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Cotações Selic (ano)
Bovespa Dólar Euro

6,5% R$  954
Salário Mínimo 181

Disque-Denúncia A grande maioria das pessoas é contra o pancadão, depois de 
uma longa tramitação dentro da Câmara a gente conseguiu 
aprovar esse projeto”, Eduardo Barreto, vereador

-1,20%
86.399

‘Blitz da Lei Seca’ registra 
queda no índice de 

embriaguez ao volante

Exposição ‘Nasceu!’ 
retorna ao Parque 

Shopping Maia

Mais de 30% dos pacientes faltaram 
em mutirão para zerar fi las de exames
Criado para eliminar a espera por exames como de sangue, urina e fezes, a iniciativa já convocou 34.076 pessoas cadastradas 
nas Unidades Básicas de Saúde de Guarulhos para realizar as coletas, das quais 11.278 faltaram na data marcada Pág. 6
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Cidade oferece piscinas públicas 
para a população se refrescar no calor
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Guarulhenses devem começar a receber 
carnê do IPTU a partir do dia 2 de janeiro 
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Aeroporto de Guarulhos registra 
cinco dias consecutivos 
de atrasos em voos 
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-0,26%
R$ 3,89

-0,07%
R$ 4,42
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Ausência em reuniões 
escolares pode 
acarretar em processo 
judicial aos pais

Segundo dados escolares, entre 
60 e 80% dos pais não compare-
cem às reuniões escolares de seus 
fi lhos. O número é maior quando 
se trata de crianças pequenas. Há, 
inclusive, casos onde nenhum dos 
pais compareceu às reuniões e 
nem mesmo enviaram algum re-
presentante em seu lugar, durante 
todo o ano letivo.

De acordo com o artigo 932, I, 
do Código Civil, os pais são respon-
sáveis civis pelos fi lhos menores 
que estiverem sob sua autoridade e 
em sua companhia. Não compare-
cer a essas reuniões para se inteirar 
da situação da criança, pode acarre-
tar futuramente um processo civil 
contra o responsável, sobretudo, se 
algum problema for causado pelo 
seu fi lho menor dentro da escola.

As atas dessas reuniões podem 

AMBIENTE - Derramamento de óleo atinge o Parque Natural Municipal Barão de Mauá, em Magé (RJ)

ANOTE
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ser utilizadas em processos judi-
ciais por juízes, promotores de jus-
tiça e advogados em casos de ocor-
rência de bullying, por exemplo. O 
documento ajuda na análise dos ju-
ízes porque apontam um início de 
prova de possível desídia por parte 
de alguns pais e mães que não pro-
curam se inteirar concretamente da 
situação de seus fi lhos. A ausência 
acarreta em prejuízos efetivos para 
o desenvolvimento escolar e do tra-
balho adequado por parte da escola.

Ocorrendo um caso de bullying, 
tanto a responsabilidade dos pais 
como a da escola pode ser objeto 
de avaliação judicial e isso pode 
ter consequências jurídicas muito 
negativas para quem for eventual-
mente responsabilizado - inclusive, 
com repercussões na vara da infân-
cia e da juventude e no patrimônio 
dos envolvidos.

Portanto, nada de subestimar 
as reuniões de pais. Elas são im-
portantes para o desenvolvimento 
e acompanhamento das crianças e 
adolescentes e facilitam o trabalho 
da escola. Caso estejam impossibi-
litados de comparecer por motivos 
de trabalho ou outras questões, é 
recomendável enviar algum repre-
sentante de sua confi ança em seu 
lugar. Assim como a escola tem 
o seu papel e responsabilidades, 
os pais também os tem. Estando 
em dia com as suas obrigações, os 
pais evitam problemas futuros e a 
criação de eventual prova contra si 
mesmo de omissão em uma discus-
são judicial que possa envolver seu 
fi lho no colégio.

Assim como a escola tem o 
seu papel e responsabilidades, 
os pais também os tem

      Para celebrar 
o Dia Nacional 
dos Cegos, a 
Subsecretaria de 
Acessibilidade e 
Inclusão, vinculada 
a Secretaria de 
Direitos Humanos, 
realizou na tarde 
desta quinta-feira 
(13), em sua sede, 
localizada na Alberto 
Hinoto Bento, 49 – 
Macedo, um encontro 
com os alunos que 
frequentam o projeto 
Práticas Educativas 
para Inclusão Social 
– PEIS.

      Com pouco mais 
de 600 visualizações 
no YouTube, o vídeo 
da música “Tudo 
bem ser diferente”, 
composta pelos 
alunos do 3º ano 
da EPG Dorcelina 
de Oliveira Folador, 
no Bairro dos 
Pimentas, já caiu 
no gosto daqueles 
que apreciam um 
trabalho pedagógico 
feito com muita 
dedicação. A letra da 
música, que recebe 
o mesmo nome do 
projeto anual da 
unidade escolar, 
foi composta pelos 
próprios alunos, 
durante as aulas de 
música do professor 
Rafael Artur dos 
Santos.
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Marcando posição
Com sete votos petistas, 

Marcelo Seminaldo amar-
gou a segunda derrota pela 
disputa da presidência da 
Câmara de vereadores de 
Guarulhos. Sua candidatu-
ra foi mais para marcar po-
sição e não deixar Jesus fa-
zer barba, cabelo e bigode.

Preparada
Em 2019, a presidenta 

do PT Local, vereadora 
Genilda Bernardes, deve 
encabeçar o “Lula Livre” 
em Guarulhos. A intenção 
é não deixar a militância 
esfriar. Para isso ela já 
conta com o apoio de in-
tegrantes do PC do B, do 
PCB, do PSOL e de diver-
sos movimentos socias 
como: MTST, Fórum de 
Moradia entre outros. A 
oposição ao Governo local 
deverá ser planejada já no 
início do ano.

PODE Subir
O vereado João Dárcio 

(PODEMOS) assumirá a vi-
ce-presidência estadual do 
seu partido; o presidente 
estadual será Mario Covas 
Neto. Assim, João Dárcio 
vai se consolidando sua fi-
gura dentro da legenda. 

Água e óleo
As possíveis fusões en-

tre partidos reunirão em 
Guarulhos gregos e baia-
nos. Pensamentos tão anta-
gônicos que muitos políti-
cos mudarão de legendas. 
Alguns já estão de malas 
prontas. PPS e REDE é um 
bom exemplo disso.

DIRETO E RETO
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ROBERTO SAMUEL
tblcomunicacao@gmail.com
www.facebook.com/tribuna.robertosamuel

Com Penas Brancas
O comando do PSDB lo-

cal está bem cobiçado. O 
empresário João Thomaz 
já lançou sua candidatura e 
está correndo para filiar o 
maior número de pessoas, 
mas ele deve enfrentar a 
experiência de 7 mandatos 
do vereador Geraldo Celes-
tino, que também almeja a 
presidência do ninho tuca-
no.  A empresária Fran não 
esconde que poderá se fi-
liar ao PSDB para disputar 
o comando do ninho. 

Jesus está voltando
Jesus retorna ao coman-

do da Câmara com tarefas 
difíceis: mudar o Legisla-
tivo para prédio próprio e 
manter os vereadores com 
o atual número de asses-
sores. Jesus entende que 
pelo tamanho da cidade, o 
parlamentar necessita des-
ses auxiliares para prestar 
um serviço adequado. Ele 
ainda lembra que os vere-
adores tinham direito a 20 
assessores e isso foi reduzi-
do para os atuais 15 depois 
que o Ministério Público 
pediu a diminuição de car-
gos comissionados na Câ-
mara.

Não é cedo
Diante das dificuldades 

para a divulgação dos no-
mes e propostas dos candi-
datos a deputados, os que 
sonham em ser vereador já 
estão se coçando para di-
vulgar seus nomes. Essas 
ações devem ficar ainda 
mais intensas já em feve-
reiro de 2019.

PONTO
DE VISTA

LÉLIO BRAGA CALHAU
Promotor de Justiça do 
Ministério Público de Minas 
Gerais

DE VISTA
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Blitz da Lei Seca registra queda no 
índice de embriaguez ao volante

DA REDAÇÃO - Com cinco me-
ses de atuação em Guarulhos, 
a quinta edição da Blitz Inte-
grada da Lei Seca compro-
vou uma tendência que está 
se verificando ao longo das 
operações: as ocorrências de 
alcoolemia estão diminuindo 
gradativamente na cidade. 
Nesta quinta edição foram 
contabilizados 12 casos de 
embriaguez ao volante, con-
tra 42 na quarta. Na terceira 
operação foram registrados 
51 casos, contra 52 na segun-

da edição da blitz. O maior 
índice registrado foi de 58 
casos, na primeira ação.

Nesta edição, apenas dois 
casos criminais foram regis-
trados (infratores conduzi-
dos ao 1º DP). Ao todo foram 
fiscalizados 682 condutores, 
com 117 autuações realiza-
das e 38 Carteiras Nacionais 
de Habilitação (CNHs) reco-
lhidas. A ação aconteceu na 
sexta feira (14) e madruga-
da de sábado (15), em cinco 
pontos simultâneos.

Aeroporto de Cumbica registra cinco 
dias consecutivos de atrasos em voos 
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LUCY TAMBORINO - O GRU Air-
port – Aeroporto Internacio-
nal de São Paulo, em Cumbi-
ca, registrou ontem o quinto 
dia de atrasos consecutivos 
em voos. O fato foi motivo 
de reclamação de passageiros 
nas redes sociais. De 0h até às 
16h de ontem, o número de 
atrasos chegou a 49 dos 473 
embarques e desembarques 
previstos para o período.

No domingo os números 
foram ainda maiores do total 
de 519 voos previstos entre 0h 
e 19h, 88 ou 17% deles atrasa-
ram em Cumbica, segundo in-
formou a concessionária que 
administra o terminal. 

Os atrasos foram inicial-
mente atribuídos pela con-
cessionária à chuva de quin-
ta-feira (13). Os reflexos se 
estenderam desde sexta-feira 
(14) e permaneceram até on-
tem como “efeito cascata”. 

Ao final do dia a concessio-
nária informou que a situação 

foi normalizada tanto para par-
tidas quanto para chegadas.
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Guarulhenses devem começar a receber 
carnê do IPTU a partir do dia 2 de janeiro 
LUCY TAMBORINO - O carnê para 
o pagamento do Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) deve ter seu primeiro 
lote enviado logo no segundo 
dia de 2019. As informações 
são da Secretaria da Fazenda. 

Promessa de campanha 
em 2017, o valor será conge-
lado para quem não tem dé-
bitos com a prefeitura. “Este é 
um compromisso que estabe-
lecemos na campanha e man-
teremos até o fi nal de nosso 
mandato, lembrando que 
há descontos também para 
quem faz o pagamento à vis-
ta”, destacou o prefeito Guti.

O valor arrecadado com o 
tributo na cidade é investido 
em serviços (obras de infraes-
trutura, pavimentação, entre 
outros) e equipamentos man-
tidos pela Prefeitura de Gua-
rulhos. Cerca de 25%, no mí-
nimo, da receita com o IPTU 

Ranking estadual aponta Guarulhos como segundo
município do estado em consumo energético

Última ofi cina sobre a revisão da 
Lei do Uso, Parcelamento e 
Ocupação do Solo acontece hoje

DA REDAÇÃO - Guarulhos é a 
segunda cidade do estado em 
consumo energético, fi cando 
atrás apenas da capital. A cons-
tatação faz parte do Ranking 
Paulista de Energia divulgado 
pela Secretaria de Energia e 
Mineração de São Paulo que 
apontou o município a frente 
das cidades de Campinas, San-
to André e Paulínia.

O Ranking Paulista de 
Energia apresenta o consu-
mo de eletricidade, gás natu-
ral, gás comprimido, etanol 
e derivados de petróleo dos 
645 municípios paulistas. 
Segundo o levantamento, 
em eletricidade Guarulhos 
consome 3.175.477 mega-
watt-hora (MWh), etanol 
159.102.755 litros, derivados 
de petróleo 2.257.647 tonela-
das, representando uma par-
ticipação de 6,32% no estado.

Diferentemente do Anuá-
rio que apresenta o consumo 

DA REDAÇÃO  - O CEU Pimentas 
recebe hoje, a última ofi cina 
para discussão sobre o Projeto 
de Lei do Uso, Parcelamento e 
Ocupação do Solo, promovida 
pela Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano. Os encontros 
têm como objetivo divulgar os 
avanços realizados na revisão 
da legislação em pauta e ouvir 
a opinião da população, a fi m 
de colher outros dados do ter-
ritório sob a perspectiva dos 
munícipes, que contribuem 
na construção do diagnóstico 
sobre o uso e ocupação do ter-
ritório e, consequentemente, 
na elaboração dos estudos rela-
tivos à proposta da nova Lei de 
Zoneamento.

Nas ofi cinas são apresen-
tados ao público os principais 
pontos a respeito da lei, além 
de esclarecimentos sobre como 
funciona o processo interno 
para a elaboração de propostas, 

dos municípios apenas em 
tonelada de óleo equivalen-
te (toe), no ranking os dados 
de eletricidade são apresen-
tados em megawatt-hora 

são destinados para a Manu-
tenção e Desenvolvimento do 
Ensino (MDE), outros 15% no 
mínimo são destinados para 

fi nanciar ações e prestação de 
serviços na área da saúde, e 
5% são destinados para a Câ-
mara Municipal.

que envolvem análise de mate-
riais, verifi cação da ocupação 
do território, vistorias, conver-
sas com outros setores da Pre-
feitura, palestra e capacitações.

Para auxiliar na refl exão 
proposta sobre o território, fo-
ram apresentadas as seguintes 
questões: Onde Moro? Onde 
trabalho? Onde meus fi lhos es-
tudam? Como é localização dos 
equipamentos públicos (como 
saúde, educação, etc)? Quais 
destes equipamentos eu utilizo 
em relação à minha moradia? 
Quais os locais eu frequento 
para as atividades do dia a dia 
(compras, lazer, etc)?

O objetivo do questionário 
é fazer com que o munícipe 
possa perceber a necessidade 
de realizar a identifi cação de 
áreas comuns na cidade. O 
evento é gratuito e aberto ao 
público, sem a necessidade de 
inscrição prévia.

(MWh), o gás natural e o gás 
comprimido em metros cú-
bicos (m³), o etanol em litros 
(l) e os derivados de petróleo 
em toe.

Estão abertas as inscrições para 
treinamento de condutores e 
auxiliares do transporte escolar
DA REDAÇÃO - A Secretaria de 
Direitos Humanos, por meio 
da Subsecretaria de Acessibi-
lidade e Inclusão (SAI), rea-
lizará na segunda quinzena 
de janeiro, na sede da SAI, 
localizada na Rua Alberto 
Hinoto Bento, 49 – Macedo, 
treinamento e orientação 
para condutores e auxiliares 
do transporte escolar de pes-
soas com defi ciência e mobi-
lidade reduzida.

O transporte escolar é 
uma das especializações 
com maior procura pelos 
condutores que querem 
se profi ssionalizar e uma 
formação adequada, tanto 
para o trato do aluno com 
defi ciência, como daquele 
que não possui defi ciência. 
A iniciativa é fundamental 
ao profi ssional dessa área, 

que precisa estar preparado 
para o alto nível de atenção 
e responsabilidade necessá-
rios para o desempenho da 
atividade.

A formação terá car-
ga horária de oito horas e 
apresentará o histórico so-
bre a pessoa com defi ciên-
cia, além das terminologias 
corretas para o devido tra-
tamento desse público. Os 
presentes terão a oportuni-
dade de vivenciar as situa-
ções do cotidiano da pessoa 
com defi ciência, por meio 
de uma vivência.

As vagas são limitadas. 
Para se inscrever, o interes-
sado deverá acessar o link 
https://goo.gl/forms/. Os 
inscritos receberão a confi r-
mação da data da formação 
por telefone e e-mail.

FOTO: ALAN WHITE/FOTOS PÚBLICAS
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Altas temperaturas aumentam o consumo 
de água e bairros ficam sem abastecimento
MAYARA NASCIMENTO - Com a 
aproximação do verão e as 
altas temperaturas, o consu-
mo de água aumenta. Seja 
para tomar banhos mais 
demorados para refrescar, 
para beber ou para encher 

a piscina para as crianças 
brincarem. Em alguns bair-
ros da cidade já falta água 
devido a grande demanda.

Na última semana os mo-
radores dos bairros Jardim 
Valéria, Portal Flora, Jardim 

Guilhermino e Residencial 
Bambi ficaram sem água nas 
torneiras de casa por mais de 
três dias. Devido ao alto con-
sumo, os reservatórios que 
abastecem as regiões atingi-
ram um nível muito baixo, 
ocasionando uma interrup-
ção na distribuição de água.

O Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto (Saae) de 
Guarulhos informou que 
fará um reforço no abaste-
cimento dos bairros e que 
acompanhará o consumo 
dos bairros. É importante 
que os moradores economi-
zem para que todos da ci-
dade tenham água em suas 
residências. 

A onda do calor deve 
continuar forte nessa se-
mana em Guarulhos, já que 
as máximas devem ficar 
entre 34°C e 35°C, segundo 
o Climatempo. 

Cidade tem três piscinas 
públicas para população 
se refrescar no calor
LUCY TAMBORINO - Uma opção 
para driblar o forte calor dos 
últimos dias é aproveitar 
uma das piscinas públicas 
que a cidade oferece. Atu-
almente três piscinas estão 
abertas para população nos 
Centros Educacionais Uni-
ficados (CEU) Presidente 
Dutra, Ottawa e Bambi. Elas 
estão disponíveis para os 
alunos dos complexos e para 
população nos finais de se-
mana, das 10h às 16h.

No total, a cidade possui 
nove piscinas públicas que 
funcionam dentro dos CEUs, 
além do Centro Municipal de 
Medicina Desportiva e Rea-
bilitação Oswaldo de Carlos 
(CEMMDEROC) e do Centro 
Social Esportivo João do Pulo 
- essas duas últimas funcio-
nam exclusivamente para 
as aulas de natação e hidro-
ginástica dos alunos que já 
estão inscritos.

Prefeitura deve publicar 
licitação para implantação 
de uma república jovem
LUCY TAMBORINO - A prefeitu-
ra deverá publicar no início 
de 2019 um novo edital para 
a implantação de uma repú-
blica jovem na cidade. Após 
declínio da empresa anterior 
que prestaria o serviço no mu-
nicípio, técnicos da Secretaria 
de Desenvolvimento e Assis-
tência Social estão realizando 
adequações no documento.

Segunda a pasta, apenas 
uma organização da socieda-
de civil apresentou proposta 
para executar o serviço neste 
ano. Selecionada, declinou em 
seguida, alegando questões 
de ordem técnica. “Hoje não 
existe esse serviço na cidade. 
O que estamos propondo foca 
naqueles usuários que saem 
das casas abrigo e não têm 
para onde ir”, explicou Alex 
Viterale, secretário de Desen-
volvimento e Assistência So-
cial, durante audiência públi-
ca da LOA 2019.
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Câmara aprova PL que proíbe 
a realização de ‘pancadões’

LUCY TAMBORINO - A Câmara 
Municipal aprovou um proje-
to de lei que proíbe a prática 
dos chamados pancadões. Se 
o PL for sancionado pelo pre-
feito, a Guarda Civil Munici-
pal (GCM) deve ganhar a auto-
nomia para coibir essa prática. 

“A grande maioria das 
pessoas é contra o pancadão, 
depois de uma longa tra-
mitação dentro da Câmara 
a gente conseguiu aprovar 
esse projeto”, comemorou 
o vereador Eduardo Barreto 
(PCdoB), autor do PL. 

A proposta pretende proi-
bir a emissão de ruídos sono-
ros provenientes de aparelhos 
de som portáteis ou instalados 
em veículos automotores esta-
cionados em vias, logradouros 
públicos ou em áreas particu-
lares de estacionamento direto 
de veículos por guia rebaixa-

da, provenientes de aparelho 
de som de qualquer natureza 
e tipo, ainda que acoplados à 
carroceria ou rebocados pelos 
veículos.

O descumprimento da lei 
pode acarretar ao infrator, 
uma multa de 1.000 Uni-
dades Fiscais de Guarulhos 
(UFG), se aplicada hoje o va-
lor seria de quase R$ 3,2 mil. 
Na primeira reincidência o 
valor deverá ser pago em do-
bro e quadruplicado a partir 
da segunda.

Segundo Barreto, o capi-
tal arrecado com as multas 
deverá  compor um fundo 
municipal. “Acredito que o 
valor pode ser usado para 
aquisição de motocicletas e 
viaturas, da melhor manei-
ra que o secretário da pasta 
possa enxergar as necessida-
des da pasta”, destacou.

Banco de Leite ganha nova 
sede na Vila Pedro Moreira
DA REDAÇÃO - A partir desta 
quarta-feira (19), o Banco de 
Leite Humano de Guarulhos 
(BLH) passará a atender em 
novo endereço: travessa Orsi, 
47, na Vila Pedro Moreira. A 
nova sede funcionará de se-
gunda a sexta-feira, das 7h às 
17h, oferecendo mais espaço 
e conforto para a população.

O local contará com uma 
recepção mais espaçosa; con-
sultório médico; laborató-
rio onde serão realizadas as 
análises microbiológicas do 
leite materno coletado; além 

de salas específi cas para: or-
denha, recebimento do leite 
ordenhado cru, higienização 
de materiais, esterilização, 
pasteurização e coleta de san-
gue, procedimento que antes 
era feito no próprio consultó-
rio por falta de espaço. Além 
disso, a nova sede conta com 
anfi teatro para realização de 
palestras e cursos.

O Banco trabalha na pro-
moção e incentivo à ama-
mentação, oferecendo orien-
tações e acompanhamento às 
mulheres.  
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Guarulhos poderá ter Fundo Municipal de Proteção Animal
LUCY TAMBORINO  - O projeto 
de lei do Fundo Municipal de 
Proteção Animal foi aprova-
do pelo legislativo da cidade e 
agora deve seguir para a san-
ção do prefeito Guti. De auto-
ria do vereador Wesley Casa 
Forte (PSB), o projeto busca 
a captação de verbas e par-
cerias para ampliar o atendi-
mento de animais na cidade. 

O fundo tem por fi nalida-
de captar e aplicar recursos 
visando o fi nanciamento, 
investimento, expansão, im-
plantação e aprimoramento 
das ações voltadas ao amparo, 
proteção e bem-estar dos ani-
mais, por meio de parcerias e 
convênios com clínicas vete-
rinárias, associações, ONG’s, 
e entidades protetoras de 
animais. Além disso, O fun-

do será vinculado ao Departa-
mento de Proteção Animal da 
Secretaria de Meio Ambiente.

Os recursos arrecadados 
serão destinados a projetos re-
lativos ao bem-estar e controle 
animal; programas de controle 
populacional, que contemplem 
registro, identifi cação, recolhi-
mento, manejo e destinação de 
cães e gatos; apoio a programas 
e projetos que visem defender, 
oferecer tratamento e capacita-
ção de agentes, funcionários e 
profi ssionais de pessoas jurídi-
cas de direito público ou priva-
do, para os fi ns de proteção da 
vida animal, entre outras apli-
cações. 

“A ideia do projeto trata 
sobre fazer um fundo de uma 
arrecadação municipal, que 
pode ser de participação públi-

ca e privada, da pessoa física 
e jurídica, advindo tanto da 
questão municipal, tanto do 
governo do estado e também 
de captação de recursos do 
governo federal”, explica o 
vereador.

Ainda segundo o parla-
mentar o projeto procura 
ainda apoiar entidades que 
sérias que já fazem esse tra-
balho, mas são limitadas por 
recursos. “Nós estaríamos 
investindo para que as pes-
soas pudessem acolher esses 
animais e tratar deles, tendo 
em vista que nós temos várias 
entidades sérias e pessoas res-
ponsáveis que já tem realiza-
do esse cuidado diariamente. 
É um projeto importante que 
vai acabar somando para o 
município”, disse.

‘Saúde Agora Mutirão de Exames’ termina 
nesta sexta-feira com 33% de faltas

DA REDAÇÃO - Termina nesta 
sexta-feira (15) a primeira edi-
ção do “Saúde Agora Mutirão 
de Exames”, criado para zerar a 
fi la de espera por exames labo-
ratoriais (sangue, urina e fezes) 
dos pacientes com pedidos ca-
dastrados nas Unidades Bási-
cas de Saúde (UBS).  Iniciada 
no último dia 5, a iniciativa já 
convocou 34.076 pessoas para 
realizar as coletas, das quais 
11.278 faltaram na data mar-
cada, o que corresponde a um 
absenteísmo de 33%.

Somente neste sábado (15) 
foram convocadas 3.100 pesso-

as para fazer exames na mes-
ma data, sendo que mais da 
metade faltou, ou seja, 1.568 
pacientes. Por isso, em vez de 
aguardar a ligação dos profi s-
sionais de Saúde com a data 
para a realização da coleta, a 
Secretaria de Saúde está pe-
dindo para todos que tenham 
exames laboratoriais penden-
tes compareçam à UBS onde o 
pedido foi inserido.

“Os pacientes que faltaram 
terão nova oportunidade de 
realizar os seus exames dentro 
do cronograma de agendamen-
to das unidades. Para atingir a 

meta de zerar a fi la, as UBS 
darão continuidade às convo-
cações até o fi m da semana”, 
explicou a diretora do Departa-
mento de Assistência Integral 
à Saúde, Bruna Benites de Cas-
tro Zalamena.

Com essa força-tarefa da Se-
cretaria de Saúde, pessoas que 
estavam agendadas para 2019 
têm a oportunidade de reali-
zar seus exames laboratoriais 
ainda neste mês. Os pacientes 
que passarem em consulta em 
dezembro também terão ga-
rantidas as coletas dentro do 
mutirão até o fi nal do ano.
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MAYARA NASCIMENTO - Um ter-
reno particular na rua Hercu-
lândia, ao lado do número 46 
no Jardim Jade, está com des-
carte irregular e os entulhos 
começaram a invadir a rua. Os 
moradores reclamam sobre o 
aparecimento de ratos e bara-
tas no bairro e alegam que está 
saindo da pilha de entulho.

A família que morava no 
terreno se mudou, e de tem-
pos em tempos alguém apare-
cia para limpar. No último ano 
ninguém realizou a limpeza e 
o entulho começou a invadir a 
rua, atrapalhando a passagem 
dos pedestres e dos carros. 

“De um ano pra cá nin-
guém limpa. Os outros mo-
radores do bairro jogam ca-
deira, tudo que não querem 
mais. Está acumulando mui-

Terreno particular acumula 
entulhos no Jardim Jade

UBS Dinamarca é referência para 
a saúde da população cigana
DA REDAÇÃO - A Secretaria de 
Saúde, em conjunto com a Sub-
secretaria da Igualdade Racial, 
formalizou a UBS Dinamarca 
como Unidade de Referência 
à Saúde da População Cigana 
na cidade. A medida atende 
recomendação do Ministério 
da Saúde e da Associação In-
ternacional Maylê Sara Kali, 
que ressalta a importância do 
reconhecimento da cultura 
e tradição dos povos ciganos 
para o cuidado em saúde, bem 
como legitima a existência de 
três grandes grupos: os Rom, 
os Sinti e os Calon.

Para tanto, as equipes de 
Saúde foram treinadas para 
realizar o acolhimento do 
povo cigano, respeitando sua 
cultura e hábitos de vida e con-
siderando as vulnerabilidades 
e os determinantes sociais 
que podem ocasionar agra-
vos à saúde dessa população, 
tais como moradias precárias, 

FOTO: DIVULGAÇÃO

to lixo”, contou uma morado-
ra que prefere não se identifi-
car. “Moro aqui há 20 anos e 
nunca tivemos um problema 
parecido”, complementou.

A Secretaria de Desenvol-
vimento Urbano (SDU) in-

formou que o proprietário do 
local já recebeu três autos de 
infração para limpeza, reparos 
no muro e passeio. Um fiscal 
será enviado novamente ao lo-
cal para averiguar a situação e 
tomar outras medidas.

AGORA COM
DELIVERY

Unid. Itanhaém

13 99731-5668

Trevo da CESP - Cep 11740-000

Itanhaém / SP

R. José dos Reis Vieira Repolho,181

GABINETE
SIENA AJ 
RORATO 

BOLETO BANCÁRIO SANTANDER 
EM ATE 24X SUJEITO A APROVAÇÃO

PROMOÇÕES FAÇA NOSSO CARTÃO
E PARCELE EM ATÉ 24X

PROMOÇÕES 11 2088-0400 11 93143-6084

Churrasqueira
pré Moldada 

0,65cm 

459,90R$

no dinheiro, ou 
em 6x 94,90 

cartão de 
crédito.

RORATO 

REVESTIMENTO 
PISO E

9,90
R$ A partir de

no dinheiro ou
6x 1,92 m cartão de crédito   

MATERIAIS 
PARA 

CONSTRUÇÃO E 
ACABAMENTO

AREIA, PEDRA, CIMENTO, 
BLOCOS, TIJOLO, FERRAGENS 
LAJE E CONCRETO USINADO, 

PISOS E REVESTIMENTOS, 
GABINETES PIA E 

MUITO MAIS.139,90
R$

no dinheiro ou
6x 26,90 cartão de credito    

TOUCADOR  AJ 
RORATO SIENA

AV. JAMIL JOÃO ZARIF, 1378 - JD. MARILENA - GUARULHOS/SP
DEPOSITOUBATA@GMAIL.COM DEPOSITO UBATÃ

Bacia c/ Caixa 
Acoplada Santa Clara

159,90
no dinheiro ou em 

6x 30,90 cartão 
de crédito.

R$

falta de acesso a saneamento 
básico, iluminação inadequa-
da, entre outros fatores. Essas 
ações serão respaldadas pela 
Portaria 184/2018 que, entre 
outras coisas estabelece medi-
das educativas para propiciar 
conhecimento e estimular as 
etnias ciganas a utilizarem a 
rede municipal de saúde.

Além disso, garante pro-
fissionais de saúde do sexo 
feminino para atender as 
mulheres ciganas e profissio-
nais do sexo masculino para 
atender aos homens ciganos, 
em atendimentos individu-
ais ou grupais, nos cuidados 
de prevenção, promoção e 
tratamento em saúde. Tam-
bém assegura o respeito à 
hierarquia cultural nos espa-
ços de moradia por meio de 
comunicação às lideranças 
do acampamento, nas ações 
de saúde a serem realizadas 
junto aos povos ciganos.
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Recuperação do viaduto que 
cedeu em São Paulo vai 
demorar até cinco meses

Em última sessão do ano, CNJ deve 
votar volta de auxílio-moradia

DA REDAÇÃO - A prefeitura 
de São Paulo informou 
que será de cinco meses 
o prazo para a conclusão 
das obras de recuperação 
do viaduto na interliga-
ção da pista expressa na 
Marginal Pinheiros, pró-
ximo à Ponte do Jaguaré, 
que cedeu no dia 15 de 
novembro. O custo total 
será de R$ 30 milhões.

O prefeito Bruno Co-
vas disse que o montante 

poderá ser ressarcido fu-
turamente pelo governo 
estadual, mas que, em 
princípio, o valor será de-
sembolsado pela própria 
prefeitura. A empresa 
contratada, em caráter 
emergencial, foi a JZ En-
genharia e Comércio. “A 
prefeitura tem assumido 
toda a responsabilidade 
sobre as previdências que 
estão sendo tomadas no 
viaduto”, declarou.

Defesa de João de Deus apresenta habeas 
corpus para revogar prisão preventiva
DA REDAÇÃO - O criminalista 
Alberto Toron, defensor do 
médium João Teixeira de 
Faria, o João de Deus, proto-
colou um habeas corpus on-
tem junto à Justiça de Goiás 
com o objetivo de revogar 

a prisão preventiva do líder 
religioso.

João de Deus está no 
Complexo Penitenciário de 
Aparecida de Goiâna, a 20 
quilômetros da capital. Ele 
divide a cela com três advo-

Incêndio atinge Refinaria 
de Manguinhos no RJ
DA REDAÇÃO - Um incêndio de 
grandes proporções atinge 
a Refi naria de Manguinhos, 
zona norte do Rio, ontem. 
O Centro de Operações da 
Prefeitura do Rio informou 
que o fogo começou por vol-
ta de 14h em um caminhão 
que descarregava produtos. 
Outros caminhões de com-
bustíveis que estavam esta-
cionados na empresa estão 
em chamas. Não há vítimas 
ou relatos de feridos no local.

O incêndio começou após 
uma série de explosões na 
área de descarga de petróleo 
da unidade há cerca de uma 
hora e meio. Pelo menos seis 
caminhões-tanque pegaram 
fogo, conforme informou 
um motorista que estava pró-
ximo ao local do acidente, na 
área de carga de derivados. 
Ele não quis se identifi car.

Dois quartéis do Corpo de 
Bombeiros (Caju e Benfi ca) 
foram acionados para tentar 
combater o incêndio. Na entra-

da da refi naria, os seguranças 
estão pedindo que os cami-
nhões-tanque deixem o local. 
Pelo menos, três caminhões 
com cargas de petróleo já dei-
xaram o local, embora os mo-
toristas tenham declarado não 
ter para onde levar a carga. 

Criada em 1954, a Refi -
naria de Manguinhos mu-

dou recentemente de nome 
para “Refi t”. Em seu site na 
Internet, a companhia se 
defi ne como uma refi naria 
de pequeno porte que passa 
por um processo de moder-
nização. Atualmente tem 
capacidade para refi nar cer-
ca de 15 mil barris de petró-
leo por dia.

FOTO: JOSE LUCENA/ESTADÃO

FOTO: ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL
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DA REDAÇÃO - Está na pauta 
da última sessão do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ) 
deste ano, marcada para hoje 
às 14h, a regulamentação de 
um novo auxílio-moradia 
para juízes, após o benefício 
ter sido extinto em novem-
bro deste ano.

De acordo com a pro-
posta que deve ser votada 
pelos conselheiros, o novo 
auxílio-moradia deve ter 
como teto o valor de R$ 
4,377,73, que era o que já 
vinha sendo pago anterior-
mente. A diferença é que 
estão previstas restrições 
para a concessão do bene-
fício, como a necessidade 
de comprovação do gasto 
efetivamente com aluguel.

Outra restrição é que o 
benefício só deverá ser con-
cedido ao magistrado desig-

gados desde a noite de do-
mingo (16) quando chegou 
à cadeia após prestar depoi-
mento e fazer exame de cor-
po de delito em Goiânia.

Caso o habeas corpus 
seja negado, a estratégia 
da defesa será pedir que se 
adote medidas cautelares, 
em vez da prisão. Entre as 
opções cogitadas pelo de-
fensor estão prisão domici-
liar, colocação de tornozelei-
ra e a proibição dele exercer 
o ofício dele.

“São medidas que acau-
telam o meio social, que 
preservam a possibilidade 
da prática de novos crimes, 
se é que eles existiram, com 
um método menos invasi-
vo, meio menos invasivo”, 
explicou Toron.

nado para atuar em locali-
dade diferente daquela para 
qual prestou concurso, e 
somente se um imóvel fun-
cional não esteja disponível. 
Também não terá direito 
aquele juiz que possua imó-
vel próprio onde trabalha.

A tendência é que a pro-
posta, cujo texto foi costura-
do pelo presidente do CNJ, 
ministro Dias Toffoli, seja 
aprovada pelos conselhei-
ros. Não há uma estimati-
va de quantos magistrados 
estariam aptos a receber o 
novo auxílio-moradia.

O auxílio-moradia vinha 
sendo pago a todos os magis-
trados e membros do Minis-
tério Público brasileiros desde 
setembro de 2014, por força de 
uma liminar concedida pelo 
ministro Luiz Fux, do Supre-
mo Tribunal Federal (STF).
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Papel de parede é item 
de destaque na decoração

DA REDAÇÃO - Uma boa decoração en-
volve diversos itens, como luz, cores, 
móveis, e até mesmo o papel de pare-
de. Este elemento é um grande pedido 
de clientes atualmente, além de ponto 
de destaque em ambientes da casa, de 
acordo com a arquiteta Priscila Tressi-
no do escritório PB Arquitetura.

Antes mesmo de escolher o mo-
delo do papel de parede, é importan-
te preparar a estrutura para que a du-
rabilidade seja maior, consertando 
locais com umidade e infiltração. “A 
parede deve estar limpa, lisa e seca”, 
indica Priscila.

Depois disso, deve-se ter as medi-
das de altura e largura para calcular a 
quantidade de rolos necessária. Então 
utiliza-se a cola própria para instala-
ção, de acordo com o tipo de papel.

Existem diversos tipos de papel 
de parede, como o tradicional com-
posto de celulose. Eles são como pa-
pel comum, por isso necessitam de 
paredes regularizadas e lisas, pois, 
segundo Priscila, não disfarçam im-
perfeições. Em relação a preço eles 
são mais em conta, porém são mais 
frágeis e não toleram contato com 
água e umidade.

Os vinílicos são fabricados em 
PVC e com superfície de vinil. “Eles 
são a nova geração, aceitam melhor a 
umidade e são muito práticos de lim-
par. Além disso, são resistentes e la-
váveis com pano úmido e detergente 
neutro”, explica a arquiteta.

Também existe a opção dos embor-
rachados, que podem ter relevos com 
efeito 3D, eles também possuem dura-
bilidade maior e facilidade na limpeza.

Finalizando, há a alternativa de 
adesivos e faixas, estes não cobrem 
a parede inteira. “Eles dão um toque 
todo especial. Em lojas especializa-
das podem ser personalizados com 
fotos, estampas, logomarcas entre 
tantas outras possibilidades. Acei-
tam ser aplicados em vidros, portas, 
eletrodomésticos e armários”, ressal-
ta a empresária.

Além de todas essas opções, os 
papéis de parede também podem ser 
combinados com tecidos e fibras na-
turas, como seda e palha.

Passada a variedade de tipos, 
entra-se na imensidão de cores e es-
tampas que precisam participar do 
contexto de todo o ambiente. “Gosto 
de ver o papel de parede como pon-
to de destaque. Escolha o local que 
terá maior visibilidade e faça a com-
posição complementar com a cor das 
outras paredes, da cortina, do tape-
te, dos móveis, etc. deixando que 
ele tenha o foco principal. Estampas 
florais são mais românticas e femini-
nas, os geométricos são mais moder-
nos. Quando listrados, em ambientes 
pequenos, aplicados na horizontal, 
dão a impressão de ampliar as pare-
des. Os temáticos são mais recomen-
dados para quartos infantis”, finaliza 
a arquiteta. 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DOS CONFINANTES ESPORTE CLU-
BE ALTA PIMENTA e ESPÓLIO DE COSMO COTI, expedido no 
procedimento administrativo de Retificação de Registro Imobiliá-
rio (art.213 da lei 6.015/73) requerido por DEMETRE GEORGES 
AMATZOGLOU; GEORGES MENELAOS ABATZOGLOU e ALE-
XANDROS ABATZOGLOU. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, 
Oficial Delegado do 1º Registro de Imóveis da Comarca de Gua-
rulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a todos 
quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e in-
teressar possam, especialmente ESPORTE CLUBE ALTA PIMEN-
TA e ESPÓLIO DE COSMO COTI que, por requerimento prenotado 
sob n.305.254 em 20/04/2017, neste Serviço de Registro de Imóveis 
(localizado na Rua Dona Olinda de Albuquerque, n.157, Jardim São 
Paulo, Guarulhos). DEMETRE GEORGES AMATZOGLOU; GEOR-
GES MENELAOS ABATZOGLOU e ALEXANDROS ABATZOGLOU 
requereram com fundamento nos incisos I e II do art.213 da Lei Fe-
deral n.6.015/73 (redação dada pela Lei n.10.931 de 02/08/2004), 
a RETIFICAÇÃO DO REGISTRO dos imóveis situados na Estrada 
Pimentas – São Miguel, no Sítio Tijuco Preto, nesta cidade, objetos 
das Matrículas ns.50.457 e 50.458, ambas desta Serventia, supri-
mindo-lhe, inclusive, deficiências quanto à especialização objetiva, 
ou seja, para apurar a área do imóvel, inserir medidas lineares e atu-
alizar os confrontantes, conforme planta e memorial descritivo que 
integram o procedimento prenotado sob n.305.254. Como os imó-
veis retificandos confrontam com aquele que são objetos da transcri-
ção n.6.606 (de propriedade de ESPORTE CLUBE ALTA PIMENTA), 
e n.19.682 (de propriedade do ESPÓLIO DE COSMO COTI), am-
bas desta Serventia, o § 2º do art.213, da Lei n.6.015/73, exige sua 
prévia notificação. As diligências efetuadas pelo Oficial de Títulos e 
Documentos desta Comarca e pelo 5º Oficial de Títulos e Documen-
tos de São Paulo/SP, objetivando as notificações pessoais, restaram 
infrutíferas, por não terem sido encontrados em nenhum dos ende-
reços, razão pela qual, por este edital, ficam os mesmos (ESPORTE 
CLUBE ALTA PIMENTA e ESPÓLIO DE COSMO COTI), notificados 
da mencionada pretensão retificatória e que, caso queiram, pode-
rão impugná-la (fundamentadamente), desde que o façam dentro do 
prazo de quinze (15) dias contados da primeira publicação, sendo 
que a impugnação deverá ser apresentada (por escrito) diretamente 
no escritório registral localizado no município e comarca de Guaru-
lhos, na Rua Dona Olinda de Albuquerque, n.157, Jardim São Paulo, 
no horário compreendido entre às 9:00 e 16:00 horas, de segunda a 
sexta-feira. A ausência de impugnação implicará na anuência tácita 
à pretensão retificatória. Assim, expediu-se o presente edital, para 
que de futuro ninguém possa alegar nulidade, o qual será afixado 
no lugar de costume (no interior do escritório registral) e publicado, 
por duas vezes, em jornal de grande circulação. Guarulhos, 11 de 
dezembro de 2018.

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA
Oficial Delegado

EDITAL

Manuel Sanches de Almeida
Oficial

CNPJ n. 51.260.743/0001-31



Serviço:
Data: Até 23 de dezembro
Horário: segunda-feira à sexta-feira das 14h às 22h; sába-
dos das 10h às 22h e domingos das 14h às 20h
Local: Parque Shopping Maia – Piso 2 – avenida Bartholo-
meu de Carlos, 230, Jardim Flor da Montanha 
www.parqueshoppingmaia.com.br
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Síndrome
que afeta
o pulso de
tenistas

Pelo do
rosto

Saudação
amistosa

(?) Maria
Braga,

apresen-
tadora

Margem
alta de rio

Chumbo,
em inglês

(?) seletivo 
universitá-
rio: função
do Enem 

Minuto
(símbolo)

Leva
(alguém) 
à força 

Tipo de
espada
curta

Desculpa
da pessoa

que
fracassa 

Do tempo
do (?)

pistola: 
muito antigo

(?), papel
e tesoura: 

brincadeira
manual

Nome 
da letra

muda em
"humano"

Rede,
em inglês

(?) sanguí-
neo: veia
ou artéria 

Traidor
bíblico

Ex-jogador
de futebol

Lustrar
Comunica-
dos internos
de empresa

Ilha da
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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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21 ABR.
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21 jUN.
21 jUL.

22 jUL.
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23 AGO.
22 SET.
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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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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)

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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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.
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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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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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ÁRIES: Ficará sem numerosos dilemas hoje para lhe es-
coltar durante este momento. O astro central do sistema 
solar lhe será auspicioso no dia.

TOURO: Atingirá o livre arbítrio dos outros menos próxi-
mos à você com o seu posicionamento, principalmente em 
relação aos posicionamentos individuais de cada um. 

GÊMEOS: O maior planeta lhe consentirá uma perso-
nalidade ambígua, hoje não será capaz de interpretar 
rigorosamente o que está sucedendo. 

CÂNCER: Irá captar mais adequadamente os eventos que 
lhe contorna. Júpiter compor-se-á como algo de substan-
cial relevância para elucidar as suas consciências.

LEÃO: As generalidades se exporão defronte da sua pecu-
liaridade e discernimento. Os aquarianos com boa energia 
poderão agir como bons coligados. 

VIRGEM: Intensos eventos mexerão com a sua bruta per-
sonalidade momentânea. As coisas com uma organização 
caótica tendem lhe aborrecer bastante. 

LIBRA: Para que possa descansar melhor, a interlocução 
será imprescindível para eliminação muitas agruras. 
Procure frustrar todos os pensamentos ruins.

ESCORPIÃO: Avançar e demolir as matrizes será a epí-
grafe do seu dia neste momento. De Urano receberá uma 
volumosa energia que te entregará muita fi rmeza.

SAGITÁRIO: A alegria alongará mais a sua perspectiva 
lhe proporcionando mais contumácia com o seu máximo 
propósito. 

CAPRICÓRNIO: Atinar-se para as contendas mais anta-
gonistas lhe auxiliará para defrontar os reveses. Siga de 
forma denodada e astuta na sua missão.

AQUÁRIO: Terá que sondar mais sua intuição dentro 
da superstição, neste sentido o forte planeta de Urano 
possibilitará esta sua particularidade.

PEIXES: Ante aos componentes mais pessoais e tão 
categoricamente presentes em você necessitará se retirar 
da melhor forma que puder de uma situação ruim.

DA REDAÇÃO - Até o próximo 
dia 23 de dezembro, a exposi-
ção “Nasceu! By Berg Araújo” 
está aberta aos visitantes do 
Parque Shopping Maia, em 
Guarulhos. O artista plástico 
que dá nome à exibição traz 
novamente o conceito de um 
berçário com bebês Reborn, 
reforçando elementos lúdi-
cos como faixas de música 
constantes e perfume típico 
de ambientes infantis para 
uma imersão completa dos 
visitantes.

Para essa edição da expo-
sição, o criador montou um 
espaço com 16 bebês para 

Exposição ‘Nasceu!’ retorna 
ao Parque Shopping Maia
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observação, seguindo o estilo 
Newborn, muito conhecido 
por posicionar bebês recém-
-nascidos em poses cheias de 
delicadeza. O trabalho, total-
mente manual e feito apenas 
com materiais importados e 
com certifi cação, tem como ob-

jetivo trabalhar a afetividade.
Também será promovida 

uma ação benefi cente, o Berçá-
rio Solidário, com arrecadação 
fraldas nos tamanhos RN ou P 
que serão doadas para a Mater-
nidade Jesus, José e Maria de 
Guarulhos.
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CURSO

CLASSIFICADOS

SERVIÇOS

EDITAL

IMÓVEIS

VEÍCULOS

NEGÓCIOS

Contrata-se Dinheiro

Oportunidade

Relax

Sítios e Chácaras

Temporada

Vende-se

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

VENDEDOR (A)
Auto peças c/ exp. balcão 
enviar cv p/ contato@
chucar.com.br
MOTO BOY
P/ Pizzaria no Gopouva. F.: 
94605-3356/ 96761-2765.
AJUDANTE GERAL
C/ Exp. e CNH.Enviar 
currículo. rh1@adannaar.
com.br ou  Whats (11) 
94335-9912
MOÇAS MAIORES 18A.
p/clinica ganhos de ate R§ 
1000,00 por semana, pgtos 
diários refeição no local  
Metro Ana Rosa/Stª Cruz 
96954-6598 /Bella

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
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

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
97380-7685

www.fmetropolitana.com.br

11 4210-1371

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

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

RENAULT TRAFIC
Ano 2000 mod. 2001 em 
perfeito estado F.: 95404-
1983 c/Renan

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

APTO V. RIO DE JANEIRO
Av. Salgado Filho, 3938, 
120 Mil.  Fs. 2442-9746/ 
95406-7232 whats.
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
CASA RECREIO S. JORGE
2 dorms., sala, coz. gar. 2 au-
tos. 100 Mil. F.: 96094-1957
GALPÃO JD. S. JOÃO
na Avenida 130mts², 180 
Mil. F.: 96094-1957

Edital

Walace Costa(CNPJ 
04833111/0001-
-30) informa o 
extravio de 
talonário de Notas 
Fiscais de Serviços, 
de sua empresa de 
mesma razão 
social , numerados 
de 001 a 250.

 MOÇAS MAIORES 

  Bombando, em frente à 
    estação Metrô Belém

VAMOS GANHAR DINHEIRO? 

95867-6602

PARA PRIVÊ

R.TOLEDO BARBOSA, 191
3368-7991

CASA DAS BBW
Local discreto, Adoramos 
Fetiches  Inf. whatsap 
967672566

LAURA MASSAGEM
R$  100 c/ local e fi nalização 
infs whatsap 95555-9741.

97380-7685

FOTO: EDUARDO CALÁBRIA/PMG

DA REDAÇÃO - A partir do 
dia 3 de janeiro, as equipes 
Flamengo e Guarulhos, re-
presentantes da cidade, ini-
ciam sua trajetória na 50ª 
Copa São Paulo de Futebol 
Júnior, no grupo 26, ao lado 
de Madureira (RJ) e Coriti-
ba (PR). As partidas vão 
acontecer no Estádio Antô-
nio Soares de Oliveira, no 
Jardim Tranquilidade.

Flamengo e Madurei-
ra (RJ) abrem a chave, na 
quarta-feira (03), às 13h45. 
O técnico rubro-negro, Ra-
phael Laruccia, sabe do alto 
nível de seus adversários, 
mas confi a na força do elen-
co para passar de fase.

“Além do clássico local, 
que sempre é um grande 
jogo, teremos pela frente 

Guarulhenses se preparam para a disputa 
da 50ª Copa São Paulo de Futebol Júnior

outras duas grandes equi-
pes. Acredito que o grupo 
26 é um dos mais equilibra-
dos da competição. Nossa 
equipe é forte e entrosada. 
Esperamos fazer uma ótima 
Copa SP”, concluiu.

Já o Guarulhos estreia 
no mesmo dia, porém às 
16h, contra o Coritiba. 
Recém-contratado, o técni-
co Toninho Oliveira sabe 
que terá um grande desa-
fio logo no primeiro jogo. 
“Quem quer ir longe não 
pode escolher adversário. 
Sabemos que são times de 
muita qualidade, porém te-
mos condições de repetir 
o desempenho deste ano e 
passar de fase”, disse.

Os times da cidade, que 
treinam diariamente nos 

Estádios Cícero Miranda e 
Osvaldo De Carlos, se en-
frentam no domingo, 6 de 
janeiro, as 13h45. Em segui-
da, às 16h, Madureira e Co-
ritiba completam a rodada.

Na quarta-feira (09), 

acontece a última rodada da 
primeira fase. Guarulhos e 
Madureira jogam as 13h45, 
em seguida, Flamengo e Co-
ritiba fazem o último jogo 
do grupo 26. Os dois primei-
ros colocados classifi cam-se 

à segunda fase da Copinha.
A 50ª Copa São Paulo de 

Futebol Júnior, que vai até 
o dia 25 de janeiro, contará 
com 128 times, distribuídos 
em 32 grupos, com quatro 
clubes cada.



|    Terça-feira, 18 de dezembro de 201812 www.fmetropolitana.com.br

RUA TAPAJÓS, 56    |   RESERVAS�THEFIRE.COM.BR    |   TEL: �11� 2447�1582  |  FUNCIONAMENTO: 2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h

Pela presença do osso o sabor da carne é único e maravilhoso. 
Um corte com bom nível de marmoreio.

O nosso Tomahawk é servido no ponto que você preferir. 
Venha nos visitar e peça o seu!

Um dos cortes mais saborosos da costela


