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Cotações Selic (ano)
Dólar Euro

6,5% R$  998
Salário Mínimo 181

Disque-Denúncia Só quem mora em rua de terra sabe como é difícil realizar tarefas 
cotidianas como sair para trabalhar, lavar roupas e manter a casa 
limpa”, Paulo R. A. Santos, secretário-adjunto de Serviços Públicos

+0,22%
R$ 3,75
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Bovespa

-0,14%
R$ 4,26

Pág. 5

Tarifas dos ônibus da EMTU serão 
reajustadas a partir de domingo
Aumento aplicado será de 6,45% o que fará com que os valores em Guarulhos fi quem entre R$ 4,80 e R$ 7,15; integração 
entre ônibus, Metrô e CPTM continua com desconto de R$ 1,50 na transferência entre um meio de transporte e outro

O espetáculo 
‘Galinha 
Pintadinha e 
a Fabulosa 
Trupe’ chega 
ao Guarujá

FO
TO

: D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

FOTO: DIVULGAÇÃO

‘The Fire Steakhouse’ é a melhor 
opção para o almoço de domingo
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Prefeito Guti anuncia novos secretários 
de Cultura e Esportes de Guarulhos
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MEMÓRIA - A viúva de Marielle Franco, Mônica Benício, refaz Grafi te em homenagem a Marielle

ANOTE

FOTO: FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL

      A Secretaria do 
Trabalho divulgou 
nesta quinta-feira (17) 
a lista de selecionados 
para participar do 
Programa Jovem 
Trabalhador. Os 
jovens que tiverem o 
nome na lista devem 
comparecer nos dias 
21, 22 e 23 de janeiro, 
às 9h, na sede da 
Secretaria do Trabalho, 
no Macedo, portanto 
RG, CPF, uma foto 3x4, 
declaração ou histórico 
escolar e comprovante 
de residência. Caso 
o estudante seja 
menor de 18 anos, 
o comprovante 
apresentado poderá 
ser em nome do pai, 
mãe ou responsável 
legal. Após a matrícula, 
o prazo para entregar 
os dados da conta 
salário é de cinco dias.

      A partir deste 
domingo (20), a 
Guarda Civil Municipal 
(GCM) vai reforçar o 
sistema de segurança 
do Parque Municipal 
Bosque Maia. A 
operação tem a 
fi nalidade de garantir a 
proteção da população 
que utiliza os bens, 
serviços e instalações 
municipais, bem 
como inibir ameaças 
à convivência pacífi ca 
entre os cidadãos, além 
de coibir eventuais 
infrações penais.
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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!

Noções de cidadania, 
segundo Anna Welba

Nos últimos tempos, tornou-se 
recorrente o imperativo “Preste aten-
ção”. Ninguém jamais saberá quem 
foi a primeira pessoa que usou essa 
forte expressão, mas é certo que essas 
duas palavras encerram importante 
lição de Vida. Lembro-me da época 
da escola em que algum eventual erro 
tolo recebia do professor sábia repri-
menda por escrito: “Falta de atenção”. 
Por conta disso, eu passei a reler as 
minhas respostas em cada prova que 

fi z. Por conseguinte, as notas aumen-
taram em idêntica proporção.

Todo início de ano o meu coração 
aperta de saudade dos tempos dos 
bancos escolares. As incertezas de 
uma nova turma e os mestres ainda 
desconhecidos chegavam a causar 
ansiedade do tipo ‘frio na barriga’. 
Sempre gostei de estudar. Há tem-
pos, a dedicação ao meu fi lho tem 
sido fator de alegria e de plena ocu-
pação das minhas melhores horas 

PONTO
DE VISTA

familiares. Matheus tem 15 anos e 
passou para o Ensino Médio em 2019. 
Estudar ao lado dele tem renovado as 
minhas energias. 

Muitos professores me impacta-
ram  positivamente e me auxiliaram 
na edifi cação do meu caráter. Existe, 
porém, uma ‘mestra’ que me ensinou 
a ser bom cidadão. Anna Welba lecio-
nou matemática, mas as suas aulas 
eram repletas de ricos momentos de 
cidadania. O ano era 1977. Eu estava 
concluindo o antigo ginásio na EE Ho-
mero Rubens de Sá, em vila Galvão. A 
professora fazia questão de memori-
zar o nome de cada um de seus pupi-
los. “Zé Augusto, atenção!”, ouvi dela 
várias vezes.

Outra lição fundamental do Có-
digo de Vida de Anna Welba dizia 
respeito à limpeza. A professora fazia 
questão de que o piso estivesse com-
pletamente limpo, sem um cisco se-
quer. Ninguém ousava deixar um pa-
pel de bala decorando o chão da sala, 
sob o risco de perder precioso ponto. 
Este ensinamento jamais abandonou 
a minha memória...

No domingo, dia 13, eu visitei de-
terminado ponto turístico no interior 
do Estado. Latas, garrafas, papéis e cas-
cas de frutas estavam por toda parte, a 
poucos metros de uma grande lixeira. 
Em homenagem à professora Anna, 
eu peguei um saco plástico (também 
descartado) e recolhi tudo que encon-
trei aos meus pés. A lixeira fi cou total-
mente cheia; o local, absolutamente 
limpo. No meu coração, eu mantenho 
a pueril esperança de ter conquistado 
ao menos um ponto positivo para este 
bimestre. Gratidão, professora!

A dedicação ao meu 
filho tem sido fator de 
aprendizado mútuo

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

Cantor sertanejo Marciano morre 
aos 67 anos no ABC paulista

Sequestros de Silvio Santos e Patrícia 
Abravanel serão retratados em fi lme

Beto Barbosa realiza cirurgia para 
retirada de bexiga após quimioterapia

O cantor sertanejo Mar-
ciano morreu nesta sexta-fei-
ra (18), aos 67 anos, em sua 
casa em São Caetano do Sul, 
município do ABC paulista. 
Ele sofreu um enfarte e não 
resistiu. A morte pegou os 
fãs de surpresa, uma vez que 
Marciano não apresentava 
problemas prévios de saúde.

Destaque da música serta-
neja desde os anos 1970, em 

parceria com João Mineiro, 
Marciano ganhou fama ao dar 
voz a clássicos como Fio de Ca-
belo, Paredes Azuis e Menina 
Escuta Meu Conselho. Desde 
2016 ele formava dupla com 
Milionário (José Rico morreu 
em 2015; João Mineiro, em 
2012). A informação da morte 
de Marciano foi divulgada nas 
redes sociais do artista por sua 
equipe.

O fi lme “Silvio Santos - O 
Sequestro” estreia nos cine-
mas de todo o Brasil no dia 
12 de dezembro deste ano. 
A história acompanhará um 
dos momentos mais tensos 
na vida do dono do SBT. Em 
agosto de 2001, Patrícia Abra-
vanel foi sequestrada por Fer-
nando Dutra Pinto. Na época, 
ela tinha 23 anos e cursava a 
faculdade de Administração 
de Empresas. A fi lha de Silvio 
Santos fi cou uma semana em 
cativeiro e só foi solta após 

pagamento de resgate.
Apesar da intensa persegui-

ção policial, Fernando Dutra 
Pinto conseguiu escapar. No 
dia seguinte, por volta das 7h, 
o sequestrador pulou o muro 
da mansão de Silvio Santos, 
no bairro do Morumbi, e man-
teve o apresentador como re-
fém por todo o dia. Ele só se 
entregou após conversar com 
o governador de São Paulo na 
ocasião, Geraldo Alckmin, que 
pegou um helicóptero e fez a 
negociação direto no local.

Na madrugada desta quin-
ta-feira (17), Beto Barbosa re-
alizou cirurgia para a retirada 
de bexiga. O cantor já passou 
por uma série de sessões de 
quimioterapia por causa do 
câncer que descobriu no ano 
passado. Em novembro, Bar-
bosa compartilhou o momen-
to em que realizou a última 
sessão de quimio. Nas redes 
sociais, o cantou comemorou: 
“Estarei livre desses caminhos 

dolorosos”, disse, na ocasião.
Beto Barbosa segue com 

agenda de shows e projetos 
para 2019, apesar do trata-
mento. No perfi l ofi cial no 
Instagram, o cantor publi-
cou um vídeo com foto dele 
e uma música de fundo. 
“Trabalhei até às 21h de on-
tem nos projetos nacionais, 
shows e gravações interna-
cionais que virão em 2019”, 
disse.

ACONTECE
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The Fire Steakhouse: uma boa 
pedida para o almoço de domingo
DA REDAÇÃO - O tradicional 
almoço de domingo ago-
ra tem um lugar certo em 
Guarulhos: o The Fire Ste-
akhouse. Com gastronomia 
de qualidade e um ambien-
te moderno, a casa trouxe 
para a cidade os melhores 
cortes de carnes com pa-
drão internacional – o que 
até então não existia no 
município.

O prato de destaque do 
The Fire é o Tomahawk, 
um dos cortes mais saboro-
sos da costela. Pela presen-
ça do osso o sabor da carne 
é único e maravilhoso. Um 

THE FIRE BALL

BURRATA COM TOMATES 
GRELHADOS E AZEITE DE ERVAS

corte com bom nível de 
marmoreio.

Ainda para os aman-
tes de carne há o The Fire 
Stinco. Ossobuco bovino 
cozido lentamente no vi-
nho tinto e especiarias. 
Acompanha purê de batata 
da casa e molho au jus.

Outra opção deliciosa 
é a Burrata, um prato ti-
picamente italiano que no 
The Fire é preparado com 
tomates grelhados e azeite 
de ervas. Trata-se de uma 
esfera de queijo de búfa-
la, recheada com massa 
de queijo e creme de leite 

fermentado, servido com 
torradas.

Já para quem deseja ex-
perimentar algo diferen-
te uma ótima escolha é o 
Polvo a La Plancha. Tentá-
culos de polvo finalizado 
na plancha e servido com 
purê de rúcula e aioli.

O variado cardápio conta 
ainda com diversas opções 
de carnes, acompanhamen-
tos, saladas, pratos execu-
tivos, hambúrgueres, além 
de opções para as crianças.

A casa disponibiliza, 
também, serviço de vallet, 
inclusive aos domingos.

Uma sobremesa de dar água na boca. Assim pode ser definida a The Fire Ball. Uma esfera 
de chocolate com delicioso cheesecake de morango e calda quente.

Outras opções são a Banoffe (torta de banana com doce de leite), Lava Cake (bolo de cho-
colate, com recheio cremoso acompanhado de sorvete) e a Nutella em Chamas (um saboroso 
milkshake batido com muita Nutella). 

Finalize seu almoço com uma deliciosa sobremesa

Serviço:
� e Fire Steakhouse
Endereço: Rua Tapajós, 56 – Macedo
Horário de funcionamento: segunda-feira das 12h às 15h e das 18h às 22h; terça-feira 
a sábado das 12h às 00h; domingo das 13h às 22h
Telefone: 2447-1582
Site: http://the� re.com.br/
A casa disponibiliza serviço de vallet 
Reservas: reservas@the� re.com.br

Tentáculos de polvo fi nalizados na plancha e 
servidos com purê de rúclua e aioli.

Uma esfera de 
queijo de búfala, 
recheada com 

massa de queijo 
e creme de leite 

fermentado, servido 
com torradas.

POLVO A LA PLANCHA

Ossobuco bovino cozido 
lentamente no vinho tin-
to e especiarias. Acom-
panha purê de batata da 
casa e molho au jus. 

Ossobuco bovino cozido 
lentamente no vinho tin-
to e especiarias. Acom-
panha purê de batata da 
casa e molho au jus. 

THE FIRE STINCO
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Ex-secretário de Alckmin assume a 
Secretaria de Esportes de Guarulhos

DA REDAÇÃO - Rogério Ha-
mam, que atuou como secre-
tário estadual de Desenvol-
vimento Social no governo 
de Geraldo Alckmin, em São 
Paulo, será o novo secretá-
rio municipal de Esportes 
de Guarulhos, conforme 
publicação no Diário Ofi cial 
desta sexta-feira (18). O pre-
feito Guti também anuncia 
Vitor Souza, gestor de equi-
pamentos culturais, como 
o novo titular da Secretaria 
Municipal de Cultura. 

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG
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O novo secretário de 
Esportes tem carreira de-
senvolvida no segmento 
esportivo com ampla vi-
vência em planejamento, 
governança, relações ins-
titucionais e governamen-
tais, eventos e desenvolvi-
mento de novos negócios. 
Atuou, além da Secretaria 
Estadual de Desenvolvi-
mento Social, como secre-
tário nacional de Esportes, 
no Ministério dos Esportes. 
Atualmente, era diretor de 

Planejamento na Prefeitu-
ra de Francisco Morato. 

Já Vitor Souza atuou na 
Secretaria Municipal de Cul-
tura da capital como diretor 
de Programação, Programa-
dor de Teatro e Coordena-
dor do Teatro Arthur Azeve-
do. Teve passagens também 
na iniciativa privada em São 
Paulo e vinha atuando como 
consultor para Projetos Cul-
turais, Políticas Públicas e 
Estratégias de Patrocínio 
também na capital.

Prefeitura realiza segunda aplicação do 
remediador de odores no aterro sanitário

Procon alerta sobre falsos 
fiscais que atuam no município

Programa Saúde Agora abre três UBS neste sábado

DA REDAÇÃO - Nesta sexta-feira 
(18), a prefeitura realizou a se-
gunda aplicação do “remedia-
dor ambiental físico químico” 
de odores sobre a célula do 
aterro sanitário deslocada no 
incidente ocorrido no último 
dia 28. O produto certifi cado 
pelo Ibama e com uso apro-
vado pela Cetesb, ajuda a pre-
cipitar os gases emitidos pela 
matéria orgânica em decom-
posição exposta.

A aplicação do produto re-
quer a utilização de caminhão 
pipa equipado com jato dire-
cional que atinge 40 metros 

de distância. O trabalho é feito 
por funcionários da empresa 
que opera o aterro e acompa-
nhado por técnicos da Secreta-
ria de Serviços Públicos.

A Secretaria de Serviços 
Públicos começou nesta se-
mana a utilizar um drone 
para monitorar o aterro sa-
nitário municipal. O equi-
pamento permite visualizar 
toda a área do aterro, in-
cluindo a célula deslocada 
no último dia 18, sem ofere-
cer riscos aos servidores. O 
trabalho é feito em parceria 
com a Proguaru e o Saae. 

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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DA REDAÇÃO - O Procon de 
Guarulhos recebeu neste 
mês uma denúncia de que 
falsos fi scais estão visitando 
estabelecimentos comerciais 
no município e induzindo 
os comerciantes da região a 
comprarem exemplares do 
Código de Defesa do Consu-
midor, inclusive, sob ameaça 
de multa administrativa.

O órgão informa que esta 
prática não é adotada ofi -
cialmente e se trata de um 
crime em que terceiros com 
má-fé se passam por fi scais 
com intuito de enganar o 
comerciante para a obten-
ção de lucro com a venda 
do código. A coordenadoria 
esclarece ainda que os fi scais 
que trabalham na cidade são 
identifi cados com a carteira 

DA REDAÇÃO - As UBS Jardim 
Primavera, Ponte Alta e Par-
que Jandaia abrem neste sá-
bado (19), das 8h às 16h, por 
meio do Programa Saúde Ago-
ra, para prestar atendimento 
ao usuário que tem difi cul-
dade de utilizar os serviços 
da Atenção Básica durante a 
semana. 

Entre os serviços ofereci-
dos estão consultas médicas, 
coleta de Papanicolau (exame 
de prevenção do câncer do 
colo de útero); testes rápidos 

para detecção do HIV, sífi lis e 
hepatites B e C; atualização de 
carteirinha de vacinação e das 

condicionalidades (compro-
missos) do Programa Bolsa 
Família, além de ações educa-
tivas e regularização de ques-
tões administrativas.

No último sábado (12), 
com a abertura de três UBS, 
foram realizadas 263 consul-
tas médicas, 156 atendimen-
tos na farmácia, 115 exames 
de papanicolau, 94 testes rá-
pidos, além de procedimentos 
de enfermagem e atualização 
de carteirinhas de vacinação, 
de cadastros no Programa Bol-
sa Família e no E-SUS.

de fi scal do Procon e o cra-
chá da Prefeitura.

O Procon enfatiza que 
não comercializa exemplares 
do código, o mesmo pode ser 
baixado gratuitamente no 
site da Prefeitura de Guaru-
lhos, através do link https://
www.guarulhos.sp.gov.br/
sites/default/fi les/CDCcom-
pleto.pdf ou adquirido na li-
vraria de preferência.

No caso de um estabele-
cimento comercial da cidade 
receber algum tipo de abor-
dagem solicitando dinheiro 
em nome do Procon, a orien-
tação é que não se faça qual-
quer tipo de pagamento. O 
cidadão deve chamar a polí-
cia e registrar a denúncia no 
órgão imediatamente pelo te-
lefone: 151 ou 2468-0008.

   VITOR SOUZA   ROGÉRIO HAMAM
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Tarifa dos ônibus intermunicipais 
aumenta 6,45% a partir de domingo
MAYARA NACIMENTO - A Secre-
taria dos Transportes Metro-
politanos do Estado de São 
Paulo (STM) anunciou nesta 
sexta-feira (18) o aumento da 
tarifa dos ônibus intermuni-
cipais em 6,45%. Os novos 
valores serão cobrados a par-
tir de domingo (20).

Em Guarulhos as tarifas 
fi carão com valores entre R$ 
4,80 e R$ 7,15. A maior tarifa 
será paga para pessoas que 
se deslocam das regiões de 
Cumbica, Jardim Fortaleza, 
Vila Carmela, Bambi, Vila 
Any, Lavras, entre outras.

O reajuste atinge os ônibus 
intermunicipais das cinco re-
giões metropolitanas do Esta-
do de São Paulo: Grande São 
Paulo, Baixada Santista, Cam-
pinas, Sorocaba e Vale do Pa-
raíba/Litoral Norte. O reajuste 
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Cidade perde 5,8 mil 
postos de trabalho na 
indústria em 2018

Mais de 10 mil m2 de vias são pavimentadas por 
programa de parceria com a população em 2018
DA REDAÇÃO - Moradores de diversos 
bairros de Guarulhos colaboraram 
com a Prefeitura durante o ano pas-
sado para conquistar a tão sonhada 
pavimentação das vias onde moram. 
Através do projeto Mãos à Obra, no 
qual a Prefeitura fornece material, 
projeto e apoio técnico, moradores 
dos endereços benefi ciados partici-
param do assentamento de blocos 
intertravados que deixaram defi niti-
vamente para trás o passado de terra 
em mais de 10 mil m² de vias.

O trabalho da Prefeitura em par-
ceria com a população benefi ciou 
mais de 3 mil moradores dos bairros 
Recreio São Jorge, Cidade Soberana, 
Nova Bonsucesso, Jardim Bananal, 
Jardim das Oliveiras, Sítio dos Mor-
ros, Jardim São Domingos, Jardim 
Brasil, Jardim Lenise, Jardim Pinhei-
ro, Jardim Mediterrâneo, Jardim 
Novo Portugal e Jardim Presidente 
Dutra.

O secretário-adjunto de Serviços 
Públicos, Paulo Roberto de Araújo 
Santos, explica que a ação signifi ca 
mais que apenas embelezar a cida-

DA REDAÇÃO - O nível de em-
prego na área da indústria em 
Guarulhos caiu 0,95% no mês 
de dezembro, resultando em 
aproximadamente 850 postos 
de trabalho a menos. Durante 
todo o ano a perda registrada 
foi de 5.800 empregos.

Entre os principais ramos 
que infl uenciaram o indica-
dor da região estão Produtos 
Alimentício, Veículos Auto-
motores e Autopeças, Pro-
dutos de Borracha e Material 
Plástico, Aparelhos e Mate-
riais Elétricos.

Apesar dos altos números, 
o cenário de 2018 foi melhor 
do que o de 2017, que teve re-
sultado negativo em 1,72%.

Segundo o Cadastro Geral 
de Empregados e Desemprega-
dos (Caged), em diversas áreas 
de trabalho foram admitidos 
102.577 funcionários e desli-
gados 97.723 em Guarulhos 
durante o ano passado.

  
e não tem tempo para organizar ?

Chame a Mary Help! Guarulhos

WWW.MARYHELP.NET

(11) 3820-0793 /    98953-9532
Av.Salgado Filho, 1913 - Sala 15

Centro - Guarulhos/SP 
Cep: 07096-100

GUARULHOS.CENTRO@MARYHELP.NET

de. “Só quem mora em rua de terra 
sabe como é difícil realizar tarefas 
cotidianas como sair para trabalhar, 
lavar roupas e manter a casa limpa, 
por exemplo. Quando faz sol, a poei-
ra atrapalha; na chuva, a lama. Dessa 
forma, a pavimentação melhora mui-
to a qualidade de vida dessas pessoas 
que, por sua vez, deram importante 
exemplo de amor à cidade ao partici-
parem voluntariamente da constru-
ção do bem comum”.

Reajuste dos ônibus municipais segue indefi nido
 Já a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) informou que ainda não exis-
te previsão de data ou valor para o próximo reajuste dos ônibus municipais. O preço atual 
é de R$ 4,30 para quem paga com Bilhete Único e R$ 4,70 para quem opta pelo pagamento 
em dinheiro. São transportados diariamente (viagens de ida e volta) 530 mil passageiros.

médio total será de 6,97%.
Na composição dos ín-

dices de reajuste das tarifas 
estão o IPC-FIPE, o aumento 
dos combustíveis, a elevação 
do custo de mão-de-obra e, 
no caso do VLT, a elevação 
do custo da energia elétrica.

Na Região Metropolitana 
de São Paulo, o desconto da 
integração entre as linhas 
metropolitanas e o sistema 
metroferroviário, no período 
de três horas, por meio BOM 
nos Trilhos (Cartão Metropo-
litano do Transporte) perma-
necerá em R$ 1,50.

FOTO: LUCY TAMBORINO
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Projeto social do Guarulhense 
atende crianças e idosos no Cocaia

ALEX BISPO - O Clube Atlético 
Guarulhense, hoje contando 
com quase 600 atletas na ci-
dade, em parceria com a Es-
cola de Educação Esportiva 
Guarulhense, retoma as aten-
ções para a escolinha social 
do clube, com treinamentos 
de futsal para homens e mu-
lheres entre 8 e 16 anos. Con-
tando com a novidade do 
técnico Wellington Severo 
no comando, os treinos são 
aplicados às terças e quintas 
das 8h às 10h e das 13h às 
15h, na Arena Guarulhense.

Além do futsal, o Galo ofe-
rece a ginástica para idosos 
com as aulas do professor Mi-
neiro, sempre às quartas e sex-
tas, das 8h às 10h, no mesmo 
local. “A atividade física para 
a terceira idade é o melhor re-
médio. Já foi constatado que 
10% da venda de remédios 
para idosos já caiu, porque eles 
optaram por fazer atividade 
física. Por isto estou dando a 
minha parte de contribuição 
e ajudando no que eu posso. É 
um alongamento para fazer es-
sas pessoas terem uma velhice 

FOTO:  DEYVID XAVIER

A maior liga de futsal de todos os tempos!
A Liga Ponto de Encontro é a maior organizadora de 

campeonatos da Região do Alto Tietê. Para 2019, estamos 
planejando uma memorável competição nos adultos e 
também menores, com jogos transmitidos pela nossa rá-
dio (a ser inaugurada), ao vivo no Facebook, como aconte-
ceu nas últimas finais e cobertura da Folha Metropolitana.

- Haverá troféu, medalhas e jogo de uniforme completo 
para os campeões de cada categoria.

As informações estão nos banners em anexo. Entre em 
contato através do WhatsApp: (11) 9 5051-8809.

mais saudável”, disse Mineiro.
“É importante um clube 

estar sempre atento aos que 
estão ao seu redor, e esse traba-
lho demonstra a preocupação 
do Guarulhense em formar 
cidadãos através do esporte e 
outras atividades que o clube 
oferece”, salientou Severo.

Durante o ano de 2019 ha-
verá também os treinamentos 
de voleibol. Para se inscrever 
em uma das atividades gratui-
tas, basta mandar um What-
sApp para (11) 9 6880-7347 ou 
comparecer em um dos horá-
rios citados na Rua Joana Bor-
rego Molina, 101, no Cocaia.
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A base que funciona
Na espera pelo começo dos esta-

duais e com alguns jogos esporádi-
cos pela Flórida Cup, o que restou 
para aplacar a sede por bola foi a 
Copa São Paulo de Juniores. A Copi-
nha, como é conhecida, trouxe entre 
os destaques várias surpresas como 
o Guarani, Trindade, Figueirense e o 
Volta Redonda, e outras equipes ta-
rimbadas no futebol nacional como 
o Corinthians, Grêmio e Vasco, mas 
quem está enchendo os olhos do tor-
cedor é a meninada do São Paulo.

Mérito do técnico Orlando Ribei-
ro, que chamou vários atletas do sub-
17, deu um padrão de jogo à equipe 
e, assim, minimizou as ausências, 
que são muitas, e levou a equipe à 
semifi nal, após bater o incansável 
time do Cruzeiro. O São Paulo não 
tem Walce, Toró, Igor Gomes e Luan 
(com a Seleção Brasileira sub-20), 
Gabriel Sara, que se machucou ainda 
na primeira fase e Helinho, titular de 
André Jardine no profi ssional.

Outra equipe muito prejudica-
da com as perdas para a Seleção 
Brasileira foi o Palmeiras, que ce-
deu nada menos que seis jogadores 
para o Sul-Americano Sub-20. A 
diferença é que os desfalques pesa-
ram mais para o Alviverde, elimi-
nado pelo Figueirense.

Dos jogadores que fi caram no 
Tricolor, do excelente goleiro Thiago 
Couto até o ponta-esquerda, o time 
todo do São Paulo joga com a bola 
no chão, de pé em pé e com muita 
movimentação para abrir buracos 
na defesa adversária. Se olharmos as 
estatísticas do torneio certamente o 
São Paulo está entre as equipes com 
mais posse de bola e passes trocados.

ARTIGO

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

Anthony e Gabriel Novaes (arti-
lheiro da competição) vêm fazendo a 
diferença e a equipe vai ter que se des-
dobrar na semifi nal contra o Guarani 
para suprir a ausência do centroavan-
te, expulso no fi nal do jogo contra o 
Cruzeiro. O Bugre também perdeu o 
capitão Felipe e o artilheiro Davó com 
problemas musculares, ambos ainda 
são dúvida para a partida.

É certo que investir na base é 
parte do sucesso de um clube. Tra-
dicionalmente o Santos é uma das 
equipes que melhor aproveita os 
seus jovens jogadores na equipe 
principal e o São Paulo é uma das 
que melhor vendem atletas.

Mas essa transição ao profi ssio-
nal ainda tem sido o calcanhar de 
Aquiles das nossas equipes. Muitas 
vezes o jogador sai cedo demais do 
clube formador para brilhar fora 
do país. O Palmeiras, por exemplo, 
ganhou muitos títulos na base no 
ano passado e não dá sinal de que 
vá usar a molecada. Escreveu ape-
nas o atacante Yan na lista do Pau-
listão com jogadores da base.

O trabalho de Orlando Ribeiro 
e todos os treinadores da base é 
preparar os jogadores para suprir 
necessidades do elenco principal, 
mas a grande questão é se esse es-
tilo de jogo só funciona nas catego-
rias de base ou podemos jogar as-
sim também no time profi ssional, 
onde a cobrança por resultados e 
títulos é maior? A torcida enten-
deria um erro na saída de bola que 
ocasionasse um gol adversário ou 
crucifi caria o jogador que errou?  

Respostas que o nosso futebol 
ainda não encontrou.

PRECISA-SE 

COSTUREIRA/GUARULHOS
PARA TRABALHAR COM CAMISETAS

EMPRESA LOCALIZADA EM GUARULHOS

EXPERIÊNCIA COM AS MÁQUINAS OVERLOQUE , 
GALONEIRA OU PONTO CORRENTE  PARA EMPRESA 
DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS .

BENEFÍCIOS: CAFÉ DA MANHÃ, CAFÉ DA TARDE, 
VALE ALIMENTAÇÃO, VALE TRANSPORTE , 
CONVÊNIO MÉDICO, CONVÊNIO ODONTOLOGICO
E PREMIAÇÃO POR PRODUÇÃO.

    HORÁRIO DE TRABALHO: 
      SEG Á SAB – 6H ÀS 14H (CAFÉ DA MANHÃ + BENEFICÍOS) 
       SEG A SAB – 14H ÀS 22H (CAFÉ DA TARDE + BENEFICÍOS)

INTERESSADOS LIGAR NO RH :  
(FALAR COM JÉSSICA)

(11) 2229 1241 /     (11) 9 7450 3971 

AGORA COM
DELIVERY

Unid. Itanhaém

13 99731-5668

Trevo da CESP - Cep 11740-000

Itanhaém / SP

R. José dos Reis Vieira Repolho,181

SEÇÃO DE ESPORTES

97380-7685ANUNCIE AQUI
FINAL DE SEMANA
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BPAPAIES
SEROMACONDE

VSPCONTA
HENAEMIRDEAL

ERRONEADT
ZIDANEBROA

CULPAPARR
EOTRENAE

LASSORODIN
NOATEUROD

TOSTÃOTONA

A hipótese
esperada

pelo pessi-
mista

(?)-á-ó-til:
o "não"
enfático

Questão
que opõe a
Igreja às

feministas

Relativo à
audição

O mais raso
dos Gran-
des Lagos

(EUA)
Animal 

estampado
na nota de
dez reais

Complicação
que pode

ocorrer em
cicatrizes

"(?) Está
Wally?",

livro
infantil

Alternativa
natural

para tingir
cabelos

Os planos
típicos do
malfeitor
da ficção

Negocia-
ção, em
inglês

Orelhas de
(?):  alvo

de plástica

Botar uma
(?) de cal:
encerrar 

um assunto

Área de re-
união dos
fiéis antes
da missa

Sentimento
que leva à
confissão
de crime

Ânion ou
cátion

(Quím.)

Escultor
francês 
de "O

Pensador"
Sem um

(?) furado:
sem

dinheiro

(?)
Stewart,
cantor de
"Sailing"

Vir à (?):
ser desco-

berto

Pão como
a cavaca
País dos

incas

Fita do a-
grimensor
Vestibular
dos EUA

(?) José,
locutor

Pertencen-
te a ti

(?) Sader,
sociólogo
Gênero de
Emicida

Feito da 
calculadora

Mina, 
em inglês

A prova que condena
o réu (jur.)

Katmandu
(Geog.)

Localização do  arqui-
pélago sul-americano

Los
Roques

Depois de 

Questione;
discuta
Genitor
(fam.)

Título nobre
de Drácula

(Lit.)
Tem fé

A opinião
não funda-
mentada

Técnico 
do Real
Madrid

(fut. 2017)

Foi seduzi-
da por Apo-

lo (Mit.)
Ops!

Conquista do Brasil na
Copa de 1994 (fut.)
Município do Estado

de São Paulo Função de Faustão

Correntistas visados
por bancos pelo poten-

cial de investimento

Cansado

Hora
canônica

3/reo — sat. 4/deal — erie — mine. 5/lasso. 6/seroma.

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.

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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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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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 
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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.
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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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ÁRIES: Se mostrará de uma forma muito mais agitada, 
mas seus planos podem sair da estagnação. Suas 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 estará mais estável.

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 evoluído neste momento durante o seu dia. Com 
bastante seriedade poderá atrair alguém impossível.

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

AQUÁRIO: O planeta Mercúrio não lhe fará muito bem 
neste momento importante da sua vida, portanto necessi-
tará de mais ajuda. 

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

DA REDAÇÃO - A Galinha Pin-
tadinha, personagem mais 
carismática do Brasil, desem-
barca em Guarujá para mais 
um show ofi cial “Galinha 
Pintadinha e a Fabulosa Tru-
pe”. A atração acontecerá no 
Teatro Procópio Ferreira, no 
Jardim Tejereba, no dia 19 
de janeiro, com apresenta-
ções às 16h e 19h.

Dessa vez, as crianças vão 
se divertir com a história de 
uma trupe que viaja pelo 
Brasil com o seu Carrinho de 
Histórias. Por meio dele, os 
pequenos embarcam em uma 
jornada de música, luzes e co-

O espetáculo ‘Galinha Pintadinha e 
a Fabulosa Trupe’ chega à Guarujá

8 Sábado e domingo, 19 e 20 de janeiro de 2019
VARIEDADES www.fmetropolitana.com.br

res, no universo encantado da 
Galinha Pintadinha.

Tudo começa quando o 
Pintinho, fugindo do Gavião, 
acaba se perdendo da Galinha 
Pintadinha e do Galo Cari-
jó. Assim se inicia a fabulosa 
aventura para encontrar seus 
pais, com a ajuda dos amigos 
da Popó. Um espetáculo para 
curtir, cantar e dançar em fa-
mília, ao som dos sucessos do 
cancioneiro infantil, em uma 
mistura de linguagens visuais 
em vídeo, luzes, efeitos espe-
ciais e tecnologia.

Com roteiro e direção de 
Marcos Luporini e Juliano 

Prado, os criadores da série 
original, a nova produção 
agrega outros artistas especia-
listas em fantoches e fi guri-
nos, como Jésus Sêda, que já 
trabalhou nas principais emis-
soras de televisão do país, de-
senvolvendo personagens do 
“Castelo Rá-Tim-Bum” e “Co-
coricó”. Também entra para 
este time Quiá Rodrigues, 
que dá vida aos “Cavalinhos 
do Fantástico” e, no passado, 
trabalhou na “TV Colosso” da 
Rede Globo, incluindo tam-
bém a parceria com Xuxa 
Meneghel em vários DVDs do 
“Xuxa só para baixinhos”.
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CLASSIFICADOS

IMÓVEIS CURSOS

Contrata-se

Aluga-se

Vende-se

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

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

Dinheiro

EDUCAÇÃO
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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

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

11 4210-1371

FALE COM 
NOSSA REDAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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.

ANUNCIE 

AQUI

97380-7685

LUCY TAMBORINO - As paredes 
brancas das salas de aula da 
Escola Estadual Professor 
Simone Machado devem ga-
nhar novas cores até o fi nal 
deste sábado (19). Dezesseis 
grafi teiros vão espalhar sua 
arte em 16 salas do 6º ao 9º 
ano e Ensino Médio na mo-
dalidade Regular e Educação 
de Jovens e Adultos (EJA). 

Segundo a diretora Fá-
tima Augusta Ribeiro, de 
48 anos, as instituições de 
ensino hoje competem com 
a tecnologia e precisam se 
reinventar no espaço e na 
postura.  “Está fi cando um 
ambiente mais agradável 
e atrativo. Eu acredito que 
isso pode ajudar a diminuir 
a taxa de evasão e despertar 
o interesse do aluno que está 
na escola”, analisa.

Escola Estadual no Ponte Alta recebe 
projeto Graffiti Cultura e Educação

Inep divulga 
resultado do Enem

FOTO: DIVULGAÇÃO

Ainda de acordo com ela, 
quando as aulas iniciarem 
os grafi teiros idealizadores 
do Projeto Graffi ti Cultura e 
Educação, responsáveis pe-
los grafi tes, vão conversar 
com os estudantes. 

A ação é idealizada por 
amigos, Luciano Falabella e 
Sérgio Vieira, ambos com 39 
anos,  grafi teiros e produto-
res culturais. Falabella ainda 
é arte educador. O projeto 
surgiu em 2014 e desde então 
já passou por nove lugares, 
entre escolas e comunidades. 

Funciona assim: os dois 
profi ssionais recebem uma 
verba para comprar o mate-
rial e convidam outros gra-
fi teiros para participar das 
intervenções, que acontecem 
normalmente nas folgas de 
trabalho e nos fi nais de sema-

na. Eventos de conscientiza-
ção também são realizados. 

“Trazemos arte e cidada-
nia. Uma atividade diferen-
ciada, uma arte dentro para 
sala de aula e também outra 
visão para as crianças que 
podem visualizar melhor o 
mundo e as coisas em volta”, 

DA REDAÇÃO - As notas do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) estão dispo-
níveis na internet, na Página 
do Participante  e no aplica-
tivo ofi cial do Enem. Mais 
de 4,1 milhões de estudantes 
podem acessar o resultado 
individual em cada uma das 
provas: linguagens, ciências 
humanas, ciências da natu-
reza, matemática e redação.

Para acessar os resultados 
individuais, é preciso usar a 
senha criada na hora da ins-
crição. O Enem foi aplicado 
nos dias 4 e 11 de novembro 
de 2018. Desde o dia 14 de 
novembro, estão disponíveis 
as provas e os gabaritos ofi -
ciais. Também estão disponí-
veis vídeos com os enuncia-
dos e as opções de respostas 
da videoprova na Língua 
Brasileira de Sinais (Libras).

explica Falabella.
O arte educador ainda 

destaca que é gratifi cante 
expor seu trabalho. “É uma 
troca, você deixa uma arte na 
escola e recebe uma visibili-
dade tão grande as pessoas 
passam a admirar seu traba-
lho”, fi naliza. 
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