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Cotações Selic (ano)
Dólar Euro

6,5% R$  998
Salário Mínimo 181

Disque-Denúncia Esse trabalho demonstra a preocupação do Guarulhense 
em formar cidadãos através do esporte e outras atividades 
que oferecemos”, Wellington Severo, técnicoBovespa
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Rompimento de barragem em Minas Gerais 
deixa pelo menos 300 desaparecidos
Acidente ocorreu nesta sexta-feira (25) em barragem Mina do Feijão, da Vale, na cidade de Brumadinho; comitê 
de crise do governo federal avalia que desastre pode ser maior do que o ocorrido em Mariana em 2015
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Primeira parcela do IPTU 2019 começa 
a vencer na próxima segunda-feira

Prefeitura abre cadastramento on-line 
para castração de animais neste sábado

Doria regulamenta transporte de animais 
domésticos no Metrô, CPTM e EMTU

Pág. 4 Pág. 5Pág. 5

+0,95%
R$ 4,30
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CALOR - As praias são as melhores opções para refrescar o forte calor dos últimos dias

ANOTE
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      A Associação de 
Pais e Amigos dos 
Excepcionais de São 
Paulo (Apaesp), com 
apoio da prefeitura 
abriu as inscrições 
gratuitas para o curso 
“Territórios e Redes: 
Prevenção à Violência 
contra Pessoas com 
Defi ciência”. As 
inscrições devem ser 
efetuadas pelo e-mail 
todospelosdireitos@
apaesp.org, com nome 
completo, e-mail, 
telefone, celular 
e instituição que 
trabalha.

      Na próxima quarta-
feira (30) e no próximo 
dia 13 de fevereiro, 
às 14h, a Secretaria 
de Educação oferece 
ofi cina gratuita de 
pulseiras no CMIL 
(Centro Municipal de 
Incentivo à Leitura) 
Luis de Camões, em 
Gopoúva. Ministrada 
por Priscila Laxy, a 
atividade é indicada 
para maiores de 7 
anos e são oferecidas, 
ao todo, 15 vagas. As 
inscrições são feitas 
no próprio local, ou 
pelo telefone 2425-
2031. Os participantes 
também encontram 
todo o material para 
elaboração das 
bijuterias disponível 
no local, que são 
todos reciclados e 
reutilizados.

Casas André Luiz, 
70 anos de Amor

Ouviram do Picanço as terras 
plácidas, de crianças heróicas o riso 
contagiante. E o Sol da liberdade bri-
lha na alameda(*) e na Pátria Espiri-
tual a todo instante. 

Esses versos adaptados, de au-
toria original de Joaquim Osório 
Duque Estrada e amorosamente em-
prestados do Hino Nacional Brasilei-
ro, servem para homenagear impor-
tante Obra Social que completa 70 
anos no dia 28: as Casas André Luiz. 

Por uma década, eu tive a felicidade 
de viver o cotidiano da Instituição. 
Pude igualmente conviver com as 
centenas de crianças que adotaram a 
Instituição como o seu Lar no Plane-
ta. Em corpos físicos por vezes debi-
litados e com a mente pura, próxima 
a Deus, irmãos e irmãs nossos estão 
lá, ávidos por um abraço fraterno, 
por olhares de simpatia e gestos ca-
ridosos.

O meu primeiro contato com as 

PONTO
DE VISTA

Casas ocorreu em 1982, quando o 
grupamento do Tiro de Guerra que eu 
integrava fez visita surpresa às crian-
ças no dia 12/10. Fiquei encantado e 
muito emocionado. Vinte e cinco anos 
se passaram...  A Rádio Boa Nova pre-
cisou dos meus préstimos como jorna-
lista. Começou ali importante convi-
vência com as crianças. Destaque para 
a amizade desenvolvida com Rodrigo 
Araújo e José Roberto Bueno (in me-
moriam). Gratidão plena.

A situação fi cou mais séria em 
2009, quando me tornei o assessor de 
imprensa das Casas e, como tal, recebi 
a incumbência de atuar como mestre 
de cerimônias nas comemorações dos 
60 anos de fundação das Casas. Dival-
do Pereira Franco, então na faixa dos 
80 anos, foi o palestrante e deu seu 
show habitual. “Por quanto tempo 
mais eu vou permanecer na Terra?”, 
indagou o médium. Divaldo ainda nos 
brinda com a sua presença física, os-
tentando crescente vitalidade.

Quando o discípulo está pronto, o 
mestre aparece. Na condição de eter-
no aprendiz, eu colecionei incontá-
veis lições de Vida nas Casas André 
Luiz, especialmente com as crianças. 
A espontaneidade com a qual elas tra-
tam os cuidadores e visitantes serve 
de estímulo para que eu procure, dia 
após dia, melhorar a minha conduta. 
Penso que a maior lição assimilada 
naquele lugar abençoado foi que o 
sorriso deve vir de dentro; não nas-
ce na boca, portanto, mas no coração 
de quem o exibe. Quem tiver paz de 
espírito que retribua a atitude, e faça 
disso um hábito por toda a Eternida-
de. Assim seja!

(*) Alameda é o espaço 
onde as crianças andam 
livremente

JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO
(55) é palestrante, 
cronista e comunicador 
das boas palavras

Craques da Copinha pedem passagem
O título do São Paulo é mais 

que merecido, foi a equipe que 
demonstrou o melhor futebol 
e, mesmo após sofrer uma dura 
pressão do Vasco no segundo 
tempo da fi nal, foi coroada com 
o troféu após as cobranças de pê-
naltis. É fácil imaginar esse time 
com dois ou três reforços dispu-
tando torneios pelo profi ssional.

Mas o papel da Copinha e de 
toda a estrutura da base é o de re-
velar talentos, e não são poucos 
os jogadores que despontaram 
no torneio. Daria para fazer uma 
coluna inteira apenas lembrando 
nomes de craques que surgiram 
nos gramados da Copa São Paulo.

Neymar é um deles, o atacan-
te participou da equipe do Santos 
no torneio de 2009, no mesmo 
ano foi promovido ao profi ssio-
nal e depois ganhou o mundo. 
Além dele, Gabriel Jesus, Marqui-
nhos, Casemiro e Lucas Paquetá 
despontaram recentemente, mas 
é cada vez menor o número de 
jovens que defendem a camisa do 
profi ssional.

É difícil “prever” quem será 
craque no futuro, são muitos 
fatores que infl uenciam, tanto 
culturais como esportivos, uma 
lesão grave ou uma decisão er-
rado quanto ao contrato podem 
abreviar o sonho de um garoto. 
Da atual edição, Anthony, Ga-
briel Novaes e Tuta (São Paulo), 
Fabricio Oya (Corinthians), Lucas 
Santos e Bruno Gomes (Vasco), 
dentre tantos jogadores, largam 
um passo à frente, mas não são 
garantia de que terminaram na 
frente.

Parte por culpa do elevado nú-
mero de atletas profi ssionais, par-
te por culpa do planejamento dos 

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.

clubes. Será que os times brasilei-
ros estão preparados para receber 
esses talentos? Gabriel Novaes é 
um exemplo, o atacante do São 
Paulo termina o torneio campeão 
e artilheiro com 10 gols, mas no 
profi ssional vai disputar posição 
com Diego Souza, Pablo, Brenner 
e Carneiro. Provavelmente será 
emprestado para ganhar experi-
ência e devemos vê-lo em campo 
pelo Tricolor daqui uns 3 ou 4 
anos, se não for vendido ou des-
cartado antes disso.

Vale lembrar também dos 
atacantes de beirada. O São Paulo 
tem Helinho no elenco profi ssio-
nal e Anthony e Toró pedindo 
passagem. Na mesma posição 
contratou Biro Biro e já Everton 
Felipe, que veio do Vitória como 
aposta. Não seria melhor presti-
giar os garotos da base? Como o 
excelente volante Rodrigo Nestor, 
que poderia ocupar a vaga do con-
tratado William Farias. Em todas 
as outras posições a situação é se-
melhante.

Os times revelam muitos 
talentos, mas reservam pouco 
espaço para eles no elenco profi s-
sional. A opção por André Jardine 
talvez tenha uma relação muito 
próxima com essa difi culdade. 
Ele conhece profundamente as 
categorias menores e aparenta 
abrir as portas para a meninada, 
campeã de tudo pela base.

Se esse cenário não mudar, 
daqui alguns anos, quando for-
mos assistir a fi nal da Copinha, 
teremos poucos nomes da gera-
ção 2019 para lembrar e os raros 
talentos que disputaram o torneio 
esse ano estarão brilhando pela 
Europa sem sequer terem pisado 
no gramado pelo profi ssional.
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RUA TAPAJÓS, 56    |   RESERVAS�THEFIRE.COM.BR    |   TEL: �11� 2447�1582  |  FUNCIONAMENTO: 2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h

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

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

Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90
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Primeira parcela do IPTU 2019 começa a vencer na segunda-feira
DA REDAÇÃO - A primeira data 
de vencimento da primeira 
parcela do IPTU 2019 será 
nesta segunda-feira (28), va-
riando até quarta-feira (30) 
de acordo com o CEP de cada 
contribuinte. Para tornar o 
pagamento acessível aos cida-
dãos, além do valor congela-
do do imposto e descontos de 
até 10% nas quitações pontu-
ais, a Prefeitura de Guarulhos 
possui convênios com os ban-
cos Itaú, Santander, Bradesco 
e Caixa Econômica Federal 
(CEF). Nesta segunda-feira, 
o Banco do Brasil e Bancoob 
também começam a receber 
as guias de arrecadação.

Além disso, correspon-
dentes bancários autoriza-
dos pela CEF, Bradesco e 
Santander aceitam o paga-
mento. Para saber quais são 
as unidades receptoras, o 
contribuinte deve acessar os 

canais de atendimento dos 
bancos. Um diferencial é 
que os caixas eletrônicos do 
Bradesco permitem o paga-
mento do IPTU 2019 com o 
cartão de outros bancos.  

Guarulhos fecha 2018 com quase 60 mil MEIs Prefeitura implanta ‘Operação Volta às Aulas’ na segunda
LUCY TAMBORINO - Guarulhos 
registrou um total de 58.522 
mil pessoas cadastradas 
como Microempreendedo-
res Individuais (MEIs) até 
o fi nal do ano passado. O 
número representa 702 no-
vas aberturas em relação a 
2017, quando foram conta-
bilizados 57.820 MEIs.

Beleza, alimentação, con-
fecção e venda de roupas 
são as áreas em que os gua-
rulhenses mais tem se ca-
dastrado neste quesito. Para 
lidar com essa demanda os 
cidadãos podem contar com 
um Fácil Empresarial, na 
avenida Monteiro Lobato, 

734, no Macedo. O prédio é 
anexo ao Centro Municipal 
de Educação Adamastor. 
O atendimento é realizado 
nos cinco dias úteis da se-
mana, das 8h às 16h30.

Para se tornar um Mi-
croempreendedor Individu-
al é necessário faturar até 
R$ 81 mil por ano, ou seja, 
equivalente a R$ 6.750,00 
por mês. Outra condição 
é não ter participação em 
outra empresa como sócio 
ou titular, além disso, só é 
permitido no máximo um 
empregado contratado que 
receba o salário-mínimo ou 
piso da categoria.

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

NOSSOS SERVIÇOS:

  
   
   

www.DIFFERENZAODONTOLOGIA.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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- Caixa Econômica Federal: 
Caixas eletrônicos; inter-
net; correspondente bancá-
rio; guichê; e Lotéricas (até 
R$ 2 mil);
- Banco Itaú: Caixas eletrô-
nicos e internet;
- Bradesco: Caixas eletrôni-
cos; internet e correspon-
dente bancário;
- Santander: Caixas eletrô-
nicos; internet e correspon-
dente bancário;
- Bancoob: Caixas eletrô-
nicos; internet; correspon-
dente bancário e guichê;
- Banco do Brasil: Caixas 
eletrônicos; internet; cor-
respondente bancário e 
guichê.

Os bancos recebem 
o pagamento das 
seguintes maneiras:

A Secretaria de Fazen-
da de Guarulhos informa 
que é possível haver limite 
para pagamento nos caixas 
eletrônicos e internet, devi-
do à medida de segurança 

de cada instituição. Desse 
modo, caso a limitação seja 
um impedimento, é impor-
tante consultar o gerente 
para o aumento da capacida-
de de recebimento.
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DA REDAÇÃO - A partir de 
segunda-feira (28), em ra-
zão do início do ano leti-
vo, a prefeitura, por meio 
da Secretaria de Transpor-
tes e Mobilidade Urbana 
(STMU), realizará a tra-
dicional Operação Volta 
às Aulas - um esquema de 
trânsito nas proximidades 
de escolas onde ocorrem 
normalmente os maiores 
problemas de circulação 

viária que impactam na 
fluidez do trânsito. 

As áreas próximas de 
estabelecimentos de ensi-
no (públicas e particula-
res) também serão monito-
radas por meio de rondas 
periódicas dos agentes de 
trânsito.

A operação vai pros-
seguir até meados de fe-
vereiro e contará com 
participação de agentes 

de transporte e trânsito, 
Equipe de Educação para 
o Trânsito e Escola Pública 
de Trânsito, principalmen-
te nos horários de pico, en-
trada e saída de estudantes.

Diferentemente de ou-
tros anos, a iniciativa tam-
bém se estenderá para ou-
tros pontos da cidade. Uma 
das regiões que receberá a 
visita da operação será a 
do bairro do Pimentas. 

A ação leva em conside-
ração fatores como interfe-
rências no sistema viário 
principal, alta demanda de 
travessia de pedestres, alto 
índice de desrespeito às 
leis de trânsito, como esta-
cionar em fila dupla para 
desembarque de passagei-
ros, e também para inibir 
o transporte irregular de 
escolares.

A STMU destaca ainda 
que a “Volta às Aulas” tem, 
principalmente, um cará-
ter educativo, porém even-
tuais infrações de trânsito 
serão punidas através de 
autuações. 
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Governo de São Paulo regulamenta transporte 
de animais domésticos no Metrô, CPTM e EMTU
DA REDAÇÃO - O Governo do 
Estado de São Paulo sancio-
nou, nesta sexta-feira (25), o 
Projeto de Lei 727/2015, da 
Assembleia Legislativa, que 
regulamenta o transporte 
de animais domésticos de 
pequeno porte nos trens do 
Metrô, CPTM e ônibus inter-
municipais da EMTU.

Pelas novas regras, os 
animais devem pesar no má-
ximo 10 quilos e ser acomo-
dados em container próprio 
para este tipo de transporte, 
sempre fora dos horários de 
pico, ou seja: das 4h40 até as 
6h; das 10h às 16h e das 19h 
até meia-noite. O animal só 
poderá ser transportado em 
horários de pico, excepcio-
nalmente, em caso de agen-
damento de ato cirúrgico, 
mediante apresentação de 
solicitação formal assinada 
pelo médico veterinário.

Esse traslado deverá 
ocorrer sem prejudicar a co-
modidade dos passageiros e 

terceiros, sempre observada 
a proibição do transporte do 
animal que, por sua ferocida-
de, peçonha ou saúde, provo-
que desconforto ou compro-
meta a segurança do veículo 

Patrulhamento Ambiental da GCM 
resgata pássaros no Ponte Alta

Prefeitura abre cadastramento on-line para 
castração de cães e gatos neste sábado

Comitê avalia que desastre em Brumadinho 
pode ser maior do que o de Mariana

DA REDAÇÃO - A Inspeto-
ria de Patrulhamento 
Ambiental da Guarda 
Civil Municipal (GCM) 
resgatou nesta sexta-
-feira (25), no Jardim 
Ponte Alta – região de 
Bonsucesso, doze pássa-
ros, sendo que seis deles 
eram de uma espécie 
ameaçada de extinção: o 
Azulão. No local, tinham 
também três Trinca-Fer-
ros, duas Colerinhas e 
um Bigodinho.

Após denúncia feita 
pelo telefone 153, a equi-
pe foi vistoriar o local 
indicado e teve contato 
com o proprietário das 
aves, que autorizou a en-
trada dos agentes. Lá, lo-
calizaram as gaiolas com 
os pássaros que estavam 

sem as anilhas (um pe-
queno anel que serve 
para monitoramento e 
identifi cação do animal).

O proprietário foi 
conduzido à Delegacia 
de Investigação de Cri-
mes contra o Meio Am-
biente, onde foi lavrado 
Termo Circunstanciado 
e assinado um Termo 
de Compromisso. Esses 
são os primeiros passos 
para a abertura de um 
processo judicial.

Já os pássaros foram 
levados pelos guardas da 
Ambiental para o Centro 
de Recuperação de Ani-
mais Silvestres, situado 
no Parque Ecológico do 
Tietê, onde foi emitida a 
fi cha de controle de en-
trega de animais.

DA REDAÇÃO - Mais 240 vagas 
para castração gratuita de 
cães e gatos serão disponi-
bilizadas pela Prefeitura de 
Guarulhos, por meio do De-
partamento de Proteção Ani-
mal (DPan), a partir deste 
sábado (26) até o fi m das va-
gas. As inscrições acontecem 
somente on-line no portal 
dpan.guarulhos.sp.gov.br.

Os procedimentos cirúr-

DA REDAÇÃO - Equipe do co-
mitê de crise do governo fe-
deral, criado para acompa-
nhar o rompimento de três 
barragens de Brumadinho, 
em Minas Gerais, avalia 
que o desastre desta sexta-
-feira (25), pode ter propor-
ções maiores do que o aci-
dente ocorrido há três anos, 
em Mariana. Pelo menos 
300 pessoas estão desapare-
cidas, segundo informações 
do Corpo de Bombeiros. 

O acidente desta vez 
atingiu a parte adminis-
trativa da Vale. Trabalham 
na unidade 613 pessoas, 
em três turnos, além de 28 
profi ssionais terceirizados. 
O receio é de que o número 
de vítimas seja bem mais 
elevado, sobretudo de fun-
cionários da empresa.

gicos serão realizados na pró-
xima terça-feira (29) e quin-
ta-feira (31), na clínica DPan 
Bonsucesso (rua Santa Cruz 
do Descalvado, 420 – Jar-
dim Triunfo). Cadastrados 
devem fi car atentos à senha 
que será enviada por e-mail 
e também às recomendações 
pré e pós-cirúrgicas. Mais 
informações: 2457-2112 ou 
2441-4656.

A equipe acompanha 
também o risco de os dejetos 
atingirem o Rio Paraopeba. 
Caso esse cenário se concre-
tize, há possibilidade de o 
abastecimento de Belo Hori-
zonte ser atingido. Uma ope-
ração de emergência, para 
envio de água para áreas afe-

tadas pelo abastecimento, 
já começa a ser desenhada.

O presidente Jair Bol-
sonaro tem intenção de 
ir a Minas Gerais neste 
sábado (26), às 8h, para 
acompanhar de perto a si-
tuação na cidade de Bru-
madinho.

e das pessoas presentes. A 
Lei, sancionada pelo gover-
nador em exercício Rodrigo 
Garcia, começa a valer a par-
tir da data da publicação no 
Diário Ofi cial do Estado.



Vai comprar um carro usado? 
Veja o que considerar na escolha

DA REDAÇÃO - Cerca de 11,1 
milhões de veículos usados 
foram vendidos no Brasil em 
2018, segundo a Federação 
Nacional de Distribuição 
de Veículos Automotores 
(Fenabrave). O preço desses 
carros é bem mais em conta, 
em relação aos modelos zero 
quilômetro. No entanto, é 
preciso ficar atento a alguns 
aspectos antes de fechar 
negócio, tanto na parte física 
do automóvel, quanto na 
documentação.

A primeira recomenda-
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ção do perito automotivo 
Fernando Bottari é a calma. 
Não compre por impulso, 
sob o risco de deixar passar 
algum detalhe importante, 
ou cair em um golpe. Com 
cautela, compare o valor 
anunciado do carro com o 
preço de mercado. Isso pode 
ser feito em uma consulta rá-
pida à tabela Fipe, facilmen-
te encontrada na internet, 
em jornais ou publicações 
especializadas. Se o preço 
estiver muito abaixo da refe-
rência, desconfie. 

IPVA
O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é um tributo devido 

aos donos de automóveis de passeio ou utilitários, caminhonetes, motocicletas, ônibus, 
caminhões, aeronaves e embarcações. O produto da arrecadação deve ser aplicado na 
prestação de serviços públicos como saúde, educação e segurança.

Fonte: Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo
 
Seguro DPVAT
O Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, mais 

conhecido como Seguro DPVAT, existe desde 1974. É um seguro de caráter social que 
indeniza vítimas de acidentes de trânsito, sem apuração de culpa, seja motorista, passageiro 
ou pedestre. O DPVAT oferece coberturas para três naturezas de danos: morte, invalidez 
permanente e reembolso de despesas médicas e hospitalares (DAMS).

Fonte: Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo
 
Taxa de Licenciamento
O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) deve ser renovado 

anualmente. Isso ocorre, automaticamente, com o envio do novo documento ao endereço 
informado pelo proprietário, desde que não haja débitos relativos ao IPVA e a Taxa de 
Renovação do Licenciamento Anual do Veículo (TRLAV) nos últimos cinco anos, multas 
de trânsito e DPVAT.

*Impostos:

Impostos em dia

Fazendo a vistoria

Conferindo a documentação

Cuidando da transferência
Com o negócio concretizado, antes de ser o feliz proprietário do seu novo veículo, 

lembre-se de pedir o recibo de transferência. Ele deve ser assinado por ambas as partes, 
seguido pelo reconhecimento de firma em cartório.

“Para o vendedor, é bom fazer uma cópia do documento de transferência e a comunicação 
de venda ao Detran, para se isentar da responsabilidade de quaisquer problemas com o 
carro”, alerta Bottari.

Adquirir um automóvel no início do ano pode 
gerar dúvidas no comprador. O carro não precisa, 
necessariamente, estar com os impostos quitados, caso 
o débito ainda não tenha vencido. Essa conta pode ser 
negociada entre as partes. Confira, no final desta matéria*, 
o que deve ser pago para manter o veículo regularizado.

Ao ver o carro pessoalmente, peça para checar todos 
os elementos, incluindo a estrutura. Procure por indícios 
de colisão: peças repintadas ou desgastadas e troca de 
vidros. Verifique volante, pneus, pedais e marchas, e se a 
quilometragem está compatível com o estado das peças. 
Tudo isso tem que ser levado em conta na decisão de 
compra e na precificação do carro.

“Se possível, vá acompanhado de um mecânico, para 
te dar mais segurança técnica na avaliação. Ele vai saber 
mais rápido se há problemas no motor ou na suspensão. 
Outro ponto importante é entender a história do veículo. 
Se teve apenas um dono, se as revisões foram feitas na 
concessionária, e com qual frequência”, orienta o perito.

Caso o veículo atenda as expectativas, é hora da parte bu-
rocrática. Peça o documento do carro para o dono atual, e 
desconfie se ele apresentar algum antigo. Munido de infor-
mações como placa, número do chassi e Renavam, consulte, 
em sites oficiais dos órgãos de trânsito, a documentação.  

“Descubra se o proprietário tem débitos em impostos ou 
multas. Mas você pode ir além na busca contratando uma 
vistoria cautelar, que pode descobrir se o carro já foi a leilão, 
foi furtado, ou teve registro de um sinistro integral”, observa 
Bottari. 
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Guarulhense oferece futsal gratuito 
para crianças e adolescentes 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 

Márcio Toni fala sobre o planejamento 
do Galo para temporada 2019
ALEX BISPO - A equipe sub-
10 do Clube Atlético Gua-
rulhense se reapresentou 
na última semana para os 
treinamentos já visando 
a temporada 2019, onde 
terá pela frente o Campe-
onato Estadual.

Márcio Toni segue à 
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da. “ Acredito que come-
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quinta-feira, 10 e,  agora 
vamos seguir sem para-
da toda semana, podendo 
acrescentar um terceiro 
treino ainda nos próximos 
meses”, falou.

Por fi m, Márcio Toni 
falou de suas expectativas 
para o ano de 2019 no co-
mando do sub-10 do Galo. 
“Minha expectativa e obje-
tivo com certeza é levar o 
sub-10 a fase ouro da com-
petição”, fi nalizou. 

das 8h às 10h e das 13h às 
15h, na Arena Guarulhense.

O professor falou sobre 
o projeto social no Galo. “É 
importante um clube estar 
sempre atento aos que estão 
ao seu redor e, esse trabalho 
demonstra a preocupação do 
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dadãos através do esporte e 
outras atividades que ofere-
cemos”, disse.

Por fi m, o treinador falou 
sobre a meta do projeto para 
o ano de 2019. “Ampliar a 
demanda de atendimento 
nesse projeto. Passando valo-
res morais e éticos também. 

E, quem sabe, possamos até 
competir em alguma catego-
ria dos campeonatos que são 
organizados em Guarulhos 
ou até mais além”, fi nalizou.

As aulas da Escola Social 
do Guarulhense acontecem 
todas as terças e quintas-fei-
ras, em dois horários: das 8h 
às 10h e das 13h às 15h, na 
Arena Guarulhense que fi ca 
Rua Joana Borrego Molina, 
101. Para fazer parte, man-
de um Whatsapp para (11) 
9 6880-7347. As aulas são 
aplicadas em meninos e me-
ninas de 10 a 16 anos e são 
gratuitas.



PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 33

 3/uca. 4/mali. 5/ardor. 7/terreno. 18/roteiros turísticos.

PCER
SERGIOPORT

O

MODBIAE
PTBEALI
ROTORLR

RETRATAÇÃO
SISUAS
APARFIT

U

FOZARDOR
A

N
U

CAAOI
TERRENOS

MALIQUAT
I

SENTIUUC
MARISTO

CARREGADOS

Modelo de
testes de
um novo
veículo

O aparta-
mento

mais alto
no edifício

"(?)-
Festas!",
saudação
natalina

Puxadeira
da mala

Berílio
(símbolo)

Cinebiogra-
fia do pugi-
lista Cas-
sius Clay

Litro
(símbolo)

"Nosso
(?)", filme
de temáti-
ca espírita

Apoquen-
tar; im-
portunar

Cidade
natal de
Prudente
de Morais

Ofereceu
com

propósito
caritativo

O caran-
guejo

chama-
marés

(?) menos: 
no mínimo

País de
estrelas

da música
africana

Salvador
Dalí, 
pintor

espanhol
Pronome
pessoal

masculino
singular

Mamífero carnívoro
da América do Sul
Instância regional 
da Justiça eleitoral 

Desinência
do plural

"(?) da
Barca do
Inferno",
obra de 

Gil Vicente

Ganhar
(?): obter
vantagens
em uma
disputa
(fig.)

Stanislaw
Ponte Pre-

ta (Lit.)

Moderno
(abrev.)

Meca-
nismo

giratório
do heli-
cóptero

Recurso usado 
em fraudes, 

envolvendo verbas e
contratos públicos

Peneira
rústica

Sensação
causada

pelo
contato
com a

água-viva

Prefixo de 
"epidemia"

Foco do
marketing

das agências de
viagens (pl.)

Excessi-
vamente

enfeitados

Adivi-
nhou; 

pressa-
giou

"É (?) Um
Homem?", 
clássico de
Primo Levi

FranchiseConfissão 
de engano

Desem-
bocadura
de um rio

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

Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima
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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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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)
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e na medicina. Sua inteligência será exaltada, devido ao bom aspecto dos 
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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.
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negativas influências. Mas para que tudo saia do seu jeito, você deverá 
usar de inteligência e perícia, principalmente ao tratar de negócios.

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

PEIXES: Bom aspecto astral para novos empreendimentos imobiliários. Falta 
de constância poderá prejudicar seus objetivos financeiros e profissionais. 
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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 
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ÁRIES: Este dia apresentará algumas nuances para 
você conseguir seguir em frente. O Sol ajudará para que 
possa sair de situações ruins agora. 

TOURO: Mexerá com determinadas pessoas por causa do 
que puder vir a falar durante este dia, sobre sua predileção 
por algumas coisas. 

GÊMEOS: Terá algumas difi culdades para entender as 
coisas que o rodeiam neste momento, Júpiter será um 
desencadeador de muitos problemas agora. 

CÂNCER: Terá mais habilidades para que possa compre-
ender os eventos confusos que estão acontecendo ao seu 
redor. 

LEÃO: Muitas coisas irão revelar pra você um aspecto mais 
interessante da sua capacidade de aprendizado. Tente 
afastar de você uma discussão muito boba.

VIRGEM: As coisas fi carão muito desordenadas hoje para 
você, prejudicando o seu discernimento. Suas metas irão 
fi car bem distantes do que você necessita.

LIBRA: Ficando com a mente mais tranquila poderá 
fazer uma boa conversa que irá lhe auxiliar para resolver 
problemas de grande monta. 

ESCORPIÃO: Não poderá estagnar em um conjunto de 
pensamentos destrutivos que só te levem para baixo 
neste dia. 

SAGITÁRIO: As tuas perspectivas estarão bem iluminadas 
a sua frente, lhe trazendo perseverança para alcançar 
determinadas metas. 

CAPRICÓRNIO: Só conseguirá transpor algumas barreiras 
por agir de forma menos indolente e valorizando a sua 
força interior. 

AQUÁRIO: Durante este momento você irá ter alguns pro-
blemas muito sérios por causa da sua falta de interação 
com o seu aspecto mais criativo. 

PEIXES: Determinados indivíduos estarão muito mais 
próximos daquilo que você tanto espera. As coisas que 
envolvem o universo do amor estarão bem melhor.

DA REDAÇÃO -  Há muito tempo 
atrás, numa galáxia distante... 
A frase que inicia todos os 
episódios da saga Star Wars 
agora ganhará mais um capí-
tulo para os fãs. Em abril, a 
clássica trilha sonora de John 
Williams será reproduzida ao 
vivo com orquestra em São 
Paulo e no Rio de Janeiro.

“Star Wars in Concert” 
dará aos fãs a oportunidade 
de assistir ao primeiro fi lme 
da franquia, Uma Nova Espe-
rança, com a condução do ma-
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estro Thiago Tibério. As apre-
sentações ocorrerão no dia 20 
de abril no Allianz Parque, em 
São Paulo, e no dia 27 na Jeu-
nesse Arena, no Rio de Janeiro.

Em São Paulo, a apresenta-
ção fi cará a cargo da Orquestra 
Sinfônica Villa Lobos, formada 
por músicos da Osesp (Orques-
tra Sinfônica de São Paulo) e 
da OSMSP (Orquestra Sinfôni-
ca Municipal de São Paulo). Já 
no Rio será a vez da Orquestra 
Sinfônica Brasileira.

Os ingressos custam entre 

R$ 125 a R$ 460 para a apre-
sentação em São Paulo e R$ 
120 a R$ 420 no Rio. A venda 
teve início no último dia 20, no 
site Guichê Web (https://www.
guicheweb.com.br/).

No episódio IV “Star 
Wars – Uma Nova Esperan-
ça” a princesa Leia é manti-
da refém pelas forças impe-
riais comandadas por Darth 
Vader. Luke Skywalker e o 
capitão Han Solo precisam 
libertá-la e restaurar a liber-
dade e a justiça na galáxia.

‘Star Wars’ será exibido com 
orquestra ao vivo em abril

FOTO: DIVULGAÇÃO
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SERVIÇOS

NEGÓCIOS

Oportunidade

Relax

Autos

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

VEÍCULOS

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.

MOÇAS MAIORES
Admite-se para Trabalhar 
em Privê região Guarulhos 
. F.: 96655-6443 wastsp
VAGAS URGENTE !!!
Auxiliar de Manutenção 
c/exp. em hidráulica e 
elétrica.  Porteiro c/ exp.e 
disponibilidade de horário. 
Comp. no endereço Aveni-
da Salgado Filho,252/sala 
1611 (Falar com Talita) Das 
09:00 às 15:00.
DOMÉSTICA
C/Referência, que more 
próx. Vila Galvão F.: 
2212-1132  2ª à 6ª horário 
comercial
CASA NOVA C/ GAROTAS
Diferenciadas liberais 
Oral Vaginal s/frescura 
massagem relaxante 
c/ Finalização! . F.: (11) 
96665-3243: 2447-2133
MOTORISTA
Truck e Carreteiro Trans-
portadora em Guarulhos 
admite, Motorista Cat. 
D e E, exp. comprovada 
em carteira.Comparecer 
munidos de documentos 
(Carteira Profi ssional e 
Currículo) de 22/01/2019 a 
25/01/2019  das 9h as 12h. 
Rua: Manuel Fernandes 
Garrote, 588, Jardim Novo 
Portugal/Guarulhos.
PROFº E ESTÁGIARIO 
ED. FÍSICA
p/ Academia, enviar CV. p/ 
wervesonbrito@bol.com.br
VENDEDOR (A)
( 1 ) para  cada região  
Guarulhos e Sanatana . 
Preferência se tiver veículo   
Ajuda de custo + comissão  
, enviar CV p/ joao.agut@
ipschool.com.br
ADMITE-SE
Pedreiro, ½ Ofi cial, 
Ajudante, Pintor e Telha-
dista. 99476-8453 Horário 
Comercial.

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
MAYUMI JAPINHA 19A.
Legítima,linda e universi-
tária.966130558 foto no 
Whats
ATENDO MOÇA
Coroa e casais. F.: 96019-
2010 c/ João.

VENDO CHURRASCARIA
Movi 110 Mil facilitado. 
Aluguel  R$ 2 .500, Toda 
Reformada 99228-2723
VENDE-SE CAFETERIA
Excelente local e  Oportu-
nidade de investimento é 
compra do ponto.centro de 
Guarulhos $100.000  em 
shopping.F96960- 5804

340Mts², Sla 70 Mts² c/ 
wc, 5 salas térreo c/ 2 

wc. Nos fundos edícula c/ 
coz., churrasq, wc, refeit, 
4 vagas garagem Coberta

Rua Roberto 90/116 
Sta.Mena Guarulhos

Cresci:075379-F. 

VENDO PRÉDIO 
R$ 595 MIL 

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

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 E SOBRADO
Paraventi próx Bosque 
Maia, c/ escritura . 230 Mil. 
F.: 2806-6665 c/ Silva.
ED. + GUARULHOS APTO.
2 Dorms. + deps, wc, sac., 
aquec.Cond. Baixo  lazer 
completo, 198 Mil  Doc. Ok  
F.: 2382-8300
TERRENO B. MAIA 10 X 25
Doc Ok 480 Mil , Estudo 
Imóvel - valor. F.: 2382-
8300
SOBRADO  STA  MENA
Junto Av. Suplicy, 2 dorms., 
1 opcional + deps., 2 wcs., 
gar p/ 2 autos Doc. oK. 
370 Mil . Est. Prop. F.: 
2382-8300.
TERREA STA. MENA 10X25
578 Mil  Doc. Ok., Próx. 
Shop. Maia 3 dorms., ste., 
rica em  armários, + deps., 
5 vagas cob.+ edicula. F.: 
2382-8300
CHÁCARA IGARATÁ
Stº Isabel c/ou s/ casa  A 
partir de R$ 4.500,00 de 
entrada e prestações a 
partir de R$ 285,00 por mês  
Telefones: (11) 4328-5097 / 
96717-5097 / 96084-0905
CASA TABOÃO GRU.
Terreno 6x25 c/ 3 casas e 
c/gar p/ 2 autos. 280 Mil. F.: 
2469-3605/ 97423-5226.
GALPÃO COMERCIAL
Guarulhos, 418Mts² de área 
construída. R$ 1.200.000 F: 
96892-4724  

Chame logo a Mary Help! Guarulhos

Agende agora 
mesmo

 a sua diária

WWW.MARYHELP.NET

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

Centro - Guarulhos/SP 
Cep: 07096-100

GUARULHOS.CENTRO@MARYHELP.NET
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