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Cotações Selic (ano)
6,5% R$  998

Salário Mínimo 181
Disque-Denúncia Não tem preço saber que várias famílias que tinham 

problemas porque não conseguiam armazenar água, não 
vão mais passar por isso”, Guti, prefeito de GuarulhosDólar EuroBovespa

+0,20%
95.639

-1,08%
R$ 4,25

Bon Jovi se apresentará 
na América do Sul 

ainda este ano

Menos de 1% dos 
inadimplentes negociaram 

dívidas com o Serasa 

FOTO: LUCY TAMBORINO FOTO: DIVULGAÇÃO/FACEBOOK

Temporal volta a 
castigar Guarulhos

Pág. 5

Pág. 4

Rodízio de água acaba para a
metade da população guarulhense
Cerca de 700 mil moradores dos bairros Gopoúva, Picanço, Cocaia, Cidade Martins, Ponte Grande, Bom Clima, além das 
Vilas Endres, Itapegica, Augusta e Galvão já recebem água regularmente após Sabesp assumir gestão na cidade
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PF incinerou mais de 350kg de drogas 
apreendidas em sua maioria no aeroporto
Pág. 6Pág. 5

Vencimento de IPTU para quem buscar 
segunda via é prorrogado para quinta-feira

-1,14%
R$ 3,72
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ANIMAL - Usuários do Metrô, CPTM e da EMTU já podem levar seus pets para um passeio

ANOTE
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      A prefeitura 
promove neste sábado 
(02), o mutirão do 
Cadastro Único para 
Programas Sociais 
(CadÚnico) e do 
Bolsa Família no CEU 
Ottawa-Uirapuru (rua 
Morada Nova, 208, 
Jardim Ottawa), das 
9h às 14h. Haverá 
ainda cadastramento 
do público de 14 a 
59 anos para cursos 
de qualifi cação 
profi ssional e Jovem 
Aprendiz, por meio do 
Programa Acessuas 
Trabalho.

      A bola segue 
rolando na 1ª Copa 
Barbosa de Futebol 
Amador. No último 
fi nal de semana, 
dias 26 e 27, foram 
convocadas 22 equipes 
para mais uma rodada 
da competição. Pela 
Série Ouro, as torcidas 
vibraram com 16 gols 
em cinco partidas 
disputadas. O destaque 
fi cou por conta da 
goleada da equipe 
Fogo na Bomba contra 
Vila Nova Inocoop, por 
5x1, no Estádio Cícero 
Miranda. A Série Prata, 
disputada no Estádio 
Oswaldo de Carlos, 
que teria seis partidas, 
contou com um W.O. 
do time A.A. Testai, 
garantindo mais três 
pontos para o Seringa.

Acupuntura 
e estresse

Em 1936, no livro  “The Wisdown of 
the Body” (a Sabedoria do Corpo), Wal-
ter Cannon, eminente fi siologista ameri-
cano, postulou o conceito de Homeosta-
se, o conceito refere-se à constante busca 
de equilíbrio interno do organismo, fun-
damental para a realização de seus pro-
cessos fi siológicos, tais como digestão de 
alimentos, absorção dos nutrientes deles 
derivados e síntese de substâncias fun-
damentais para nossa vida como as pro-

teínas. As doenças seriam, a partir desse 
ponto de vista, consequentes a ruptura 
desse equilíbrio e subsequente alteração 
no s processos fi siológicos.

Em 1959, o endocrinologista 
húngaro Hans Selye defi niu o con-
ceito de “Stress” (estresse) e autores 
brasileiros(Mello Filho, Je Diniz Morei-
ra, M 1992) defi niram estresse (físico, 
psicológico ou social) como um “termo 
que compreende um conjunto de rea-
ções e estímulos que causam distúrbios 

no equilíbrio do organismo, freqüente-
mente com efeitos danosos.”

O estresse é hoje um mal que assom-
bra a vida de jovens, adultos, idosos e, 
até mesmo, de crianças e leva nosso or-
ganismo a situações de desequilíbrio, 
evidenciadas por sintomas psicológicos, 
respiratórios, digestórios, cardíacos, en-
tre outros. 

Atualmente, são muitos os fatores ex-
ternos que aceleram esse desequilíbrio: 
as questões climáticas, por exemplo, ina-
dequações alimentares - vivemos a era 
dos “fast foods”; mudanças abruptas no 
clima, sobrecarga de trabalho, inseguran-
ça social e política, excesso de informa-
ções, isolamento social etc. 

Até mesmo situações que considera-
mos prazeirosas são consideradas estres-
santes, tais como: mudança de trabalho 
ou de casa, viagens, relacionamentos 
amorosos, nascimento de fi lhos ou netos, 
sair para um “happy hour”,aposentadoria, 
que geram desequilíbrio emocional, e po-
dem desencadear sintomas e doenças.

Os sintomas decorrentes do estresse 
variam de paciente para paciente, pois 
dependem de qual sistema é mais sus-
ceptível no seu organismo (o chamado 
de órgão de choque, ou seja: naquele em 
que são descarregadas as pressões). No 
caso do estômago as difi culdades de di-
gestão, os refl uxos, as gastrites, as úlceras. 
Nos intestinos as distensões, as cólicas, 
as diarréias; no pulmão as bronquites, 
asma, rinites; no coração as dores no pei-
to, taquicardia ou outras palpitações; no 
psiquismo a insônia, a falta de concentra-
ção (muitas vezes referidas como distúr-
bio de memória), as sensações de angús-
tia ou tristeza. No músculo-esquelético as 
dores fi bro-musculares (fi bromialgia).

Atualmente, são muitos os 
fatores externos que aceleram 
esse desequilíbrio

PONTO
DE VISTA

médico acupunturiatra, 
psiquiatra e membro do 
Colégio Médico de Acupuntura 
de São Paulo (CMAeSP)

DR. LUIZ SAMPAIO

Deselegante
Apesar do currículo inve-

jável e de toda visibilidade e 
importância que possui, o jor-
nalista Hermano Henning, que 
atuava em Guarulhos como 
secretário de Comunicação, 
Rádio e TV Câmara, sequer 
recebeu uma ligação telefônica 
do novo presidente do Legisla-
tivo, Professor Jesus, que não 
lhe deu a mínima atenção e 
nomeou em seu lugar o repór-
ter Rodrigo Souza, responsável 
pelo jornal Voz de Guarulhos.

Peixe
A nomeação de Rodrigo 

Souza para comandar a Comu-
nicação e a TV Câmara de Gua-
rulhos ocorreu por intermédio 
de seu padrinho, vereador 
Paulo Roberto (PP), que im-
pôs a contratação do profi ssio-
nal para votar em Jesus como 
novo presidente do Legislativo 
até 2020. Rumores indicam 
que o parlamentar já bancava 
o jornal Voz de Guarulhos an-
tes dessa oportunidade, cujo 
veículo de propriedade de seu 
indicado serve quase que exclu-
sivamente para atacar e criticar 
o atual Executivo municipal.

Na pista
O jornalista Hermano Hen-

ning continuará trabalhando 
na Imprensa de Guarulhos em 
2019. A partir de fevereiro de-
verá estrear uma coluna jorna-
lística num dos periódicos da 
cidade. As conversas já estão 
bem avançadas e ao que tudo 
indica Hermano focará seu 
trabalho no Legislativo, prin-
cipalmente nas ações do atual 
presidente Jesus, que é conside-

ESPALHA FATOS
SERGIO LESSA
ef@espalhafatos.com.br 
www.espalhafatos.com.br

rado por muitos funcionários 
da Casa, fraco para exercer tal 
função.

Sob nova direção
A nova sede do PSL Guaru-

lhos está sendo montada num 
escritório chiquérrimo de um 
prédio localizado na Avenida 
Salgado Filho. O recém nomea-
do presidente, Mário Nascimen-
to, foi assessor parlamentar no 
gabinete do ex-vereador Vitor 
da Farmácia e recentemente 
estava nomeado num cargo do 
vereador Dr. Alexandre Dentis-
ta (PSDC). Muitos ainda se per-
guntam como uma pessoa tão 
jovem chegou ao comando de 
uma sigla cobiçadíssima na ci-
dade. A teoria mais aceita é que 
Mário tem um sogro, muito 
amigo do Major Olímpio, mas 
as más línguas dizem que a in-
dicação teria o dedo da esposa 
do deputado Eli Correa, Fran-
cislene, já que todos que vão fa-
lar com Mário são convidados a 
conhecerem a madame.

Destaque
Quem surge no cenário polí-

tico de Guarulhos com bastante 
força na área social é Claudia 
Castaldelli, empresária guaru-
lhense envolvida na luta das 
mulheres contra o feminicídio 
e na parceria com a Associação 
Fortíssimo no Programa Forças 
no Esporte, que atende hoje 220 
crianças. Cláudia é atual presi-
dente do PSL Mulher, posição 
que conquistou em Brasília di-
retamente com o Capitão Bol-
sonaro e com o secretário na-
cional da sigla, Rodrigo Morais. 
Por ser bem articulada, tem um 
futuro bastante promissor.
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Deliciosas opções grelhadas para a hora do seu almoço. 
Carnes, peixes, massas, saladas e muito mais.

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

Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90
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Em menos de um mês, Sabesp acaba com rodízio de água em 
10 bairros benefi ciando mais de 700 mil pessoas em Guarulhos
LUCY TAMBORINO - A Compa-
nhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo (Sa-
besp) garantiu em evento rea-
lizado ontem para comerciais 
e industriais que pelo menos 
10 bairros em Guarulhos já 
não passam por revezamen-
to de dias com água e outros 
sem. “Nós em 15 dias tiramos 
700 mil pessoas do rodízio e 
a expectativa é que até o fi m 
do mês mais 100 mil pessoas 
também saiam desse siste-
ma”, garantiu Benedito Bra-
ga, presidente da Sabesp.

Conforme Debora Pieri-
ni Longo, superintendente 
da região Norte da compa-
nhia, os bairros que não es-
tão em sistema de rodízio 
de água são:  Gopoúva, Pi-
canço, Cocaia, Cidade Mar-
tins, Ponte Grande, Bom 
Clima e Vilas Endres, Itape-
gica, Augusta e Galvão.

Já o presidente da Sabesp 
também reafi rmou a respon-
sabilidade com a cidade em 
sua apresentação. “Nós esta-
mos comprometidos em me-

Lotéricas já estão aceitando o pagamento das contas da Sabesp

Prefeitura inicia amanhã pagamento de ex-servidores comissionados

DA REDAÇÃO - As casas lotéricas da Caixa Econômica Federal (CEF) já estão aceitando o pa-
gamento das contas de água emitidas pela Companhia de Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo (Sabesp) em Guarulhos. O cliente também pode pagar as contas nas agências 
dos bancos Bradesco, Itaú, Mercantil e da própria Caixa Econômica Federal. A Sabesp 
continua em tratativas com Banco do Brasil e Santander para possibilitar o pagamento 
das contas também nestas duas redes bancárias. 

Por questões operacionais junto aos bancos, as contas da Sabesp em Guarulhos cujo débito 
automático está previsto entre os dias 1 e 20 de fevereiro serão todas debitadas no dia 20 de 
fevereiro. Trata-se de uma exceção apenas para este mês. No mês seguinte, haverá migração 
automática do antigo cadastro do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Guarulhos para 
o sistema da Sabesp e o vencimento tende a se normalizar, não havendo nenhuma necessidade 
de solicitação de segunda via por parte do cliente.

A Sabesp está à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas através do Disk Sabesp (0800-011-
9911), pelo WhatsApp (99983-4217) e nas unidades da Rede Fácil de Atendimento ao Cidadão.

DA REDAÇÃO - A Prefeitura de 
Guarulhos realizará amanhã 
a primeira leva de pagamen-
to dos ex-servidores públicos 
comissionados. Ao todo, 107 
pessoas receberão suas resci-
sões pelo tempo trabalhado, 
totalizando R$ 495 mil. Os va-
lores vão de R$ 272 a R$ 12,6 
mil. Os pagamentos serão efe-
tuados por transferência ban-
cária à conta cadastrada junto 
ao Departamento de Recursos 
Humanos (DHR) da Secretaria 

lhorar a segurança hídrica em 
Guarulhos”, disse. 

Para o prefeito Guti, aca-
bar com o rodízio é um lega-
do na sua gestão. “Quando 
nós falamos que consegui-
mos dar fi m numa dívida de 
R$ 3,2 bilhões entre o Serviço 
Autônomo de Água e Esgo-
to (Saae) e a Sabesp é muito 
bom para o gestor, mas não 
tem preço saber que várias 
famílias que tinham proble-
mas para higiene pessoal, 
para cozinhar, porque não 
conseguiam armazenar água, 
não vão mais passar por isso”, 
explicou. 

Na ocasião, foram ofere-
cidos serviços para empresá-
rios como água de reuso e o 
tratamento de esgoto, além 
de tarifa diferenciada. As me-
didas visam incentivar em-
presas a investir e a preservar 
os recursos naturais. Ainda 
em Guarulhos, a população 
deve contar até abril com 
eventos parecidos como o de 
ontem para apresentação das 
ações da Sabesp. 

Tratamento de esgoto 
Outro desafi o em Guarulhos é o tratamento de esgo-

to, já que, aproximadamente 12% do que é coletado é 
tratado. “No município nós temos 388 mil ligações de 
água e 326 mil de esgoto. O desafi o aqui é grande. São 
2.400km de rede de água contra 1.700km de esgoto”, 
explica Débora. 

O processo de esgoto existe uma particularidade, a 
Sabesp é responsável pela coleta, mas há uma Parceria 
Público-Privada (PPP) com a prefeitura, onde outra em-
presa é responsável pelos coletores, interceptores e ele-
vatórios. A viabilidade da continuidade da parceria está 
sendo estudada pela Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe).

“Nós temos um prazo curto, de no máximo um mês, 
saber de que forma exatamente vamos proceder no tra-
tamento de esgoto. No contrato da Sabesp já existe uma 
cláusula que caso a PPP não vingue, a companhia con-
segue assumir todo o tratamento de esgoto. Nós atual-
mente não temos a segurança jurídica necessária para 
caducar essa PPP, então não podemos colocar o trata-
mento do esgoto do guarulhense em risco, nós estamos 
esperando esse estudo para saber se tem vantagem eco-
nômica, segurança jurídica e o que é melhor para cida-
de”, explicou Guti.

Municipal de Gestão ou em 
conta bancária indicada pelo 
ex-servidor comissionado.

O Governo Municipal as-
sumiu o compromisso de 
quitar as verbas rescisórias 
garantidas pela Constituição 
Federal, envolvendo saldo de 
salário, férias vencidas acres-
cidas de 1/3, férias proporcio-
nais acrescidas de 1/3 e 13º 
salário proporcional. No últi-
mo dia 11 de janeiro, foram 
publicadas no Diário Ofi cial 

as listas prioritária e geral com 
nomes de ex-comissionados 
que deveriam comparecer ao 
Departamento de Recursos 
Humanos (DRH) para ciência 
das planilhas com os cálculos 
para o pagamento. 

Os pagamentos serão re-
alizados a partir do primei-
ro mês do exercício fi scal de 
2019 até o último mês do exer-
cício fi scal de 2020. Com isso, 
o município deverá dispor de 
mensalmente de R$ 500 mil.
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Temporal provoca quedas de 
árvores e deixa uma pessoa morta
DA REDAÇÃO - O temporal que 
atingiu a cidade na tarde de 
ontem deixou diversas árvo-
res caídas em várias regiões 
da cidade, além de uma pes-
soa morta. As fortes chuvas 
começaram no fi m do dia e 
em alguns pontos chegou a 
chover granizo.

Uma árvore de grande 
porte caiu sobre um veículo 
na rua Uruaçu, no Jardim 
Pinhal. Equipes do Corpo de 
Bombeiros foram até o local, 
além de equipes médicas. 
Um poste também foi atin-
gido pela árvore, deixando 
a região sem energia. Segun-
do informações do Corpo de 
Bombeiros, o homem de 55 
anos não resistiu aos feri-
mentos e faleceu no local.

Outro registro de queda 
de árvore aconteceu no Anel 
Viário, na pista sentido In-

Vencimento de IPTU para 
quem buscar 2° via é 
prorrogado para quinta
DA REDAÇÃO - A prefeitura pror-
rogou para esta quinta-feira (31) 
o pagamento da primeira par-
cela e cota única do IPTU 2019. 
Para se benefi ciar com a prorro-
gação, os munícipes devem des-
considerar os boletos com ven-
cimentos entre os dias 28 e 30 e 
substituir pela segunda via, dis-
ponível no site do Governo Mu-
nicipal http://bit.ly/2QkY7fv.

Aquele que optar por pagar 
com o carnê deverá observar a 
data original, com vencimento 
expresso no boleto. A prorro-
gação visa reparar a difi culdade 
de consulta ao imposto causada 
por falhas pontuais no servidor 
da Prefeitura de Guarulhos. 
Para consultar a segunda via, 
basta acessar o link http://bit.
ly/2QkY7fv e preencher com as 
informações solicitadas ou apre-
sentar o recibo de 2018 em uma 
das unidades da Rede Fácil: 
Bom Clima, Taboão, São João e 
Cumbica.

ternacional Shopping. A ár-
vore atravessou a pista. Hou-
ve pelo menos sete registros 
do tipo durante a tarde. Até 
o fechamento desta edição o 
Corpo de Bombeiros conta-
bilizava 53 chamados para 
queda de árvores em todo o 
estado.

O rompimento de ca-
bos da EDP também causou 

falta de energia elétrica na 
Estação de Tratamento de 
Água (ETA) Cabuçu. A situ-
ação afetou o fornecimento 
de água nos bairros Recreio 
São Jorge, Novo Recreio São 
Jorge, Chácara Cabuçu, Par-
que Mikail I, Parque Mikail 
II, Parque Primavera, Jardim 
Okuyama, Jardim Paraíso, 
Jardim Belvedere, Jardim 

Paulista, Parque Continen-
tal, Parque Continental II, 
Jardim Las Vegas, Jardim 
Carioca, Jardim City, Jardim 
Ema, Jardim Moreira, Jardim 
Patrícia, Jardim Vale Dos 
Machados, Jardim Gracin-
da, Jardim Betel. A Sabesp 
aguardava a realização dos 
reparos por parte da conces-
sionária.
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PF incinerou mais de 350kg de 
drogas apreendidas em sua 
maioria no Aeroporto de Guarulhos
DA REDAÇÃO - A Polícia 
Federal incinerou on-
tem em um alto-forno 
localizado no interior 
do estado, mais de 350 
kg de drogas.

Após autorização ju-
dicial, equipes de poli-
ciais federais, em com-
boio, escoltaram uma 
carga de drogas com-
posta em sua maioria 
(99%) por cocaína, até 
um alto-forno localiza-
do no interior do esta-
do, para que fosse inci-
nerada. O processo de 
incineração foi acompa-
nhado por peritos fede-
rais, servidores da vigi-
lância sanitária local e 
pelos responsáveis pela 
guarda das substâncias 
ilícitas.

Menos de 1% dos inadimplentes compareceram 
para negociarem dívidas com o Serasa
LUCY TAMBORINO - Dos mais 
de 482 mil inadimplentes 
em Guarulhos, menos de 1% 
desse total compareceu no 
caminhão itinerante do Se-
rasa para negociar débitos. 
O veículo fi cou estacionado 
na praça Getúlio Vargas do 
dia 15 a 19 deste mês. 

Ao todo apenas 3.931 
pessoas foram atendidas, 
destas o Serasa não divul-
gou quantas buscavam a 
renegociação de dívidas ou 
outros serviços. No entan-
to, todos os cidadãos que 
compareceram puderam 
ter acesso a renegociações 
de dívidas atrasadas ou ne-
gativadas com empresas 
parceiras do Serasa Limpa 
Nome Online e sair de lá 
com o boleto de pagamen-
to em mãos. 

Ainda os cidadãos po-
deriam consultar seu CPF; 
conhecer e entender sua 

A droga incinerada 
deu origem a cerca de 
90 inquéritos policiais 
e resultou na prisão 
de mais de 80 pessoas, 
que tentaram embarcar 
para o exterior com a 
substância ocultada das 
mais diversas formas.

No ano de 2018, a 
PF, no Aeroporto de 
Cumbica, bateu o recor-
de histórico de apreen-
sões de drogas, atingin-
do um volume total de 
quase duas toneladas, 
sendo 97% deste vo-
lume apreendido com 
passageiros que ten-
taram ocultar a droga 
das mais diversas for-
mas, prevalecendo, en-
tre elas, a ocultação em 
fundos falsos de malas. 

pontuação de crédito com 
o Serasa Score, além de 
simular e contratar em-
préstimos no comparador 
de crédito online Serasa 
eCred. Para ação o Sera-
sa Consumidor, startup e 
braço da Serasa Experian, 

foi adaptado um caminhão 
com 11 metros de compri-
mento por cinco de largu-
ra. Todos esses serviços 
também estão disponí-
veis gratuitamente no site 
www.serasaconsumidor.
com.br.



7SÃO PAULO
Quarta-feira, 30 de janeiro de 2019

www.fmetropolitana.com.br

ARTIGO

JOÃO DORIA
governador do Estado de São Paulo

Os recentes ataques criminosos 
contra os cidadãos e o Estado do Cea-
rá não são fatos isolados. O problema 
se repete em outras regiões do Brasil, 
num ciclo intolerável de violência.

Como chegamos a esse ponto? 
Não por acaso. O Brasil rompeu 
o patamar dos 60 mil homicídios 
anuais sob os governos do PT, que 
representaram uma década e meia 
de completa omissão na área da se-
gurança pública. Os Estados tinham 
de combater o crime isolados, sem 
repasses, sem apoio, sem integração 
com outras agências, completamente 
no escuro. O governo federal não foi 
apenas incompetente: tinha uma vi-
são de mundo absolutamente torta, 
segundo a qual criminosos não po-
diam ser punidos porque não passa-
vam de pobres vítimas da sociedade.

Os brasileiros, nas urnas, disse-
ram basta. Agora, os E stados têm 
como parceiro o ministro da Justi-
ça, Sergio Moro, o homem que der-
rotou os criminosos do colarinho 
branco e está empenhado em fazer 
o mesmo com o crime organizado. 

O ministro Moro e eu já nos reu-
nimos duas vezes neste início de 
governo. Como resultado desse en-
tendimento, em apenas 15 dias, São 
Paulo realizou três megaoperações 
de fi scalização e segurança urbana e 
rural – uma delas com participação 
da Polícia Rodoviária Federal, traba-
lhando lado a lado com a PM.

Nessas ações, colocamos nas ruas 
do Estado mais de 67 mil PMs que 
abordaram mais de 150 mil pessoas 
e vistoriaram quase 86 mil veículos. 
Em 72 horas, prendemos 424 pesso-
as em fl agrante, recapturamos 319 
fugitivos, recuperamos 100 veículos 

Segurança: um assunto de Estado!
roubados e apreendemos 90 quilos 
de drogas.

É preciso fazer muito mais em 
segurança pública. E fazer mais rá-
pido, para devolver a tranquilidade 
à nossa população. Por isso autori-
zei o uso de espingardas calibre 12 
por todas as equipes da PM paulista, 
dia e noite, em todas as regiões do 
Estado. Todos, inclusive cabos e sol-
dados, estarão armados com 5 mil 
dessas novas e mais potentes armas.

Há quase 20 anos, sucessivos 
governos paulistas vêm reduzindo 
os homicídios de forma sustentada. 
Mas isso não foi sufi ciente para re-
duzir a insegurança nas ruas.

Nosso plano de combate ao cri-
me prevê a instalação de 17 novos 
Baeps (Batalhões de Ações Espe-
ciais), que levarão o padrão opera-
cional da Rota a todas as regiões do 
Estado. Os novos Deics regionais 
darão mais efi ciência investigativa 
à Polícia Civil, e os COIs (Centros 
de Operação Integrada) municipais 
integrarão as ações de PMs, GCMs, 
Polícia Civil e Bombeiros.

Em outra frente, vamos valorizar 
os policiais e melhorar seus equipa-
mentos de trabalho. Outra inovação 
será a criação de presídios sob ad-
ministração privada, que são mais 
seguros para a sociedade e capacita-
dos a recuperar os presos por meio 
do estudo e do trabalho.

São Paulo está pronto a encabe-
çar uma nova era da segurança pú-
blica no país. Quem já conseguiu 
fazer a redução histórica do índice 
de homicídios está pronto para dar 
os próximos passos. E alcançar um 
patamar de excelência no combate 
ao crime.

SIGA-NOS NO
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Moradores do Jardim Paraíso e do Soberana sofrem 
com o aparecimento constante de escorpiões
MAYARA NASCIMENTO - A onda 
de calor favorece o apare-
cimento de escorpiões nas 
áreas urbanas, principal-
mente próximo de terrenos 
baldios, lixos e entulhos. 
No Jardim Paraiso e no So-
berana já foram registrados 
diversos casos nos últimos 
dois anos. Desde o início do 
mês o Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) já capturou 
26 escorpiões em diversos 
bairros da cidade. 

Os moradores do con-
domínio Nova América, no 
Jardim Paraíso, já registra-
ram caso de aparecimento 
de escorpião dentro de um 
apartamento.

Rosana Ferreira contou 
que o caso já ocorreu duas ve-
zes em seu apartamento, uma 
em outubro de 2017 e outra 
em dezembro de 2018. “O 
problema é antigo e me preo-
cupa porque tenho uma fi lha 
de quatro anos. Fiz dedetiza-
ção duas vezes e tomo diver-
sas medidas de precaução. 

Afasto os móveis da parede, 
fecho sempre o ralo, tenho 
telas nas janelas, mas parece 
que não adianta”, contou. Ro-
sana mora no térreo e alegou 
que moradores dos andares 
mais altos também já passa-
ram pelo mesmo problema.

O local é cercado por áre-
as de risco, já que de um lado 
está o cemitério Primavera II e 
de outro fi ca um terreno parti-
cular abandonado, com muito 
mato. “O condomínio é limpo, 
nós cuidamos bem das áreas 
internas, mas nada adianta se 
nossos vizinhos não limpam”, 
contou Eduardo Peragine, sín-
dico há 10 anos.

Peragine contou ainda que 
solicitou o amparo do CCZ di-
versas vezes, mas os agentes 
afi rmaram que não há o fazer 
devido o foco dos escorpiões 
serem nos terrenos ao lado.

A situação se repete no 
bairro Soberana. Um terreno 
abandonado que faz fundos 
para ao menos sete ruas é um 
dos focos dos escorpiões que 

estão invadindo as casas dos 
moradores. 

Willian John de Freitas 
mora há 27 anos na rua Ca-
xambu, que faz fundos com 
o terreno. Nos últimos dois 
anos Freitas percebeu a pre-
sença frequente dos escor-
piões. No fi nal de dezembro 
fl agrou um perto da cama 
de seu fi lho de dois anos. “A 
preocupação com meu fi lho é 
enorme. Já procurei informa-
ções na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) e disse-
ram que não possuem soro. 
Até sair de carro com uma 
criança para procurar atendi-
mento longe, pode ser tarde 
demais”, afi rmou.

Balanço do Procon aponta 74% de 
solução das demandas em 2018
DA REDAÇÃO - A Coordenadoria 
de Proteção e Defesa do Con-
sumidor (Procon) Guarulhos 
divulgou balanço de atendi-
mentos das demandas em 
2018, com índice de 74% de 
solução das demandas, che-
gando a 90% nos casos emer-
genciais, como por exemplo, 
situações que envolvem saúde.

De acordo com a informa-
ção do órgão, foram realizados 
99.669 atendimentos aos con-
sumidores entre os meses de 
janeiro a dezembro de 2018, 
sendo que 70.583 atendimen-
tos foram referentes a orien-
tações diversas, 12.447 atendi-
mentos foram prestados pelo 
Disque Denúncia 151, outras 
11.150 aberturas de processos 
(Carta de Informação Prelimi-

nar) e foram realizadas 5.489 
audiências conciliatórias; 
além de operações em toda a 
cidade sobre educação de con-
sumo, palestras e ações de fi s-
calização nos estabelecimen-
tos comerciais.

Para a coordenadora do 
Procon Guarulhos, Vera Lúcia 
Gomes, atingir um índice de 
74% na solução das reclama-
ções é um excelente resultado. 
“É um número satisfatório, 
mas algumas empresas ainda 
precisam respeitar seus clien-
tes e entender que o consu-
midor está amparado pela Lei 
8078/90 - Código do Consumi-
dor. Por isso, o Procon busca 
sempre atuar de forma efi caz 
fazendo valer os direitos do 
consumidor”, salienta. 

Número de visitantes ao arquivo 
histórico apresenta queda expressiva 
LUCY TAMBORINO - Ocupando 
uma área no Adamastor Cen-
tro, no bairro do Macedo, o 
Arquivo Histórico Municipal 
de Guarulhos teve seu número 
de visitas reduzido no ano pas-
sado. Até o mês de agosto, 175 
pessoas frequentaram o local, 
apenas 13% de todas as visitas 
recebidas em 2017, quando fo-
ram contabilizadas 1.292 pes-
soas no espaço.

Os números registrados po-
dem signifi car que as pessoas 
têm buscado menos por pes-
quisas referentes à cidade. No 
acervo em Guarulhos, além de 
documentos, sobre as ativida-
des desenvolvidas pelo poder 
público, desde a fundação da 
cidade, há mais de 40 mil fotos. 
Outras memórias são mapas, 

desenhos técnicos, plantas, 
atas da Câmara, e de arquivos 
sobre os ex-prefeitos. Muitos 
documentos são fruto de doa-
ções de arquivos pessoais.

De acordo com a respon-
sável pelo espaço, a arquivista 
Araci Borges, a cultura, histó-
ria e memória são elementos 

Prefeitura orienta moradores e se prepara para atendimentos
A prefeitura informou que o Hospital Municipal de Urgências (HMU) é a unidade de refe-

rência na cidade para este tipo de atendimento. Desde o início do ano até o momento foram 10 
atendimentos de pessoas picadas por escorpiões. Ao longo do ano passado, 50 animais foram 
recolhidos pelo CCZ, além de outros 117 encaminhados pela população para identifi cação.

Ao encontrar um escorpião, a população deve entrar em contato com o CCZ por meio do 
telefone 2436-3666 para registrar a ocorrência e receber as orientações preventivas.

construtores da identidade da 
cidade, ajudando a eternizar 
momentos, fatos e notícias.

Todo o material fi ca dispo-
nível para que os interessados 
possam fazer pesquisas e tra-
balhos escolares, científi cos ou 
acadêmicos, sempre de segun-
da a sábado, das 9h às 17h.
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Número de mortos em Brumadinho 
chega a 84; 42 foram identifi cados

Bolsonaro volta ao trabalho 
às 7h desta quarta-feira
DA REDAÇÃO - O presidente Jair Bolso-
naro retoma as funções presidenciais 
às 7h desta quarta-feira (30), infor-
mou ontem o porta-voz do Palácio 
do Planalto, Otávio Rêgo Barros, em 
entrevista coletiva no Hospital Albert 
Einstein. Inicialmente, a previsão de 
retorno às atividades era entre as 9h 
e às 10h.

Rêgo Barros disse que o presiden-
te permaneceu ontem em repouso 
absoluto, mas hoje já terá a possibi-
lidade de receber ministros. Há um 
dispositivo montado dentro do hos-
pital pelo Gabinete de Segurança Ins-
titucional (GSI) com equipamento e 
possibilidade técnica que permitem 

DA REDAÇÃO - No quinto dia de bus-
cas a vítimas do rompimento da bar-
ragem de rejeitos da Vale, em Bru-
madinho, a Defesa Civil de Minas 
Gerais confi rmou 84 mortos e 276 
desaparecidos na tragédia ocorrida 
na última sexta-feira (25). O Corpo 
de Bombeiros informou que o núme-
ro de mortos é ainda maior, porque 
corpos localizados no começo da noi-
te não estão nesse registro.

“Como temos a possibilidade de 
encontrar mais corpos nas áreas pró-
ximas ao refeitório [da mineradora], 
acreditamos que aumentaremos o 
número de pessoas encontradas”, 
disse o porta-voz do Corpo de Bom-
beiros, tenente Pedro Aihara.

Segundo o porta-voz, foram en-
cerradas as buscas em um ônibus, 
onde foram localizados três corpos. 
Mais dois mortos foram encontrados 
em uma área que deve ser o restau-
rante, por causa do mobiliário e pela 
presença de dois botijões de gás. As 
buscas serão retomadas às 4h desta 
quarta-feira (30).

Segundo a Polícia Civil, dos 84 
corpos, 42 foram identifi cados. No 
Instituto Médico-Legal (IML), foram 
atendidas 47 pessoas de 28 famílias. 
Para amanhã, o IML agendou 35 
atendimentos de familiares para co-
leta de material necessário à identifi -
cação das vítimas.   

Cerca de mil policiais militares es-

a Bolsonaro orientar seus ministros e 
até despachar.

Na segunda-feira (28), o presiden-
te passou por uma cirurgia de recons-
trução do trânsito intestinal que du-
rou sete horas. Segundo o porta-voz, 
Bolsonaro tem evolução clínica muito 
positiva. Nesta tarde, o presidente já 
se sentou em uma poltrona e fez fi sio-
terapia motora e respiratória.

As visitas ao presidente estão li-
mitadas aos familiares. Permanecem 
no hospital a esposa, Michele, e fi lho, 
Carlos Bolsonaro. O ministro-chefe 
do GSI, general Augusto Heleno, que 
acompanhava o presidente, foi embo-
ra ontem de manhã.

tão acampados na zona rural de Bru-
madinho, fazendo o patrulhamento 
da área para evitar saques. Segundo 
o major Flávio Santiago, serão dois 
dias de grande operação, mas o co-
mando da Polícia Militar defi nirá 
se haverá necessidade de estender a 
ação por mais tempo.

Segundo boletim da Defesa Civil, 
dos 276 desaparecidos, 106 são em-
pregados da Vale. De acordo com os 
dados, oito pessoas estão hospitaliza-
das, mas não há informações sobre o 
estado de saúde delas. O número de 
desabrigados chega a 176.

FOTO: FERNANDO MORENO/ESTADÃO
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Desconto especial para aposentados e pensionistas.
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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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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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por direitos – que o cinema 
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tuído em êxitos recentes. O 
tema de Suburbicon não é a 
integração, mas seu oposto, 
a discriminação.
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todo o mundo por corres-
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cias de notícias, Clooney e 
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vadorismo e a onda racista 
que tem emanado da Casa 
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bom para tratar da documentação de seu casamento e de associações.
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amoroso, perfeita correspondência sentimental. Êxito artístico e científico. 
Episódio romântico ou sentimental encherá de alegria todo seu ser.
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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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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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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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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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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 
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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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raíso branco, um enclave, é 
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tem lembrado ou reconsti-
tuído em êxitos recentes. O 
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a sua vida social e amorosa deverá prosperar. Elevação material.
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estradas, ao entrar em contato com máquinas, fogo e eletricidade e com 
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raíso branco, um enclave, é 
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em Veneza, divulgada para 
todo o mundo por corres-
pondentes das maiores agên-
cias de notícias, Clooney e 
Damon não se cansam de 
explicar que, embora tenha 
tudo a ver com o neoconser-
vadorismo e a onda racista 
que tem emanado da Casa 
Branca, Suburbicon não nas-
ceu exatamente como uma 
reação da dupla – ator e dire-
tor – à presidência de Donald 
Trump. Liberais de carteiri-
nha, Clooney e Damon admi-
tem que foram atropelados 
pela candidatura e vitória de 
Trump.             (aGÊNcia estado)

ÁRIES: Mantenha as coisas da forma mais natural 
possível, carregue a ao seu lado a grande e forte energia 
que vem do astro rei. 

TOURO: Você receberá uma missão que pode cumprir, 
mas para isso precisará deixar algumas outras coisas para 
trás. 

GÊMEOS: Procure fi car longe de tudo que gere uma 
perigosa curiosidade sobre aquilo que não lhe pertence 
neste momento. 

CÂNCER: Poderá ir diretamente ao encontro do que esti-
ver emocionalmente ligado a você agora. O planeta Marte 
fará coisas boas com essas suas emoções neste momento. 

LEÃO: O planeta gasoso Netuno mandará um grande 
brilho azul para você, isso mostrará o seu lado mais 
carismático. 

VIRGEM: Terá algumas difi culdades para se manter fi rme, 
pois tudo tende a ser mais frágil neste momento. O 
elemento Terra aparecerá favoravelmente para você. 

LIBRA: As movimentações que ocorrem em grande 
escala irão ser muito interessantes, o planeta Saturno 
trará uma nobre energia para você. 

ESCORPIÃO: No planeta Plutão poderá resgatar determi-
nadas coisas que fi caram muito distantes de você agora. 
Uma grande volta poderá ser dada neste momento.

SAGITÁRIO: Sua fonte inesgotável de energia se encon-
trará no planeta de Júpiter agora, com muitas coisas boas. 
Com uma imensa para resolver problemas.

CAPRICÓRNIO: No planeta de Marte virá toda a energia 
possível para a sua constelação mudar de boa forma. 
Tudo virá a lhe transformar da melhor forma possível.

AQUÁRIO: O que acontecer no planeta Mercúrio fará 
uma grande diferença na sua vida pessoal. Passará o dia 
agindo de forma a buscar as coisas positivas agora.

PEIXES: Na passagem do satélite Lua virão momentos 
muito bons para você que é do signo de Peixes. Fique 
próxima de um virginiano.
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MAYARA NASCIMENTO - O Bon 
Jovi estará de volta à América 
do Sul no segundo semestre 
deste ano. A revelação foi feita 
pelo guitarrista Phil X para o 
canal do YouTube Andertons 
Music Co, durante a feira de 
instrumentos musicais The 
Namm Show, na Califórnia.

Logo após a postagem da 
notícia no site Ligado à Mú-
sica os fãs começaram a espe-
cular a vinda da banda para 
o Rock in Rio 2019. Também 
há rumores de que o Bon Jovi 
deverá participar de um dos 

eventos que comemorarão os 
50 anos do festival de Woods-
tock, em agosto, nos Estados 
Unidos.

Os músicos já estive-
ram no Brasil diversas ve-
zes. Na primeira, em 1990, 
se apresentaram no festival 
Hollywood Rock, no Rio de 
Janeiro. Na última, em 2017, 
tocaram para mais de 90 mil 
pessoas na  17ª edição do 
Rock in Rio. 

O Rock in Rio deste ano 
acontecerá entre os dias 27 de 
setembro e 06 de outubro e 

as bandas Iron Maiden, Scor-
pions e Nickelback já confi r-
maram presença.

A banda estadunidense de 
hard rock formada em 1983, 
já vendeu 134 milhões de ál-
buns no mundo todo, e em-
placaram diversos sucessos 
nos anos 80, 90 e 2000, entre 
eles “It’s My Life”, “Livin’ on a 
Prayer” e “Always”.  O último 
álbum do grupo, “This House 
is Not For Sale”, foi lançado 
em 2016 e alcançou o topo 
entre os mais vendidos dos 
Estados Unidos.

Bon Jovi se apresenta na 
América do Sul ainda este ano

FOTO: DIVULGAÇÃO/FACEBOOK
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SERVIÇOS

PUBLICIDADE LEGAL

NEGÓCIOS

Oportunidade

Relax

Autos

COMPRA/VENDA
concerta ouro, prata, moedas
F: 3255-2272 / 99986-8823
espinely@rspinely.com.br 

ACESSE O SITE
Karina  18 anos, local climatizado 
tel. 2382 2002 / 94474-1019

Aluguel de Máquina

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

VEÍCULOS

LICENCIAMENTO
ATRASADO!!!!!
Parcelamos Todos 

os débitos 
do seu veículo

Tels: 2440-6425 ou 4963-0569

ATÉ 12X CARTÃO OU 
18X NO CHEQUE

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

APTO. MACEDO
Cond. Vista Bela c/ 2 dor-
ms., com lazer completo. 
R$ 1.000,00. F.: 99843-
2906/ 99965-5769.

MOÇAS MAIORES
Admite-se para Trabalhar 
em Privê região Guarulhos 
. F.: 96655-6443 wastsp
VAGAS URGENTE !!!
Auxiliar de Manutenção 
c/exp. em hidráulica e 
elétrica.  Porteiro c/ exp.e 
disponibilidade de horário. 
Comp. no endereço Aveni-
da Salgado Filho,252/sala 
1611 (Falar com Talita) Das 
09:00 às 15:00.
PROFº E ESTÁGIARIO 
ED. FÍSICA
p/ Academia, enviar CV. p/ 
wervesonbrito@bol.com.br
VENDEDOR (A)
( 1 ) para  cada região  
Guarulhos e Sanatana . 
Preferência se tiver veículo   
Ajuda de custo + comissão  
, enviar CV p/ joao.agut@
ipschool.com.br
ADMITE-SE
Pedreiro, ½ Ofi cial, 
Ajudante, Pintor e Telha-
dista. 99476-8453 Horário 
Comercial.

TERRENOS GUARULHOS
Ótimo localização há 
apenas 2 km da praça 8 
de dezembro. peq. entr. 
e mensais de R$ 720,00 
Últimas unid. não percam. 
F:4969-4226/ 4969-0884 
www.cooperterrahabitacio-
nal.com.br

TORO VOLCANO 
2018/2019
2.0 turbo, Vermelho Tribal   
Único dono - 19.500 km   
Primeira revisão na conces-
sionária será c/20.000km   
Valor - 114 Mil . F.: (11) 
99981- 9494

CASA PRIVÊ
Atend. das 8 as 20hrs. Rua 
Cuevas, 18.  F: 2087-2091

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

ANUNCIE 
AQUI

97380-7685

ANUNCIE AQUI
97380-7685

11 4210-1371

FALE COM
NOSSA

REDAÇÃO

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

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

97380-7685

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

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

Rua Roberto 90/116 
Sta.Mena Guarulhos

Cresci:075379-F. 

VENDO PRÉDIO 
R$ 595 MIL 

CASA E SOBRADO
Paraventi próx Bosque 
Maia, c/ escritura . 230 Mil. 
F.: 2806-6665 c/ Silva.
ED. + GUARULHOS APTO
2 Dorms. + deps, wc, sac., 
aquec.Cond. Baixo  lazer 
completo, 198 Mil  Doc. Ok  
F.: 2382-8300

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

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

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

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

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

DA REDAÇÃO - A diversidade 
tão famosa da capital paulista 
também se estende ao inte-
rior do Estado. Afi nal, além 
da capital, são centenas de 
municípios que trazem dife-
rentes infl uências em suas 
formações. O Vale do Ribeira 
concentra os nativos tupis-
-guaranis. No oeste de São 
Paulo, indígenas de diferen-
tes etnias vivem na região. A 
imigração europeia remonta 
a história de diversos municí-
pios do interior paulista.

Holambra está entre elas. 
Charmosa pelo cultivo das 
fl ores, a cidade é um peda-
cinho da Holanda dentro do 
Brasil. Essa mistura dos dois 
países está sempre presente, 
a começar do nome, e se es-
tende à cultura regional. Ali-
ás, está aí uma curiosidade, o 
projeto inicial dos imigrantes 
holandeses responsáveis por 
povoar Holambra era fazer da 

Interior paulista: uma viagem pela diversidade e imigração europeia
região a maior produtora de 
leite e não de fl ores. A troca, 
idealizada pelos brasileiros e 
holandeses, deu super certo. 
Hoje, a cidade é a principal 
exportadora do Brasil.

Ainda falando sobre tra-
ços da imigração, aos apai-
xonados pela arquitetura 
europeia no Brasil a cidade 
de Campos do Jordão, loca-
lizada aos pés da Serra da 
Mantiqueira, é o exemplo 
mais vivo dessa infl uência. 
Chamada de Suíça brasileira, 
Campos do Jordão se tornou 
destino certo aos apreciado-
res da estação mais fria do 
ano. Além da estética das 
construções, a cidade ainda 
traz uma gastronomia re-
cheada dos sabores do Velho 
Mundo.

Bem perto dali, em Tau-
baté, a dica de turismo é 
para adultos e crianças fãs 
de Monteiro Lobato. A cida-

FOTO: KEN CHU

de abriga o Museu Histórico, 
Folclórico e Pedagógico de 
Monteiro Lobato. A estrutu-
ra do casarão onde funciona 
o museu é feita de taipa de 
pilão. Originalmente, a casa 
era um exemplar típico das 
chácaras das chamadas “Ci-
dades do Café” do século 19. 
Durante as obras de restau-
ro, concluídas em 1979 pelo 
Conselho de Defesa do Patri-
mônio Histórico, Arqueoló-
gico, Artístico e Turístico do 
Estado de São Paulo (Conde-
phaat), foram conservados 
os vãos das portas e janelas, 
além do piso de tijolos em 
dois cômodos.

Em 1981, o museu foi 
entregue à população, em 
comemoração à 39ª Sema-
na Monteiro Lobato. Entre 
as atividades que a institui-
ção museológica oferece ao 
público, estão visitas moni-
toradas por personagens do 

“Sítio do Pica-Pau Amarelo”, 
que apresentam o museu e 
falam sobre a vida e a obra 
do autor.

Aliás, no interior paulista 
não faltam opções. Barretos 
famosa pela Festa do Peão. 
Boituva, chamada de capital 
do paraquedismo. Juquitiba 
também ganhou fama graças 
ao esporte de aventura e São 
Roque, conhecida por conta 

das vinícolas. Aos dispostos 
em colocar o pé na estrada, 
o Estado ainda oferece uma 
rota de nascentes e bacias hi-
drográfi cas. O município de 
Santa Fé do Sul, quase na di-
visa de Mato Grosso do Sul, é 
convidativa para quem quer 
praticar pesca esportiva e pas-
seios náuticos. Não deixe de 
conhecer o recém-reformado 
Parque das Águas Claras.
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