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Disque-Denúncia É muito importante que os moradores da cidade se engajem nisso, 
quando perceberem que está havendo a soltura desses fogos de artifício 
eles devem monitorar e nos acionar ”, Guti, prefeito de Guarulhos
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Fux manda suspender investigação sobre
Queiroz a pedido de Flávio Bolsonaro
O nome de Fabrício Queiroz consta em um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeira (Coaf) que aponta uma 
movimentação atípica de R$ 1,2 milhão em uma conta em nome do ex-assessor; o processo corre em segredo de Justiça Pág. 11

Faculdade Torricelli reabre as portas e foca na 
experiência entre aluno e mercado de trabalho

Pág. 5

Superlotação de presídios e 
CDPs de Guarulhos atinge 52%

Prefeitura proíbe soltar 
fogos de artifício 
barulhentos na cidade

Pág. 4

Pág. 7

Hambúrguer tem se 
mostrado a nova 

tendência na 
gastronomia 
guarulhense

Proteção Animal 
agenda 240 
cirurgias para 
castração gratuita 
de cães e gatos
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CALOR- As altas temperaturas registradas são um convite para um dia nas praias do Brasil

ANOTE

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

      Aproveitando o mês 
de férias escolares, 
o Parque Várzeas do 
Tietê está chamando a 
criançada e os jovens 
para uma maratona de 
atividades divertidas 
e, ao mesmo tempo, 
educativas. A Maratona 
Mirim de Educação 
Ambiental vai durar 
cinco dias, começando 
no dia 19 de janeiro, 
sempre às 14h, no 
Núcleo Itaim Biacica. 
Além de teatro e 
dança, as crianças 
poderão construir 
terrário, instrumentos 
musicais com sucata, 
fazer dobraduras; ler 
e interpretar contos 
populares e vão 
ganhar uma revista 
para colorir e brincar, 
além de fi gurinhas 
autoadesivas a cada 
dia que comparecerem 
às atividades.

      O Centro Integrado 
de Emprego, Trabalho e 
Renda divulgou ontem 
duas vagas de emprego 
oferecidas por empresas 
cadastradas na 
Secretaria Municipal do 
Trabalho. Para concorrer 
os interessados devem 
comparecer a uma das 
cinco unidades do CIET 
com documentação 
atualizada e currículo 
até o dia 21 de janeiro. 
A primeira delas é para 
Analista de Laboratório 
e a outra Modelador.
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Condomínios devem fazer 
vistoria e limpeza para 
evitar escorpiões

Condomínios devem fazer vis-
toria e limpeza para evitar escorpi-
ões Tem se tornado cada vez mais 
comum o surgimento de escorpiões 
em residências, principalmente em 
condomínios. O aparecimento oca-
sional desses animais pode ocorrer 
por diversas causas, o que pode gerar 
também infestações. Isso quer dizer 
que o escorpião tem encontrado um 

ambiente favorável para sua prolife-
ração, principalmente na alimenta-
ção de insetos que estejam na estru-
tura física do condomínio. Acúmulo 
de materiais, vegetação densa e infi l-
tração de umidade podem ser alguns 
dos motivos para atração de animais 
peçonhentos, e o uso de inseticidas 
como única medida de controle é in-
sufi ciente.

Para isso, é necessário instalar 
barreiras físicas, podar e cuidar de 

plantas nas áreas de jardim e até mes-
mo realizar vistorias e adequações no 
condomínio. A regra básica é sempre 
ter cuidados especiais na hora da lim-
peza, pois ela ajuda no combate aos es-
corpiões, deixando o ambiente menos 
propício para infestações. Nos condo-
mínios residenciais e comerciais, por 
exemplo, há grande circulação de pes-
soas em todas as áreas úteis e comuns 
aos frequentadores, usuários e mora-
dores. Com isso, aumenta a probabili-
dade de sujeiras, além da contamina-
ção de algumas doenças.

Outra reclamação comum, além 
dos escorpiões, está relacionada às 
alergias respiratórias (irritação das 
vias aéreas), pois a poeira é provocada 
por ácaros que gostam de locais escu-
ros, úmidos e quentes. Os especialistas 
garantem que independentemente da 
época do ano, a limpeza diminui a 
incidência dessas doenças, já que eli-
mina a poeira e as contaminações. E 
como confi ar a limpeza de um local 
extenso e de trânsito alto de pessoas 
a quem não é especializado nesse tipo 
de trabalho?

Para locais de grande circulação, 
como nos condomínios, é recomendá-
vel a contratação de serviços profi ssio-
nais, em que as pessoas encarregadas 
da limpeza tenham conhecimento 
sobre a melhor forma de higienização 
e qual a frequência ideal para o servi-
ço. Por isso o mais indicado é a con-
tratação de empresas especializadas, 
que trabalham com terceirização do 
serviço e oferecem serviços de limpe-
za para pequenos, médios e grandes 
condomínios, tanto residenciais como 
comerciais. 

Para isso, é necessário instalar 
barreiras físicas, podar e cuidar 
de plantas nas áreas de jardim

CAUSOS E CAUSAS

O afoito decreto do (des)armamento 
O presidente Jair Bolsona-

ro cumpriu nesta terça-feira 
(15/01) uma de suas promes-
sas de campanha ao assinar o 
decreto que amplia a possibili-
dade do cidadão comum, com 
mais de 25 anos de idade e sem 
antecedentes criminais, pos-
suir armas de fogo, ainda fl exi-
bilizando a presunção de vera-
cidade quanto a necessidade de 
possuir armas de fogo por uma 
simples declaração, retirando 
da Polícia Federal a análise da 
consistência desta necessidade, 
para tanto o pretenso o adqui-
rente deve residir em área ru-
ral ou urbana, para esta última 
sendo necessário que o estado 
da federação seja considerado 
de elevada violência, ou seja, 
que tenha a equivalência de 
10 homicídios para 100.000 
habitantes, o que infelizmente 
acontece em todo Brasil.

Segundo o Presidente da 
República, o decreto vem em 
socorro do referendo de 2005, 
previsto na Lei de Desarma-
mento (n. 10.826/2003), onde 
64% dos brasileiros votaram 
contra a proibição da venda 
de armas, mas cujo resultado 
foi desprezado pelo governo 
Lula que manteve severas res-
trições à aquisição de armas de 
fogo pela população.

O que chama a atenção no 
presente caso é a simulada al-
teração de lei federal através 
de decreto, o que fere o princí-
pio da hierarquia das leis, pois, 
somente através da atuação 
do Congresso Nacional é que 
se permitiria a alteração da lei 
quanto ao sentido da própria 

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

Sexta-feira, 18 de janeiro de 2019

intenção legislativa, que era o 
desarmamento, e, ao contrário 
dos argumentos que o novo 
decreto (n. 9.685/2019) apenas 
altera o antigo (n. 5.123/2004), 
apenas regulamentando a Lei 
n. 10.826/2003, na verdade o 
que se observa é a abrangência 
da nova norma além do previ-
sível legal para permitir o ar-
mamento da população. 

Neste passo, como o atual 
decreto prevê a possibilidade 
de regularização das armas de 
uso permitido com registro 
vencido, que se consideram 
automaticamente renovados, 
parece-nos que o crime de 
posse ilegal (art. 12 da Lei n. 
10.826/2003) desaparece dian-
te de evidente abolitio criminis, 
situação que merece um estudo 
mais aprofundado quanto aos 
termos do decreto em relação 
aos processos em andamento, 
eis que havendo a prorroga-
ção automática de validade do 
registro da arma, a questão da 
posse torna-se apenas infração 
administrativa, passível de re-
gularização nos termos da pró-
pria lei, retirando o infrator da 
condição de criminoso.

Apesar de bem-intencionado 
e cumpridor da palavra de cam-
panha, a impressão que temos 
quanto ao afoito decreto presi-
dencial é que referida norma 
jurídica não teve o preparo ade-
quado que o assunto merecia, de 
qualquer forma é bom lembrar 
que mesmo o antigo decreto 
não impedia a posse de arma de 
fogo, apenas era mais exigente 
quanto a autorização legal, ago-
ra mais acessível à população.  

PONTO
DE VISTA

AMILTON SARAIVA

especialista em condomínios 
da GS Terceirização



Sexta-feira, 18 de janeiro de 2019    | 3www.fmetropolitana.com.br

RUA TAPAJÓS, 56    |   RESERVAS�THEFIRE.COM.BR    |   TEL: �11� 2447�1582  |  FUNCIONAMENTO: 2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h

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

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

Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90
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PUBLICIDADE LEGAL

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

Fogos de artifício barulhentos estão proibidos em Guarulhos
LUCY TAMBORINO - O prefeito 
Guti sancionou ontem a lei 
que proíbe queimar fogos 
de artifício que causem po-
luição sonora, como estou-
ros e estampidos, bombas, 
busca-pés, morteiros ou ou-
tros fogos perigosos. A par-
tir de agora os cidadãos da 
cidade já podem ser autua-
dos e multados pela infra-
ção, porém o valor da multa 
ainda não foi divulgado.

“É um dia histórico para 
de Guarulhos, que se torna 
uma das primeiras cidades 
do Brasil a promulgar esse 
tipo de lei. Assinamos sim-
bolicamente uma represen-
tação da evolução da huma-
nidade, uma vez que são 

necessárias mudanças de 
posturas e de ação efetiva 
para preservar a qualidade 
de vida das pessoas e dos 
animais. Quando constata-
mos os malefícios, precisa-
mos corrigi-los”, afirmou

As denúncias podem 
ser feitas por dois canais 
conforme o prefeito Guti. 
“Diretamente na nossa ou-
vidoria e também na Secre-
taria de Desenvolvimento 
Urbano. Lembrando que é 
muito importante que os 
moradores da cidade se en-
gajem nisso, quando perce-
berem que está havendo a 
soltura desses fogos de ar-
tifício com estampido eles 
devem monitorar e nos 

acionar através dos canais 
competentes para fazer-
mos as autuações necessá-
rias”, explicou o prefeito 
que destacou que a fiscali-
zação possivelmente ficará 
a cargo da SDU.

Já o vereador Eduardo 

Carneiro (PSB), autor do 
projeto de lei, destacou que 
é dever de todos o conhe-
cimento das leis do muní-
cipio. “A parte mais difícil 
eu acredito que começa 
agora que é a fiscalização e 
a aplicabilidade”, analisou.

FOTO: LUCY TAMBORINO

O objetivo da medida é 
garantir o bem-estar da popu-
lação em geral, em especial 
dos idosos, doentes, crianças 
e animais domésticos, preju-
dicados pela poluição sonora 
causada pelo uso indevido 
de fogos de artifício.

Proteção Animal agenda 240 cirurgias 
para castração gratuita de cães e gatos
DA REDAÇÃO  - O Departa-
mento de Proteção Ani-
mal (DPan), vinculado à 
Secretaria de Meio Am-
biente (Sema), finalizou 
nesta quarta-feira (16), o 
agendamento online de 
240 cirurgias gratuitas 
de castração para cães e 
gatos.

Os procedimentos se-
rão realizados nos pró-
ximos dias 22 e 24, na 
clínica veterinária do 
Dpan – Centro de Con-
trole de Zoonoses, no 
Jardim Triunfo. 

Na data agendada, o 
animal deve ser entre-
gue na clínica pontual-
mente às 8h e retirado 

às 15h. 
Todos os animais cas-

trados recebem, também 
gratuitamente, microchip 
de identificação e RGA – 
registro geral de animal.

Desde a sua criação em 
abril de 2017, o Departa-
mento de Proteção Ani-
mal realizou 5.366 proce-
dimentos cirúrgicos para 
castração de cães e gatos, 
sendo 5.042 para muníci-
pes, 160 para ONGs e 161 
para protetores individuais 
cadastrados.

Mais informações atra-
vés dos telefones 2457-
2112 ou 2441-4656 ou no 
portal dpan.guarulhos.
sp.gov.br.

FOTO: SILVIO SIQUEIRA



5CIDADE
Sexta-feira, 18 de janeiro de 2019

www.fmetropolitana.com.br

Patrulha Maria da Penha leva agressor para 
delegacia Mulher após violência contra a mãe
DA REDAÇÃO - Na última terça-
-feira (15), uma equipe da 
Patrulha Maria da Penha 
conduziu um rapaz de 31 
anos à Delegacia da Defesa da 
Mulher para lavrar boletim 
de ocorrência por descumpri-
mento de medida protetiva e 
por ameaças e violência do-
méstica contra a própria mãe, 
uma senhora aposentada de 
60 anos, que mora com o pai 
de 85 anos, no Itapegica. O 
rapaz, que é reincidente, foi 
encaminhado ao 1º DP de 
Guarulhos para aguardar au-
diência de custódia.

A Patrulha Maria da Pe-
nha tem por objetivo estabe-
lecer uma relação direta com 
a comunidade, assegurando 
o acompanhamento e atendi-
mento das mulheres vítimas 
de violência doméstica e fa-
miliar. Mas, para a inspetora 
Darcy, que coordena a Pa-

FOTO: SIDNEI BARROS/PMG

trulha, o trabalho do grupo 
faz toda a diferença para as 
vítimas. “Devolve a confi an-
ça dessas mulheres, elas po-
dem sair de casa sem medo, 
podem voltar a trabalhar. É 
gratifi cante perceber que até 
a autoestima melhora”, disse.

A Patrulha fi scaliza as me-
didas protetivas, que podem 

ser o afastamento do agressor 
do lar ou local de convivência 
com a vítima e a fi xação de 
limite mínimo de distância 
em que o agressor fi ca proi-
bido de ultrapassar em rela-
ção à vítima. Em 2018, foram 
acompanhadas 15 medidas 
protetivas, neste ano, o nú-
mero subiu para 18.

Superlotação de presídios e 
CDPs do município atinge 52%
LUCY TAMBORINO - As quatro uni-
dades prisionais de Guarulhos 
totalizam uma população car-
cerária de 7.301 pessoas, ante 
a uma capacidade de 3.834 va-
gas. Isso signifi car que o índice 
de superlotação já atinge 52%.

Na penitenciária José Para-
da Neto I a capacidade é para 
881 presos, no entanto há 
2.013 detentos. Já na Desem-
bargador Adriano Marrey II o 
total é de 2.310 ante uma capa-
cidade de 1.268. 

O mesmo cenário se aplica 
aos Centros de Detenção Provi-
sória instalados no município. 

NO CDP I a capacidade é para 
844 presos, mas há atualmen-
te 1.500 detentos. Já no CDP II 
há 1.478 pessoas em relação às 
841 vagas destinadas.

O problema de superlota-
ção nas unidades prisionais 
é nacional, conforme dados 
divulgados no ano passado 
pelo Conselho Nacional do Mi-
nistério Público (CNMP), que 
fazem parte do projeto Siste-
ma Prisional em Números.  A 
taxa de ocupação dos presídios 
brasileiros é de 175,82%, nos 
1.456 estabelecimentos penais 
no país.

FOTO: LUCY TAMBORINO
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Inep orienta estudante a recuperar 
a senha do Enem com antecedência
DA REDAÇÃO - O Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) divulga hoje os resul-
tados individuais do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem). Para evitar contra-
tempos e garantir o acesso às 
notas assim que forem libera-
das, a autarquia orienta que 
os participantes que não se 
lembram da senha cadastra-
da façam o processo de recu-
peração com antecedência.

Basta acessar a Página do 
Participante do Enem e clicar 
no campo Esqueci minha se-
nha. O estudante deverá, en-
tão, confi rmar o e-mail cadas-
trado no sistema para receber 
uma senha temporária.

Quem esqueceu a senha e 
também não tem acesso ao e-
-mail cadastrado tem a opção 
de informar novos contatos 
para receber a senha tempo-

FOTO: ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

rária. Em ambos os casos é 
preciso informar o CPF e res-
ponder ao desafi o de fi guras 
que aparecerá na tela. O Inep 
disponibilizou um passo a 
passo  para o caso de dúvida.

Nesta sexta-feira, as notas 
do Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) serão di-
vulgadas também na Página 
do Participante  e no aplica-

tivo ofi cial do Enem. Os mais 
de 4,1 milhões de participan-
tes terão acesso a quanto 
obtiveram em cada uma das 
provas: linguagens, ciências 
humanas, ciências da nature-
za, matemática e redação.

O Enem foi aplicado nos 
dias 4 e 11 de novembro de 
2018. Desde o dia 14 de no-
vembro.

Prefeitura de Guarulhos oferece 
vagas para alunos surdos
DA REDAÇÃO - A Prefeitu-
ra de Guarulhos oferece 
vagas para alunos surdos 
em escolas-polo da Rede 
Municipal, com classes de 
Educação Bilíngue nas eta-
pas da Educação Infantil, 
nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental e no ciclo I na 
modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos.

Tal atendimento é ofe-
recido na Rede Municipal 
nas EPG’s Crispiniano Soa-
res, no Bom Clima; Sophia 
Fantazzini Cecchinato, no 
Jardim Ângela; e Professor 
Edson Nunes Malecka, no 
Jardim Ponte Alta. Todas 
as salas possuem professo-
res bilíngues especializados, 
além de recursos multimídia 
para o desenvolvimento de 
práticas pedagógicas volta-
das aos alunos surdos.

Nas turmas de alunos sur-

dos, os conteúdos curricula-
res são trabalhados de forma 
interdisciplinar e são abor-
dadas por meio da Língua 
Brasileira de Sinais (Libras), 
considerada como a primeira 
língua e língua de instrução. 
A Língua Portuguesa, na mo-
dalidade escrita, é trabalhada 
como segunda língua.

As escolas-polo com 
atendimento aos alunos 
surdos são Crispiniano So-
ares (2468-1803 - Bom Cli-
ma), Edson Nunes Malecka 
(2439-8542 - Bonsucesso) e 
Sophia Fantazzini Cecchina-
to (2480-2291 - Pimentas).

Para mais informações 
ou dúvidas, entrar em conta-
to com a Divisão Técnica de 
Políticas para Diversidade e 
Inclusão Educacional da Se-
cretaria de Educação, no te-
lefone (11) 2475-7300 ramal: 
7503 – Fernanda.
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MAYARA NASCIMENTO - A Fa-
culdade Torricelli reabre as 
portas com cursos de nível 
superior modernizados, com 
infraestrutura e tecnologia 
de ponta, além de projetos 
inovadores para aproximar 
o aluno do mercado de traba-
lho. Além de parcerias com o 
Google for Education, a insti-
tuição traz ferramentas de fa-
culdades internacionais e in-
glês intensivo para os alunos.

São quatro cursos nas 
áreas de gestão e tecnolo-
gia, com turmas de Admi-
nistração, Engenharia de 
Produção, Engenharia Me-

catrônica e Contábeis. Os 
alunos de todos os cursos 
são integrados em projetos 
trazidos por empresas de 
fora, sem custo para os em-
presários, onde a proposta 
é a resolução rápida de pro-
blemas e o estudo na prá-
tica de todas as teorias já 
aprendidas em sala de aula.

Os projetos visam si-
mular uma empresa, onde 
pessoas de diversas áreas 
são responsáveis pela reso-
lução de problemas do co-
tidiano. Além de aprender 
na prática, a aproximação 
com o mercado de trabalho 

Sistema Google Education

Inglês Fluente

Aulas de Nivelamento

Faculdade Torricelli reabre as portas e foca na 
experiência entre aluno e mercado de trabalho

O conforto de estudar onde quiser

FOTOS: MAYARA NASCIMENTO

“Não tem mais como um 
aluno entrar em uma sala de 
aula, fazer Engenharia por cin-
co anos, aprendendo sentado 
na cadeira o tempo todo, isso 
é ultrapassado. O aluno hoje 
quer um lugar mais descolado 
e moderno”, completou Cesso.

A infraestrutura da facul-
dade é toda pensada em tec-
nologia. Todas as salas de aula 
possuem aparelhagem mul-
timídia, com lousa, projetor, 
computador para o professor 
e internet via Wi-Fi. Uma im-
pressora 3D também fi ca à dis-
posição dos estudantes para a 
realização de projetos.

Pensando no estudo fora 
de sala de aula e na fl exibili-
dade na hora de aprender, foi 
criada uma biblioteca moder-
na e confortável, mesclando o 
ambiente tradicional com uma 
cafeteria. Bancadas altas, sofás, 

O Google desenvolveu 
um serviço gratuito para 
melhorar e incentivar a 
educação. Os estudantes 
acessam bancos de dados 
para fazer trabalhos, fi lmes 
voltados para a educação, li-
vros e vídeo-aulas para uma 
educação continuada. 

A ferramenta também 

O inglês é uma ferramenta necessária no currículo para conseguir ingressar no mer-
cado de trabalho. Pensando no futuro dos alunos, o time Torricelli tem parceria com a 
universidade americana Carnegie Speech, que proporciona aprendizagem por meio da 
inteligência artifi cial. Focado na pronúncia correta das palavras, o Programa Carnegie 
Speech identifi ca com precisão os erros de fala do estudante e fornece instruções espe-
cífi cas para o aprimoramento e correções.

As aulas são online e podem ser feitas de qualquer lugar. Os alunos do colégio e da 
faculdade possuem desconto e pagam um valor acessível. Além da pronúncia, também 
são treinados a entonação e a gramática de forma a tornar o aluno fl uente.

Nem todos os alunos 
saem preparados do Ensino 
Médio devido à defasagem 
na educação. Para que nin-
guém fi que prejudicado, 
a faculdade contratou um 
sistema de nivelamento da 

permite que os empresá-
rios treinem e encontrem 
potenciais funcionários. A 
probabilidade de os alunos 
se formarem já empregados 
na área é muito grande. 

“Desde o primeiro dia de 
aula queremos trazer o mer-
cado de trabalho para a sala 
de aula, com diversos proje-
tos, parcerias e palestras. É 
uma metodologia usada em 
diversos países para que o 
aluno se forme com uma vi-
são ampla do que é o mun-
do globalizado e do que será 
exigido dele no futuro”, ex-
plicou Paulo Roberto Cesso, 

presidente da Torricelli.
A faculdade possui qua-

tro eixos centrais pensados 
no desenvolvimento do alu-

no para as profi ssões do fu-
turo. São eles: energia limpa, 
robótica, games e inteligên-
cia artifi cial.

possibilita criar um traba-
lho de forma virtual. Todos 
os alunos conseguem aces-
sar o mesmo texto e contri-
buir simultaneamente para 
construir um trabalho em 
grupo, sem fi sicamente es-
tar presente.

A faculdade possui Chro-
meBooks, notebooks que só 

Saraiva, onde todos os dis-
centes têm acesso aos con-
teúdos e podem estudar por 
conta própria para recuperar 
as defi ciências de aprendiza-
gem e alcançar a turma em 
determinados temas.

salas de estudos, mesas com di-
versas tomadas para notebook 
e luminárias especiais dividem 
espaço com os diversos livros 
disponíveis para os estudantes, 
que podem acessá-los a qual-
quer momento do dia.

O estudo em casa também 
é incentivado. Com o siste-
ma de sala de aula invertida, 
onde o professor disponibili-
za o conteúdo do dia antes do 
período de aula, o aluno estu-
da previamente de onde pre-
ferir, para chegar à aula com 
dúvidas e otimizar tempo da 
aula presencial. 

Em breve a instituição de 
ensino buscará parcerias com 
universidades internacionais 
para que os estudantes tenham 
a oportunidade de fazer um in-
tercâmbio extenso, estudando 
um semestre inteiro de seu 
curso fora do país.

armazenam dados na nu-
vem, permitindo acessar de 
qualquer lugar e de qual-
quer computador, com um 
login e senha do próprio 
aluno. A Torricelli também 
oferecerá o aparelho em 
condições especiais para os 
alunos que quiserem adqui-
rir o seu próprio aparelho.

Serviço:
Endereço: Rua do Rosá-
rio, 313 – Macedo 
Telefone: 2183-8550
www.faculdadetorricelli.
com.br
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Hambúrguer tem se mostrado a nova 
tendência na gastronomia guarulhense
DA REDAÇÃO - As hamburgue-
rias vivem um momento de 
constante expansão. Do arte-
sanal ao gourmet, os hambúr-
gueres deixaram de ser lan-
ches apenas das grandes redes 
de fast food e se incorporaram 
ao dia a dia dos guarulhenses.

A origem da receita data 
de antes do descobrimento 
das Américas, mas atualmen-
te, não é exagero falar que os 
Estados Unidos são os reis do 
hambúrguer pelo mundo — 
afi nal, os norte-americanos 
são os maiores consumidores 
do quitute.

Em Guarulhos, estabeleci-
mentos apostam em preparos 
variados, que unem sabores 
inesperados às receitas tradi-
cionais, tudo feito artesanal-
mente, e com todo o cuidado 
para que a qualidade venha 

FOTO: DIVULGAÇÃO

em primeiro lugar.
O diferencial neste caso 

é que eles são produzidos de 
forma caseira com ingredien-
tes que vão desde os mais 
sofi sticados feitos com car-
nes nobres como avestruz, 
cordeiro, javali, aos modelos 
mais simples de fraldinha, pi-
canha, patinho e mignon. 

Para os vegetarianos e 
veganos há locais que apos-
tam em cardápios com ham-
búrgueres produzidos com 
ingredientes como soja, be-
terraba, cenoura, berinjela, 
abobrinha, quinoa, entre ou-
tros que agradam o paladar 
dos clientes.

O pão também ganhou 
destaque, e passou a ser de fa-
bricação caseira, com sabores 
e matéria prima diferentes, 
como o pão de cacau, pão de 

abóbora, batata doce, pão de 
malte, entre outros.

O crescimento do número 
de hamburguerias também 
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pode ser comparado ao resul-
tado das ruas. O efervescente 
mercado de food trucks tem 
criado tendências que levam 

as pessoas a apreciarem, so-
bretudo, lanches com toques 
mais refi nados e hambúrgue-
res artesanais. 

COMPRA · VENDE · ALUGA · ADMINISTRA

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

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

VENDE VENDE VENDE LOCAÇÃO

IMÓVEIS PARA TROCA CASA

Tenho vários imóveis 
para trocas: Terrenos/ 

Casas/ Sobrados/ Aptos/ 
Chácaras e imóveis na 

praia. REF: 02.

CASAS P/ RENDA 
VILA FLÓRIDA

6X25, 2 casas e 1 salão 
rendendo. Com escritura 

R$220.000 REF : 02.

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

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

imóvel de esquina, ótima 
localização R$500.000 
AC apartamento como 
parte de pgto REF :02

CASAS
IMÓVEL BELA VISTA

340 M² 10X34,+ 1 salão 
de 120 M² com wc, 

porta de aço 4x4m, pé 
direito 5 m, + 1 casa de 
3 dorms, sala, coz, área 
de serv, 3 wcs, quintal, 

+ sobrado com 2 
dorms, sala, coz, área 

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

Otávio Braga 
R$550.000 Aceita 

apartamento REF:02

CASA COCAIA 10X30
 2 IMÓVEIS

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

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

FACILITA ! REF:02.

SALÃO LOCAÇÕES RESIDENCIAIS 

SOBRADOS APARTAMENTOS

LOCAÇÕES COMERCIAIS

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

R$120.000 REF :02 

SALÃO VL. FÁTIMA 
220 M² , 1 Cozinha, 2 wcs, 

4 vagas na frente, ótima 
localização R$ 2.200 

REF :02.

TERRENO  BELA VISTA 
20X40, Com docas, 

próximo á Av Otávio Braga, 
murado, R$7.000 REF:02.

TERRENOS

TERRENO PARAÍSO 
10X30, Com  4 casas de 

2 cômodos e wc, 
R$230.000, com 

R$100.000 de entrada 
REF:02.

2 TERRENOS  7 X 20
Soberana em frente ao 

comercial Esperança R$ 
80.000 cada REF :02.

TERRENO P/ CHÁCARA
Cabuçu, 1000 m ², 

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

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

4 Casas R$850.000 
REF: 02

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS 
CASA BELA VISTA 

2 Dorms (1 suíte), sala, 
coz, área de serv, garagem 

R$1.000 REF:02.
 

CASA COCAIA 
3 Dorms (1 suíte), sala, 

coz, 3 wcs, hidro, edícula,  
3 vagas de garagem 
R$1.500 REF :02.

CASA BELA VISTA
2 Dorms, sala, coz, área de 
serv, wc, R$750,00 REF:02

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

garagem R$ 1.300 REF: 02.

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

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

REF:02.

CASA MONTE CARMELO
2 Dorms, sala, coz, área de 
serv, wc, quintal, garagem 

R$1.000 REF:02.

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

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

CASA VILA FÁTIMA 
2 Cômodos, wc, e garagem 

R$700,00 REF :02.

CASA JD. SÃO FRANCISCO
3 Dorms (1 suíte), sala, 

coz, 2 wcs, quintal, 3 vagas 
de garagem  R$ 1.200 

REF:02

SOBRADO COCAIA
2 Dorms, sala, coz, área de 

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

APTO MIKAIL 
Ao lado do supermercado 
X, 2 dorms, sala, coz, área 
de serv, vaga de garagem 

R$890,00 REF:02.
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Conheça o Range Rover SVAutobiography, 
modelo mais luxuoso já feito pela Land Rover
DA REDAÇÃO - Luxo sobre qua-
tro rodas com o DNA de capa-
cidade em todos os tipos de ter-
reno da Land Rover. Estas são 
as características que defi nem 
o Range Rover SVAutobiogra-
phy Long Wheelbase, veículo 
mais luxuoso já produzido na 
história da marca britânica. 
Assinado pela Divisão de Veí-
culos Especiais da Jaguar Land 
Rover (SVO), o modelo está 
disponível sob encomenda em 
todas as concessionárias da 
marca no País, a partir de R$ 
1.157.088,00.

Feito para se estabelecer 
no topo da linha Range Rover, 
o modelo é oferecido com o 
entre-eixos estendido, o que 
garante amplo espaço e confor-
to para todos os ocupantes, que 
contam com um interior abso-

lutamente sofi sticado, onde 
acabamentos como as costuras 
especiais dos bancos em couro 
a ampla variedade de materiais 
nobres que revestem as portas 
painel e console central são fei-
tos de forma artesanal.

Mesmo com tanto luxo, o 
modelo não perde em nada o 
DNA da Land Rover e oferece 
total capacidade para trafegar 
com conforto absoluto inde-
pendentemente do tipo de ter-
reno, seja ele uma estrada bem 
pavimentada com asfalto até 
os mais desafi adores obstácu-
los off road.

Tudo no Range Rover 
SVAutobiography foi pensa-
do para proporcionar o nível 
máximo de customização. Sua 
carroceria pode ter pintura em 
duas tonalidades, que o cliente 

FOTO: DIVULGAÇÃO

pode escolher entre oito cores 
distintas, sempre acompanha-
das pelo preto Santorini. A 
grade frontal traz acabamento 
em cinza e prata com desenho 
exclusivo para o modelo, o que 
acentua sua distinção.

O motor 5.0 V8 Super-
charged foi recalibrado para 
oferecer 550 cv de potência e 
impressionante torque de 680 
Nm. Aliado ao câmbio ZF de 
oito velocidades, o modelo é 
capaz de chegar aos 250 km/h 
de velocidade máxima e sair da 
imobilidade para os 100 km/h 
em apenas 5,5 segundos, mar-
cas impressionantes para suas 
dimensões. O nível de ruídos 
na cabine é praticamente im-
perceptível, graças ao esmero 
dado ao sistema de isolamento 
acústico na cabine.

94222-6099 96192-1465

TEM SEMPRE UMA  COM SEU ESTILO YAMAHA QUE COMBINA

18/01/2019

20% DE ENTRADA
+ 36 X DE R$ 412,00

20% DE ENTRADA
+ 36 X DE R$ 385,20

20% DE ENTRADA
+ 36 X DE R$ 351,1350% DE ENTRADA

+ 18X DE R$ 417,67
50% DE ENTRADA
+ 18X DE R$ 417,67

À VISTA R$ 12.600,00 À VISTA R$ 9.490,00 À VISTA R$ 10.490,00 À VISTA R$ 11.450,00

FACTOR 150 ED 2019 FAZER 150 SED 2019FAZER 150 SED 2019 CROSSER 150 S
20% DE ENTRADA
+ 36 X DE R$ 351,13

20% DE ENTRADA
+ 36 X DE R$ 385,20

20% DE ENTRADA
+ 36 X DE R$ 412,00

Detran-SP: 1,5 milhão aderem ao licenciamento 
antecipado na primeira quinzena de 2019

deve estar atualizado junto 
ao Detran-SP, para que a 
correspondência possa ser 
entregue corretamente.

O valor é de R$ 90,20. 
Quem optar pela modali-
dade, deve quitar todos os 
débitos antes –IPVA, se-
guro obrigatório, multas e 
outros valores. A taxa de 
entrega dos Correios é de 
R$ 11,00. Para pagar, bas-
ta informar o número do 
Renavam do veículo no 
banco, caixa eletrônico ou 
internet banking (se dis-
ponível o serviço), e casas 
lotéricas. Diversas institui-
ções bancárias estão cre-
denciadas.

Tecnologia a bordo
O Range Rover SVAutobiography traz o máximo em tecnologia a bordo. O modelo 

é equipado com o mais moderno sistema de entretenimento da Jaguar Land Rover, o 
InControl Touch. O sistema integra uma tela de 8 polegadas sensível ao toque com 
interface totalmente reestruturada, mais intuitiva e com melhor resolução, bastante 
similar a dos smartphones e tablets.

O sistema de som é o mais completo da linha Meridian e conta com 29 alto-falantes 
e 1.700 watts de potência, dando uma experiência surround única. Para total comodi-
dade em manobras, o veículo também conta com sistema de câmeras 360º, 10 opções 
de iluminação interna que podem ser escolhidas de acordo com o gosto dos ocupantes, 
soleiras iluminadas e luzes cortesia dispostas abaixo dos retrovisores para que, antes de 
entrar, os ocupantes dos bancos da frente enxerguem onde estão pisando.

DA REDAÇÃO - Na primeira 
quinzena de 2019, 1,55 mi-
lhão de pessoas aderiram 
ao licenciamento antecipa-
do de veículos, de acordo 
com balanço do Departa-
mento Estadual de Trânsito 
de São Paulo (Detran-SP).

O serviço, oferecido ex-
clusivamente pelo departa-
mento, pode ser feito até 
o fi nal do mês de março. 
Depois, o dono de veículo 
deve seguir o calendário 
anual, de acordo com o fi -
nal da placa. Com o licen-
ciamento antecipado, o 
documento é entregue di-
retamente na residência do 
proprietário. O endereço 
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Atividade
censurada
durante a
Ditadura

Sofrimento
retratado

na via-crú-
cis (Catol.)

(?) rosa,
tempero 

com muitos
minerais

Formação
para a

dança da
quadrilha

Magoar-se 
com; 

ressen-
tir-se

Freguesia 
de 

Portugal

Número 
de lugares
no pódio

Chama-
mento a

um desco-
nhecido

Preto velho
ou pomba-
gira (Can-
domblé)

"(?) festas!",
inscrição

em cartões
de Natal

Daniel (?),
jogador de

futebol

Apelido do
Amazonas

(Hidro-
grafia)

Destino
final de

Thelma e 
Louise (Cin.)

"Filho de
onça (?)

nasce pin-
tado" (dito)

Listra es-
treita para
encobrir
palavras

Assinatura
(abrev.)

Atração turística da zona sul
carioca

Penhor
(pop.)

Conjunção 
alternativa 

Macaco,
em inglês

Especialidade de
Glória Perez

Religião sincrética de
origem japonesa

Bernardinho e José
Roberto Guimarães

Outra vez!

Chapéu,
em inglês

Patriarca
bíblico

(?) de pei-
xe, petisco

E outras 
coisas (lat.)
Para que
lugar?

Verbo de
ligação 
Local da 

happy hour

Jerusalém

Concerto
musical

Uma vez,
em inglês

Tarefa do
aluno em
alfabe-
tização

Cervo, 
em inglês

Qualquer
coisa

(?) e queda:
certeiro

Sensação
crônica da 
narcolepsia

Produto do
roubo de
cargas

Que respeitam a moral

Direito do feto à (?),
argumento contra 

o aborto

Mova-se 
no ar

Português
(abrev.)

Cerveja 
de alta fer- 
mentação
Querida

3/ale — ape — hat. 4/deer — once. 5/alvor. 10/seicho-no-ie.

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
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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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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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tudo que possa lhe prejudicar fisicamente. Êxito em assuntos ocultos.
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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 
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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LIBRA: Sua vontade de vencer na vida estará exaltada neste dia. Os 
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a sua vida social e amorosa deverá prosperar. Elevação material.

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

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

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

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

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

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 
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estradas, ao entrar em contato com máquinas, fogo e eletricidade e com 
tudo que possa lhe prejudicar fisicamente. Êxito em assuntos ocultos.
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sugerir a ideia de uma viagem. Conte com a ajuda de pessoas idosas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DiVUlgAçãO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PEIXES: Bom aspecto astral para novos empreendimentos imobiliários. Falta 
de constância poderá prejudicar seus objetivos financeiros e profissionais. 
Dê mais atenção aos assuntos relacionados com as pessoas de sua família.
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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: Se mostrará de uma forma muito mais agitada, 
mas seus planos podem sair da estagnação. Suas princi-
pais metas serão facilitadas.

TOURO: Aquilo que pode lhe ser muito custoso irá trazer 
para você uma chance de facilitar o seu julgamento por 
algumas pessoas. 

GÊMEOS: Com muita inteligência você poderá ter uma boa 
oportunidade para que os bons sentidos ajam a seu favor. 
O seu comportamento poderá mostrar estabilidade.

CÂNCER: Os temas mais importantes neste dia serão 
aqueles em que precisará determinados problemas para 
seguir em frente hoje. 

LEÃO: Uma questão moral será colocada na sua frente 
com a intensão de lhe frustrar e difi cultar o seu caminho, 
pois precisará de mais força. 

VIRGEM: Suas atividades podem fazer com que você 
sinta-se mais pressionada neste momento por algumas 
pessoas próximas, por isso tenha cuidado.  

LIBRA: Suas opções serão muito mais ávidas para você 
agora que tanto precisa, mas as questões de trabalho em 
grupo lhe ajudarão. 

ESCORPIÃO: Esta fantástica constelação tende a fazer 
boas coisas por você para que possa usar das suas habili-
dades de percepção mais apuradas.

SAGITÁRIO: O seu apego para com os colegas irá fi car 
melhor neste momento durante o seu dia. Com bastante 
seriedade poderá atrair alguém que parecia impossível. 

CAPRICÓRNIO: Sem dúvida irá necessitar que tenha a 
possibilidade de dar uma verdadeira sensação sobre as 
atividades que você poderá saber. 

AQUÁRIO: Poderá fi car bem durante todo este período, 
o seu músculo fi cará bem fortalecido, mas terá um pouco 
de cansaço para usá-lo. 

PEIXES: Quando criar um lugar amigável para você se 
estabelecer conseguirá afastar más infl uências para você 
agora.

DA REDAÇÃO - Uma parceria 
entre a Central do Volunta-
riado de Guarulhos, vincula-
da à Chefi a de Gabinete da 
Prefeitura, e a ONG Instituto 
Acervo irá promover a Feira 
de Troca de Livros e Gibis na 
Tenda Verde do Parque Bos-
que Maia, sem custos aos co-
fres públicos, com o objetivo 
de incentivar o gosto e facili-
tar o acesso à leitura, median-
te disponibilização de livros e 

Central do Voluntariado promove Feira de 
Troca de Livros e Gibis no próximo dia 26
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gibis para trocas e doações. O 
primeiro evento será no pró-
ximo dia 26, das 10h às 17h, 
e os demais acontecerão todo 
último sábado do mês.

Destinado ao público de 
todas as idades, a proposta foi 
feita pela ONG que atua, em 
uma de suas frentes, com o 
incentivo à leitura, pois acre-
ditam que esta ação é capaz 
de melhorar a empregabili-
dade. Não serão aceitos livros 

acadêmicos.
Na ocasião, os frequenta-

dores também poderão con-
tar com atividades culturais, 
educacionais e recreativas 
desenvolvidas por voluntá-
rios e instituições sociais sem 
fi ns lucrativos. Para partici-
par como voluntário, é pre-
ciso preencher formulário 
disponível no link: https://
goo.gl/forms/nDQXplon-
lYmy8J9D2.
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Contrata-se

Aluga-se

Vende-se

MOÇAS MAIORES
Admite-se para Trabalhar 
em Privê região Guarulhos 
. F.: 96655-6443 wastsp
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

NACIONAL
Sexta-feira, 18 de janeiro de 2019
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SERVIÇOS

NEGÓCIOS

Oportunidade

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

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.

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

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

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.cooperterrahabitacio-
nal.com.br
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
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
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
LINDO APTO. NO CECAP
Cond. Rio Grande do 
Sul, Todo Mobiliado, com 
Armários planejados, 
teto em gesso e piso La-
minado.Valor 225 Mil F.: 
4307-2520/ 96773-9115
CASA E SOBRADO
Paraventi próx Bosque 
Maia, c/ escritura . 230 Mil. 
F.: 2806-6665 c/ Silva.

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

SAYURI YAMASHITA 19A.
Linda, marca de biquíni e 
univers.966130558whatssp

DA REDAÇÃO - O ministro Luiz 
Fux, vice-presidente do Su-
premo Tribunal Federal 
(STF), suspendeu as inves-
tigações sobre movimenta-
ções fi nanceiras suspeitas 
de Fabrício Queiroz, ex-as-
sessor parlamentar e ex-po-
licial militar, que era lotado 
no gabinete do deputado es-
tadual e senador eleito Flá-
vio Bolsonaro (PSL-RJ). A 
decisão é temporária.

Fux, que responde pelo 
plantão judicial do Supre-
mo até o início do mês que 
vem, suspendeu a investi-
gação até análise do rela-
tor, ministro Marco Aurélio 
Mello, sobre uma reclama-
ção protocolada no STF pela 
defesa do deputado estadual 
e senador eleito Flávio Bol-
sonaro (PSL-RJ). O processo 

Fux suspende investigação sobre 
movimentações de Queiroz

FOTO: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Bolsonaro rebate críticas ao decreto da posse de armas
DA REDAÇÃO - O presidente 
Jair Bolsonaro disse ontem, 
em sua conta no Twitter, 
que “muitas falácias” estão 
sendo usadas “a respeito da 
posse de armas”. Ele assi-
nou decreto que fl exibiliza 
a posse de armas de fogo 
no país na terça-feira (15), 
em cerimônia no Palácio do 
Planalto.

“Muitas falácias sendo 

usadas a respeito da posse de 
armas. A pior delas conclui 
que a iniciativa não resolve 
o problema da segurança 
pública. Ignorando o princi-
pal propósito, que é “iniciar 
” o processo de assegurar o 
direito inviolável à legítima 
defesa”, escreveu.

De acordo com Bolsona-
ro, medidas para segurança 
pública ainda serão tomadas 

e propostas. “Para a infeli-
cidade dos que torcem con-
tra, medidas efi cientes para 
segurança pública ainda 
serão tomadas e propostas. 
Os problemas são profun-
dos, principalmente pelo 
abandono dos governos an-
teriores. Mal dá pra resol-
ver tudo em 4 anos, quem 
dirá em 15 dias de gover-
no”, afi rmou na rede social.

corre em segredo de Justiça.
Responsável pelo pro-

cedimento de investigação 
criminal sobre o caso, o Mi-
nistério Público do Rio de 
Janeiro (MPRJ) disse - por 
meio de nota – que, “pelo 
fato do procedimento tra-
mitar sob absoluto sigilo, 
reiterado na decisão do STF, 
o MPRJ não se manifestará 
sobre o mérito da decisão”.

Na decisão, Fux enten-
deu que ao assumir o man-
dato de senador em feverei-
ro, Flávio passará a ter foro 
privilegiado, e por isso seria 
melhor esperar a defi nição 
pelo STF sobre qual deve 
ser o responsável por con-
duzir as investigações.

Um relatório do Conselho 
de Controle de Atividades Fi-
nanceiras (Coaf) apontou que 

em um mesmo ano houve a 
movimentação de R$ 1,2 mi-
lhão por parte de Queiroz.

O MPRJ informou que, 
pelo fato tramitar sob “abso-
luto sigilo”, não se manifesta-
rá sobre o mérito da decisão.
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