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Cotações Selic (ano)
Dólar

6,5% R$  998
Salário Mínimo 181

Disque-Denúncia Junto a nossa equipe, rodei pela madrugada e por vários 
lugares muito afetados. Nossa obrigação é trabalhar por 
essas famílias”, Guti, prefeito de GuarulhosBovespa Euro

-0,06%
R$ 4,30

Cine Kids apresenta 
‘Procurando Nemo’ 

no MIS

Blitz da Lei Seca 
fi scaliza 401 e 

apreende 42 CNHs 
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Prefeitura arrecada 50 toneladas de 
donativos às vítimas de enchente

Após cirurgia, 
Bolsonaro deverá 

ter alta médica 
em 10 dias

Pág. 8

Realizar ‘pancadões’ 
em Guarulhos pode 
gerar multa de mais 

de R$ 3,3 mil

Defesa Civil 
confi rma 65 mortos 

em tragédia 
de Brumadinho

Pág. 6

Pág. 8
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Força-tarefa liderada pelo prefeito Guti, juntamente com a população e os servidores públicos, resultou na doação de colchões, roupas, 
alimentos e água potável; temporal da última sexta-feira (25) atingiu 25 bairros prejudicando aproximadamente 440 famílias Pág. 4

Tarifa de ônibus da cidade sobe para R$ 4,45 a partir de sábado
Reajuste será de 3,48% fi cando abaixo da infl ação dos últimos 12 meses para quem pagar utilizando o Bilhete Único e continuará a R$ 4,70 para pagamento em dinheiro

Pág. 6

-0,17%
R$ 3,76

-2,29%
95.443
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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!

      O Programa 
Inclusão Digital abriu 
ontem as inscrições 
para cursos gratuitos 
de informática 
nos Telecentros 
da cidade. Os 
interessados devem 
comparecer até o 
próximo dia 1º na 
unidade onde deseja 
realizar as aulas, 
portando cópia do RG, 
CPF e comprovante 
de residência (com 
CEP).  É necessário 
ser maior de 15 
anos. Menores de 
idade devem estar 
acompanhados dos 
responsáveis.

     Trabalhadores 
cadastrados no Ciet 
podem concorrer 
a quatro vagas 
de emprego para 
trabalhar nas regiões 
Central e no Jardim 
Presidente Dutra. 
Os interessados 
devem comparecer 
ao Ciet Vila Augusta 
(rua Antônio 
Iervolino, 225), 
com documentação 
atualizada e currículo. 
As vagas são 
para encarregado 
de hortifruti 
(R$ 2.350,00) 
e encarregado 
de padaria (R$ 
2.350,00), promotor 
de vendas (R$ 
1.192,95) e fl orista 
(salário a combinar).

Carta ao pai
Trabalho com esporte de rendimento e 

iniciação esportiva há anos, e por vezes pas-
sei por situações em que pais, amigos, avós 
e até professores exageram na cobrança e 
exigência, as vezes até por uma frustação 
pessoal jogam em seus fi lhos todas suas ex-
pectativas. Dento de uma ideia hipotética, 
vislumbrei um fi lho escrevendo uma carta a 
seu pai.

“Pai sei que minhas atitudes perante a 
bola são de grande valia para o senhor, sei 
de suas expectativas para meu futuro, amo 
a bola, amo o grito das torcidas, amo ter ver 

ao meu lado, nem que for pelos poucos ins-
tantes das minhas partidas. Passamos muito 
fi nais de semanas envolvidos com a bola, sua 
paixão pelo esporte me contagiou, você me 
dá tênis e chuteiras novas, me dá camisetas 
do São Paulo, me leva aos estádios, mas mi-
nha vida tem passado e meus objetivos estão 
começando a ser outros, mas não consigo me 
livrar de suas expectativas. Pai te amo, mas 
gostaria de te pedir permissão, pra fazer o que 
quiser, não por isso vou te amar menos, do 
contrário, gostaria de tê-lo ao meu lado meu 

maior amigo, você plantou em mim o amor ao 
futebol e nunca mais vou largar, mas não que-
ro viver minha vida inteira sem outras possi-
bilidades. Quero viajar, trabalhar, correr, na-
dar, conhecer novas pessoas, novos mundos, 
sei que a bola me permitiria isso, mas quero 
ser livre, pra escolher. Talvez eu seja mesmo 
um grande jogador, mas hoje aos meus 10 
anos, gostaria de pensar um todas as possibi-
lidades, você sempre vai estar comigo pai, e 
não pense que por não ter sido jogador, você 
errou, ou não dedicou-se totalmente, o vida é 
muito mais complexa que uma simples culpa 
individual, eu também te liberto de não ter me 
dado uma vida material melhor, você esta me 
ensinando a ser homem, e se hoje moramos 
sem muitas condições é por que teríamos que 
ter grandes desafi os, só eu e você no mundo 
pai, sem família, sem mãe, sem suporte, mas 
com muita sabedoria vamos ultrapassando as 
barreiras, te amo. Esperei você chegar até as 
11 horas, mas estou com muito sono e muita 
fome, acho melhor ir dormir que tudo passa, 
espero acordar com seu beijo amanhã, vamos 
acordar juntos e começar um novo dia, vou a 
escola, depois treinar e voltar pra casa e fi car 
te esperando, como tem sido todos os dias, pai 
sou muito feliz por ter você a meu lado, a bola 
rola e a vida apresenta nossos adversários. 
Tudo dará certo, beijos e boa noite.

Hoje sendo pai de três meninos, sinto a 
ânsia de querer dar o melhor aos meus fi lhos, 
sobretudo dar condições para que possam 
fazer suas próprias escolhas, estando sempre 
lado a lado, como apoiador e incentivador. 

Em minha vida profi ssional vi meninos 
com grandes capacidades encerrando cedo 
suas possibilidades esportivas, vi grandes 
intelectuais sendo podado em suas potencia-
lidades, vi grandes líderes sendo tachados de 
desordeiros. Enfi m, ás vezes anulamos no 
plantio jovens que seriam grandes frutos.

Hoje sendo pai de três meninos, 
sinto a ânsia de querer dar o 
melhor aos meus fi lhos

Sorriso amarelo
O vereador Alexandre 

Dentista não deverá perma-
necer em seu partido, o De-
mocracia Cristã, DC. A dire-
ção e a maioria dos fi liados 
não andam muito contentes 
com o comportamento que 
o vereador tem mostrado 
com o partido. 

Extração?
Presidente do DC, Ézio 

Balbino, me afi rmou que 
não será surpresa para nin-
guém do partido se o verea-
dor Alexandre Dentista sair 
da legenda nos próximos 
meses. Será que o Dentista 
tem um plano B? 

Perdeu o prazo?
Sexta-feira, dia 25, foi o 

último prazo para se fi liar 
ao PSDB Guarulhense e ter 
direito a votar e ser votado 
para a escolha do novo Di-
retório Municipal. Informa-
ções de bastidores dão conta 
de que a empresária Fran 
Correa não teria se fi liado ao 
ninho tucano. Acho que tere-
mos algumas aves chorando.

Plano B
Havia a possibilidade de 

Fran se fi liar ao Partido e 
disputar a presidência do Di-
retório. Todos sabem que a 
empresa almeja o controle da 
legenda. Então, algum tucano 
pode ser cacifado pelo Casal 
Correa e alcançar o cargo.

Nos bastidores
O vereador Geraldo Celes-

tino tem se esforçado para 
conversar com a direção Es-
tadual do PSDB e assim apro-
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ximar cada vez mais o gover-
nador João Doria do governo 
municipal de Guarulhos. Ce-
lestino tem bom trânsito en-
tre os tucanos paulistas.

Pra conhecer o Novo
Reunião dia 30 de janeiro, 

às 19h, para novas fi liações e 
para conhecer a fi losofi a do 
Partido Novo. O encontro 
será na Imobiliária Aliança 
localizada na Luiz Faccini. O 
empresário, Wilson Louren-
ço do colégio Carbonel é um 
dos articuladores.

Falando em Novo
Tem muito empresário 

de sucesso e muito conheci-
do se fi liando ao Novo com 
intenção de tentar uma ca-
deira de vereador. Com tanto 
empresário na política pela 
primeira vez e tantos jovens 
se destacando, a renovação 
da Câmara promete ser gran-
de novamente.

Na surdina
O vereador Eduardo Car-

neiro fi cou pra lá de feliz 
com a promulgação de Lei 
de sua autoria que veda o 
uso de fogos de artifícios 
que causem estampidos. Só 
não soltou rojões porque a 
lei agora proíbe.

Política para a juventude
O jovem Dalmo Matos 

assumiu a subsecretaria de 
Juventude nesta segunda-
-feira, 28. Matos assessorava 
a presidente do fundo Social, 
Elen Farias. Ele faz parte de 
um grupo de jovens que vem 
se destacando nos últimos 
anos na política local.

PONTO
DE VISTA

Mestre em Educação, pós-graduado 
em Sócio Psicologia, treinamento 
desportivo, Coach Life e Socio 
fundador da Empresa Crossfut

EDU VELA
Mestre em Educação, pós-graduado 
em Sócio Psicologia, treinamento 
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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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Força-tarefa arrecada cerca de 50 toneladas de donativos 
para as famílias atingidas pelas enchentes em Guarulhos
DA REDAÇÃO - O temporal da 
última sexta-feira (25) atingiu 
25 bairros de Guarulhos, pre-
judicando aproximadamente 
440 famílias. Com o alerta de 
urgência acionado por chuvas 
que chegaram a 180 mm, o 
prefeito Guti convocou a po-
pulação e os servidores públi-
cos para uma força-tarefa em 
prol dos atingidos. Durante 
todo o fi m de semana, servido-
res voluntários e moradores se 
concentraram na Tenda Azul 
do Bosque Maia para o rece-
bimento de doações. A ação 
recebeu cerca de 50 toneladas 
de doações como colchões, 
roupas, mantimentos, água 
potável, produtos de limpeza 
e higiene pessoal.

O prefeito agradeceu pela 
rápida disposição e solidarie-
dade dos participantes em 
atender com prontidão o pe-
dido. “Junto a nossa equipe, 
rodei pela madrugada e por 
vários lugares muito afetados. 
Há pessoas que perderam 
tudo, fi co muito emocionado 
e sem palavras ao ver o traba-
lho em equipe. A Defesa Civil 
fi cou sem material para poder 

ajudar a todos, então essa mo-
bilização é fundamental. Nos-
sa obrigação é trabalhar por 
essas famílias”, afi rmou.

O evento recebeu donati-
vos do Governo do Estado, Sa-
besp, transportadoras, moto-
clubes, empresas, autarquias, 
supermercados, grupos de es-
coteiros, associações religiosas 
e civis. Na ocasião, os funcio-
nários do Restaurante Popular 
Solidariedade Josué de Castro 
prepararam marmitas para os 
voluntários, e o CEU Presiden-

te Dutra fi cou disponível para 
o acolhimento de famílias.

Ao todo, a Coordenado-
ria Municipal de Defesa Civil 
(Comdec) atendeu 45 doações 
e, até o momento, já entregou 
1.307 donativos às famílias. 
A Compdec segue recebendo 
colchões novos, cestas básicas 
e produtos de limpeza e higie-
ne em sua sede, na Rua Orlân-
dia, 261. Já roupas e calçados 
devem ser encaminhadas ao 
Fundo Social de Solidarieda-
de, na Alameda Tutóia, 534.

Rua Dr. Rodrigo Costa, 148. Guarulhos SP. CEP 07060-190
F.: 2497.1822    2451.0937

Resp. técnico : Dr. Leando De Lucca,
CROSP 64584 - CROSP/CL 9009

Sabesp oferece serviços para estimular 
desenvolvimento de Guarulhos
DA REDAÇÃO - A Compa-
nhia de Saneamento Bá-
sico do Estado de São 
Paulo (Sabesp) apresen-
tará hoje um pacote de 
produtos e serviços des-
tinados aos clientes co-
merciais e industriais de 
Guarulhos.

O objetivo é oferecer 
aos grandes consumido-
res do município serviços 
como contrato de deman-
da fi rme de água, progra-
ma de recebimento de es-
goto não-doméstico, água 

de reuso, entre outros.
O Contrato de Demanda 

Firme faz parte do progra-
ma “Sabesp Soluções Am-
bientais”, um pacote desti-
nado aos grandes clientes 
que ajuda no combate ao 
desperdício, reduz custos, 
e contribui com a preserva-
ção do meio ambiente.

Por meio dele, a Sabesp 
oferece vantagens de preço, 
relacionamento diferenciado 
e garantia de entrega do pro-
duto. Além de proporcionar 
economia, contribui para a 

proteção do meio ambien-
te, já que estimula o uso 
racional da água, propor-
cionando melhor gestão 
de seus custos fi xos.

O “Sabesp Soluções 
para Grandes Consumi-
dores” contará com a pre-
sença do presidente da 
Sabesp, Benedito Braga, e 
ocorrerá a partir das 8h30 
no Centro de Convenções 
Hotel Mônaco. Foram 
convidados 400 represen-
tantes de empresas e in-
dústrias de Guarulhos.

Trabalho em equipe
Para auxiliar na coleta das doações, os colaboradores 

se dividiram em grupos, fi cando responsáveis pela or-
ganização dos itens recebidos. Caixas, galões d’água, ali-
mentos e produtos higiênicos eram festejados com gritos 
e aplausos, como relata Sheila Cabral, uma das ajudantes. 
“Estar aqui mostra que juntos podemos fazer a diferença. 
Hoje fomos unidos por uma situação que atingiu diversas 
famílias, mas espero que essa união ocorra novamente 
em momentos de alegria”, comentou a funcionária da Ci-
dade Mirim.

Os voluntários também organizaram peças de roupas, 
cestas básicas, kits de higiene e limpeza, a fi m de distri-
buir às famílias que perderam seus bens. Ao todo, foram 
140 viagens aos destinos das doações.  Além disso, uma 
servidora municipal criou uma vaquinha online para au-
xiliar na compra de novos eletrodomésticos e utensílios 
domésticos. A contribuição pode ser realizada por meio 
do link: vaka.me/456811.

A chefe dos escoteiros da União dos Escoteiros do Bra-
sil no distrito de Guarulhos, Denilce Lemos, que atuou na 
separação de calçados, salientou que é importante refor-
çar a necessidade de empatia. “Quando nos perguntam 
como podem contribuir, eu digo que basta ‘chegar junto’. 
O que precisamos, mais do que nunca, é de solidarieda-
de, união e troca. Estamos juntos, todo mundo igual”. Ao 
seu lado, o voluntário Ronie Oliveira concordou e com-
pletou sua fala. “Devemos praticar solidariedade no dia a 
dia, hoje foi uma ocasião especial que com certeza uniu 
muitas pessoas em prol de um único objetivo: ajudar o 
próximo. Isso deve continuar sempre”, concluiu.
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Av. Renato Maia, 201

11 2440.1999 | 2409.8118
omelhordeguarulhos.com.br     /Colégio Maia

Matriculando no Maia,  
você estará ajudando 

MÉDIA 2018 ENEM 653,71

SISTEMA MACKENZIE DE ENSINO

TRANSPORTE GRATUITO

PERÍODO INTEGRALROBÓTICALOUSAS DIGITAIS

ESCOLA DA INTELIGÊNCIA

BERNOULLI SISTEMA DE ENSINO

DESCONTOS PARA O FUNCIONALISMO GUARULHOS

MÉDIA 2018 ENEM 653,71

DO ANO DE 2017

Fonte: site INEP 18/01/2019
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Com reajuste abaixo da infl ação, Guarulhos 
mantém tarifa entre menores de SP
DA REDAÇÃO - As tarifas dos ôni-
bus municipais de Guarulhos 
terão reajuste de 3,48% a partir 
do próximo dia 2 de fevereiro, 
passando para R$ 4,45, uma 
variação inferior à infl ação dos 
últimos 12 meses. Desta for-
ma, o segundo maior municí-
pio de São Paulo contará com 
uma das tarifas mais baixas do 
Estado. Em São Bernardo do 
Campo, a tarifa passou para R$ 
4,75, o mesmo valor de Santo 
André, que cobra R$ 4,95 para 
quem utiliza o Vale Transpor-
te. Em Diadema, subiu para 
R$ 4,65, enquanto em Osasco 
foi para R$ 4,50.  Na capital, as 
tarifas tiveram reajuste de 7% 
no último dia 7, o mesmo índi-
ce de reajuste anunciado pelo 
Governo do Estado para os bi-
lhetes do Metrô e dos trens da 

Realizar ‘pancadões’ em Guarulhos 
pode gerar multa de mais de R$ 3,3 mil

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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DA REDAÇÃO - A sexta edição 
da Blitz Integrada da Lei 
Seca “Tolerância Zero”, em 
Guarulhos, a primeira de 
2019, realizada na noite e 
madrugada de sábado para 
domingo (26 e 27) atingiu 
seus objetivos e um total de 
42 carteiras de habilitação 
foram apreendidas, com 
401 motoristas fi scalizados, 
16 fl agrantes de alcoolemia, 
65 autuações diversas, dois 
veículos recolhidos, oito 
documentos apreendidos e 
mais de 300 kits educativos 
entregues. A operação foi 
coordenada pela Secretaria 

LUCY TAMBORINO - Quem for 
autuado por realizar ‘pan-
cadões’, pode receber uma 
multa de 1.000 Unidades 
Fiscais de Guarulhos (UFG), 
se aplicada hoje o valor seria 
mais de R$ 3,3 mil. A lei que 
determina a proibição e fi xa 
os valores foi sancionada 
pelo prefeito Guti na última 
sexta-feira (25). O projeto de 
lei é de autoria do vereador 
Eduardo Barreiro (PCdoB).

O valor pode ainda ter 
agravantes: na primeira rein-
cidência deverá ser pago em 
dobro e quadruplicado a par-
tir da segunda. Ainda, em caso 
de recusa do atendimento da 

Melhorias 
Nos últimos dois anos, durante a administração do pre-

feito Guti, quando a tarifa de ônibus não teve qualquer rea-
juste acima da infl ação, 342 novos veículos foram incorpo-
rados à frota: 183 em 2017 e 159 em 2018. Hoje, o total de 
ônibus que serve o município é de 866. No mesmo período, a 
disponibilização do serviço de Wi-Fi atingiu 64 ônibus, além 
de um ponto na Guarupass e mais cinco terminais. As linhas 
benefi ciadas foram a 275, 720 e 453. Nos próximos meses, 
mais cinco linhas dever ser benefi ciadas com o serviço.

CPTM, que entraram em vigor 
dia 13.  As linhas da EMTU ti-
veram variação de 6,45%.  

Em Guarulhos, além do rea-
juste abaixo da infl ação, a tari-
fa a R$ 4,45 pelo Bilhete Único 
dá direito a utilizar até quatro 
ônibus diferentes no período 
de duas horas. Já quem paga a 
tarifa com dinheiro (10% dos 
passageiros) não terá qualquer 
reajuste permanecendo em R$ 
4,70.  Já o valor para o Vale 
Transporte, pago pelas empre-
sas e descontado apenas 6% 
dos trabalhadores, vai para R$ 
4,94, seguindo a variação dos 
custos dos transportes.  Em 
Sorocaba, no interior de São 
Paulo, esta tarifa é de R$ 5,90 
desde o dia 22.  

Segundo o prefeito Guti, 
ele apenas fez o repasse da 

infl ação, já que as planilhas 
de custos apresentadas pelas 
empresas indicavam uma 
tarifa superior a R$ 5,50. “Ja-
mais permitiríamos que esse 
valor recaísse no bolso dos 
trabalhadores. Este valor se 
deve em boa parte aos custos 
do Bilhete Único e às gratui-
dades oferecidas no transpor-
te público”, afi rmou.  

Com os valores menores 
cobrados dos passageiros, a 
Prefeitura prevê o pagamen-
to de R$ 46 milhões em sub-
sídios (diferença entre o valor 
cobrado do passageiro e o 
custo para manter o sistema 
equilibrado) às concessioná-
rias e aos permissionários. 
Em 2018, a administração 
dispendeu R$ 35.014.030,00 
em subsídios.

Blitz da Lei Seca fiscaliza 
401 e apreende 42 CNHs

ordem de abaixar o som, ade-
quando-o aos padrões estabe-
lecidos pela legislação vigente, 
a autoridade responsável pela 
fi scalização poderá apreender 
o aparelho de som ou o veícu-
lo no qual ele estiver instala-
do. A Guarda Civil Municipal 
e agentes de trânsito, além da 
Polícia do Estado de São Pau-
lo, podem autuar quem reali-
zar esse tipo de evento. 

Só no fi nal do ano pas-
sado três pessoas morreram 
pisoteadas durante o chama-
do “Baile do Vermelhão”, no 
bairro dos Pimentas. O even-
to era realizado sem autori-
zação da prefeitura.

de Transportes e Mobilida-
de Urbana (STMU).

A blitz contou com três 
pontos de fi scalização si-
multâneos no município 
(avenida Paulo Faccini, ro-
dovias Presidente Dutra e 
Ayrton Senna). Trabalha-
ram 24 policiais das Polícia 
Rodoviária Federal, Polícia 
Rodoviária Estadual e Po-
lícia Militar, além de 11 da 
Guarda Civil Municipal, 
mais 10 agentes de trânsito 
da STMU, dois agentes do 
Detran, três agentes de edu-
cação para o trânsito e um 
guincheiro.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

Saúde já captou 26 
escorpiões em janeiro
DA REDAÇÃO - Desde o início do 
mês, até o momento, o Cen-
tro de Controle de Zoonoses 
(CCZ) da Secretaria de Saúde 
já capturou 26 escorpiões em 
diversos bairros da cidade. Ao 
longo do ano passado, 50 ani-
mais foram recolhidos, além 
de outros 117 encaminhados 
pela população ao CCZ para 
identifi cação. As ocorrências 
aumentam no período do 
verão, estação quente e chu-
vosa. Por isso, a pasta alerta 
sobre a importância da ado-
ção de medidas de prevenção, 
para evitar acidentes.

Ao encontrar um escor-
pião, a população deve entrar 
em contato com o CCZ por 
meio do telefone 2436-3666 
para registrar a ocorrência e 
receber as orientações pre-
ventivas. Caso consiga captu-
rá-lo vivo, a pessoa deve man-
ter o animal em recipiente de 
vidro com tampa fechada e 
com um pedaço de algodão 
umedecido com água. Caso 
esteja morto, mantê-lo em re-
cipiente com tampa fechada 
e álcool, a fi m de conservá-lo 
para identifi cação. 
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Sobe para 65 número de mortos 
em tragédia de Brumadinho
DA REDAÇÃO - O número de 
mortos após o rompimento de 
uma barragem da mineradora 
Vale em Brumadinho subiu 
para 65, segundo informações 
divulgadas pela Defesa Civil de 
Minas Gerais. De acordo com o 
porta-voz do órgão, tenente-co-
ronel Flávio Godinho, 386 pes-
soas foram localizadas, e 192 
foram resgatadas e 279 perma-
necem desaparecidas. Dos 65 
mortos, 31 foram identifi cados 
até o momento. Há ainda 135 
pessoas desabrigadas.

Durante coletiva de im-
prensa, o porta-voz do Cor-
po de Bombeiros Militar de 
Minas Gerais, tenente Pedro 
Aihara, lembrou que o tipo de 
atuação realizada pelas equi-
pes de busca e resgate é bas-
tante delicada, já que envolve 
milhões de metros cúbicos de 

Bolsonaro deverá ter alta médica 
em dez dias, diz porta-voz

Viaduto da Marginal do Tietê estava com 
carga de asfalto maior do que projetada

Após fechamento da ponte da via Dutra, trem e 
ônibus são alternativas para chegar ao aeroporto

DA REDAÇÃO - Após sete horas 
de cirurgia, o presidente Jair 
Bolsonaro foi transferido para 
a Unidade de Terapia Intensi-
va (UTI), e se encontra “clini-
camente estável, consciente, 
sem dor, recebendo medidas 
de suporte clínico, prevenção 
de infecção e de trombose ve-
nosa profunda”. As informa-
ções estão no primeiro bole-
tim médico divulgado ontem 
pelo Hospital Albert Einstein.

No procedimento foi feita 
a reconstrução do trânsito in-

DA REDAÇÃO - O prefeito de 
São Paulo, Bruno Covas 
(PSDB), afi rmou ontem que 
o viaduto interditado na Mar-
ginal do Rio Tietê, na zona 
norte da capital, estava com 
uma carga três vezes maior 
do que foi projetada para 
aguentar. A ponte da alça de 
acesso da pista expressa para 
a via Dutra foi bloqueada na 
quarta-feira (23), após a pre-
feitura detectar problema na 
viga da estrutura.

Segundo Covas, a em-
presa contratada para a re-
cuperação, a G2O Engenha-
ria, localizou documentos 
que mostram que a obra 
foi concluída em 1969. Dez 
anos depois, o engenheiro 
responsável autorizou que 

testinal e extensa lise de ade-
rências decorrentes das duas 
cirurgias anteriores, conforme 
o boletim. “Foi realizada anas-
tomose do íleo com o cólon 
transverso, que é a união do in-
testino delgado com o intesti-
no grosso”, detalhou o hospital. 

A cirurgia de reconstrução 
do trânsito intestinal, a que 
foi submetido o presidente, 
segundo o boletim médico, 
não teve intercorrências nem 
necessidade de transfusão de 
sangue. 

fosse feito um recape na via, 
desde que a camada de as-
falto não superasse 10 centí-
metros. Hoje, a via está com 
29 centrímetros. 

“A carga que ela recebe 
hoje é muito maior do que 
foi projetada para aguentar. 
Razão pela qual a obra de re-
cuperação deve durar mais 
que o previsto inicialmente. 
Não estamos mais falando 
apenas de recuperar uma 
viga, mas de um trabalho 
de recape para que ela possa 
ser adequada ao tamanho da 
carga que ela foi feita para 
suportar”, disse o prefeito.

A prefeitura ainda não 
tem uma estimativa de custo 
ou de tempo para a conclu-
são das obras. LUCY TAMBORINO - Quem utiliza-

va a ponte que viabiliza o aces-
so da Marginal do rio Tietê, na 
capital, à rodovia Presidente 
Dutra, e tem como destino 
o GRU Airport – Aeroporto 
Internacional de São Paulo, 
em Cumbica, tem como alter-
nativa recorrer a serviços da 
Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM) e da 
Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos de São 
Paulo (EMTU). 

Por meio dos trens, é pos-
sível usar o serviço Connect 
e Airport Express da Linha 
13-Jade. O primeiro realiza 
viagens entre as estações Brás 

Justiça do Trabalho determina bloqueio de R$ 800 milhões da Vale

rejeito. A previsão, segundo 
ele, é que os homens perma-
neçam no local por semanas. 
As chances de encontrar so-
breviventes, entretanto, são 
consideradas baixas.

“As chances são muito 
pequenas considerando o 

tipo de tragédia, que envolve 
lama”, disse, ao explicar que 
os rejeitos difi cilmente per-
mitem a formação de bolsões 
de ar. “É uma operação de 
guerra, que demanda esfor-
ços e compreensão de todas 
as partes”, concluiu.

A pedido do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais (MPT-MG), a Justiça 
do Trabalho autorizou o bloqueio de R$ 800 milhões da mineradora Vale, responsável 
pela barragem na mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Até o momento, a Justiça já 
determinou o bloqueio de R$ 11,8 bilhões das contas da mineradora. 

Segundo o MPT, a quantia será destinada ao pagamento de direitos trabalhistas, asse-
gurando “as indenizações necessárias a todos os atingidos, empregados diretos ou tercei-
rizados, pelo rompimento da barragem na mina”.

e Guarulhos-Aeroporto, já o se-
gundo o trajeto é direto entre as 
estações Luz e Guarulhos-Aero-
porto sem paradas.  O Airport 
Express não opera aos sábados 

e domingos e a tarifa custa R$ 
8,60. Na linha, há ainda dispo-
nível o serviço regular, que liga 
a estação Engenheiro Goulart a 
Aeroporto-Guarulhos. 

Já pela EMTU, é possível 
utilizar os ônibus suburbanos 
que fazem parte do sistema 
Airport Bus Service, operado 
pela concessionária Internor-
te. Com ar-condicionado e 
partidas a cada 20 minutos, os 
ônibus da linha 257 saem do 
Metrô Tatuapé ao custo de R$ 
6,45. O tempo de percurso é 
em média de 45 minutos, de-
pendendo do tráfego nas mar-
ginais. Outra opção é a linha 
executiva do Airport Bus Ser-
vice que parte do Aeroporto 
Internacional com destino ao 
Aeroporto de Congonhas, Pra-

ça da República, Terminais 
Rodoviários do Tietê e da Bar-
ra Funda e Circuito dos Hotéis 
Paulista/Augusta.

Outras linhas executivas 
são: 258 - Aeroporto de Guaru-
lhos/Aeroporto de Congonhas; 
316 - Aeroporto de Guarulhos/
Circuito de hotéis; 472 - Aero-
porto de Guarulhos/Terminal 
Rodoviário Barra Funda; e a 
259 - Guarulhos/Praça da Re-
pública. Funcionando todos os 
dias da semana, a tarifa é de R$ 
52,50 mais a taxa de embarque 
de R$ 2,10 nos Terminais Ro-
doviários Barra Funda e Tietê.
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Cinco ideias de plantas para usar na decoração do apartamento
DA REDAÇÃO - Além de embe-
lezar o ambiente, as plantas 
contribuem para deixar os 
cômodos mais frescos e até 
mesmo para purificar o ar. 
Porém, ao morar em aparta-
mento menores, muitos aca-
bam desistindo de cultivá-las 
por falta de espaço ou por 
acreditarem que elas preci-
sam de um local aberto e bas-
tante iluminado. No entanto, 
existem espécies ideais para 
moradias menores e que não 
tenham uma grande incidên-
cia de luz solar. Abaixo cin-
co plantas que são perfeitas 
para apartamento. 

1. Lança de São Jorge
A Lança de São Jorge é 

uma espécie perfeita para 
quem deseja utilizar plantas 
na decoração, mas não tem 
muito espaço disponível no 
apartamento. Ela é compac-
ta e suas folhas verdes são 
compridas, pontudas e retas. 

FOTO: DIVULGAÇÃO

Rua Auad Abrahão, 151 - Jd. Paraventi, Guarulhos - SP

Retiramos e entregamos sem custo adicional
em Guarulhos, Região e Grande São Paulo - SP
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(11) 3428-4077
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Decorações e limpeza pós obra

Limpeza Pré Mudança

VENDA VENDA VENDA
APTO – JD VILA GALVÃO 

– R$ 175.000 (VAGO) -

REF 04

2 - DORMTS, SALA 2 MABS, 

COZ, LAV, 1VAGA

A/C – FINANC/FGTS

APTO VILA MILTON –

R$ 205.000 (VAGO) – 

REF 04 - 2 - DORMTS, 

SALA 2 AMBS, COZ, LAV, 1 

VAGA, COM ELEVADOR

A/C – FINAC/FGTS

CASA CONTINENTAL II – 
R$ 270.000 (VAGA) –

REF 12
2 – DORMTS, SALA 2 

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

A/C – FINAN/FGTS

APTO – TRAV TIMOTEO 

(PICANÇO) –R$ 155.000

1 DORMTS, SALA, COZ, 1 

VAGA, E QUINTAL 

A/C – FINANC/FGTS

CASA – CONTINENTAL III

1 DORMT, SALA, COZ, 

R$ 600.00

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

1 VAGA
R$ 1.000 INCLUSO – IPTU / 

COND

APTO – PROX SONDA – 

VILA RIO – R$ 180.000 

– REF - 12

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, COND BAIXO

A/C – FINAC/FGTS

ESTAMOS 
COMPRANDO 

APARTAMENTO OU 
CASA NA REGIÃO 
DE GUARULHOS, 

MESMO FINANCIADO, 
PAGAMOS ÓTIMO 

PREÇO, LIGUE E TIRE 
SUAS DÚVIDAS.

APTO – GOPOUVA – 

R$ 165.000 – REF 04

2 - DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA

A/C – FINAC/FGTS

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

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

AREA DE LAZE.
A/C – FINAC/FGTS

KIT NET – JD SANTA MENA 

– R$ 120.000 (VAGA) – 

REF - 02

OTIMA LOCALIZAÇÃO

A/C – FINANC/FGTS

APTO – COCAIA  FATTO 

FARIA LIMA – R$ 215.000 
– REF 02

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

PORT 24 HORAS 
AREA DE LAZER CPMPLETA.

A/C – FINAC/FGTS

COMPRA

LOCAÇÃO

Assim, fica fácil cultivá-la em 
vasos menores e colocá-los 
no chão ou sobre móveis.

2. Palmeira-ráfia
Geralmente utilizada em 

escritórios, a Palmeira-ráfia 
é perfeita para locais fecha-
dos e com pouca incidência 
de sol. Ela também pode ser 
utilizada para trazer aquele 
charme para a decoração de 
varanda.

3. Zamioculca
A folhagem bem verde 

e brilhante da Zamioculca 
ajuda a deixar o ambiente 
mais iluminado. Seus ramos 
podem ser deixados soltos, 
caindo do vaso, ou juntos, 
amarrados a uma aresta fixa 
na terra. Ela pode ser utili-
zada na sala, varanda ou até 
mesmo no quarto do casal. 
Para cuidar bem da planta, 
evite deixá-la exposta ao sol, 
pode suas folhas secas e re-

gue-a com pouca água.

4. Rosa de Pedra
É uma suculenta que tem 

um formato de flor, com 
uma cor verde clara e bas-
tante versátil para a decora-
ção. O cultivo pode ser feito 
em vasos, terrários ou mini 
jardins. Porém, ela funciona 
muito bem para compor hor-

ta em apartamentos, princi-
palmente no formato verti-
cal. Para que a Rosa de Pedra 
cresça bem, deixe-a em luga-
res mais sombreados e faça 
regas esporádicas - a cada 
duas semanas, por exemplo.

5. Lírio da Paz
A planta tem folhas ver-

des e viçosas e flores bran-

cas. Não exige muitos cuida-
dos, mas fica mais bonita em 
um ambiente úmido. Assim, 
vale a pena borrifar água na 
folhagem com uma certa fre-
quência. Procure regá-la uma 
vez na semana, mas verifi-
que se o solo está seco. Para 
que ela cresça de forma sau-
dável, faça podas regulares e 
tire as partes que estão secas.
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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

variedades
Sexta-feira, 22 de dezembro de 201714
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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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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 
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a discriminação.
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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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zing é um condomínio fecha-
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(no sentido de minúsculas). 
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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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menos, poluem menos. Pare-
ce perfeito, e o planeta agra-
dece, mas, na hora H, a mu-
lher desiste de acompanhá-lo 
na aventura e deixa o perso-
nagem de Damon na mão.

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

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

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

ÁRIES: 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. Em 
Aquário tudo estará indo em um rumo muito diferente.

VIRGEM: As coisas fi carão muito desordenadas hoje para 
você, prejudicando o seu discernimento. Poderá fi car um 
pouco confuso e falar coisas fora da realidade. 

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: Tenderá a fi car com uma marca diferente e 
bem agitada que irá deixar você bem mais nervosa agora. 
Em Mercúrio você terá muitas situações boas.

PEIXES: Determinados indivíduos estarão muito mais 
próximos daquilo que você tanto espera. As coisas que 
envolvem o universo do amor estarão bem melhor.
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DA REDAÇÃO - A edição de 
fevereiro do Cine Kids do 
MIS mergulha numa grande 
aventura pelos mares com a 
exibição do fi lme “Procuran-
do Nemo” (EUA, 2003, dir. 
Andrew Stanton, Lee Unkri-
ch). A sessão acontece no 
sábado (02), sábado, às 11h, 
com entrada gratuita.

A famosa animação, ven-
cedora do Oscar em 2004, co-
meça com as tristes memó-
rias do peixe-palhaço Marlin, 
nos recifes de coral, onde 
perdeu sua esposa e toda a 

ninhada. Ele cria seu único 
fi lho, Nemo, com todo o cui-
dado do mundo - mas o pe-
queno e simpático peixinho 
acaba exagerando durante 
uma simples discussão e é 
capturado por um mergulha-
dor. Agora, o pai super pro-
tetor parte para uma busca 
incansável pelo mar aberto, 
na esperança de encontrar 
seu amado fi lhote. 

No meio do caminho, ele 
acaba conhecendo a peixi-
nha Dory e, juntos, irão viver 
uma incrível aventura. En-

quanto isso, Nemo também 
vive uma intensa experiên-
cia ao lado de seus novos 
amigos habitantes de um 
aquário, pois eles precisam 
ajudá-lo a escapar do destino 
que lhe foi reservado: ir pa-
rar nas mãos da terrível Dar-
la, sobrinha do dentista que 
o capturou.

O Cine Kids, que estreou 
em 2018, é o mais novo pro-
grama mensal do Museu. O 
projeto exibe a cada edição 
uma animação infantil clás-
sica do cinema.

Cine Kids apresenta o filme 
‘Procurando Nemo’ no MIS

FOTO: DIVULGAÇÃO/MIS
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SERVIÇOS

PUBLICIDADE LEGAL

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.
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.

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

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

VENDE-SE CAFETERIA
Excelente local e  Oportu-
nidade de investimento é 
compra do ponto.centro de 
Guarulhos $100.000  em 
shopping.F96960- 5804

ANUNCIE 
AQUI

97380-7685

ANUNCIE AQUI
97380-7685

11 4210-1371

FALE COM
NOSSA

REDAÇÃO

EDITAL
A empresa AUTO POSTO FERRARI LTDA, localizada 
à Av. Otávio Braga de Mesquita, 3723, Jardim 
Nova Taboão, CEP 07140-230, Guarulhos, inscrita 
sob CNPJ nº 49.093.156/0001-53, declara para fins 
de conhecimento de terceiros, e, em cumprimento 
ao que se dispõe a legislação estadual, que se 
encontra extraviado o equipamento de Emissor de 
Cupom Fiscal – ECF, atribuído pelo estabelecimen-
to como nº 01, marca BEMATECH, nº fabricação 
9811128371708, e também os documentos a ele 
relacionados, tais como, Leitura X, Redução Z e 
leitura de Memória Fiscal. 

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

97380-7685

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 

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

EDITAL
Tércia Maria Costa CONSANI, esteticista 
autônoma,com inscrição na prefeitura de 
Guarulhos CFM 85215 CPF: 174547448/00, 
comunica o extravio do bloco de notas fiscais 
de serviços de numeração 001 a 200. Rua 
Segundo Sargento Fernando Fontes nº 126, 
Sta Mena

SALA COMERCIAL
Ótima, reformada. Em 
frente a Faculdade de 
Medicina. R$ 630, dir. c/ 
propr. 99901-6804

MAYUMI JAPINHA 19A.
Legítima,linda e universi-
tária.966130558 foto no 
Whats

ALICE NAMORADINHA
Acompanhante e Massagis-
ta F.: 97984-3199

LUCY TAMBORINO - Caminhar 
ou então aproveitar a sombra 
de uma árvore para sentar 
em um dos bancos das pra-
ças na região central poderia 
ser um momento de lazer 
para qualquer guarulhense, 
o problema é que os locais 
apresentam problemas de 
conservação, limpeza e, em 
muitos casos, viraram abrigo 
para moradores de rua.

A Praça Prefeito Paschoal 
Thomeu poderia ser um pon-
to turístico, graças ao trem 
que há e os brinquedos no 
local, porém ambos são qua-
se invisíveis para quem pas-
sa pela região. Evidente é a 
ferrugem e o desgaste. Uma 
das balanças ainda está que-

Praças na região central demonstram abandono 

brada e a locomotiva toda pi-
chada. Ao lado do trem, não 
há turistas, mas colchões, 
pessoas deitadas no chão, 
roupas e panos que compõe 
um acampamento improvi-
sado de moradores de rua. 

Ao lado, na Praça IV Cen-
tenário, o cenário é bem pa-
recido. Lixo por todo local, 
uma lixeira quebrada, o chão 

FOTOS: LUCY TAMBORINO

cheio de folhagem e troncos, 
além de mato alto. O acam-
pamento, dessa vez, se reduz 
a papelões de pessoas que 
dormem no local.

Como se não pudesse fi -
car pior, o cheiro de urina na 
Praça Getúlio Vargas é insu-
portável. A fonte que deveria 
enfeitar o ambiente, só traz 
ainda mais problemas por 

falta de conservação. A água 
está verde e crianças ainda 
usam o local para brincar no 
calor. Por todos os lados há 
casas improvisadas de mora-
dores de rua.

As secretarias de Meio 
Ambiente e Serviços Públi-
cos informaram que devem 
sanar as questões da poda e 
limpeza dos jardins e lixeiras. 

Já a Proguaru destacou que 
irá executará vistorias, para, 
posteriormente, programar a 
manutenção dos locais.  Ain-
da a Secretaria de Desenvol-
vimento e Assistência Social 
afi rmou que a equipe de abor-
dagem social será acionada e 
encaminhada aos locais para 
prestar assistência à popula-
ção ali presente.

Praça Getúlio Vargas Praça Prefeito Paschoal Thomeu
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