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Cotações Selic (ano)
Bovespa Dólar Euro

6,5% R$  954
Salário Mínimo 181

Disque-Denúncia Quando o consumidor que tem a renda menor voltar 
para o mercado de trabalho, ele vai pagar a dívida”,  
Marcela Kawauti, economista-chefe do SPC Brasil
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Guarulhenses já pagaram mais de 
R$ 1 bilhão em impostos neste ano

Inadimplência atinge 
62 milhões de brasileiros
Pág. 3

No total, cada cidadão do município desembolsou R$ 835,71 com o pagamento de tributos, de 
acordo com o Impostômetro da ACE-Guarulhos; em todo o país a cifra já ultrapassou R$ 2 trilhões Pág. 5
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Cidade acolheu 90 
venezuelanos em 2018
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85.973
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Eu leio, tu clicas, 
ele compartilha...

Por ter ampla sintonia com os nú-
meros, aos dez anos eu fui convida-
do para atuar no meu primeiro tra-
balho remunerado. Damião, vizinho 
de nossa família, comprou banca de 
jornais e precisava de alguém que 
vendesse as publicações impressas. 
A memória já desgastada me impe-
de de dizer por quanto tempo eu de-
senvolvi essa atividade. Lembro-me, 
porém, de receber a quantia simbó-
lica de cinco cruzeiros por semana.

A banca fi cava próxima ao ponto 
inicial de linha de ônibus, no bair-
ro de vila Nilo, na Capital. Em certa 
ocasião, o cobrador (também nosso 
amigo) pediu que eu transmitisse a 
informação de que o ônibus segui-
ria o seu itinerário somente dali a 
10 minutos. Foi uma das primeiras 
oportunidades que eu tive de falar 
em público. A reação dos passagei-
ros não foi das mais amistosas... nem 
poderia ter sido.

PONTO
DE VISTA

MEMÓRIA - Paris realizou nesta semana uma cerimônia dos 100 anos do fi m da 1ª Guerra Mundial

ANOTE

FOTO: LAURENT BLEVENNEC/PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUEA

Vivia-se o início da década de 
1970, e os jornais representavam im-
portante maneira de as pessoas se in-
formarem. Era comum encontrá-las 
lendo a edição mais recente da “Fo-
lha”, do “Estadão”, do “Diário Popu-
lar”, do “Jornal da Tarde” ou “Notícias 
Populares” dentro do ônibus, nas pra-
ças e nas intermináveis fi las nos ban-
cos. Em nossa cidade, os jornais mais 
lidos eram o “Guaru News”, o “Olho 
Vivo” e o antigo Diário de Guarulhos, 
onde iniciei aos 15 anos a carreira de 
jornalista por vocação.

Há poucos dias, eu desejei viajar 
no tempo e me dirigi a uma banca 
de vila Galvão. Lá, conversei com o 
jornaleiro e investi quatro reais na 
aquisição de exemplar de um jornal 
de São Paulo. Eu perguntei ao co-
merciante se ele ainda vende mui-
tos jornais e revistas. A resposta 
foi negativa, e que, se dependesse 
desse fator, a banca já teria cerra-
do as portas há muitos anos. “Ven-
do água, refrigerantes, brinquedos 
e vídeos. Por isso, eu ainda estou 
aqui”, afi rmou resignado.

Um dos efeitos colaterais do pro-
cesso de envelhecimento é a amplia-
ção do rol de histórias para comparti-
lhar. Trata-se de importante tentativa 
de reanimar o passado extinto e dele 
extrair lições de vida que ainda pos-
sam ser úteis a uma sociedade remo-
delada e absolutamente tecnológica. 
Hoje, o fone celular multitarefas leva 
o mundo para a palma de uma das 
mãos. É mais ágil, prático e estimu-
lante. As informações e as amizades 
estão a um clique de distância. Será 
que nós evoluímos?

Na oportunidade inicial que tive 
de falar em público, a reação 
da “plateia” não foi amistosa...

CAUSOS E CAUSAS

Eduardo Soltur: recurso provido. 
Justiça tardia é injustiça qualifi cada!!!

O ministro Luís Roberto Bar-
roso do TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) anulou a decisão do 
TRE (Tribunal Regional Eleito-
ral) de São Paulo que entendia 
que o vereador e candidato a de-
putado federal Eduardo Soltur 
(PSB) estaria inelegível em razão 
do TCE (Tribunal de Contas do 
Estado) rejeitar a prestação de 
contas do período em que presi-
diu a Câmara Municipal de Gua-
rulhos, nos anos de 2011 e 2013.

Em seus fundamentos para 
declarar Soltur elegível, Barroso 
observa que não houve dolo por 
parte do candidato enquanto 
esteve a frente da Câmara Mu-
nicipal de Guarulhos e que a 
rejeição de contas por si só não 
é sufi ciente para demonstrar 
que sua administração eviden-
ciasse atos de improbidade e, 
ao contrário disso, assegura o 
Ministro: “Na gestão do recor-
rente, foram realizados esforços 
signifi cativos para reduzir o seu 
alcance. Essa circunstância, em 
tese, afasta a existência de dolo, 
elemento necessário à confi gu-
ração da causa de inelegibilida-
de em questão”.

Na verdade, observando 
que a rejeição das referidas con-
tas toma como ato irregular a 
desproporção entre o número 
de cargos comissionados em 
relação ao número de efetivos 
(concursados), há se admitir que 
muito pouco o então presidente 
da Câmara Municipal poderia 
fazer senão reduzir o comissio-
namento de cargos sem afeta-
ção ou comprometimento dos 

ALEXANDRE CADEU
BERNARDES
Contabilista, Advogado, Especialista 
em Direito e Consultor Jurídico.
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      Os artesãos da 
Feira da Economia 
Solidária ganharam, 
na última semana, 
mais um auxílio 
para comercializar 
seus produtos. 
A Secretaria 
do Trabalho, 
idealizadora do 
projeto, realizou a 
aquisição de duas 
tendas para abrigar 
os comerciantes 
em dias de frio e 
chuva, já que as 
feiras acontecem, 
em sua maioria, em 
locais abertos.  Cada 
uma das tendas 
mede 5mx5m e 
tem capacidade de 
receber cerca de 10 
bancas.

      A Prefeitura de 
Guarulhos está com 
inscrições abertas 
para a oficina “Sei 
Controlar o Meu 
Dinheiro”, que 
será realizada no 
próximo dia 26 
(segunda-feira), 
das 14h às 17h, no 
Adamastor Centro. 
Os interessados 
devem acessar o 
link:https://goo.
gl/S229p5 para 
mais informações. 
Gratuita, a oficina 
é uma iniciativa do 
Programa Aprende - 
Apoio Regionalizado 
ao Empreendedor.

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

Sede, Redação e Publicidade: Rua Ari Barroso 166 - 1º 
andar - Jardim Pinhal - Guarulhos - SP - CEP: 07120-040
Telefone: 4210-1371 – www.fmetropolitana.com.br

Editora Happens
Diretora de Redação: Rosana Ibanez - rosana.ibanez@fmetropolitana.com.br
Diretor Comercial: Cae Mendroni - cae.mendroni@fmetropolitana.com.br
Diagramação e Arte: Ivanildo Barbosa e Bianca Lima - arte@fmetropolitana.com.br
E-mail Redação: redacao@fmetropolitana.com.br 
Agência de Notícias: Agência Estado/ Impressão: Folha Gráfi ca
Os artigos e colunas assinados são de responsabilidade de seus autores.

trabalhos daquele órgão, que 
obviamente não se resumem na 
simples atuação dos parlamen-
tares e nas sessões daquela casa; 
merecendo destacar das referi-
das decisões de impugnação de 
contas do TCE-SP que, na gestão 
de Soltur, houve redução do nú-
mero de cargos comissionados 
e aumento dos efetivos e, até o 
momento, não havendo contra 
ele qualquer ação judicial ques-
tionando sua probidade. 

Contudo, a decisão termi-
nativa da impugnação somen-
te ocorreu depois das eleições, 
tornando claro o prejuízo elei-
toral suportado pelo candidato 
diante do reconhecimento atra-
sado de sua elegibilidade pela 
justiça, pois, se tivesse concor-
rido sem preocupar-se em ex-
plicar o indeferimento da can-
didatura, o que inegavelmente 
desestimula tanto candidato 
como eleitores, voltando seus 
esforços exclusivamente para a 
campanha, divulgando de seu 
nome sem os constrangimen-
tos da impugnação, certamente 
que conquistaria um número 
bem mais expressivo que os 
cerca de 35.000 votos obtidos.

Agora a vitória tem o sabor 
da derrota, a tardia decisão dei-
xa um misto de indignação e 
impotência diante de um dos 
poderes do Estado, tornando 
atual as lições de Rui Barbosa 
ao condenar a morosidade do 
judiciário (“Oração dos Mo-
ços”,1921): “Justiça atrasada 
não é justiça, senão injustiça 
qualifi cada e manifesta”.

RETRATO DO LEITOR   
Caro leitor, poste sua foto no Facebook ou Instagram com a #MeuCliqueFolha. 
Se sua foto for a mais curtida, você poderá ganhar um super prêmio. Participe!



Crise, desemprego e dívida
“A inadimplência sempre cresce com o desemprego. Quando o país entrou em crise, 

a partir de 2014, nós tínhamos 51,8 milhões de CPF negativados. A crise, de 2014 pra cá, 
colocou mais 10 milhões na inadimplência”, descreve Luiz Rabi, economista da Serasa 
Experian. Marcela Kawauti, economista-chefe do SPC Brasil, confirma que a recupera-
ção do trabalho, e portanto da renda, é o que faz com que quem esteja inadimplente 
possa colocar em dia as contas em atraso, especialmente os mais pobres. “Quando o 
consumidor que tem a renda menor voltar para o mercado de trabalho, ele vai pagar a 
dívida, resolver esse problema”.

Entre 2014 e 2017, cerca de 6,5 milhões de pessoas ficaram sem ocupação (dessas 3,3 
milhões tinham empregos formais). Os números do IBGE contabilizam que no período 
a média anual da taxa de desocupação das pessoas de 14 anos ou mais idade no Brasil 
passou de 6,8%  (o menor índice da história) para 12,7%  - mesmo percentual de junho 
de 2018, quando a inadimplência atingiu recorde na Serasa.
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Inadimplência atinge 62 milhões 
de brasileiros e afeta 3% do crédito
DA REDAÇÃO - A taxa de 
inadimplência ao crédito 
do sistema financeiro no 
Brasil chegou a 3,04% , ou 
em termos absolutos R$ 
96,6 bilhões de um saldo 
total de R$ 3,168 trilhões. 
Os dados preliminares, re-
lativos ao mês de setembro, 
são do Banco Central (BC). 
Os valores não discrimi-
nam as contas em verme-
lho de empresas e pessoas 
físicas. A inadimplência diz 
respeito a dívidas em atraso 
há mais de 90 dias.

A dívida a bancos, opera-
dores de cartão de crédito, 
financeiras e leasing aflige 
metade (52%) dos brasileiros 
com “nome sujo” no Serviço 
de Proteção ao Crédito, o SPC 
Brasil. Conforme o birô de 
crédito, em setembro, 62,6 
milhões de pessoas estavam 

“negativados”, equivalente à 
população da Itália ou pouco 
menos de um terço da popu-
lação adulta com 20 anos ou 
mais - conforme cálculo do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), 
há 209 milhões de brasilei-
ros,194 milhões com idade a 
partir de 20 anos (conforme 
cálculo estimado na última 
quinta-feira,8).

Em relação às instituições 
financeiras, tabela das Esta-
tísticas Monetárias de Cré-
dito a inadimplência junto a 
essas instituições equivalem 
a 2,7%  dos saldos. No caso 
das instituições financeiras 
privadas nacionais, a propor-
ção é de 3,8% . Para as insti-
tuições financeiras estrangei-
ras, o percentual é de 2,6% .

A maior parte do mon-
tante da inadimplência é 

devida aos bancos públicos 
(46,27% ). Em segundo lu-
gar, às instituições privadas 
de capital nacional (41,28% 
). Em terceiro lugar, às insti-
tuições de capital estrangei-
ro (12,45% ).
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Guarulhos acolheu 90 venezuelanos neste ano
LUCY TAMBORINO - Guarulhos 
já acolheu 90 refugiados 
venezuelanos neste ano. A 
ação faz parte do processo 
de interiorização de vene-
zuelanos organizado pela 
Força-Tarefa Logística Hu-
manitária em Roraima, por 
meio da Operação Acolhida. 

Os 28 primeiros venezue-
lanos recebidos na cidade 
foram recepcionados pelo 
projeto Igreja Acolhedora, 
que tem sede no Rio de Ja-
neiro e, com o intuito de aju-
dar os refugiados, cadastra 
igrejas que se responsabili-
zam pela moradia, educação 
e emprego. “Dormia na rua, 
sem banho, sem comida, 
sem nada. Quando cheguei 
eu dormi em uma cama e 
tomei um bom banho. Fazia 
meses que não sabia o que 
era isso”, explicou Domingo 
Lopez, refugiado que che-

Escolas da rede pública de ensino recebem 
mais de 1.000 estudantes estrangeiros 

gou em Guarulhos, e conta 
com ajuda no projeto. Na 
Venezuela, Lopez era mági-
co e trabalhava na Fundaci-
ón del Niño, um projeto do 
estado para crianças. Mes-
mo empregado e realizando 
trabalhos informais, passa-
va fome, então decidiu sair 
de seu país para escapar da 
crise. 

As histórias se repetem. 
Muitas crianças vivem nes-
te contexto e os pais buscam 
melhores condições de vida 
para toda a família. A trans-
ferência dos venezuelanos 
para outros estados é uma 
das ações da Operação Aco-
lhida, iniciada pelo governo 
federal, em parceria com a 
Agência da ONU para Re-
fugiados (Acnur), entidades 
da sociedade civil e prefeitu-
ras, para dar assistência aos 
imigrantes que chegaram ao 

Brasil nos últimos meses fu-
gindo da crise político-eco-
nômica da Venezuela.

Segundo o governo fede-

FOTO: MAYARA NASCIMENTO
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LUCY TAMBORINO - Imigrantes 
têm buscado no Brasil me-
lhores condições de vida. 
A maioria vem para o país 
em busca de empregos, 
contudo outro objetivo 
tem se destacado: uma boa 
escola para os filhos. Nas 
escolas de Guarulhos mais 
de 1.000 alunos de outras 
nacionalidades estão ma-

triculados na da rede pú-
blica de ensino.  Só nas es-
colas estaduais foram 624 
alunos e nas municipais 
480 estudantes. 

Disparadamente o núme-
ro de alunos bolivianos é o 
que mais aparece na lista, 
com 865 educandos nasci-
dos na Bolívia, represen-
tando mais de 75% do total 
de alunos vindos de fora do 
Brasil para estudar no muni-
cípio. Além deles, as escolas 
possuem outras nacionali-
dades de alunos como japo-
neses, espanhóis, venezue-
lanos, peruanos, italianos, 
angolanos, entre outros. 

Na rede estadual os alu-
nos contam ao longo de 
todo o período letivo de 
apoio pedagógico de pro-
fessores e diretores. A se-
cretaria também mantém 
um Núcleo de Inclusão 
Educacional (NINC), criado 
para definir diretrizes de 
recepção e adaptação des-
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ral, a interiorização ocorre 
apenas de modo voluntário 
e todos os venezuelanos são 
vacinados, fazem exames de 

saúde e estão com a situação 
regularizada no Brasil. Além 
de CPF, eles possuem cartei-
ra de trabalho.

JÁ CURTIU NOSSSA PÁGINA

NO FACEBOOK?

Fique por dentro de todas as
últimas notícias, eventos e

novidades. Siga nosso Facebook

/jornalfolhametro

tes alunos. Além disso, al-
gumas escolas já realizaram 
atividades para acolhimen-
to, como feira das nações. 
Por meio delas os estudan-
tes podem entrar em conta-
to com diferentes tipos de 
culturas, inclusive a cultura 
do novo aluno que é estran-
geiro, informou a pasta.

Além disso, nas esco-
las do município a Pro-
posta Curricular “Quadro 
de Saberes Necessários” 
orienta os professores da 
rede municipal quanto à 
valorização da diversidade 
cultural. As Diretorias Re-
gionais de Ensino também 
ofertam suporte técnico 
e pedagógico às unidades 
escolares, cursos, seminá-
rios, palestras, entre outras 
modalidades de formação 
continuada, por meio de 
seus Núcleos Pedagógicos. 
As atividades são voltadas 
à formação dos coordena-
dores e professores.
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Guarulhenses já pagaram mais de 
R$ 1, 1 bilhão em impostos neste ano
DA REDAÇÃO - Até o momen-
to os guarulhenses já paga-
ram mais de R$ 1,1 bilhão 
em impostos. No total, cada 
cidadão desembolsou com 
o pagamento de tributos R$ 
835,71. As informações são 
do Impostômetro da Associa-
ção Comercial e Empresarial 
(ACE) de Guarulhos que mar-
ca o valor total arrecadado 
em impostos, taxas e contri-
buições que vão para União, 
Estados e municípios.

De acordo com a ACE o 
valor pago neste ano pelos 
guarulhenses seria suficien-
te, por exemplo, para forne-
cer mais de 6.522.812 bolsas 
famílias, comprar mais de 
13.429 ambulâncias equipa-
das, construir mais de 1.038 
km asfaltado de estradas ou 
construir mais de 30.040 ca-
sas populares de 40 m².

Número de CNHs suspensas 
diminui mais de 30% na cidade

Em todo o país, o paga-
mento de tributos já ultrapas-
sou a cifra de R$ 2 trilhões. A 
marca foi atingida no último 
dia 06, muito antes do que em 
2017 quando esse montante 
foi mostrado dia 06 de dezem-
bro. A estimativa para arreca-
dação total em 2018 é de R$ 
2,388 trilhões (contra R$ 2,172 
trilhões no ano passado). 

A conta inclui todos os 
tributos cobrados pelos go-
vernos federal, estadual e 
municipal. São itens como 
Imposto de Renda, IPTU, 
IPVA, PIS, Cofins, ICMS, 
IPI, ISS, contribuições pre-
videnciárias, sindicais, taxas 
de limpeza pública, coleta 
de lixo, iluminação pública e 
emissão de documentos.

LUCY TAMBORINO - O número 
de motoristas com a Cartei-
ra Nacional de Habilitação 
(CNH) suspensa caiu 38% 
de janeiro a setembro deste 
ano, em comparação com o 
mesmo período em 2017. Os 
dados fazem parte do último 
levantamento do Departa-
mento Estadual de Trânsito 
de São Paulo (Detran-SP).

As suspensões na cidade 
caíram de mais de 14 mil ha-
bilitações em 2017 para cerca 
de nove mil neste ano. Atu-
almente, o tempo mínimo 
de suspensão de dirigir é de 
seis meses. A lei mudou em 
novembro de 2017. Antes, o 
mínimo era de um mês, de-
pendendo das infrações e do 
histórico do condutor.

A suspensão do docu-
mento é realizada em dois 
contextos: quando o condu-
tor acumular 20 pontos na 
carteira de motorista em até 

um ano, ou quando o con-
dutor cometer uma infração 
autossuspensiva. 

Essa tipificação de infra-
ção é considerada em ações 
como, dirigir com velocida-
de que exceda em 50% ou 
mais a máxima permitida 
na via, sob influência de ál-
cool, recusar-se a passar pelo 
teste do bafômetro, disputar 
rachas em vias pública, entre 
outras situações. 

O não cumprimento da 
suspensão pode levar à cas-
sação da CNH, porém antes 
que de fato a penalidade seja 
aplicada o condutor pode re-
correr. A primeira medida é 
apresentar a Defesa Prévia. 
Se a Defesa for negada, ain-
da será possível recorrer em 
duas outras instâncias, para 
a Junta Administrativa de 
Recursos de Infração (Jari) 
e o Conselho Estadual de 
Trânsito (Cetran).

VENDA VENDA VENDA

LOCAÇÃO

APTO – JD ADRIANA – 

R$ 175.000 (REF – 0)

2 - DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA , ÁREA DE 

LAZER, PORT 24 HORAS

COM ARMÁRIOS.

TERRENO JD PRESIDENTE 

DUTRA – R$ 135.000 - 

(REF - 0)

7,5 X 26 – TOPOGRAFIA 

PLANA – ESCRITURADO

MELHOR RUA DO BAIRRO

APTO – GOPOUVA –

 R$ 145.000 (REF – 04)

1 DORMTS, SALA,

COZ, 1 VAGA

A/C – FINAC/FGTS

KIT NET – TRAV TIMOTEO 
PENTEADO – SANTA NENA 

– R$ 145.000 - (VAGA) – 
(REF 07)

REFROMADO, 1 DORMTS, 
SALA, COZ

A/C FINAC/FGTS

CASA TERREA – VILA RO-
SALIA – R$ 450.000 (VAGA) 
– (REF 02) 3 - DORMTS, SALA 

2 MABS, COZ, 2 VAGAS, 
QUINTAL, EDICULA-

 TERRENO 8X40 
A/C - FINAC/FGTS

CASA TERERA PQ CONTI-
NENTAL II – R$ 275.000 

(VAGA) – (REF -12)
2 - DORMTS, SALA, COZ, 2 

VAGAS, EDICULA
A/C – FINAC/FGTS

APTO PROX CARREFOUR – 
SHOPING MAIA 

– R$ 185.000 - (REF -0)
2 – DORMTS, SALA 2 

AMBS, COZ, 1 VAGA, PORT 
24 HORAS, ELEVADOR

A/C – FINAC/FGTS

CASA TERREA – GOPOUVA – 
R$ 2.500.00

2 - DORMTS, SALA 2 AMBS, 
COZ, 3 VAGAS, EDICULA

CASA - PQ CONTINENTAL II – 
R$ 850.00

2 - DORMTS, SALA 2 AMBS, 
COZ, LAV, 1 VAGA

APTO – PROX SHOPPING 
MAIA R$ 210.000 –

 VAGO –(REF - 0)
2 – DORMTS, SALA 2 AMBS, 
COM SACADA, ARMARIOS 

PLANEJADOS
A/C – FINAN/FGTS

APTO VILA MILTON – 

R$ 200.000  - (REF – 04)

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA

ELEVADOR PORT 24 HORAS

A/C – FINAC /FGTS

CASA TERREA – VILA 
ROSALIA – R$ 450.000 - 

(VAGA) – (REF – 02)
3 DORMTS, SALA 2 AMBS, 
COZ, 2 VAGAS, QUINTAL, 

EDICULA
TERRENO – 8X40
A/C – FINAC/FGTS

APTO – TRAV, ALAMEDA 
YAYA – GOPOUVA –

 R$ 210.000 
(VAGO) –(REF 02)

COM 70,00 MTS, - 2 DOR-
MTS, SALA 2 AMBS, COZ, 1 

VAGA, AREA DE LAZER
A/C – FINAC/FGTS

FOTO: DIVULGAÇÃO/ACE

Imóveis
Uma nova opção para o seu imóvel

VENDA

C
R

EC
I31524 J.

Cristal 
cristalimoveis@outlook.com.br - www.cristalimoveisguarulhos.com.br

2441-1035 / 2441-1053  
Av. Dr. Renato de Andrade Maia, 501- Cidade Maia

CASA TÉRREA – JD. 
PARAVENTI 2 dorms, sala, 

cozinha,banh; ar. serv. 2 
vagas.R$ 250.000,00 

SOBRADO – JD. PINHAL
2 suítes, sala, cozinha, banh; 

ar. serv. 2 vagas.
R$ 550.000,00 

Ref:”V”

CASA ASOBRADADA – 
MAZZEI - 4 suítes, sala, jardim 

de inverno, cozinha, copa, 
lavabo; ar. serv. piscina, 
churrasqueira, 5 vagas 

abertas. R$ 1.800.000,00     
Ref: “V”

TERRENO – JD. SANTA 
CLARA - 5x25m² em declive,

Escritura registrada.
R$ 180.000,00

Ref: “V”

TERRENO – JD. PARAVENTI
10x25m² c/ casa 2 dorms, 

sala, cozinha, banh; ar. de serv. 
R$ 450.000,00

Ref: “V”

SOBRADO – JD. SANTA CECÍLIA
2 suítes + 1 dorm, sala, cozinha c/ 
armários,banh; ar. serv. 2 vagas 
cobertas, churrasqueira, portão 

automático. R$ 1.400,00 Ref: “C”                                                            

SOBRADO – JD. SANTA 
CLARA 2 dorms, sala, 

cozinha, banh; ar. serv. 1 
vaga. R$ 1.000,00                                                             

Ref: “C” 

CASA – CIDADE MAIA
3 dorms sendo um suíte, sala, 

cozinha, banh; ar. serv. 1 
vaga.R$ 1.300,00 

Ref: “V”

CASA – JD. PARAVENTI
2 dorms, sala, cozinha,
banh; ar. serv. 1 vaga. 

R$ 1.200,00                 
Ref: “V”

CASA – PQ. RENATO MAIA
2 dorms, sala, cozinha,
banh; ar. serv. 1 vaga. 

R$ 1.500,00                                                                                 
Ref: “V”

CASA – SANTA CLARA  
1 dorm, sala, cozinha, 

banh; ar. serv.
R$ 800,00
 Ref: ”V”

CASA TÉRREA – JD. 
PARAVENTI - 3 dorms sendo 

um suíte, sala, cozinha, 
banh; ar. serv.  2 vagas 
R$ 1.400,00 - Ref: “V” 

APTO – MACEDO
1 dorm, sala, cozinha, banh; 
ar. serv. 1 vaga R$ 1.000,00 

Cond. e IPTU incluso.
Ref: “C”

APTO – JD. PARAVENTI
1 dorm, sala, cozinha, 
banh; ar. serv. 1 vaga. 

R$ 800,00 s/ taxa de Cond.                                                    
Ref: ”V”

SALA COMERCIAL – JD. 
PINHAL

90 m² + 2banhs.
R$ 1.900,00                                                                                

Ref:”V”

LOCAÇÃO

CASA – 
JD. SANTA CLARA 

2 dorms  sala, cozinha,
banh; ar. serv. 2 vagas.
R$ 380.000,00 Ref: “V”

APTO – 
SANTA CLARA

3 dorms sendo uma suíte, 
sala,  cozinha,banh; ar. serv. 
1 vaga R$ 1.500,00 Cond. e 

IPTU incluso. Ref: “V”

CASA – 
JD. SANTA CLARA  

2 dorms, sala, cozinha, 
banh; ar. serv.

R$ 800,00 Ref: “V”

APTO – COCAIA
 2 dorms, sala, cozinha, 

       banh; ar. serv. 1 vaga. 
R$ 1.300,00 Cond e IPTU 

incluso. Ref: ”V”

SOBRADO – 
JD. PARAVENTI

3 dorms, sala, cozinha, 
banh; ar. serv; 1 vaga
R$ 1.500,00 Ref: “V”

APTO – GOPOUVA
 2 dorms, sala, cozinha, 
banh; ar. serv. 1 vaga. 
c/ elevador R$  800,00 

+ Cond.  Ref: ”V”

CASA TÉRREA – 
VILA SÃO JORGE

3 dorms sendo um suíte, 
sala, cozinha, banh; 

ar. serv; 3 vagas.
R$ 2.500,00 Ref: “V”

SALA COMERCIAL – 
CIDADE MAIA
45 m² + 1banh.

R$ 1.000,00 
Ref:”C”

SOBRADO COMERCIAL – 
CIDADE MAIA - Parte de baixo: 

recepção, 3 salas e lavabo. Parte de 
cima c/ 4 salas e 2 banh;  Nos fundos 

2 cozinhas,2 salas, banh; ar. serv.  
Portão automático, 6 vagas de gara-
gem cobertas. R$ 5.500,00 Ref: “C”

SALÃO COMERCIAL – 
SANTA CLARA 
35m² + 1banh.
R$ 1.300,00 

                    Ref:”C”  

CASA – JD. PARAVENTI
(Terreno 10x25)

2 dorms, sala, cozinha,
banh; ar. serv. 2 vagas.
R$ 450.000,00 Ref:”V”

APTO - CENTRO
2 dorms, sala. cozinha,

banh; ar. serv. 
1 vaga coberta.

R$ 270.000,00 Ref: “V”

TERRENO  – ARUJÁ
(condomínio fechado)

c/ 300m² R$ 300.000,00
Aceita sinal 50% e restante 

parcelado Ref:”C”

TERRENO – 
JD. SANTA CLARA
5x25m² em declive,
Escritura registrada.

R$ 190.000,00 Ref: “V”

CASA – 
JD. PINHAL

2 dorms, sala, cozinha, 
banh; ar. serv; 1 vaga
R$ 1.500,00 Ref: “V”



Érico Barbosa analisa desempenho das 
equipes femininas do Guarulhense no Estadual

Sub-14 do Galo avança às semifinais da Série Prata
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LUCAS CANOSA - O sub-14 do Guaru-
lhense, precisando vencer a partida 
para avançar de fase, fez a lição e ba-
teu o Capão Bonito pelo placar de 5 a 
3, garantindo a vaga na semifinal da 

ALEX BISPO - As equipes femi-
ninas do Clube Atlético Gua-
rulhense finalizaram a pri-
meira fase do Campeonato 
Estadual no último final de 
semana. O time sub-20 aca-
bou ficando com a sexta colo-
cação, enquanto o sub-17 foi 
eliminado no saldo de gols e 
terminou a primeira fase na 
quinta posição. Já o time sub-
15, por sua vez, conquistou a 
vaga para a semifinal ficando 
com a quarta colocação.

Técnico das três catego-
rias, Érico Barbosa analisou 
o primeiro ano do Galo no 
feminino. “Nossa campanha 
foi muito boa consideran-

do o início de um trabalho, 
em que o futsal feminino de 
Guarulhos ficou sem repre-
sentantes nos campeonatos 
da Federação Paulista de fut-
sal. Conseguimos classificar 
uma das categorias para a 
fase decisiva”, disse.

O professor também fa-
lou sobre os pontos a desen-
volver em sua equipe. “Va-
mos trabalhar muito nosso 
sistema de defesa, mas sem 
esquecer a efetividade no 
ataque. Precisamos melho-
rar nossa finalização se que-
remos ir ainda mais longe e 
fazer história”, comentou.

Por fim, o treinador tam-

bém exaltou o próximo ad-
versário do Guarulhense, 
o Corinthians. “Espero que 
o sub-15 consiga lidar com 
a ansiedade de jogar uma 
semifinal contra o grande 
favorito ao título, que é o 
Corinthians/ Tiger. Acredito 
que, se fizermos uma mar-
cação impecável e contra-
-atacar com eficácia, vamos 
aproveitar as oportunidades 
que surgirem e poderemos 
sair com o resultado positi-
vo”, finalizou.

Os jogos das semifinais 
do Campeonato Estadual Fe-
minino sub-15 entre CA Gua-
rulhense e Corinthians/Tiger 

acontecem no sábado, 24, às 
20h15 e no domingo, 25, às 
21h30. O primeiro jogo acon-

tece no Ginásio Presidente 
Ciro I, já a segunda partida 
será no Presidente Ciro II. 

Série Prata do Estadual.  
Os comandados de Thaiane 

Guardado buscaram por diversas 
vezes a vantagem e seguraram a 
pressão adversária até o último 

lance para alcançarem o feito.
O primeiro gol saiu logo aos 2 

minutos e não foi atleticano. Em cru-
zamento da esquerda, João Gabriel 
completou para as redes. O empate 
saiu três minutos depois. Escanteio 
batido por Jean Carlos que Alexan-
dre finalizou. Na segunda etapa, com 
os atletas do primeiro ano das equi-
pes em quadra, o jogo ficou amar-
rado até os instantes finais, quando 
Vitinho fez boa jogada e tocou para 
Matheus Roquejani, livre, virar o 
marcador. Entretanto, em seguida, 
Gabriel Gomes saiu na cara do gol, 
tocou na saída de Henry e colocou a 
partida em igualdade novamente.

O período complementar foi de 
grande reação do Galo. Após tomar o 

gol da virada rival nos pés de Gabriel 
Nalesso, aproveitando-se do erro na 
saída de jogo, o Atlético contou com 
a grande atuação de Vitinho que, em 
mais uma assistência, deixou Kauã em 
excelentes condições para empatar.

Depois, o camisa 7 tricolor rece-
beu na frente e tocou para Alexan-
dre marcar o segundo dele na parti-
da, a terceira assistência de Vitinho, 
alcançando o resultado necessário 
pelo Guarulhense para avançar. Com 
o goleiro-linha do Capão em quadra, 
o time de Thaiane teve tranquilidade 
para, já no fim, marcar mais um nos 
pés de Jean Carlos, do meio da qua-
dra, de cobertura, garantindo a festa 
dos atleticanos presentes na Federa-
ção. Final 5 a 3.

FOTOS: LUCAS CANOSA
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PRECISA-SE 

COSTUREIRA/GUARULHOS

EMPRESA LOCALIZADA EM GUARULHOS

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

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

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

                INTERESSADOS LIGAR NO RH :  
(FALAR COM JÉSSICA)

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

Apoio
      95067-4911
Telefone 2492-4002
Rua Dep.Ulisses Guimarães 134
Parque Santo Agostinho Guarulhos

DNA de campeão
É verdade que ele não é um cara 

simpático e nunca fez questão de 
agradar a imprensa ou os torcedores 
dos rivais. Não tem metade do caris-
ma de São Marcos ou Vampeta, mas 
quando se tratava da torcida de seu 
clube de coração, Rogério Ceni não 
media esforços para mostrar o quan-
to era agradecido ao Tricolor, prati-
camente o único time que defendeu 
durante a carreira como jogador.

Aos sábados, quando a torcida 
podia acompanhar os treinos do São 
Paulo no CT da Barra Funda, Rogé-
rio Ceni era sempre o último jogador 
a ir para casa. Ficava por vezes mais 
de uma hora tirando fotos e dando 
autógrafos até que todos os torcedo-
res fossem atendidos.

Dentro de campo, quebrou todos 
os recordes. Disputou 1.237 partidas 
e marcou 132 gols em 25 anos no 
clube e é sem dúvida o jogador com 
mais títulos conquistados.

Passado à parte, Rogério Ceni 
agora também é campeão como trei-
nador. Levou o Fortaleza, recém-pro-
movido à Série B, ao título da com-
petição, mesmo com um orçamento 
reduzido e perdendo peças impor-
tantes durante o campeonato. Apos-
tou no planejamento e fez questão 
do mínimo de estrutura para manter 
o clube na Série B, mas foi além.

Como treinador, Rogério Ceni 
adota um posicionamento ofensivo 
nas suas equipes, gosta de jogar no 
campo do adversário, com dois pon-
tas, pressionando a saída de bola. 
Quando perde a posse, exige rapi-
dez na composição defensiva. Faz 
bem ao futebol retrancado de hoje e 
foi assim desde seu primeiro jogo à 
frente do São Paulo.

Não que eu ache que a saída 

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.

dele do comando do Tricolor te-
nha sido precipitada, talvez tives-
se mesmo que ocorrer. Mas não se 
pode jamais jogar sobre os ombros 
de Rogério a culpa pelo fraco ren-
dimento da equipe.

No seu ano de estreia como treina-
dor, Rogério gastou muito menos do 
que os R$ 20 milhões pagos por Jean e 
Trellez neste ano, jogadores que eram 
reservas até outro dia. Ainda viu jo-
gadores titulares como David Neres, 
Luiz Araújo, Thiago Mendes e João 
Schmidt serem vendidos ou saírem 
em fi m de contrato, e perdeu Welling-
ton Nem e Morato machucados, logo 
no começo do trabalho.

Conseguiu alguns bons resulta-
dos, como a goleada de 5x2 na Ponte 
Preta, no Morumbi, e a vitória de 3x1 
sobre o Santos, em plena Vila Belmi-
ro. Tudo ia bem até perder de 3x0 
para o rival Palmeiras, após falhas do 
goleiro Denis. Depois disso, tanto o 
futebol ofensivo que praticava quan-
to sua capacidade de ser treinador 
começaram a ser questionadas.

Depois disso o São Paulo mudou. 
Dentro de campo chegou Hernanes, 
para salvar a equipe do desastre. E 
fora dele, Rai, Ricardo Rocha e Luga-
no, fazem o papel que estava vago há 
muito tempo no tricolor.

Com essa estrutura e a grana que 
foi gasta em contratações em 2018, a 
chance de o São Paulo ter dado certo 
com Rogério Ceni no comando seria 
muito maior. Outros tempos, não 
que o título pelo Fortaleza sirva para 
calar quem não acreditava no trei-
nador, ele não precisa disso. Talvez 
seja uma resposta para ele mesmo, 
indicando que está no caminho certo 
e apostar na ofensividade e no plane-
jamento seja o melhor a fazer.

SEÇÃO DE ESPORTES

97380-7685
ANUNCIE AQUI

FINAL DE SEMANA
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CABS
COMPROVANTE

NOTAVELRX
ATLASLEVOU

RIPACA
CONTAPESSOAL

LERNANI
ATENASAND

PREVALENCIA
AZIVOD

ASSISTENTE
IPESEDANIH
PALOMATABU

REPORTAGEM
ATAEETNA

BROCARGEMEA

Documen-
to emtido
após pa-
gamentos

Raios X
(abrev.)

Alvo de
quebra 

de sigilo
bancário

Escuridão
absoluta

(pl.)

Sandra 
de (?),
cantora

brasileira

(?) entre
nós: em
segredo

Doença
como a

tendinite
(sigla)

Movimento
liderado
por Hitler

(Hist.)

Grupo
como a 

Maçonaria
(Rel.)

Matéria-
prima de
moedas

(símbolo)

Sede dos
primeiros

Jogos
Olímpicos

Traço
próprio 

do macho
alfa

Proibição
cultural

Registro
escrito de 
assem-
bleias 

O vulcão
mais ativo
da Europa 

Comandar
Carretel 

da vara de
pescar

Habilitada
Forma do chocolate 

na cobertura da torta
floresta negra

Iluminam 
o jantar

romântico

Arte de Nureyev

Ilustre
A primeira
vértebra
cervical

Trans-
portou

E, em
inglês

(?) dias: 
3 meses

Base do escambo

Conjunto de com-
portamentos que se
inicia na puberdade

Carro com
porta-ma-
las longo

Fosca

(?) Bernar-
di, atriz

Obter,
em inglês

"Estradas",
em DNER

Lêdo (?),
escritor

Ministrar
calmante

Ajudante
Árvore-
símbolo 
do Brasil 

O público
de áreas

VIPs

Tornar
mais

aguçado

Ala de um exército

Direito 
(?): rege o

sistema
criminal
do Brasil

"Alma (?)",
novela 

da Globo
(2005)

(?) de descarga, es-
capamento de carros

País de exílio do 
Dalai Lama

Atuam

Isabelle
Huppert,

atriz 

Produto do
telejornal

(TV)
Perfurar
madeira
com pua

3/and — get — ler. 5/atlas — raspa. 6/brocar — tibete.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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ÁRIES: Boa influência para cuidar dos seus interesses pessoais e 
assuntos sentimentais. Pessoas de seu círculo de amizades procurarão 
favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor, jogos, esportes e loteria com bom fluxo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 MAR.
20 ABR.

21 ABR.
20 MAI.

21 MAI.
20 jUN.

21 jUN.
21 jUL.

22 jUL.
22 AGO.

23 AGO.
22 SET.

23 SET.
22 OUT.

23 OUT.
21 NOV.

22 NOV.
21 dEz.

22 dEz.
20 jAN.

21 jAN.
19 fEV.

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

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

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

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

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

variedades
Sexta-feira, 22 de dezembro de 201714

palavras cruzadas diretas
www.coquetel.com.br                                                    Revistas coquetel 2017

ÁRIES: Boa influência para cuidar dos seus interesses pessoais e 
assuntos sentimentais. Pessoas de seu círculo de amizades procurarão 
favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor, jogos, esportes e loteria com bom fluxo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÁRIES: Determinadas deliberações que apresentavam 
ser mais embaraçadas neste momento conseguirão ser 
efetuadas de maneira melhor capacitada. 

TOUROS: eus posicionamentos afastarão alguns indivídu-
os do seu círculo agora, se benefi cie para oportunizar sua 
efetivação. 

GÊMEOS: Haverá uma numerosa fragilidade na hora de 
disseminar os dados que lhe são indispensáveis, e por esta 
razão você carecerá de excessivo suporte. 

CÂNCER: Tende a ser uma ocasião na qual você não 
permitirá os pormenores fugirem tranquilamente. Júpiter 
pode ser um íntegro partidário neste ínterim.

LEÃO: Com um espírito delicado os membros desta 
constelação permanecerão patrocinados e esclarecidos 
nesta oportunidade. 

VIRGEM: Encontrar-se-á de forma impetuosa com as 
atitudes daqueles que estão ao seu lado nesta época, 
primordialmente com os camaradas do seu serviço.

LIBRA: Com uma comunicação salubre, você irá se 
deparar na passagem que discriminava para a simetria. A 
tranquilidade terá muito auxílio do planeta Saturno. 

ESCORPIÃO: Necessita avançar até o término com aquilo 
que você indicou a realizar neste momento. Urano irá lhe 
ofertar uma excelente energia a mais.

SAGITÁRIO: O contentamento que transporta em sua 
companhia, lhe oportunizará uma perspectiva melhorada 
em relação aos acontecimentos no seu dia a dia.

CAPRICÓRNIO: Irá encarar os contratempos com uma 
competência sublime de alguém desta nobre constelação. 
Irá auferir um corpulento alento de planeta de Marte.

AQUÁRIO: Você evidenciará uma forte pujança e depre-
ciativa em um período medular para o seu intento. Não 
poderá progredir com excessiva prática de deduções.

PEIXES: É com numerosa equidade que irá cintilar em al-
guns indivíduos o valor que você pode agregar. A paixão 
que lhe envolve auxiliará e muito na sua labuta.

DA REDAÇÃO - A Warner Bros. 
divulgou o primeiro trailer 
de Detetive Pikachu nesta 
semana. O fi lme traz o ator 
Ryan Reynolds dublando o 
Pokémon mais popular do 
mundo. Detetive Pikachu 
é um longa-metragem com 
estreia marcada para maio 
de 2019. 

A história começa quan-
do o detective particular 
Harry Goodman desaparece 
misteriosamente, levando 

seu fi lho Tim, de 21 anos, a 
tentar descobrir o que acon-
teceu. Quem ajuda na inves-
tigação é o antigo parceiro 
Pokémon de Harry, o Dete-
tive Pikachu: um adorável 
superdetetive divertido e 
brincalhão que é um enig-
ma até para si mesmo.

 Após descobrirem que 
são capazes de se comuni-
car um com o outro, Tim e 
Pikachu unem forças em 
uma aventura para desven-

dar esse mistério. Reunindo 
pistas pelas ruas de Ryme 
City – uma gigantesca me-
trópole moderna onde seres 
humanos e Pokémons con-
vivem lado a lado em um 
mundo hiper-realista – eles 
encontram pelo caminho 
um elenco diversifi cado de 
personagens Pokémon e re-
velam uma trama chocante 
que poderia arruinar essa co-
existência pacífi ca e ameaçar 
todo o universo Pokémon.

‘Detetive Pikachu’ ganha primeiro trailer 
com Ryan Reynolds dublando Pokémon
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LICENCIAMENTO
ATRASADO!!!!!
Parcelamos Todos 

os débitos 
do seu veículo

Tels: 2440-6425 ou 4963-0569

ATÉ 12X CARTÃO OU 
18X NO CHEQUE

CURSO

VEÍCULOS

SERVIÇOS

IMÓVEIS NEGÓCIOS

Contrata-se Oportunidade

Máquinas

Esoterismo

Serviço

Relax

Aves e Animais

Aluga-se

Sítios e Chácaras

Vende-se

PRECISA-SE
A empresa Construção T e 
T admite p/ inicio imediato 
ADVOGADOS ,para de-
partamento jurídico, enviar 
CV. p/ construcaotet@
gmail.com
CORRETORES (AS)
Of.treinamento, veículo, 
comissionamento, ótimo 
local de trabalho.  Tratar 
na Av. Otávio Braga de 
Mesquita, 1559.
TRABALHE EM CASA
C/Internet  Sistema de 
micro franquia. Adquira sua 
independência fi nanceira.  
Ganhe de R$ 500,00 á R$ 
5.000,00 . F.: 2737-7067  
www.ganhosemcasa.
com.br

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

www.elasmassagens.com.br

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

VOYAGE/ 11
Mec., compl. - ar, troco/ fi n. 
F.: 2464-0144
SPACEFOX /08
Mec., compl., troco/ fi nanc. 
F.: 2464-0144
COROLLA 1.8 FLEX 2009
Completo s/ entrada, 
parcelas R$ 999,00. F.: 
3729-6988
FIESTA 1.6 FLEX 2013
Completo , sem entrada 
parcelas R$ 799,00 . F.: 
3729-6988
SANDRO 1.0 FLEX 2017
Completo , sem entrada 
, parcelas R$ 999,00 F.: 
3729-6988

MÃE INARA
Amarração Amorosa   
100% gar., não pego trab.p/ 
perder só p/ ganhar. Peço 
Não Confunda c/ Outras , 
joga-se Búzios  e Opelê Ifâ. 
Temos o verdadeiro Banho 
do Amor F. 98230-8017/ 
2092-3527.

PAULO PINTURAS
Pintamos seu Cond., 
Casa, Apto. (A partir de R$ 
1.000,00) F.: 2401-8065/ 
98077-5847

Veri�car Condições
Vitoram Corretora de Seguros

Planos a partir 
de R$ 119,10
De 0 a 18 anos

F. 2409-5992
9500-5000

SAÚDE

SALA COMERCIAL
Ótima, reformada. Em 
frente a Faculdade de 
Medicina. R$ 630,00 direto 
c/ propr. F:99901-6804

VENDA DE TERRENO
Terreno 2.200 m² para 
galpão parcelado 50% saldo
24 parcelas R$ 600 Mil
F.:95586-7732 /99621-0426

ANUNCIE 
AQUI

97380-7685

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

VENDEMOS FILHOTES
Shih tzu , Lhasa apso,  
Maltes, Spitz,  Bullfrances,  
Yorkshire,  Pug. F.: (11) 
2485 1034 e (11) 95740 
1905 whats.

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

www.fmetropolitana.com.br

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Seu Computador Quebrou, 
esta c/ Virus e não entra na 
Internet ? At. Domicilio.Tx. 
Única R$ 50, F:94672-8044 
whats/ 2026-1845 ac. 
cartões.
ESTAMOS AGREGANDO
Caminhões  (HR, TRUCK, 
TOCO, VUC) p/ entregas 
Do Telha Norte , Krl 
Transporte e locações  
F.:(11) 94396-1974 c/José 
Abelardo.

APTO. JD. COCAIA

Ót. Localização 60mts.² 
Todo planejado , pronto 
p/ morar 3 dorms., 
1 suíte, lazer completo 
300 Mil  F.: 98722-2555

TERRENOS GUARULHOS
Ótimo localização há 
apenas 2 km da praça 8 
de dezembro. peq. entr. 
e mensais de R$ 650,00 
Últimas unid. não percam. 
F:4969-4226/ 4969-0884 
www.cooperterrahabitacio-
nal.com.br
JD. CUMBICA
Apto na planta 46 M², 2 
dorm c/ sacada e vaga. 
Perto do Nagumo e Caixa. 
Acesso a Dutra. A partir de 
R$ 128.900. Últimas unid. 
F.: 94743-6268
TERRENO PRAIA GRANDE
646 Mts², próx. Cidade 
Ocian, ac. auto 190 Mil F.: 
2466-5691/ 98347-5803
TERRENO 10 X25
Caragua Vdo ou troco por 
Imovel  Reg. Gruarulhos 
Itapegica /Gopouva. F.: 
98083-9709

MASSAGEM COMPLETA
60 a 120 próximo ao Upa 
São João F. 94367-2615/ 
94952-7061 whats, ac. 
cartões. Atend. 24Hrs.
KEIKO NISSEI 20A.
Universitária. F.: 96613-
0558 c/ foto no whats.
CAMILA 24A.
recém chegada da Bahia.
Morena estilo mulherão, 
Ac.cartão , com Local 
.99407-6577
COROA ZILDA GORDONA
Novidade em Guarulhos. F.: 
94380-9078 Local discreto.
ANA 21 ANOS
Atend. das 8 as 20hrs. Rua 
Cuevas, 18.  F: 2087-2091

FALE COM 

NOSSA 

REDAÇÃO

11 4210-1371

PB EXPRESS 
TRANSPORTES 

EMPRESA DE TRANSPORTES,EM 
CUMBICA-GUARULHOS,NECESSI-

TA PARA CONTRATAÇÃO 
IMEDIATA:

 
1 – ASSISTENTE DE VENDAS 
INTERNO
 
2 – SUPERVISOR DE VENDAS 
INTERNO
 
3 – VENDEDOR EXTERNO
 
NECESSITAMOS,EXPERIÊNCIA 
COMPROVADA NA DE 
TRANSPORTES,REFERÊNCIAS.

 
INTERESSADOS ENVIAR 

CURRICULUM PARA 
sac@pbtransportes.com.br

CARAGUÁ/MARTIN DE SÁ
Urgente Apto! Mobiliado, 
pisc, churrasq só R$99 
mil. F:(12) 3882-2020/(12) 
98154-4863 whats.
MOLEZA 10x25  BOSQUE  
MAIA
Excel Local Doc. ok  350 
Mil.  F.: 2382-8300
SOBRADO INOCOOP
2 Dorms., 1 suíte c/ hidro, 
próx. Extra , fi nanc. CX.  20 
% Entrada  $ 239 MIL  F.: 
96616 1818
TERRENO 5X25
Jd. Dutra / Escritura 148 
Mil F.: 98204-3992/ 96616-
1818

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

Warner Bros. TV desiste de fazer reboot 
da série clássica ‘Alf, o ETeimoso’
DA REDAÇÃO - Em agosto, a 
Warner Bros. Television 
anunciou que estava tra-
balhando em um reboot 
de Alf, o ETeimoso, si-
tcom da década de 1980 
- mas isso já não é mais 
o caso. Segundo o TV 
Line, a empresa desistiu 
da ideia.

O site afirma que o 
estúdio não seguirá em 
frente com o projeto, 
visto que a ideia de tra-
zer o alienígena taga-

FOTO: DIVULGAÇÃO

rela de volta não atraiu 
emissoras ou serviços 
de streaming dispostos 
a produzir e transmitir 
o programa. Assim, Alf 
deve retornar à geladei-
ra por mais alguns bons 
anos.

Originalmente exibida 
entre 1986 e 1990 nos Es-
tados Unidos pela NBC, 
Alf acompanha uma fa-
mília tradicional convi-
vendo com um alienígena 
cheio de manias que caiu 

em sua garagem. No Bra-
sil, o programa foi trans-
mitido nos canais pagos 
Nickelodeon e TCM e em 
rede aberta no SBT, Rede 
Globo e Bandeirantes.

A série original de Alf, 
o ETeimoso conta com 
103 episódios e também 
um telefilme. Desde en-
tão Gordon Shumway, o 
protagonista titular, já 
apareceu em diversas pro-
pagandas, animações e se-
riados , como Mr. Robot.
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CONDIÇÕES
ESPECIAIS

SOMENTE PARA 
NOVEMBRO

AGENDE SEU HORÁRIO

Durante o mês 
de Novembro 

estaremos 
disponíveis até 

22h**

FINANCIAMENTO

De até 60%
direto com a

CONSTRUTORA
EM 60 MESES

taxa 7,85% a.a.+IGPM*

VIAGEM CONDIÇÕES FLEXÍVEIS

Traga a sua 
proposta e 

feche o melhor
negócio.

BLACK

FRIDAYÚ
LT

IM
AS

 U
N
ID

AD
ES

Compre o seu
Apartamento ganhe
 uma viagem com 

direito a 
acompanhante

PARA BARCELONA***

Barcelona Guarulhos Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. Rua Brás Cubas,312 - CEP: 07175-030 - Jardim Maia, Guarulhos, SP. Alvará de Construção PMG nº A-127/2016 R.I 150 724 . 
Imagens meramente ilustrativas. Realização - CEAMI Tecnologia e Construção, CRECISP 141 939.

*Pagamento período obras 40%, consulte demais condições no stand de vendas. **Agendar visita no decorrer do dia até as 18h. ***Voucher no valor de R$10.000,00 por unidade.

+ + +


