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Lula vira réu por lavagem 
de R$ 1 milhão 
em negócio 
na Guiné 
Equatorial
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Aeroporto de Cumbica 
tem 2º dia de atrasos 

e cancelamentos
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Cotações Selic (ano)
Bovespa Dólar Euro

6,5% R$  954
Salário Mínimo 181

Disque-Denúncia A assinatura desse acordo é fundamental para que 
Guarulhos possa avançar na área de mobilidade 
urbana”, Guti, prefeito de Guarulhos

+0,63%
R$ 3,90

+0,18%
R$ 4,4

-0,44%
87.449

Aeroporto de Cumbica 
tem 2º dia de atrasos 

e cancelamentos
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Prefeitura fi rma parceria para 
estudar a implantação do VLT
Protocolo de cooperação foi assinado nesta sexta-feira (14) com a Agência Francesa de Desenvolvimento; intenção é de que ainda no 
primeiro trimestre de 2019, a AFD e os técnicos da prefeitura apresentem um estudo de pré-viabilidade do sistema na cidade
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Sabesp assume 
compromisso de 
transferir R$ 50 

milhões a Guarulhos
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Carta aberta ao 
Amado Aniversariante

Desde que era menino, querido 
Jesus Cristo, eu entendo ser o Natal 
o melhor momento do ano. Adoro 
ver as casas e os rostos iluminados. 
Penso ser lindo esperar pela hora em 
que toda a família se reúne, presen-
tes são trocados e é feito um brinde 
à fraternidade. 

Nenhuma outra época do ano é 
tão signifi cativa quanto esta, na qual 
nós comemoramos o Seu aniversário 
natalício. Uma simples manjedoura 

serviu de leito para os Seus primei-
ros instantes de vida, mas a herança 
que Você nos deixou fez de nós os 
seres mais ricos de todo o Universo. 

Jesus, nem todas as pessoas com-
preendem isso. Elas acreditam que o 
Natal é tão-somente uma oportuni-
dade que as indústrias e os comer-
ciantes têm de venderem os seus 
produtos. Essas pessoas imaginam 
que os presentes são mais importan-
tes que o sentimento e a harmonia 

PONTO
DE VISTA

ESPAÇO - A segunda semana de dezembro anuncia o início da mais forte chuva de meteoros

ANOTE

FOTO: NASA/LAUREN HARNETT

no lar. Elas se iludem com a perspec-
tiva de que a mesa farta lhes trará a 
felicidade tão almejada. Elas se es-
quecem de que outros irmãos nossos, 
agora mesmo, estão tristes e famin-
tos, pois não foram convidados para 
a confraternização. 

Eu sei, meu Irmão, que isto não é 
hora de pensar em aspectos desagra-
dáveis da vida, mas também sei que a 
minha felicidade jamais será absoluta 
enquanto alguém sentir a falta de um 
pedaço de pão, de um abrigo seguro, 
de um único motivo para festejar. 

Em 2018, como nos anos an-
teriores, eu procurei ser um bom 
menino. Contudo, 1) Não consegui 
me controlar como deveria, e fi quei 
nervoso com episódios banais; 2) Eu 
disse palavras nada edifi cantes; o si-
lêncio teria sido infi nitamente mais 
belo; 3) Desperdicei tempo e energia, 
preocupado com coisas materiais; 4) 
Demonstrei pouca fé em provas cru-
ciais; o futuro demonstrou que eu de-
veria ter confi ado mais no Pai Nosso; 
5) Critiquei palavras e atos alheios, 
mesmo sabendo que a mim não foi 
dado o direito de julgar.

Caso o senhor entenda que eu fui 
aluno aplicado nesta Escola, penso 
ter o direito de lhe fazer este pedido: 
neste Natal, Aniversariante, dê moti-
vos para todas as pessoas sorrirem; 
preencha seus corações de amor e de 
compreensão. Conceda-lhes saúde, 
confi ança e amigos autênticos. Re-
alize seus sonhos mais puros. Con-
ceda-lhes a felicidade de voltar a ser 
criança; sentir, pensar e agir como se 
o tempo não exercesse qualquer pres-
são sobre nós. Amém!

A minha felicidade jamais será 
absoluta enquanto alguém sentir 
a falta de um pedaço de pão

CAUSOS E CAUSAS

Os canalhas também envelhecem
Após a denúncia de mais 

de 300 mulheres pela prática 
de crimes contra a liberdade 
sexual, a justiça de Goiás de-
cretou nesta sexta-feira (14/06) 
a prisão de João Teixeira de 
Faria, de 76 anos, o qual afi r-
mou inocência e disposição em 
cumprir a lei brasileira.

Popularmente conhecido 
como João de Deus ou João de 
Abadiânia, o médium brasilei-
ro era respeitado por inúmeras 
personalidades do primeiro 
mundo, países como Estados 
Unidos, Alemanha e Suíça, ten-
do participado de programas 
televisivos e cerimônias que 
lhe deram ampla notoriedade, 
possuindo dentre seus consu-
lentes nomes como as apre-
sentadoras Oprah Winfrey e 
Xuxa Meneguel ou presidentes 
de nações como Bill Clinton e 
Lula, sendo indiscutivelmente 
um nome de destaque no meio 
espírita, apesar de se declarar 
católico em uma entrevista de 
2012 para a Revista Isto É!, por 
isso motivando indignação e 
perplexidade social as acusa-
ções que ora lhe são atribuídas, 
qual seja; de aproveitar-se da 
fragilidade de seus fi eis para 
lhes impor o ato sexual ou li-
bidinoso sem consentimento, 
algo cruel, desumano, porque 
praticado por um líder religio-
so dentro de seu templo, lugar 
onde suas vítimas se apresenta-
vam carentes e indefesas, ape-
nas confi antes nos milagres. 

Não se propõe aqui discu-
tir a mediunidade de João de 
Deus ou seus trabalhos sociais 
para a população carente de 

ALEXANDRE CADEU
BERNARDES
Contabilista, Advogado, Especialista 
em Direito e Consultor Jurídico.
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      O Centro 
Integrado de 
Emprego, Trabalho 
e Renda (Ciet) 
recebe até a próxima 
segunda-feira (17) 
inscrições para o 
preenchimento de 
duas vagas para 
chefe de cozinha. 
Os concorrentes 
devem ter ensino 
fundamental 
completo e 
experiência na área. 
O salário é de R$ 
1.700,00, além de 
benefícios.

      Cestas, 
sousplat, porta 
copos, bandeja, 
guirlanda, cesto de 
roupa e descanso 
de panela são 
alguns dos objetos 
feitos pelos 
assistidos da Casa 
de Acolhimento 
Taboão (Serviço 
Institucional de 
Acolhimento 
Adulto Masculino 
– Taboão), 
conhecida como 
Albergue Taboão. 
O artesanato é 
fruto das oficinas 
sócioeducativas do 
projeto Decoração 
Sustentável, e que 
foi apresentado 
à comunidade 
do entorno nesta 
quinta-feira (13).

JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO
55 anos,  palestrante 
e presidente da Academia 
Guarulhense de Letras (2016-18);
jaugusto.pinheiro@uol.com.br
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Abadiânia, merecendo desta-
que a “Casa da Sopa” e a “Casa 
do Banho”, onde eram servidas 
refeições gratuitas e permiti-
das a higienização pessoal e 
das próprias roupas, mas, ora 
se permitindo perguntar se o 
médium, ele próprio, não se 
encontrava doente a ponto de 
não ser percebido por outros 
membros daquela comunidade 
religiosa, pois, nada justifi ca o 
desvio de caráter e de condu-
ta que dele se apossaram, algo 
demoníaco e inaceitável para 
quem se propõe a praticar o 
bem e a caridade, a distribui 
amor como preceito da própria 
existência.

Por mais que não se deva 
prejulgar ninguém, infelizmen-
te a quantidade de vítimas e a 
própria fi lha denunciando-o 
das sevícias sexuais nos leva a 
triste realidade que algo inco-
mum acontecia em seus aten-
dimentos particulares, em salas 
fechadas, aliás, ponto este que 
serve de alerta para quem não 
conhece a doutrina espírita, 
para que não generalize a acu-
sação contra os espiritas de um 
modo geral, notadamente por-
que não se pratica a assistência 
espiritual isoladamente entre o 
médio e o consulente.

E tal como o médico Roger 
Abdelmassih, se provada a cul-
pa, João de Deus deixará de he-
rança não mais bons trabalhos, 
mas a vergonha em razão deles 
ao fi nal da vida, tornando opor-
tuna as lições de Ruy Barbosa: 
“Não se deixem enganar pelos 
cabelos brancos, pois os cana-
lhas também envelhecem”. 

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!
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Jesus é eleito presidente da Câmara 
LUCY TAMBORINO - O vereador 
Professor Jesus (DEM), com 
a chapa “Juntos Podemos 
Mais”, foi eleito nesta sexta-
-feira (14) presidente do Le-
gislativo para o próximo 
biênio 2019/2020. A sessão 
extraordinária, que foi aberta 
por volta das 10h30, e durou 
cerca de três horas, também 
contou com a eleição dos in-
tegrantes das comissões téc-
nicas permanentes. 

O parlamentar agradeceu 
o apoio de amigos e familia-
res e pontuou uma entrega 
na sua liderança. “Até o final 
do mandato com certeza eu 
quero estar no prédio novo 
da Câmara”, garantiu. 

Jesus foi presidente da Câ-
mara no biênio 2015/2016 e 
afirma não se arrepender de 
nada feito anteriormente. “Eu 
fiz o meu melhor. Mas eu te-
nho vontade de fazer muitas 
coisas”, explicou. 

Durante a sessão, também 

DA REDAÇÃO - A CCR Nova-
Dutra contabilizou, entre ja-
neiro e novembro deste ano, 
295 objetos recolhidos nos 
402 km da rodovia Presiden-
te Dutra. Documentos, sofás, 
camas, colchões, baldes, ta-
petes, televisões, banheiro 
químico e até prancha de 
surf estão entre os itens re-
colhidos pelas equipes de 
inspeção de tráfego da con-
cessionária. Além do fato ser 

Sofá, cama e prancha de surf são alguns 
dos objetos localizados na via Dutra

curioso, alguns destes obje-
tos podem trazer risco à se-
gurança viária.

Para isso, a concessioná-
ria reforça sua preocupação 
com a segurança e salienta a 
importância do carregamen-
to, da amarração e a forma 
correta de acondicionar as 
cargas de modo seguro no 
veículo, seja ele nas carroce-
rias dos caminhões, carretas 
e caminhonetes. 

foram formadas as comissões 
técnicas pertinentes, respon-
sáveis pela análise e emissão 
dos pareceres aos projetos de 
lei. A formação mais curio-
sa é da Comissão de Defesa 
dos Direitos da Mulher que 
ironicamente não possui ne-
nhuma mulher em sua com-
posição. As vereadoras do PT 
abriram mão de participar 

por falta de acordo. A comis-
são será composta pelos ve-
readores Eduardo Carneiro 
(PSB), João Dárcio (Podemos) 
e Jorge Tadeu (MDB).

A definição de todos os 
cargos dos parlamentares 
que compõem as comissões, 
como o presidente de cada 
uma, acontecerá na primeira 
reunião, em fevereiro.

FOTO: DIVULGAÇÃO/CCR NOVADUTRA



Prefeitura e Agência Francesa firmam parceria 
para estudar a implantação do VLT na cidade

Investimento
Entre as ações que 

possibilitam a chegada 
de novos investimentos 
para Guarulhos, como os 
pretendidos pela AFD, 
está a eliminação de R$ 
3,2 bilhões do total da 
dívida do município com 
a assinatura do Contrato 
de Prestação de Serviços 
Públicos e Abastecimento 
de Água e Esgotamento 
Sanitário do município 
de Guarulhos, que prevê 
a concessão dos serviços 
prestados pelo Saae à 
Sabesp. O contrato foi as-
sinado na última quarta-
-feira (12), pelo prefeito 
Guti e o governador Már-
cio França. 

A iniciativa acabará 
também com o rodízio 
de água no município.  
A partir do acordo entre 
Município e Estado, todos 
os bairros da cidade esta-
rão livres do rodízio no 
abastecimento de água 
até dezembro de 2019.

DA REDAÇÃO - A Prefeitura de 
Guarulhos e a Agência Francesa 
de Desenvolvimento (AFD) fir-
maram nesta sexta-feira (14), no 
Paço Municipal, um protocolo 
de cooperação para a implemen-
tação de um sistema de Veículo 
Leve sobre Trilhos (VLT) na ci-
dade. A intenção é de que ainda 
no primeiro trimestre de 2019, a 
AFD e os técnicos da Prefeitura 
apresentem um estudo de pré-
-viabilidade do VLT em Guaru-
lhos, identificando nos próximos 
meses os principais corredores 
de alto tráfego do município, 
a relevância de um sistema de 
transporte em via exclusiva para 
atender aos problemas de mo-
bilidade e de acessibilidade da 
cidade. O estudo deve mostrar 
também um primeiro traçado 
possível, entre outras ações.

“A assinatura desse acordo 
é fundamental para que Guaru-
lhos possa avançar na área de 
mobilidade urbana. Acredito 
que este estudo trará uma solu-
ção importante para nossa cida-
de e, por isso, vamos trabalhar 
muito juntos”, comentou o pre-
feito Guti.

O secretário de Desenvol-
vimento Científico, Econômi-

co, Tecnológico e de Inovação 
(SDCETI), Rodrigo Barros, res-
ponsável pela aproximação do 
município com a AFD em reuni-
ões no Brasil e na Europa, desta-
cou a possibilidade de avanço na 
agenda de cidades inteligentes. 
“Já iniciamos uma conversa so-
bre outros temas, entre eles cida-
des inteligentes e um estudo so-
bre o Parque Tecnológico. Hoje 
celebramos uma parceria para o 
estudo do VLT, mas com outras 
oportunidades”, disse.

O Diretor Representante Re-
gional Brasil Cone Sul da AFD, 

FOTO: MAYARA NASCIMENTO
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Philippe Orliange, comentou a 
parceria com Guarulhos. “O pro-
jeto de transporte de massa da 
Prefeitura é muito interessante, 
pois há uma visão de desenvolvi-
mento urbano. Estamos inician-
do uma parceria e planejamos 
trazer alguns de nossos peritos já 
no início do ano que vem. Apro-
veito para dizer que temos inte-
resse de sermos parceiros finan-
ceiros de Guarulhos utilizando 
todas as ferramentas que a AFD 
tem disponíveis para financia-
mento. Vamos analisar as possi-
bilidades”, anunciou Orliange.

DA REDAÇÃO - Ao fechar o con-
trato para prestação de ser-
viços de água e esgoto para 
Guarulhos, a Sabesp também 
assumiu o compromisso de 
transferir R$ 50 milhões para 
o município encerrar as ativi-
dades do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Guaru-
lhos (Saae). Segundo a presi-
dente da Sabesp, Karla Bertoc-
co, o valor deve ser suficiente 
para o município implemen-
tar um Programa de Demissão 
Voluntária (PDV) e pagar por 
outros custos de encerramen-
to, mas salientou que os riscos 
relacionados a esse processo 
não são da companhia.

Atualmente, o Saae possui 
cerca de 1.000 funcionários, e 

Sabesp assume compromisso de transferir R$ 50 milhões a Guarulhos
a Sabesp estima que pode ope-
rar os serviços com cerca de 
400 funcionários. Nos primei-
ros seis meses de serviços, a 
partir de janeiro, todo o quadro 
do Saae será cedido à Sabesp, 
o que deve gerar uma despesa 
de R$ 7 milhões por mês. Nes-
se período, a companhia deve 
selecionar até 400 funcioná-
rios que seguirão cedidos. Os 
demais, caso não optem pelo 
PDV, passarão à folha de paga-
mentos do município.

Karla salientou que o 
acordo envolvendo o paga-
mento desse valor inicial ao 
município teve em vista o 
fato de que o município atu-
almente se financiar com os 
recursos arrecadados pela 

A AFD é o banco de desen-
volvimento público inclusivo 
da França, comprometido em 
financiar e prestar assistência 
técnica a projetos que melho-
rem o cotidiano, tanto nos paí-
ses em desenvolvimento como 
nos emergentes, bem como nas 
províncias francesas ultramari-
nas. Também acompanharam a 
assinatura do protocolo de coo-
peração, o secretário de Desen-
volvimento Urbano, Jorge Taiar, 
e o secretário de Transportes e 
Mobilidade Urbana, Giuliano 
Locanto.

Saae e a transferência das 
operações de saneamento da 
cidade poderia impactar no 
município e comprometer o 
cumprimento da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.

O diretor Econômico-
-Financeiro da Sabesp, Rui 
de Britto Álvares Affonso, 
considerou que o contrato 
com a prefeitura de Guaru-
lhos beneficiará o município 
pela suspensão da dívida de 
R$ 2,7 bilhões com a Sabesp 
também acertada. 

Para ele, isso tende a me-
lhorar as perspectivas para 
os covenants de crédito do 
município e permitir a am-
pliação de investimentos em 
áreas carentes da cidade.

Superintendente do 
Saae deixa autarquia
DA REDAÇÃO - O superinten-
dente do Serviço Autônomo 
de Água e Esgotos (Saae) de 
Guarulhos, Ibrahim Faouzi 
El Kadi, foi exonerado a pe-
dido. A mudança foi publica-
da na edição desta sexta-feira 
(14) do Diário Oficial do Mu-
nicípio. Com a saída de Kadi 
da autarquia foi nomeado 
Willian Correa Melges, che-
fe de gabinete da superinten-
dência, para ocupar cumula-
tivamente o cargo.

Kadi estava no cargo des-
de julho deste ano, quando o 
então superintendente, Fran-
cisco Carone, assumiu a presi-
dência da Progresso e Desen-
volvimento S/A (Proguaru).
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Agências bancárias deverão 
disponibilizar cadeira de rodas 
DA REDAÇÃO - As cerca de 180 
agências bancárias de Gua-
rulhos deverão, obrigatoria-
mente, disponibilizar cadei-
ra de rodas para locomoção 
interna de pessoas com defi-
ciência física. A norma cons-
ta no decreto publicado nes-
ta sexta-feira (14) no Diário 
Oficial do município. 

Segundo o texto, as 
agências deverão assegurar 
que suas unidades passem 
a ter uma cadeira de rodas 
em ótimo estado de con-
servação e funcionamento, 
além de sinalizar o local 
onde permanecerão dentro 
do estabelecimento. 

Será obrigatório ofe-
recer informações do uso 
adequado do equipamento 
e a quem o mesmo se des-
tina. Durante o período de 
uso, a cadeira de rodas de-
verá ser manuseada por um 
acompanhante, tanto no in-
terior da agência quanto no 

estacionamento e no acesso 
entre o passeio público e a 
instituição bancária.

A instituição que infrin-
gir o disposto no decreto 
receberá uma notificação 
preliminar para que, no 
prazo de oito dias, regu-
larize a situação, salvo os 
prazos especiais. 

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

FO
TO

: D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

/P
M

G

Centro automotivo

DA REDAÇÃO - A secretária de 
Saúde, Ana Cristina Kantzos, 
recebeu do ministro da Saúde, 
Gilberto Occhi, uma van adapta-
da para pessoas com deficiência 
nesta sexta-feira (14). O repasse, 
efetuado pelo Programa Viver 
sem Limites, do Plano Nacional 
da Pessoa com Deficiência, con-
templou os demais municípios 
do país que possuem um CER 
habilitado (Centro Especializado 
em Reabilitação).

Com capacidade para condu-
zir até três cadeirantes simulta-
neamente, o veículo ficará sob 
gestão e logística do Serviço 
de Transporte Ambulatorial 
da pasta, beneficiando pacien-
tes que estão em reabilitação e 

Ministro da Saúde entrega veículo adaptado para Guarulhos

que necessitam de transporte 
adaptado.  “Isso nos possibilita 
melhorar o acesso das pessoas 
com deficiência aos serviços de 
reabilitação, de forma mais se-

gura e confortável”, destacou a 
secretária. A entrega dessa Van 
adaptada vai reforçar a frota do 
município, que atualmente é lo-
cada e conta com sete viaturas.

Cumbica tem mais da metade dos voos atrasados
DA REDAÇÃO - O GRU Airport – Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, teve nesta sexta-
-feira (14) atrasos relativos aos problemas enfrentados pelas chuvas de quinta-feira (13). Do total de 
partidas feitas a partir da meia-noite dessa sexta-feira, 51%, ou seja, 80 voos saíram pelo menos 30 mi-
nutos após o horário previsto. Foram cancelados cinco voos. Nas chegadas, o índice de atraso ficou em 
34,8%, com 56 areonaves aterrissando mais de meia hora depois da hora marcada. Foram cancelados 
ainda 13 voos que deveriam pousar em Guarulhos.
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Tony Santana fala sobre vice-campeonato 
Estadual do Guarulhense
ALEX BISPO - O sub-16 do 
Clube Atlético Guarulhense 
terminou a temporada 2018 
com o saldo positivo, após 
ficar com o terceiro lugar 
no Campeonato Metropo-
litano e o vice-campeonato 
no Estadual. 

Tony Santana, técnico 
do time, avaliou a tempo-
rada da equipe. “No meu 
ponto de vista fizemos 
uma excelente campanha, 
iniciamos os trabalhos de 
uma forma que não pare-
cia time que iria disputar 
uma competição de alto 
nível pela Federação Pau-
lista de Futsal, desacredi-
tado por muitos, mas com 
o decorrer do Metropolita-

CARLOS ALBERTO FERNANDES (CARLI-

NHOS PONTO DE ENCONTRO) - No últi-
mo final de semana realizamos no 
Ginásio CEU Cumbica as semifi-
nais do Campeonato Guarulhense 
e da Copa Alto Tietê, organiza-
dos por Liga Ponto de Encontro e 
ABCD Pró-Menor.  

Não fosse a generosidade dos 
participantes do Projeto Escola 
360, da Secretaria da Educação, 
não teríamos condições de termi-
nar os torneios em 2018. 

Então, quero agradecer imen-
samente, em nome do futsal e do 

Meus agradecimentos ao Projeto 
Escola 360 da Secretaria da Educação 

no, o time foi criando uma 
identidade e, desde então, 
vimos que o time tinha 
qualidade pra chegar entre 
os primeiros”, disse.

O professor alegou sur-
presa com o desempenho 
dos seus comandados no 
primeiro semestre. “O ter-
ceiro colocado no Metro-
politano sim (surpreendeu) 
devido à forma e as condi-
ções que tínhamos de trei-
namento. Já no Estadual, 
sofremos apenas uma der-
rota na fase de grupos, en-
tão a evolução do time foi 
nítida, com isso sabíamos 
que nos playoffs teríamos 
grandes chances de chegar 
à final”, pontuou.

FOTOS: ALEX BISPO

FOTOS: LUCAS CANOSA

esporte de Guarulhos o Secretário 
João Carlos Pannocchia, o grande 
amigo Paulo Sartori e a todos os 
participantes do Escola 360, que 
são: Ana Rita Castanheira, Sara 
Albuquerque, Gisele Souza, Kilza 
Higa, Ivone Martins, Valéria Ras-
pante, Magda Stievano, Thamyres 
Bindes, Anderson Cavalcante e 
Wânia Karolis. Vocês foram essen-
ciais, não só neste caso, mas tam-
bém em todo ano do Clube Atlético 
Guarulhense, que hoje é defendido 
por 600 atletas na cidade. Obrigado 
por todo apoio!

Por fim, Tony Santana 
falou sobre o planejamen-
to para a próxima tempo-
rada. “Quando montei o 

time no inicio de 2018, já 
foi pensando na temporada 
de 2019. Espero manter a 
maioria no grupo e, com a 

diretoria dando um apoio e 
estrutura, iremos trabalhar 
para brigar pelo título nos 
dois semestres”, finalizou.
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Falta muito para 2019?
Finalizado o Campeonato Bra-

sileiro, e após a ressaca da fi nal da 
Copa Sul-Americana, começa agora a 
temporada de contratações e especu-
lações. É época de vermos os nossos 
craques desfi lando pelos gramados 
europeus e sentir aquela ponta de es-
perança que algum dia eles voltem.

É verdade que ainda temos o 
Mundial de Clubes pela frente, mas 
são todos jogos “estrangeiros” para 
nós, já que nenhum clube nacio-
nal vai participar do torneio e não 
temos a pretensão de “roubar” ne-
nhum craque do River Plate e mui-
to menos do Real Madrid.

Nossa preocupação atual é sobre 
quem dirigirá o time no ano que 
vem, se vamos conseguir contratar 
um goleiro decente ou segurar aque-
le craque que faz a diferença no elen-
co. É época de grudar os ouvidos nas 
rádios e revirar a internet atrás de 
notícias sobre nosso clube.

O Corinthians é o que melhor 
se movimenta, ainda precisa de um 
centroavante e mais meio time, mas 
já deu um passo enorme acertando 
com bons jogadores como Ramiro e 
Richard, e ainda busca Sornoza, Cas-
tan e Luan, todos jogadores que che-
gam para serem titulares.

Se acertar com Sampaoli, o San-
tos também marca um golaço, teori-
camente. A equipe precisa de muitos 
reforços se quiser brigar por alguma 
coisa. Com esse elenco, nem Mouri-
nho e Guardiola juntos dão jeito.

A missão do Palmeiras é a mais 
simples, segurar seus craques e tra-
zer reforços pontuais, para qualifi car 
seu poderoso elenco. Já o São Paulo 

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.

ainda não acordou, não tem um go-
leiro à altura do clube e vai encarar 
uma pré-Libertadores pela frente, 
com um elenco que mal dá conta de 
botar 11 jogadores em campo.

O problema é que enquanto cur-
timos as férias, o futebol no mundo 
todo está no meio da temporada e 
essa diferença entre os calendários 
começa a afetar nosso 2019 desde já. 
No fi nal do ano as grandes equipes 
da Europa que estão jogando mal, e 
as médias e pequenas que pretendem 
elevar seu nível vão atrás de contra-
tar jogadores, e acabam sempre lem-
brando do futebol tupiniquim.

Não conseguimos saber quem 
vai começar o ano defendendo nos-
sos clubes, a qualquer momento 
nossa revelação pode receber uma 
proposta irrecusável e não teremos 
tempo sequer de dar adeus. Muitas 
vezes o treinador começa a pré-
-temporada com um time e, de re-
pente, precisa mudar seus planos e 
correr atrás de peças para repor as 
que foram vendidos.

Adequar nosso calendário aos 
europeus é uma necessidade. Única 
chance dos clubes fazerem um pla-
nejamento da temporada e conse-
guir cumpri-lo sem sustos, começar 
e terminar um campeonato com a 
mesma equipe e se reforçar apenas 
nas posições mais carentes.

O nível do nosso campeonato 
cai a cada ano mas parece que a 
CBF e os clubes preferem continu-
ar na base do improviso, vai com o 
que tem e depois tenta arrumar a 
casa. Enquanto isso varremos a su-
jeira para baixo do tapete.

SEÇÃO DE ESPORTES

97380-7685
ANUNCIE AQUI

FINAL DE SEMANA

APARTAMENTOS DE ALTO PADRÃO
NA VILA ROSÁLIA

Incorporadora: Cia São Paulo
Tels: 98635-0125 / 2086-7403 / 3811-9821

Piscina com Raia de 25 km e com deck molhado
Salão de festas, jogos e brinquedoteca
Espaço Gourmet/ Mulher
Elevador privativo
Gerador
Quadra
Fitness

ÚLTIMAS

DISPONÍVEIS!
UNIDADES

Estilo Neo Clássico   Altíssimo Padrão
Segurança digitalizada Guaritas blindadas

Localização Privilegiada e Tranquila

AV. SÃO BENTO, 140
V I L A  R O S Á L I A             G U A R U L H O S

202 e 405 m²
4 e 8 vagas

RESIDENCIAL
AMÁVEL



PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 43

VCC
METERACOLHER

MURIELSACA

ESTUDIOBR
IIEFIGIE
CACAORATA

COLICARENAL
TRENATD
EARITOO

MURUROARES
ARLPASMA

PETALAPC
PIORABSOA
FALECONOSCO

AMARELAS

(?)-rolhas,
ferra-

menta do 
sommelier

Grande, 
em

espanhol

Sala prepa-
rada para
gravação
musical

(?) Bueno,
piloto cam-

peão de
Stock Car

Indicador
de pureza
dos anjos

(Rel.)

Por (?):
neste

momento 

"(?) de 
Menti-
rinha",

comédia

Animal 
de abate-

douros 

Parte de
rosas

usada em
saladas

Transporte
urbano
sobre
trilhos

De mau a
(?): em
declínio

Arcano 19
do tarô

(Esoter.)

Neste
lugar 

(?) bem:
causa
bom
efeito

Link de
contato
direto 

de sites

"Páginas 
(?)", antiga

lista
telefônica

"Cara" da
moeda
Ar, em
inglês

Capital do Quilombo dos Palma-
res (Hist.)

(?) Angeles,
cidade

Ambiente de vida de
animais 

Lagarto
brasileiro

Estado cortado pela 
falha geológica de San

Andreas
(EUA)

(?) Luís, 
futebolista
Fruta com 
vitamina C

Gafe
(pop.)
Comer,

em inglês

Cervídeo 
da Lapônia
Formatura 
ou batismo

Surpresa;
admirada

Faina;
trabalho

Direção da queda livre
Prática complementar

de reabi-
litação

Dor
associada
a cálculos
Atol que
foi local
de testes
nucleares
da França

Introme-
ter-se

Dona do
cão Cora-
gem (TV)

3/air — eat. 4/gran — teiú. 6/muriel.

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

EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)
Armação de fábrica a partir de R$ 49,99.

Desconto especial para aposentados e pensionistas.
Lentes acrílicas até 2.00 graus de visão simples incolor R$ 49,99.

Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima

Mega Fábrica de Óculos

EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)

FOTO: DIVULGAÇÃO

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.

21 MAR.
20 ABR.

21 ABR.
20 MAI.

21 MAI.
20 jUN.

21 jUN.
21 jUL.

22 jUL.
22 AGO.

23 AGO.
22 SET.

23 SET.
22 OUT.

23 OUT.
21 NOV.

22 NOV.
21 dEz.

22 dEz.
20 jAN.

21 jAN.
19 fEV.

20 fEV.
20 MAR.

HOrÓscOpO omaR caRdoso Filho    |   www.omarcardoso.com.br

Suburbicon – Bem-Vindos ao 
Paraíso analisa o racismo

DiVUlgAçãO

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

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

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

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

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

Desde a coletiva do filme 
em Veneza, divulgada para 
todo o mundo por corres-
pondentes das maiores agên-
cias de notícias, Clooney e 
Damon não se cansam de 
explicar que, embora tenha 
tudo a ver com o neoconser-
vadorismo e a onda racista 
que tem emanado da Casa 
Branca, Suburbicon não nas-
ceu exatamente como uma 
reação da dupla – ator e dire-
tor – à presidência de Donald 
Trump. Liberais de carteiri-
nha, Clooney e Damon admi-
tem que foram atropelados 
pela candidatura e vitória de 
Trump.             (aGÊNcia estado)
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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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SAGITÁRIO: Os astros muito o beneficiarão em todos os sentidos. Todavia, 
continue zelando pela saúde e prevenindo-se contra acidentes e inimigos 
ocultos. Sorte no amor. Apegue-se às pessoas que estão ao seu redor.
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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 
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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 
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ÁRIES: Uma atitude corajosa será fundamental para 
combater difi culdades. Alguns debates por incompatibi-
lidade de gênios farão com que aja de forma hostil. 

TOURO: Carregue consigo a esperança, pois coisas boas e 
inimagináveis podem ocorrer. Com forte elevação no seu 
moral conseguirá atingir bons níveis nas suas intenções. 

GÊMEOS: Seguirá com muito mais regularidade neste 
momento, Tudo devido ao planeta mais excêntrico do 
sistema solar Mercúrio. 

CÂNCER: O seu brio estará extremamente elevado 
durante este dia. Aqueles que te são próximos estarão 
mais ressentidos. 

LEÃO: Iniciará seu dia com tranquilidade, precisa desfrutar 
das grandes oportunidades para servir-se do máximo da 
sua capacidade de conquistar. 

VIRGEM: Com facilidade auferirá o que cobiça, este será 
o seu dia sob prestígio assertivo do planeta Mercúrio. 
Inobstante realize o que puder. 

LIBRA: A gigante do sistema solar conceberá com que 
se distancie de muitos dos que lhe são próximos isso te 
transportará para identifi car as adversidades para decidir. 

ESCORPIÃO: Ostentará uma afeição não tão bruta no 
curso deste dia por poucos colegas. Não seja facilmente 
provocado.

SAGITÁRIO: Viverá com um comportamento mais cortês 
arranjando uma transmutação o seu benévolo carisma em 
um instrumento forte nos afazeres. 

CAPRICÓRNIO: Será bastante efusivo neste dia podendo 
modifi car seu temperamento em um mecanismo interes-
sante no seu trabalho. 

AQUÁRIO: O teu comportamento irá mexer muito com as 
coisas que acontecem durante o seu dia, porém não faça 
nada fora do normal. 

PEIXES: Empenhar para regular um cenário complexo no 
decorrer desta época irá lhe produzir bastante incomodo 
expondo-se para conceber impasses de vitalidade.

DA REDAÇÃO - Neste domingo 
(16), a partir das 13h, acon-
tecerá a 18ª edição do “Natal 
na Praça”. A iniciativa é da 
Associação dos Moradores 
Unidos do Jardim Tranquili-
dade, com apoio da Secreta-
ria da Cultura e da Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima. A 
programação contará com o 
Papai Noel na Praça e muita 
música ao vivo. Além da che-
gada do bom velhinho, di-
versas atrações acontecerão 

como a disponibilização de 
brinquedos para as crianças, 
como pula-pula e piscina de 
bolinhas.

No local ainda serão dis-
ponibilizadas barracas de 

‘Natal na Praça’ chega a 
18ª edição neste domingo

Serviço:
Data: Domingo (16)
Horário: às 13h
Local: Praça Nossa Senhora de Fátima, no Jardim Tran-
quilidade.
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lanches, refrigerantes e pi-
colés. As crianças também 
serão presenteadas com kits. 
O evento acontecerá na Pra-
ça Nossa Senhora de Fátima, 
no Jardim Tranquilidade.
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CURSO

CLASSIFICADOS

SERVIÇOS

IMÓVEIS

VEÍCULOS

NEGÓCIOS

Contrata-se

Dinheiro

Oportunidade

Relax

Sítios e Chácaras

Temporada
Vende-se

REPRESENTANTE
Comercial  Tempo Livre . 
Fs.: 2406-1339/  98945-
7791
EMPRESA ADMITE
Auxiliar de escritório. 
Exigência residir próximo 
Vl Galvão-Guarulhos. 
Curriculum para dmpabril@
gmail.com
VENDEDOR (A)
Auto peças c/ exp. balcão 
enviar cv p/ contato@
chucar.com.br

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

PRAIA GRANDE
Alugo Casa , a partir de 
Janeiro. Reserve p/ o car-
naval . F.: (11) 97765-0328

APROVO CRÉDITO
3 Mil a 350 Mil, pontuação 
baixa Aumento !  Nome 
Sujo Resolvo ! F.: 4211-
1400

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

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

ANUNCIE AQUI
97380-7685ANUNCIE AQUI

97380-7685
ANUNCIE AQUI
97380-7685

ANUNCIE AQUI
97380-7685

www.fmetropolitana.com.br

11 4210-1371

FALE COM 
NOSSA REDAÇÃO

Aluguel de Máquina

Informática

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

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Consertamos Pcs., 
notbooks, impressoras 
em geral. Tx R$ 50,00 
F:94672-8044 whats

EVELLYN 50a.
Ela esta de Volta !, p/ fazer 
amor gostoso. Atend.  7:00 
as 18hrs. Reg. Cumbica. 
Marcar dia  Antecipado  
99670-0958

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

LICENCIAMENTO
ATRASADO!!!!!
Parcelamos Todos 

os débitos 
do seu veículo

Tels: 2440-6425 ou 4963-0569

ATÉ 12X CARTÃO OU 
18X NO CHEQUE

Jeep Willys Ford original 4 
Cil.tracao.4+4.ano 76 
doc.ok valor 18.mil ac.troca
Tel.948940999

VENDA DE TERRENO
Terreno de 
2.200 m2 ao 
lado do 
Galpão R$ 
600 mil aceita 
parte permuta 
F.:99621-0426
/ 95586-7732 

2

1

CHÁCARA IGARATÁ
Stº Isabel c/ou s/ casa  A 
partir de R$ 6.000,00 de 
entrada e prestações a 
partir de R$ 300,00 por mês  
Telefones: (011) 4328-5097 
/ 96717-5097 / 96344-3373
APTO V. RIO DE JANEIRO
Av. Salgado Filho, 3938, 
120 Mil.  Fs. 2442-9746/ 
95406-7232 whats.
CASA RECREIO S. JORGE
2 dorms., sala, coz. gar. 2 
autos. 100 Mil. F.: 96094-
1957
GALPÃO JD. S. JOÃO
na Avenida 130mts², 180 
Mil. F.: 96094-1957

PRISMA 2012
1.4,completo, doc ok., 
Lindo ! F.: 96970-4462

CASA TABOÃO GRU.
Terreno 6x25 c/ 3 casas e 
c/gar p/ 2 autos. 280 Mil. F.: 
2469-3605/ 97423-5226.
APTO. JD. MUNIRA
2 dorms., Quitado .85 Mil, 
ac. auto F.: 2466-5691/ 
98347-5803

FOTO: HÉLVIO ROMERO/ESTADÃO
DA REDAÇÃO - A Justiça Federal 
em São Paulo colocou nesta 
sexta-feira (14), o ex-presi-
dente Lula no banco dos réus 
por lavagem de R$ 1 milhão 
em negócio na Guiné Equa-
torial, envolvendo o grupo 
brasileiro ARG. Na denúncia, 
a força-tarefa da Operação 
Lava Jato, do Ministério Pú-
blico Federal, em São Paulo, 
aponta que os valores foram 
dissimulados na forma de do-
ação ao Instituto Lula. As in-
formações foram divulgadas 
pelo Ministério Público Fede-
ral em São Paulo. A acusação 
é subscrita por 11 procurado-
res da República.

Lula está preso desde 7 de 
abril deste ano em Curitiba. 
O petista já foi condenado 
a 12 anos e um mês de pri-
são por corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro no caso 
triplex do Guarujá. O ex-
-presidente responde ainda 

Lula vira réu por lavagem de R$ 1 
milhão em negócio na Guiné Equatorial

a outras duas ações penais 
perante a Justiça Federal do 
Paraná. Uma sobre supostas 
propinas da Odebrecht – um 
terreno que abrigaria o Insti-
tuto Lula e um apartamento 
vizinho ao imóvel do petista 
em São Bernardo do Campo 
–  e outra sobre reformas no 
sítio de Atibaia.

Segundo a Lava Jato, o 
pagamento teria sido feito 
depois que o ex-presidente, 
‘usufruindo de seu prestígio 
internacional, infl uiu em 
decisões do presidente da 
Guiné Equatorial, Teodoro 
Obiang, as quais resultaram 
na ampliação dos negócios 
da empresa no país africano’.

Justiça de Goiás 
determina prisão 
de João de Deus
DA REDAÇÃO - A Secretaria de 
Segurança Pública de Goiás 
confi rmou que o Tribunal de 
Justiça de Goiás acatou o pe-
dido do Ministério Público de 
Goiás (MP-GO) e determinou 
a prisão do médium goiano 
João Teixeira de Faria, o João 
de Deus. Ele é alvo de denún-
cias de abusos sexuais. Como 
o processo tramita em segre-
do de Justiça, o MP-GO não 
vai se manifestar.

Até esta quinta-feira, a for-
ça-tarefa criada pelo Ministé-
rio Público estadual para apu-
rar as acusações de abusos 
sexuais contra João de Deus 
havia recebido 330 mensa-
gens e contatos por telefone 
de mulheres que afi rmam 
ser vítimas de crimes sexuais 
praticados pelo médium.

O médium de 76 anos 
fundou, em 1976, a Casa 
Dom Inácio de Loyola no 
município goiano de 12 mil 
habitantes.

Temer assina 
extradição de 
Cesare Battisti
DA REDAÇÃO - O presidente 
Michel Temer assinou nesta 
sexta-feira (14) a extradição do 
italiano Cesare Battisti, conde-
nado à prisão perpétua em 
seu país. A medida foi confi r-
mada pelo Palácio do Planalto. 
Ontem (13), o ministro do Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
Luiz Fux já havia determina-
do a prisão do italiano.

Em 1988, Battisti foi con-
denado na Itália por quatro ho-
micídios cometidos quando in-
tegrava o grupo Proletariados 
Armados pelo Comunismo. 
Ele chegou ao Brasil em 2004, 
onde foi preso três anos depois.

Com a decisão de Temer, a 
Itália consegue algo que vinha 
pedindo ao governo brasileiro 
há oito anos. O governo italia-
no pediu a extradição de Bat-
tisti, aceita pelo STF. Contudo, 
no último dia de seu mandato, 
em dezembro de 2010, o então 
presidente Lula decidiu que 
Battisti poderia fi car no Brasil.
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