nova agenda de trabalho, sem-
pre com sentido de urgência”, 
disse Bolsonaro em declaração 
após a reunião ampliada entre 
os dois líderes e seus minis-
tros de Estado, no Palácio do 
Planalto.

vezes, foi obrigado a comprar 
arma. Falei para ele instalar 
câmera e chamar a polícia em 

caso de assalto. Por que fazer 
besteira e matar, se a polícia 
dá jeito nisso?”, perguntou.

Para Bolsonaro, no plano 
interno, o Mercosul precisa va-
lorizar a sua tradição original, 
de abertura comercial, redu-
ção de barreiras e eliminação 
de burocracias. “O propósito é 
construir um Mercosul enxu-
to que continue a fazer senti-
do e ter relevância”, disse.

Na frente externa, os dois 
líderes concordaram que é 
preciso “concluir rapidamente 
as negociações mais promis-
soras” que estão em andamen-
to e iniciar novas negociações 
“com criatividade e fl exibili-
dade para recuperar o tempo 
perdido”.

que a Infraero fi zer a divulga-
ção ofi cial do reajuste.

Com o reajuste, a tarifa má-
xima dos passageiros em em-
barques domésticos passará 
de R$ 31,27 para R$ 32,95. Nas 
viagens internacionais, a tari-
fa máxima de embarque au-
mentará de R$ 112,83 para R$ 
115,82. Os valores já incluem o 
adicional do Fundo Nacional 

Tarifas de embarque em aeroportos terão aumento de 5,39%
DA REDAÇÃO - A Agência Na-
cional de Aviação Civil (Anac) 
autorizou ontem reajuste de 
5,39% para o teto das tarifas 
de embarque, conexão, pouso 
e permanência nos aeroportos 
administrados pela Empresa 
Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária (Infraero). Os 
novos valores poderão ser 
aplicados depois de 30 dias 

de Aviação Civil (FNAC) de 
US$ 18, o correspondente a 
R$ 57,47.

De acordo com a Anac, o 
reajuste foi aplicado conside-
rando a infl ação acumulada 
entre dezembro de 2017 e de-
zembro de 2018, medida pela 
variação do IPCA, calculado 
pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografi a Estatística (IBGE).

CLAREAMENTO
LAMINADOS DE CERÂMICA
REABILITAÇÃO  ORAL 
IMPLANTES 
CARGA IMEDIATA EM 5 HORAS

NOSSOS SERVIÇOS:

  
   
   

www.DIFERENZAODONTOLOGIA.com.br

ENDEREÇO:
RUA  VOLUNTÁRIOS  DA PÁTRIA, 654 
SALA 115/116 - SANTANA /SP
(11) 2089-1614

ENDEREÇO:
RUA RAMOS DE AZEVEDO, 159 
3ºANDAR  SALA 301- GUARULHOS/SP
(11) 2461-2234
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DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A
C.N.P.J. Nº 62.464.904/0001-25

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM 
PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROCESSO n° 1021542-
79.2014.8.26.0224. A MMa. Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública, 
do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dra. LARISSA BONI VALIERIS, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE 
que o (a) DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER move uma 
Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 contra PROGRESSO 
E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A – PROGUARU, objetivando 
a desapropriação da área de 88.486,07 m², localizada na Av. Benjamin Harris 
Hannicut, s/n° (estaca 4500 + 18,78 a 4528 + 11,18) CEP 07124-000, Bairro Portal 
dos Gramados, cadastro individual de propriedade – CD – 15.14.000-D02-153-
REVISÃO A, matrícula 95.651 (área maior) no 2º CRI de Guarulhos/SP, declarada 
de utilidade pública conforme Decreto nº 57.930, datado de 31.03.2012. Para o 
levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com 
o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e 
para os fins do Dec. Lei n° 3.365/41, o qual, por extrato, será fixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 11 
de setembro de 2018.
 

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

PUBLICIDADE LEGAL

PUBLICIDADE LEGAL

DA REDAÇÃO - O Departa-
mento de Proteção Animal 
(Dpan) de Guarulhos desde 
o ano passado, ano de sua 
criação, já realizou 5.366 
mil procedimentos cirúrgi-
cos para castração de cães 
e gatos. Do total, 5.042 mil 
para munícipes, 160 para 
Ongs e 161 para protetores. 
Todos os animais castrados 
recebem microchip de iden-
tificação e Registro Geral de 
Animal (RGA).

Dpan promove mais de cinco 
mil castrações para animais

Moradores da Vila 
São Rafael revitalizam 
ponto de descarte viciado

MAYARA NASCIMENTO - Os mora-
dores da Vila São Rafael deci-
diram colocar a mão na massa 
e revitalizar um ponto de des-
carte irregular do bairro. Apro-
ximadamente 15 moradores 
pintaram e plantaram flores na 
esquina da rua Santa Angelina 
com a rua Excelsior e na praça 
da rua Freire de Andrade.

A calçada do cruzamen-
to era ponto de descarte vi-
ciado. Entulhos de diversos 
tipos se espalhavam pela cal-
çada e as caçambas que es-
tavam na rua atrapalhavam 
a passagem dos ônibus, que 
muitas vezes mudavam o ca-
minho para evitar a rua. Os 
entulhos também traziam di-
versos insetos e o mau chei-
ro invadia as casas da região.

Os funcionários da Pro-
gresso e Desenvolvimento 
de Guarulhos S/A (Progua-
ru), em conjunto com a Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Urbano (SDU), limparam a 

área, cortaram o mato e re-
pintaram as guias da calçada 
e o muro de branco.

Para não voltar a acon-
tecer, os moradores resol-
veram por conta própria 
colorir o local e decorar com 
plantas. Todos são respon-
sáveis pela área, e em breve 
um grafite será desenhado 

DA REDAÇÃO - Guarulhos re-
gistrou pelo menos 12 mor-
tes em decorrência da febre 
amarela no ano passado. Os 
dados são do balanço do Cen-
tro de Vigilância Epidemio-
lógica, até 28 de dezembro. 
Nesse período, o município 
ficou entre as três cidades do 
estado que mais registraram 
óbitos no ano. 

Dos 538 casos no estado 
todo, 184 resultaram em mor-
tes. Dos óbitos, 33 foram em 
Mairiporã, seguido de Nazaré 
e Guarulhos, com 12 mortes 
em cada uma dessas cidades. 
Ibiúna e São José do Perdões 
tiveram números parecidos 
com registro de 10 óbitos. 

Nos últimos dois anos, 
mais de 15 milhões de pesso-
as foram vacinadas contra a 
doença no estado. Não há ca-
sos de febre amarela urbana 
no Brasil desde 1942.

Os números devem sig-
nificar um avanço, já que a 
partir de 15 de janeiro do 
ano que vem o agendamento 
da castração poderá ser feito 
de maneira online.

O órgão também foi res-
ponsável para adoção de 382 
cães e gatos, 7 equinos e 2 
bovinos. Uma parceria com 
a Associação dos Cavaleiros 
de Guarulhos, ainda é aliada 
para cuidado aos animais de 
grande porte.

Município registrou 12 mortes por febre amarela no ano passado

no muro. 
“Tem muita gente que 

só quer divulgar problema 
e jogar a responsabilidade 
para os outros. Aqui os mo-
radores colocaram a mão na 
massa para cuidar do pró-
prio patrimônio”, contou 
um dos moradores que pre-
feriu não se identificar.
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Segurança é morto em tentativa de assalto 
a caixas eletrônicos do Terminal Taboão
MAYARA NASCIMENTO - Uma tro-
ca de tiros na madrugada de 
ontem interditou o Terminal 
Metropolitano de Ônibus Ta-
boão até às 6h30. Segundo a 
Folha Metropolitana apurou, 
uma tentativa de assalto aos 
caixas eletrônicos do local 
terminou com o segurança 
do local morto. O homem, 
na casa dos 60 anos, era ex-
-agente penitenciário e sua 
arma estava descarregada.

O Corpo de Bombeiros foi 
acionado, mas encontraram a 
vítima já sem vida com mais 
de uma perfuração. A viatura 
deixou o local às 4h40.

Em nota, o Comando de 
Policiamento de Área Me-
tropolitana Sete (CPA-M7) 
esclareceu que às 2h52, o Co-
pom (Centro de Operações 
da Polícia Militar) registrou 
uma ocorrência de averigua-
ção de indivíduos suspeitos, 

FOTO: DIVULGAÇÃO

VENDA VENDA LOCAÇÃO
APTO – JD VILA GALVÃO 

– R$ 175.000 (VAGO) -

REF 04

2 - DORMTS, SALA 2 MABS, 

COZ, LAV, 1VAGA

A/C – FINANC/FGTS

APTO VILA MILTON –

R$ 205.000 (VAGO) – 

REF 04 - 2 - DORMTS, 

SALA 2 AMBS, COZ, LAV, 1 

VAGA, COM ELEVADOR

A/C – FINAC/FGTS

CASA CONTINENTAL II – 
R$ 270.000 (VAGA) –

REF 12
2 – DORMTS, SALA 2 

MABS, COZ, CORREDOR LA-
TERAL, 2 VAGAS, EDICULA

A/C – FINAN/FGTS

CASA – CONTINENTAL III

1 DORMT, SALA, COZ, 

R$ 600.00

APTO – AV. SALGADO FILHO 
2 DORMTS, SALA, COZ, 

1 VAGA
R$ 1.000 INCLUSO – IPTU / 

COND

APTO – PROX SONDA – 

VILA RIO – R$ 180.000 

– REF - 12

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, COND BAIXO

A/C – FINAC/FGTS

ESTAMOS 
COMPRANDO 
APARTAMENTO 

OU CASA NA 
REGIÃO DE 

GUARULHOS, 
MESMO 

FINANCIADO, 
PAGAMOS ÓTIMO 

PREÇO, LIGUE 
E TIRE SUAS 

DÚVIDAS.

APTO – GOPOUVA – 

R$ 165.000 – REF 04

2 - DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA

A/C – FINAC/FGTS

APTO – TRAV TIMOTEO – 
(VILA PROGRESSO) –
 R$ 210.000 (VAGO) –

REF 02 - 2 DORMTS, SALA 2 
AMBS, COZ, 1 VAGA, ELE-
VADOR, PORT 24 HORAS

AREA DE LAZE.
A/C – FINAC/FGTS

KIT NET – JD SANTA MENA 

– R$ 120.000 (VAGA) – 

REF - 02

OTIMA LOCALIZAÇÃO

A/C – FINANC/FGTS

APTO – COCAIA  FATTO 

FARIA LIMA – R$ 215.000 
– REF 02

2 DOMTS, SALA 2 AMBS, 
COZ, 1 VAGA. ELEVADOR, 

PORT 24 HORAS 
AREA DE LAZER CPMPLETA.

A/C – FINAC/FGTS

COMPRA

próximos aos caixas eletrôni-
cos do terminal.

Contudo, com a chegada 
dos policiais militares, esses 
foram recebidos por dispa-
ros de arma de fogo, no que 
revidaram a injusta agressão 
e atingiram um indivíduo, 
que vieram saber que se tra-
tava de um Agente de Segu-
rança Penitenciária aposen-
tado, que não resistiu aos 
ferimentos e entrou em óbi-

to. Foi instaurado Inquérito 
Policial Militar e os policiais 
militares envolvidos encon-
tram-se afastados do serviço 
operacional, para avaliação 
psicológica.

A Empresa Metropolita-
na de Transporte Urbano 
(EMTU) responsável pelo 
terminal, afi rmou estar 
apurando o caso. O Boletim 
de Ocorrência foi lavrado 
no 7º DP.

Prefeitura e PRF estudam convênio 
para localizar carros roubados
DA REDAÇÃO - A prefeitura e a 
Polícia Rodoviária Federal es-
tudam a possibilidade de as-
sinatura de um convênio que, 
utilizando a força das duas 
instituições, possibilitará a 
recuperação de carros rouba-
dos na área que compreende 
os municípios de Guarulhos e 
aqueles que fazem divisa na 
região da Grande São Paulo. 

Os primeiros passos neste 
sentido foram dados na sema-
na passada em reunião que 
contou com representantes 
da  STMU e da PRF. O futuro 
convênio prevê a cooperação 
entre a CIIG (Central de In-
teligência Integrada de Gua-
rulhos), órgão subordinado à 
STMU, e a PRF, o que vai per-
mitir a troca de informações 
dos sistemas de monitora-
mento eletrônico de veículos.

A troca entre esses dois sis-
temas de informação permiti-
rá uma checagem mais ampla 

sobre veículos roubados ou 
com documentação irregular. 
Ao sair da cidade, a base da 
PRF poderá ser avisada para 
fazer abordagem. Mas tam-
bém vai funcionar de maneira 
inversa, com a PRF avisando 
as forças policiais da cidade. 
“É um grande passo no sen-
tido de diminuir as infrações 
de trânsito e a circulação de 
veículos com restrições ad-
ministrativas e produtos de 
crime em nossa cidade”, disse 
o secretário-adjunto, Márcio 
José Pontes.

Para o superintendente 
Cordelli, da PRF, a ideia é apro-
veitar os sistemas já existentes 
em funcionamento no estado 
de São Paulo. “Nossa intenção 
é usar o que existe de mais mo-
derno para combater as frau-
des em todos os níveis”, disse. 
O sistema já é utilizado pela 
polícia de Nova York há sete 
anos com extrema efi ciência.
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Duração 104min Dub. 2D/3D/4DX/XE

Horários - 12h30/ 13h/ 13h30/ 13h40/ 15h/ 15h30/ 
16h/ 16h15/ 17h30/ 18h / 20h30

Quinta-feira à quarta-feira 
(De 17 a 23 janeiro de 2019)

WI-FI RALPH HOMEM-ARANHA NO 
ARANHAVERSO

Horários - 14h30 / 14h45 / 17h15 / 17h45 / 
18h45 / 20h15 / 20h30/ 

Dub. 2D/3D/4DX 116min
Horários - 13h10 / 14h10 / 16h / 16h45 / 
18h30 / 19h30 / 22h

Dub. 2D/3D 113min

MÁQUINAS MORTAIS 

Horários - 21h

Nac. 2D 128min

DRAGON BALL SUPER - BROLY

Horários - 13h20

Dub. 2D 99min

AQUAMAN

Horários - 15h45 / 19h / 22h15

Dub. 3D 143min

MINHA VIDA EM MARTE 

Horários - 14h / 19h10 / 21h45

Nac. 2D 102min

BUMBLEBEE

Horários - 20h  

Dub. 2D 114min

DETETIVES DO PRÉDIO AZUL 2 

Horários - 16h30

Nac. 2D 93min

Confi ra a programação do Cinépolis Parque Shopping Maia 
COMO TREINAR SEU DRAGÃO 3
O que começou como uma improvável amizade entre 
um viking adolescente e um terrível dragão Fúria da 
Noite tornou-se uma trilogia épica que abrange as suas 
vidas. Neste próximo capítulo, Soluço e Banguela fi nal-
mente descobrirão seus verdadeiros destinos: o chefe 
da aldeia como governante de Berk e o dragão como 
líder de sua própria espécie. À medida que os dois as-
cendem, a ameaça mais sombria que enfrentaram tes-
tará os laços de seu relacionamento como nunca antes.

CINÉPOLIS NA
FOLHA

EM CARTAZ

VIDRO AMIGOS PARA SEMPRE 

Duração 129min Duração 118min Dub. Leg. Leg.
2D/4DX 2D
Horários - 14h / 17h / 20h / 21h30 / 23h 
(somente sexta-feira e sábado)

Horários - 18h30 / 21h15

www.fmetropolitana.com.br
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(?) Babá,
herói da

Literatura
árabe

A "cama"
do Conde
Drácula

(Lit.)

País que
sediará a
Copa de

2020

A capivara,
por sua
ordem
animal

André Do-
mingos,
velocista
paulista

Sílaba de 
"perecí-

vel"

Ambição
do ganan-

cioso 

Décimo
mês do 

calendário
judaico

Colheita
de cereais

(?)-mécum,
livro

pequeno e
prático

Rogério
Sampaio,

judoca
brasileiro

Vitamina
essencial
à reprodu-

ção

A terceira
pessoa do
singular

(?) Sater,
músico

brasileiro

Objeto para
fumar, ge-

ralmente de
madeira

Incluir
amigo no
Facebook
(inglês)

Seu teor é
altíssimo
no mar
Morto

Sílaba de
"banco"

"Estradas"
que

cortam a
Amazônia

Leite re-
centemen-

te orde-
nhado

Embeleze
com

adereços
festivos

Infecção conhecida no
Brasil como barriga-

d'água (Patol.)
Palmeira silvestre

Sufixo de 
"arvoredo"

Autoco-
lante

A do Bra-
sil data de

1822

Poucos
Fecho co-
mum em

tênis

A joia da
formatura
Coquetel
com rum

Avis e
Bragança

(Hist.)

A região biogeográfica que inclui
a

América
do Norte

3/add — iri. 4/vade. 5/ceifa — tevet. 7/roedora. 8/neártica.

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

EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)

Armação de fábrica a partir de R$ 29,99.
Desconto especial para aposentados e pensionistas.

Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima

FOTO: DIVULGAÇÃO

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.

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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que tem emanado da Casa 
Branca, Suburbicon não nas-
ceu exatamente como uma 
reação da dupla – ator e dire-
tor – à presidência de Donald 
Trump. Liberais de carteiri-
nha, Clooney e Damon admi-
tem que foram atropelados 
pela candidatura e vitória de 
Trump.             (aGÊNcia estado)
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ÁRIES: Boa influência para cuidar dos seus interesses pessoais e 
assuntos sentimentais. Pessoas de seu círculo de amizades procurarão 
favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor, jogos, esportes e loteria com bom fluxo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DiVUlgAçãO

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

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

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

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

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

Desde a coletiva do filme 
em Veneza, divulgada para 
todo o mundo por corres-
pondentes das maiores agên-
cias de notícias, Clooney e 
Damon não se cansam de 
explicar que, embora tenha 
tudo a ver com o neoconser-
vadorismo e a onda racista 
que tem emanado da Casa 
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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.

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

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

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

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

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

21 MAR.
20 ABR.

21 ABR.
20 MAI.

21 MAI.
20 jUN.

21 jUN.
21 jUL.

22 jUL.
22 AGO.

23 AGO.
22 SET.

23 SET.
22 OUT.

23 OUT.
21 NOV.

22 NOV.
21 dEz.

22 dEz.
20 jAN.

21 jAN.
19 fEV.

20 fEV.
20 MAR.

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

Suburbicon – Bem-Vindos ao 
Paraíso analisa o racismo

DiVUlgAçãO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DiVUlgAçãO

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

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

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

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

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

Desde a coletiva do filme 
em Veneza, divulgada para 
todo o mundo por corres-
pondentes das maiores agên-
cias de notícias, Clooney e 
Damon não se cansam de 
explicar que, embora tenha 
tudo a ver com o neoconser-
vadorismo e a onda racista 
que tem emanado da Casa 
Branca, Suburbicon não nas-
ceu exatamente como uma 
reação da dupla – ator e dire-
tor – à presidência de Donald 
Trump. Liberais de carteiri-
nha, Clooney e Damon admi-
tem que foram atropelados 
pela candidatura e vitória de 
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ESCORPIÃO: Período que promete sucesso nas investigações, nas pesquisas 
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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, 
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Estranhos no Paraíso, pois 
é o que são. Julianne Moo-
re até estimula o sobrinho 
a brincar com o garoto afro-
descendente, mas o restante 
da vizinhança não tem essa 
abertura. A integração viria 
na década seguinte, e assim 
mesmo depois de muita luta 
por direitos – que o cinema 
tem lembrado ou reconsti-
tuído em êxitos recentes. O 
tema de Suburbicon não é a 
integração, mas seu oposto, 
a discriminação.

Desde a coletiva do filme 
em Veneza, divulgada para 
todo o mundo por corres-
pondentes das maiores agên-
cias de notícias, Clooney e 
Damon não se cansam de 
explicar que, embora tenha 
tudo a ver com o neoconser-
vadorismo e a onda racista 
que tem emanado da Casa 
Branca, Suburbicon não nas-
ceu exatamente como uma 
reação da dupla – ator e dire-
tor – à presidência de Donald 
Trump. Liberais de carteiri-
nha, Clooney e Damon admi-
tem que foram atropelados 
pela candidatura e vitória de 
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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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e é Bem-vindos ao Paraíso. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DiVUlgAçãO

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

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

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

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

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

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

ÁRIES: O planeta Vênus tentará criar mecanismos 
importantes para que possa enfrentar problemas na 
hora de socializar. 

TOURO: Ficar presa em momentos muito ruins só trará 
difi culdades, isso pode alimentar mais problemas. Tenha 
uma atitude voltada para soluções efetivas.

GÊMEOS: O seu dia fi cará bem tranquilo em um momento 
tão importante para você, sendo assim tudo estará muito 
melhor equilibrado. 

CÂNCER: Poderá vir a se sentir muito bem com isso, po-
rém haverá uma bonita e alegre situação para você. Com 
o devido amor você irá passar por situações capciosas.

LEÃO: O seu comportamento voltado para ações muito 
arrogantes trará para você uma possível fraqueza neste 
momento. 

VIRGEM: Deixar-se levar por coisas e não por sentimentos 
é o que evidenciará a sua capacidade para poder elevar o 
alcance das suas ações mais profícuas dentro da família. 

LIBRA: Apresentará dentro de si uma elevada e forte 
tendência para realizar ações interessantes e voltadas 
para demonstrar sua razão.

ESCORPIÃO: A pressão que você vem sofrendo estará 
muito forte neste período, tudo porque não conseguirá 
tomar um rumo coerente na sua vida.

SAGITÁRIO: As coisas que se mostrarem fora de curso 
precisarão fi car mais evidentes neste período. Está des-
concertado com o que vem acontecendo no seu romance.

CAPRICÓRNIO: Não conseguirá saciar-se com qualquer 
coisa, nada será tão bom quanto atingir o sucesso neste 
período. 

AQUÁRIO: Irá se comportar de forma mais independente 
com atos de liberdade, muito por causa de coisas que 
você não pode prever. 

PEIXES: As boas coisas se manterão mais fortes durante 
este dia, porém as feridas podem vir a aparecer. Tudo 
fi cará atrapalhado por causa dos teus sentimentos.

DA REDAÇÃO - Uma das pró-
ximas grandes estreias da 
Netfl ix mundialmente é a 
série The Umbrella Acade-
my, baseada nos quadrinhos 
escritos pelo músico Gerard 
Way, da banda My Chemical 
Romance, e desenhados pelo 
brasileiro Gabriel Bá. A série 
mostra um grupo de super-
-heróis que foi adotado, ain-
da criança, por um homem 
muito rico, que os treinou 
para combater o crime.

Estrelada por nomes 
como Ellen Page, Tom Ho-
pper e Mary J. Blige, a série 
estreia a sua primeira tempo-
rada na plataforma em 15 de 
fevereiro. Mas esta não é a 
única produção voltada para 
os fãs de quadrinhos do ser-
viço de streaming. Confi ra, a 
seguir, outras séries e fi lmes 
originais da Netfl ix que pos-
suem origem em HQs.

Mais recente estreia da 
Netfl ix, que já está disponí-
vel, a série Titãs acompanha 
o grupo formado por jovens 
heróis da DC Comics. Dick 
Grayson, o Robin, quer sair 
da sombra do seu antigo 

Netfl ix aumenta lista de produções 
originais baseadas em quadrinhos
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companheiro, o Batman, e 
por isso se junta a superpo-
derosos como Ravena, Este-
lar e Mutano. 

Outras séries disponíveis 
são O Justiceiro, Polar, O Mun-
do Sombrio de Sabrina - Parte 
2, Demolidor, Jessica Jones, 
Luke Cage, Punho de Ferro, 
Defensores e Raio Negro.

Além das séries originais, 
a Netfl ix disponibiliza ainda 
algumas séries baseadas em 
quadrinhos de emissoras 
norte-americanas. Riverdale, 

assim como O Mundo Som-
brio de Sabrina, por exem-
plo, é inspirado em persona-
gens da Archie Comics. 

Da Marvel, estão dispo-
níveis séries como Agentes 
da S.H.I.E.L.D , Inumanos, 
Agente Carter e Fugitivos. 
Já da DC Comics, estão Su-
pergirl, The Flash, Arrow, 
Legends of Tomorrow e 
ainda a produção Gotham, 
que apresenta a juventude 
de Bruce Wayne, o futuro 
Batman.
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CURSOS

Contrata-se

Aluga-se

Vende-se

MOÇAS MAIORES
Admite-se para Trabalhar 
em Privê região Guarulhos 
. F.: 96655-6443 wastsp
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.
VENDEDOR
Porta a porta de 30 a 50 
anos (produto de fácil acei-
tação)  exp. porta a porta,  
comissão + ajuda de custo 
+ bonifi cação sob meta. 
4218-9550 / 4218-2442

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
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SERVIÇOS

PUBL. LEGAL

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

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

SAYURI YAMASHITA 19A.
Linda, marca de biquíni e 
univers.966130558whatssp
CASA PRIVÊ
Atend. das 8 as 20hrs. Rua 
Cuevas, 18.  F: 2087-2091
EVELLYN 50a.
Bahiana ! Ela esta de Volta 
!, p/ fazer amor gostoso. 
Atend.  10:00 as 18hrs. F.: 
99670-0958

LICENCIAMENTO
ATRASADO!!!!!
Parcelamos Todos 

os débitos 
do seu veículo

Tels: 2440-6425 ou 4963-0569

ATÉ 12X CARTÃO OU 
18X NO CHEQUE

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

MOÇAS

2093-1177 MT.CARRÃO

2082-2050 
WHATS 

97268-2789 WHATS

,

Simpáticas, não precisa ser bonita.
Ganhe muito, horários flexíveis.

Se não trabalhar recebe.
 
.

MAIORES

97197-2861
CENTRO PENHA 

P/ PRIVÊ

Fornecemos café manhã, almoço, janta.

EDITAL
Eu Eliane de 
Araújo Sampaio, 
inscrita no 
cadastro fiscal 
mobiliário da 
Prefeitura de 
Guarulhos, número 
0232010. Venho 
através deste 
anúncio informar o 
extravio do livro 
fiscal modelo 57.

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
CORRETOR
Com CRECI e exp. no 
ramo de vendas / locação. 
Encaminhar CV com foto 
para: atena@atenaimoveis.
com.br

APTO. MACEDO
Cond. Vista Bela c/ 2 dor-
ms., com lazer completo. 
R$ 1.000,00. F.: 99843-
2906/ 99965-5769.
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

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

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

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 RECREIO S. JORGE
2 dorms., sala, coz. gar. 2 
autos. 40 Mil + parcelas. F.: 
96094-1957/ 2087-4901
TERRENO PRAIA 
GRANDE
646 Mts², próx. Cidade 
Ocian, ac. auto 165 Mil F.: 
2466-5691/ 98347-5803
APTO. JD. MUNIRA
c/ 42Mts.², 2 dorms., 
Quitado .85 Mil, ac. auto F.: 
2466-5691/ 98347-5803
SOBRADO ITAPOÃ
2 Dorms., 1 Vaga, R$ 220.
Mil . F.:  99894-6489/2451-
6511
CASA PQ. CONT. I
2 Dorms.,  1 Vaga , a/c 
Finan  Ac. fi nanc.R$ 
320.000,00 TEL. 97303-
8610/2451-6511
APTO PICANÇO
2 Dorms., 1 vaga . Ac. 
fi nanc. R$ 230. Mil. F.: . 
97303-8610/2451-6511
APTO ITAPOÃ
2 Dorms., 1 vaga, Ac. 
fi nanc. R$ 180 mil F.:  
97303-8610/2451-6511
CHÁCARA SANTOS 
DUMONT
Próx Rodoanel 622,00m (+) 
casa 03 dorm. (01 suíte), 
sala, coz e banheiro.R$ 
69. Mil  F.: 99894-6489 
/2451-6511

DA REDAÇÃO - O ginásio Ar-
naldo José Celeste, na Pon-
te da Grande, será palco do 
confronto entre Corinthians-
-Guarulhos e EMS Funvic 
Taubaté, neste domingo 
(20), às 18h. O duelo terá 
transmissão da TV Gazeta.

O alvinegro está na nona 
colocação da Superliga Ci-
med 2018/2019, com 12 
pontos (quatro vitórias e 
sete derrotas), e busca reabi-
litação no returno, após per-
der na última rodada para 
o Fiat/Minas por três sets 
a um (25/20. 25/17, 22/25 e 
25/22). Já o EMS tem uma 
campanha consistente, na 
quarta colocação (oito vitó-
rias e três derrotas), vem de 
vitória por três sets a zero 

Corinthians-Guarulhos recebe o Taubaté 
pela Superliga de Vôlei neste domingo 

Brasil bate Rússia e fi ca a um triunfo 
de avançar no Mundial de Handebol
DA REDAÇÃO - A seleção bra-
sileira está próxima de se 
classificar à segunda fase 
do Mundial Masculino de 
Handebol, que está sendo 
realizado na Dinamarca e 
na Alemanha. Um dia após 
superar a Sérvia, a equipe 
conquistou novo triunfo 
na competição ao bater a 
Rússia por 25 a 23, em Ber-
lim, na abertura da quarta 
rodada do Grupo A. 

O grande destaque da 
competição foi o goleiro 
César Bombom – o atle-
ta iniciou sua carreira em 
Guarulhos em 2003. Bom-
bom voltou para os 10 mi-
nutos finais do jogo e, no 
momento mais delicado 
da partida, ele fez quatro 
defesas, sendo duas delas 

FOTO: NÍCOLLAS ORNELAS/PMG

contra o São Francisco Saú-
de/Ribeirão.

“Evoluímos muito desde 
o início do campeonato e 
queremos manter o equilí-
brio durante a partida para 
obter o resultado positivo e 
crescer na tabela de classifi -
cação”, disse Diogo, um dos 

destaques do time guaru-
lhense nesta temporada.

Os ingressos para o jogo 
custam R$ 10 e serão vendi-
dos no Cali Café (rua Jose-
phina Mandotti, 96 - Jardim 
Maia) e na bilheteria do gi-
násio, uma hora antes do 
início da partida.

muito difíceis, levantando 
a torcida presente no prin-
cipal ginásio de Berlim, 
amplamente favorável ao 
Brasil.

Com França e Alema-
nha ocupando as duas pri-
meiras posições do Grupo 
A no Mundial, Rússia e 
Brasil vem logo atrás, com 
quatro. Mas a seleção está 
à frente, pois o confronto 
direto é o primeiro critério 
de desempate. 

Assim, só precisa ven-
cer o time unificado das 
Coreias para avançar de 
fase, ficar entre as 12 equi-
pes que disputarão a pró-
xima etapa, superando o 
seu melhor desempenho 
na competição, o 13º lugar 
de 2013.
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