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Cotações Selic (ano)
6,5% R$  998

Salário Mínimo 181
Disque-Denúncia O trabalho que nós realizamos na cidade é um trabalho de faro de 

drogas e encontro de pessoas desaparecidas”, inspetor regional 
Ribeiro, gestor da Inspetoria de Patrulhamento com CãesDólar EuroBovespa

+0,41%
97.393

-1,45%
R$ 4,17

Médicos do Hospital Stella Maris 
continuam com os salários atrasados
Segundo denúncia dos profi ssionais, a situação já se arrasta desde 2018 e até agora o pagamento de janeiro não foi feito; 
enfermeiros, funcionários administrativos e trabalhadores terceirizados também amargaram atrasos no mês passado Pág. 5
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Nova equipe da 
Secretaria de Educação 
é apresentada a 
diretores de escolas

Pág. 8

Em mensagem ao 
Congresso, Bolsonaro 
anunciará reforma da 
Previdência
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Inauguração do Pet Park da GCM marca 
aposentadoria do rottweiler Dragon 
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SOLIDARIEDADE - Um grupo de Guarulhos foi até Brumadinho (MG) com recursos próprios, levando ração, 
remédios e outros suprimentos para os animais atingidos no rompimento da barragem da mineradora da Vale

ANOTE
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Se sua foto for a mais curtida, você poderá ganhar um super prêmio. Participe!

      A prefeitura 
realiza nesta 
sexta-feira (1º), das 
13h30 às 16h30, 
o primeiro Baile da 
Melhor Idade de 
2019, no Centro 
de Convivência do 
Idoso (CCI) Santa 
Mena. Promovido 
pela Secretaria de 
Desenvolvimento e 
Assistência Social, 
a animação ficará 
a cargo de um 
DJ da Secretaria 
de Cultura que 
apresentará 
músicas de 
diversos ritmos 
como sertanejo, 
forró, samba, entre 
outros. No local, os 
bailes acontecem 
sempre às sextas-
feiras.

      Entre os dias 
4 e 7 de fevereiro, 
a Prefeitura de 
Guarulhos abre 
inscrições para os 
cursos gratuitos de 
línguas oferecidos 
no Centro Municipal 
de Educação e Artes 
(Cemear), que fica 
no bairro Macedo. 
Nos dias 4 e 5, os 
interessados podem 
se inscrever para o 
curso de espanhol, 
e nos dias 6 e 7, no 
de inglês.

Como parece que o presidente elei-
to Jair Bolsonaro desistiu de incorporar 
o Ministério da Indústria, Comércio e 
Exterior e Serviços (MDIC) ao Ministé-
rio da Fazenda no governo que se inicia 
dia 1º de janeiro, seria interessante que 
o futuro titular da pasta desde já colo-
casse entre suas prioridades as suges-
tões apresentadas pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) ao então 
candidato. Entre essas sugestões, está 

a simplifi cação da carga tributária do 
comércio exterior, já que a reforma tri-
butária ainda leva rá muito tempo para 
ser discutida e concluída.

Entre as ações que podem simplifi -
car a carga tributária estão a manuten-
ção da desoneração do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) nas exportações de bens não 
industriais e de semielaborados; o au-
mento da alíquota do Regime Especial 
de Reintegração de Valores Tributários 

para Empresas Exportadores (Reinte-
gra); a criação de mecanismos para uti-
lização de créditos tributários federais e 
estaduais provenientes de exportações; 
o aperfeiçoamento dos regimes adua-
neiros especiais de incentivo às exporta-
ções; e a retirada do valor aduaneiro e 
de custos de descarga da mercadoria no 
território nacional.

A CNI defende ainda que o novo 
governo considere as análises técnicas 
na aplicação de medidas antidumping, 
antissubsídios e de salvaguardas. Para a 
CNI, esses são instrumentos legítimos 
que não se confundem com protecio-
nismo. Como se sabe, hoje, os produ-
tos manufaturados só conseguem se 
apresentar com preços competitivos em 
países vizinhos, como aqueles que são 
parceiros no Mercosul, valendo-se da 
curta distância. Já em mercados mais 
distantes, esses preços sobem e perdem 
competitividade.

É claro que essa situação, se tem per-
mitido ao menos sobrevivência ao par-
que industrial instalado no País, oferece 
muita insegurança, impedindo que os 
produtores façam investimentos para 
ampliar sua capacidade de produção. 
Afi nal, se um país vizinho entrar numa 
situação de crise, como é o caso da Ar-
gentina hoje, essa situação pode abalar 
toda a indústria brasileira e gerar desem-
prego.

Obviamente, não são apenas os cus-
tos com a distância que entram no preço 
dos produtos. Há vários fatores, como 
aqueles que constituem o chamado cus-
to Brasil, ou seja, alta carga tributária, 
infraestrutura logística defi ciente, juros 
altos, câmbio defasado e burocracia al-
fandegária.

Obviamente, não são apenas 
os custos com a distância que 
entram no preço dos produtos

Como destravar o 
comércio exterior

CAUSOS E CAUSAS

Estado de exceção ou de direito?
Com profunda preocu-

pação ponho-me a pensar 
(e questionar) se a lei é real-
mente para todos ou somente 
para alguns, não encontrando 
amparo nem mesmo nas mo-
tivações anti-petistas para a 
juridicidade do indeferimento 
do pedido do ex-presidente 
Lula para comparecer ao ve-
lório de Vavá, seu irmão, cujo 
direito é assegurado pelo ar-
tigo 120 da Lei de Execução 
Penal, que com letras claras 
prescreve que “os condenados 
que cumprem pena em regi-
me fechado ou semi-aberto e 
os presos provisórios poderão 
obter permissão para sair do 
estabelecimento, mediante es-
colta, quando... do falecimen-
to ou doença grave do cônju-
ge, companheira, ascendente, 
descendente ou irmão”.

Ora, não me lembro de 
negativa semelhante a qual-
quer outro preso nestes 25 
anos de militância na advo-
cacia, parecendo-me questio-
nável os argumentos para a 
negativa do direito em deba-
te, notadamente quanto ao 
comprometimento da ordem 
pública com protestos a favor 
ou contra o político, posto que 
admitindo-se estas hipóteses, 
risíveis se não fossem cruéis 
e desumanas, por consequên-
cia, haveria se entender que 
as polícias federal e militar de 
São Paulo não garantem segu-
rança alguma à sociedade, eis 
que colocadas em dúvida em 
relação a uma única pessoa, 
ainda que famosa como Lula.

O direito de velar o irmão 

ALEXANDRE CADEU
BERNARDES
Contabilista, Advogado, Especialista 
em Direito e Consultor Jurídico.
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é assegurado por lei, é questão 
que não se discute quando o 
detento assim decide fazer e, 
vale dizer, que não se trata de 
um benefício ao preso, mas de 
respeito ao princípio da digni-
dade da pessoa humana, mas, 
ainda que admitisse a negativa 
do pedido de Lula, obviamente 
que haveria a necessidade de 
melhor fundamentação, ampa-
rada em elementos concretos, 
jamais baseada na admissão 
do risco eventual pelo simples 
fato de tratar de um ex-presi-
dente da República.

A preocupante exceção 
da Polícia Federal, Ministério 
Público Federal e Justiça Fe-
deral de primeira e segunda 
instâncias em negar o direito 
de velório a um custodiado 
revela que o Estado de Direito 
está sob risco, revela uma dis-
cricionariedade não permitida 
em qualquer democracia, re-
vela a perigosa possibilidade 
de quebrar as regras por mera 
conveniência (política ou 
não), revela que a legalidade 
possa ser discutida e superada 
pela suposição de um simples 
risco eventual, sem qualquer 
fundamento plausível.

É hora de repensar o di-
reito e, inclusive, os limites 
às autoridades responsáveis 
pelo Brasil, é hora de exigir o 
efetivo cumprimento das leis 
para todos, inobstante a fi gura 
política que represente, pois, 
admitindo-se quebrar a or-
dem legal o Estado de Direito 
fi ca pequeno, fraco, abrindo 
caminho para o Regime de 
Exceção.  

PONTO
DE VISTA

MILTON LOURENÇO
presidente da 
Sindicomis 
e da ACTC
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Acém Bovino
peça/pedaço

Coxa c/ sobrecoxa
de Frango -

A ‘ Doro

Garantimos quantidade mínima de 5 unidades/kg de cada produto durante o período da oferta ou enquanto durar o estoque. Após esta data, os preços voltarão ao normal. As imagens dos 
produtos não respeitam proporção entre si e são meramente ilustrativas. Conforme legislação, poderá ocorrer limitação de oferta por cliente com base no artigo 39 do código de proteção e defesa do consumidor.

*Imagens meramente ilustrativas. **Proibida a venda e entrega de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, conforme artigo 8111 do estatuto da criança e do adolescente. 

AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 300  
GUARULHOS - TEL:4574-7620

CONHEÇA NOSSA GALERIA COMERCIAL

E CONHEÇA TAMBÉM
NOSSA LANCHONETE

Segunda a Sábado: 08h às 20h
Domingo: 09h às 14h

ACEITAMOS CARTÕES

Frango à passarinho
Temp. pct. 1kg

A ‘ Doro

OFERTAS VÁLIDAS: 01/02 até 03/02/18

ENERGÉTICO TNT
LATA 473ML

NÉCTAR ALIANÇA 
SABORES

200ML REFRIGERANTE COMBO
COCA COLA + FANTA

GUARANÁ 2L

Linguiça Toscana
Pct. 5kg
Frimesa

Filé de Costela ou
Maminha

Maturatta

Carvão TC
4KG

Coxão Duro 
Bovino

Filé Merluza INAK
s/ pele pct. 500g

MASSA DE OVOS 500G
ESPAGUETE Nº8

ADRIA

CERVEJA PILSEN SKOL
LATA 350ML

SUCO TTO INTEGRAL
ALIANÇA

1,5L

MOLHO DE TOMATE
TRAD. SACHÊ 340G

FUGINI

CERVEJA PURO MALTE
CACILDIS 

350ML

PEITO DE FRANGO
DEFUMADO

CERATTI

CONHAQUE DREHER
900ML

ÁGUA MINERAL 
MINALBA

1,5L

Pão de Alho 400g
Trad./Picante

Sta. Massa

MINI BOLO 40G
BAU./CHOC.

STA. EDWIGES

VODKA ASKOV ICE
SABORES

275ML

LEITE UHT 1L
ELEGÊ

AGUARDENTE 
CANA 51 

965ML

kgkg 1920 ,99,89

PÇA. À VACUO

BIFE

kg14,99

Contra Filé

DETERGENTE 500ML
MINUANO

PAPEL HIGIÊNICO NEVE
FOLHA DUPLA

DEMACARE

ÁGUA SANITÁRIA 2L
SUPER CANDIDA

cada
10,49

cada44,95

Nessa 
embalagem
o KG sai por

8,99

cada7 ,99
cada11,99

kg10,99
kg4,69

cada6 ,99

cada
1,192,29

cada 100g
2,09

cada
0,99

cada
2,59

cada
1,79

cada
1,19

cada
9,99

cada
4,99

1,99
2,19

cada

cada

a partir de 12 unid
cada

3,19
cada

11,99
cada

3,19
cada

6,99

1,19
cada

cada
16,99

LEVE 16
PAGUE 15

cada10,99

kg26,99

cada
4,19

Agora aceitamos: 
Ticket Alimentação 

VR Alimentação
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A difícil e possível missão de 
recuperar estados e municípios  

Gestores públicos de todo 
o Brasil, recém empossados 
em seus cargos ou no poder 
há dois anos, enfrentam inces-
santes batalhas na recuperação 
dos estados e municípios nesse 
período pós-crise. Nada menos 
do que sete estados declara-
ram calamidade fi nanceira por 
não conseguirem honrar seus 
compromissos com folhas de 
pagamento e com fornece-
dores. Na lista, aparecem Rio 
de Janeiro, Mato Grosso, Rio 
Grande do Sul, Minas Gerais e, 
mais recentemente, Goiás, que 
acumula uma dívida de R$ 3,4 
bilhões, sendo R$ 720 milhões 
somente na área saúde.  

A situação que os novos go-
vernadores encontraram não 
é muito diferente do que ocor-
reu em Guarulhos, na Grande 
São Paulo. Em janeiro de 2017, 
ao assumir a Prefeitura, o mu-
nicípio acumulava mais que o 
dobro da dívida do Estado de 
Goiás: R$ 7,4 bilhões. A decla-
ração de calamidade fi nanceira 
naquele momento seria uma 
possibilidade, mas que foi re-
chaçada de imediato. Afi nal, 
isso implicaria em grande 
comprometimento no fl uxo de 
caixa, além das difi culdades de 

ARTIGO
Gustavo Henric Costa
* prefeito de Guarulhos.

acesso a novos créditos.  A al-
ternativa, nestes dois anos, foi 
a mais difícil, a partir de uma 
verdadeira reengenharia fi nan-
ceira para tentar equalizar as 
contas. Muitas vezes, medidas 
impopulares foram necessá-
rias, porém fundamentais para 
se poder enxergar um horizon-
te melhor hoje. 

Além da dívida bilionária, 
naquele momento, a cida-
de estava literalmente com 
o nome sujo. Sem Certidão 
Negativa de Débitos (CND), o 
município estava impedido de 
buscar novas fontes de fi nan-
ciamento juntos aos governos 
estadual e federal, além de or-
ganismos internacionais. Até 
as compras de itens de pri-
meira necessidade, como re-
médios para o abastecimento 
de hospitais e merenda esco-
lar, estavam comprometidas, 
devido à inadimplência junto 
aos fornecedores.  

Hoje, a partir de medidas 
de austeridade e, muitas ve-
zes, impopulares, a dívida de 
Guarulhos foi reduzida prati-
camente à metade, tornando 
o município administrável, o 
que é fundamental já que a 
cidade clama por investimen-

tos em sua infraestrutura e 
melhoria na prestação dos 
serviços básicos à população. 
Não tem receita e nem mági-
ca. Existe sim muito trabalho 
e determinação.  

Guarulhos abriga uma 
população de 1,3 milhão de 
pessoas e enfrenta problemas 
crônicos comuns dos grandes 
centros urbanos, especialmen-
te na área da saúde. Com orça-
mento anual de R$ 4 bilhões, 
as soluções passaram pelo en-
xugamento de gastos em todos 
os setores. Em dois anos, a Pre-
feitura eliminou 13 secretarias 
e reduziu em mais de 40% o 
quadro de comissionados. O 
número de imóveis locados di-
minuiu sensivelmente geran-
do mais economia aos cofres 
públicos. De olho no futuro, o 
Governo está em vias de im-
plantar o Regime Próprio, com 
a transposição do regime cele-
tista para o regime estatutário 
dos servidores públicos, medi-
da que deve proporcionar eco-
nomia de R$ 500 milhões nos 
próximos 10 anos.  

No mês de dezembro, Gua-
rulhos passou a concessão dos 
serviços de saneamento básico, 
antes realizado pela autarquia 

municipal Saae (Serviço Autô-
nomo de Água e Esgotos) para 
a estadual Sabesp. O negócio 
permitiu, além de liquidar a 
dívida de R$ 3,2 bilhões que 
o município mantinha com a 
empresa de saneamento, in-
vestimentos que devem che-
gar a R$ 7 bilhões em obras 
para garantir o fi m do rodízio 
no abastecimento de água na 
cidade e garantir o tratamento 
do esgoto, hoje despejado in 
natura no rio Tietê.  

Apesar da escassez de di-
nheiro, nestes dois anos, a admi-
nistração municipal manteve 
os salários em dia, cumprindo 
com todos os encargos traba-
lhistas dos servidores públicos, 
incluindo férias atrasadas e 
pagamento de décimo terceiro 
sem atraso. O IPTU da cidade 
está congelado pelo segundo 
ano consecutivo, como forma 
de estimular o pagamento do 
imposto, além de onerar me-
nos a população, tão sacrifi cada 
com diversos tributos.  

A Prefeitura conseguiu 
ainda garantir o abastecimen-
to de merenda e uniforme es-
colar para todas as escolas da 
rede pública. Na área da saú-
de, houve a redução da defa-

sagem no estoque de medica-
mentos, antes próximo a 50% 
para menos de 20%. Hospitais 
e equipamentos de saúde do 
município se mantiveram 
abertos, incluindo a inaugu-
ração de duas novas UPA 
(Unidades de Pronto Atendi-
mento), contratação de novos 
profi ssionais. O investimento 
em saúde chegou a 31% do or-
çamento, ou seja, 16% a mais 
do que o exigido por lei.   

A solução para os proble-
mas, enfrentados por cente-
nas de colegas gestores, passa 
por uma verdadeira reinven-
ção na forma de tratar a coisa 
pública. Desta forma, apesar 
das difi culdades fi nanceiras, 
que parecem nunca ter fi m, 
é fundamental que a trans-
ferência de responsabilida-
des para os municípios seja 
acompanhada por mais inves-
timentos por parte dos gover-
nos estadual e federal. Neste 
sentido, há que se contar com 
a sensibilidade do novo pre-
sidente Jair Bolsonaro, que 
também tem pela frente uma 
longa missão na recuperação 
do país, que passa necessaria-
mente pela verdadeira valori-
zação dos municípios.

DA REDAÇÃO - Os secretários 
de Desenvolvimento Cien-
tífi co, Econômico, Tecnoló-
gico e Inovação (SDCETI), 
Rodrigo Barros, e de Assun-
tos de Segurança Pública, 
Gilvan Passos, além do di-
retor do departamento de 
Turismo, Ricardo Balcone, 
foram nomeados ontem ti-
tulares das câmaras técnicas 
do Consórcio de Desenvol-
vimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat).
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Secretários e diretor de Guarulhos assumem câmaras técnicas do Condemat
Uma das mudanças 

promovidas neste ano foi 
a incorporação da Mobi-
lidade à Câmara Técnica 
de Planejamento e Urba-
nismo.  Além disso, os 
grupos passam a contar 
com coordenador titular 
e suplente. Nesta gestão, 
todas as 11 cidades que 
integram o Condemat pos-
suem representatividade 
na coordenação das Câma-
ras Técnicas.

São 19 grupos de trabalho 
em áreas consideradas estra-
tégicas para as prefeituras, 
mais o Conselho dos Fundos 
Sociais de Solidariedade.  A 
meta é ampliar os resultados 
em soluções regionais.

Das 19 Câmaras Técni-
cas, 15 delas são perma-
nentes – Assistência Social, 
Cultura, Desenvolvimento 
Econômico e Inovação, Edu-
cação, Esportes, Finanças, 
Gestão Ambiental, Habita-

ção, Infraestrutura, Planeja-
mento e Urbanismo, Políti-
cas Públicas para Mulheres, 
Programas e Projetos, Saú-
de, Segurança e Turismo. 
Há também as Câmaras 
Técnicas Especiais de Bem-
-Estar Animal e de Selo de 
Inspeção, que tratam de 
projetos específi cos, e as do 
Legislativo e Jurídico, acio-
nadas eventualmente para 
apoio e debate de determi-
nadas propostas.
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Inauguração do Pet Park da GCM marca 
aposentadoria do rottweiler Dragon 
LUCY TAMBORINO - Servindo 
por oito anos a Guarda Civil 
Municipal (GCM) o rottweiler 
Dragon se aposentou ontem e 
recebeu homenagens no even-
to de inauguração do Pet Park 
do canil da corporação, na Vila 
Tijuco. O cão chegou ao canil 
com apenas três meses e ainda 
deixa como legado seus dois 
fi lhotes: Pandora e Spartacus.

O Pet Park inaugurado 
ontem é o sexto na cidade e é 
uma revitalização do canil de 
1.546 m² já existente. O local 
deve receber escolas munici-
pais, estaduais e particulares, 
além de pessoas com depen-
dência química e mental. 

Na ocasião, os guardas da 
corporação demonstraram o 
treinamento realizado. Um 
dos cães achou rapidamen-
te uma essência de droga 
escondida debaixo de um 
cone, outro, ainda, imobili-

zou uma pessoa como se fos-
se uma ação real. 

A inspetoria de patrulha-
mento com cães está atuando 
há 10 anos em Guarulhos. Ao 
todo são 16 cães, das raças rot-
tweiler, pastor alemão, dober-
mann, pastor malinois e labra-
dor. Destes, 11 estão atuando 
e cinco fi lhotes passam por 
treinamento para depois ini-

ciar o serviço na corporação.
“O trabalho que nós re-

alizamos na cidade é um 
trabalho de faro de drogas 
e encontro de pessoas desa-
parecidas, além de trabalhar 
com cães para patrulhamen-
to de guarda e proteção”, 
explica o inspetor regional 
Ribeiro, gestor da Inspetoria 
de Patrulhamento com Cães.

Médicos do Hospital Stella Maris 
continuam sem receber pagamento
MAYARA NASCIMENTO - O 
corpo clínico do Hospi-
tal Stella Maris (HSM) 
continua sem receber o 
pagamento. A situação 
já se arrasta desde o ano 
passado, com constantes 
atrasos. No começo do 
mês alguns funcionários 
receberam apenas 20% do 
salário e outros não rece-
beram nada.

Os funcionários que 
receberam apenas 20% 
no começo do mês passa-
do tiveram a situação re-
gularizada dias depois da 
publicação da denúncia. 
Segundo a Folha Metro-
politana apurou, médicos 
e fi sioterapeutas tercei-
rizados ainda não foram 
pagos pelo mês de janeiro.

Os profissionais so-
frem há muito tempo 
com atrasos de pagamen-

tos e isso afeta diretamen-
te no atendimento aos 
pacientes que, com a des-
motivação por parte dos 
trabalhadores da saúde, 
enfrentam filas e longo 
tempo de atendimento na 
unidade.

Em 2018 a prefeitura 
repassou mais de R$ 35,1 
milhões para o HSM. Os 
repasses do governo mu-
nicipal se devem ao fato 
do hospital atender pa-
cientes do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Já o go-
verno estadual informou 
que, devido à falta de 
documentação, a unida-
de perdeu o montante de 
R$ 200 mil em 2018 pro-
veniente de uma emenda 
parlamentar.

Questionado o hospi-
tal não respondeu até o 
fechamento desta edição.
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Cai em mais de 50% número de alunos de tempo 
integral no ensino fundamental no município
LUCY TAMBORINO - A propor-
ção de alunos matriculados 
em Guarulhos na modali-
dade no ensino fundamen-
tal nos anos fi nais (do 6º 
ao 9º) no ano passado caiu 
65% em comparação com 
2017. Isso porque em 2017, 
5.611 estudantes frequen-
tavam turmas presenciais 
com sete horas ou mais de 
duração, já em 2018 caiu 
para eram 1.942 alunos ma-
triculados. Os dados são do 
Censo Escolar 2018, divul-
gados ontem pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais (Inep), 
órgão ligado ao Ministério 
da Educação (MEC).

Apesar disso, o número 
de estudantes nesse ciclo, em 
escolas particulares e públi-
cas, aumentou passando de 
78.794 em 2017 para 81.991 
no ano seguinte. Desses em 

ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
APAS

FUNDADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 1995

“ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA”
“Reforma Estatuto”

Edital de Convocação

O Presidente da Associação Policial de Assistência Social – APAS, no uso de suas 
atribuições estatutárias, nos termos do Artigo 13º alínea “b”, “d” e “i”; Artigo 14ª 
alíneas “a” e “d”; Artigo 21º parágrafo 1º ao 7º; Artigo 23º parágrafo único; Artigo 
24º alínea “a”; Artigo 27º alínea “g”; Artigo 29º alínea “e”; todos do Estatuto Social 
em vigor, convoca os senhores conselheiros e associados para a Assembleia 
Geral Extraordinária, a realizar-se em data de 15 de Fevereiro de 2019, (Sexta-fei-
ra) às 15:00 horas em primeira convocação com a maioria simples presentes e às 
15:15 horas em segunda convocação com o número de associados presentes, no 
auditório do edifício Central Office, onde se encontra a sede da Associação, sito á 
Rua Doutor Ramos de Azevedo, 159 – Centro – Guarulhos, para deliberar a 
seguinte ordem do dia:

ORDEM DO  DIA
- Abertura
- Alterações dos artigos 15º letra “b”, 18º suprir letra “f” e “g” do Estatuto Social.
- Franquear a Palavra
- Votação
- Encerramento

Guarulhos, 01 de Fevereiro de 2019.

Carlos Jorge Miranda                                  Eduardo Inocêncio
 Diretor Presidente                                                  Diretor Secretário

ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
APAS

FUNDADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 1995

“ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA”
“Reajuste Anual dos Planos de Saúde”

Edital de Convocação

                                          O Presidente da Associação Policial de Assistência 
Social – APAS, no uso de suas atribuições estatutárias, nos termos do Artigo 13º 
alínea “b”, “d” e “i”; Artigo 14ª alíneas “a”, “b” e “d”; Artigo 21º parágrafo 1º ao 7º; 
Artigo 23º parágrafo único; Artigo 29º alínea “e”; Artigo 35º parágrafo 5º, todos do 
Estatuto Social em vigor, convoca os senhores conselheiros e associados para a 
Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em data de 15 de Fevereiro de 
2019, (Sexta-feira) às 16:00 horas em primeira convocação com a maioria simples 
presentes e às 16:15 horas em segunda convocação com o número de associa-
dos presentes, no auditório do edifício Central Office, onde se encontra a sede da 
Associação, sito á Rua Doutor Ramos de Azevedo, 159 – Centro – Guarulhos, 
para deliberar a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO  DIA
- Abertura
- Reajuste Anual dos Planos de Saúde
- Franquear a Palavra
- Votação
- Encerramento

Guarulhos, 01 de Fevereiro de 2019.

Carlos Jorge Miranda                                  Eduardo Inocêncio
 Diretor Presidente                                                  Diretor Secretário

MAYARA NASCIMENTO - Na última quarta-feira (30) o sistema de incêndio do hangar da Ame-
rican Airlines no GRU Airport – Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, foi 
acionado devido às altas temperaturas. Água e espuma foram liberadas para conter o 
calor de um possível incêndio.

Nos últimos dias Guarulhos tem enfrentado temperaturas médias de 35ºC e com pan-
cadas de chuva no fi nal da tarde.

Sistema de incêndio do hangar da American Airlines é acionado devido ao calor

2018, 98% estudavam em pe-
ríodo parcial e apenas 2% no 
integral. Já em 2017, eram 
93% na primeira modalidade 
e 7% na segunda.

Os números nas outras fa-
ses de ensino em Guarulhos 
apresentam números pareci-
dos. Nos primeiros anos do 
ensino fundamental (do 1º 
ao 5º) em 2018 das 102.229 
matrículas, apenas 3.553 
eram em tempo integral, ou 
seja, um pouco mais de 3% 
Em 2017, porém, eram quase 
1% a mais, com 4.247 alunos 
estudando mais de sete horas 
dos 101.703 matriculados. 

No ensino médio em 
2018, apesar da alta de quase 
1% de estudantes estudando 
em tempo integral em com-
paração com 2017, o total só 
representa 4% o restante dos 
adolescentes (96% estudava 
em período parcial.
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Nova equipe da Secretaria de Educação de 
Guarulhos é apresentada a diretores de escolas
DA REDAÇÃO - O prefeito de 
Guarulhos, Guti, apresen-
tou ontem o secretário de 
Educação, Paulo Cesar Ma-
theus da Silva, e o subse-
cretário Fernando Gomes 
de Moraes aos diretores 
das escolas da rede mu-
nicipal. O encontro, que 
aconteceu na sede da pas-
ta, teve por objetivo inte-
grar os gestores e a equipe 
da Secretaria, com vistas à 
qualidade da educação mu-
nicipal, com troca de ideias 
e informações.

Durante a apresentação, 
Guti agradeceu a presen-
ça de todos os diretores e 
destacou o trabalho funda-
mental dos educadores na 
vida dos estudantes. “Esse 
ano começa com muitos 
desafios. Educação é o nos-
so foco e vocês diretores 

ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
APAS

FUNDADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 1995

“ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA”
“Prestação de Contas”

Edital de Convocação

O Presidente da Associação Policial de Assistência Social – APAS, no uso de suas 
atribuições estatutárias, nos termos do Artigo 13º alínea “b”, “d”, “e” e “i” e Parágrafo 
único; Artigo 14º alínea “a”, e parágrafo único; Artigo 17º; Artigo 18º Parágrafo 1º e 2º 
alíneas “a”, “b” e “c”; Artigo 21º parágrafo 1º ao 8º; Artigo 22º alínea “a”; Artigo 27º 
alíneas “b”; “h” e “m”; Artigo 29º alínea “e”; Artigo 34º parágrafo 2º, alíneas “a” e “b”; 
Artigo 37º parágrafo único, todos do Estatuto Social em vigor, convoca os senhores 
conselheiros e associados para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se em data de 
28 de Março de 2019, (Quinta-feira) às 15:00 horas em primeira convocação com a 
maioria simples presentes e às 15:15 horas em segunda convocação com o número de 
associados presentes, no auditório do edifício Central Office, onde se encontra a sede 
da Associação, sito á rua Doutor Ramos de Azevedo, 159 – Centro – Guarulhos, para 
deliberar a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO  DIA
-  Abertura
- Relatório de Atividades
- Balanço Patrimonial e Demonstrativo Financeiro de 2018 (Prestação de Contas)
- Parecer do Conselho Fiscal
- Franquear a Palavra 
- Votação
- Encerramento

Guarulhos, 01 de Fevereiro de 2019.

Carlos Jorge Miranda                                  Eduardo Inocêncio
 Diretor Presidente                                                  Diretor Secretário

ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
APAS

FUNDADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 1995

“ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA”
“Pleito Eleitoral”

Edital de Convocação

O Presidente da Associação Policial de Assistência Social – APAS, no uso de suas 
atribuições estatutárias, nos termos do Artigo 13º alínea , “b” , “c”, “d” e “i”; Artigo 14ª 
alíneas “a”, Artigo 21º parágrafo 2º ao 8º; Artigo 22º alínea “e”, Artigo 35º parágrafo 1º 
2º e 4º, alíneas “a” e “b”, Artigo 40º, Artigo 41º, Artigo 42º parágrafo único alíneas “a” a 
“i”, Artigo 43º; Artigo 48º parágrafo único, Artigo 49º e Artigo 50º, todos do Estatuto 
Social em vigor, convoca os senhores conselheiros e associados para a Assembleia 
Geral Ordinária de eleição de Presidente do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva 
e Presidente e Secretário do Conselho Fiscal, a realizar-se em data de 28 de Março de 
2019, (Quinta -feira) das 10:00 às 16:00 horas em primeira convocação com a maioria 
simples presentes e em segunda convocação com o número de associados presentes, 
no auditório do edifício Central Office, onde se encontra a sede da Associação, sito á 
Rua Doutor Ramos de Azevedo, 159 – Centro – Guarulhos, para deliberar a seguinte 
ordem do dia:

ORDEM DO  DIA
-  Abertura
- Votação: Eleição para o Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva, Presidente e 
Secretário do Conselho Fiscal.
- Entrada de Documentos
- Franquear a Palavra
- Votação
- Encerramento

Guarulhos, 01 de Fevereiro de 2019.

Carlos Jorge Miranda                                  Eduardo Inocêncio
 Diretor Presidente                                                  Diretor Secretário

têm papel essencial para 
melhorar a vida do cida-
dão. Sabemos o quanto é 
complexo gerir e dirigir 
uma unidade escolar e, por 
isso, confiamos muito no 
trabalho exemplar de to-
dos vocês”, enfatizou. Ele 
falou ainda sobre a nova 
equipe da Educação. “Esse 
time que montamos vai, 
de fato, impactar positiva-
mente a Rede Municipal e 
fazer a educação no nosso 
município mudar e avan-
çar substancialmente nes-
ses próximos dois anos. 
Queremos uma educação 
modelo”, destacou Guti.

O secretário Paulo Ma-
theus ressaltou a dedica-
ção que terá como gestor 
da Educação.  “Quando a 
gente chega a uma casa, 
temos que pedir licença. 

Eu não poderia começar 
sem antes pedir licença e 
ter essa conversa. Quero 
contar com vocês diretores 
para transformar a educa-
ção de Guarulhos. Vocês 
vão perceber nitidamente 
no dia a dia, que viemos 
para tentar mudar e fazer 
história na educação. Peço 
um voto de confiança, para 
que possamos a partir de 
agora estreitar mais o nos-
so relacionamento, e para 
que a gente consiga evoluir 
e atingir os nossos objeti-
vos”, reforçou.

Por sua vez, o subse-
cretário Fernando Mora-
es agradeceu o convite do 
prefeito e do secretário por 
estar à frente de uma fun-
ção que faz parte de sua 
história. “É uma honra es-
tar junto com vocês nesse 

desafio. Com os diretores 
de escola e supervisores, 
quero criar uma relação 
em que possamos se olhar 
no olho, com respeito e 

dignidade, e garantir que 
os bons resultados conti-
nuem sendo alcançados e 
que novas metas e melho-
rias sejam desenvolvidas”.
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Em mensagem ao Congresso, Bolsonaro 
anunciará reforma da Previdência
DA REDAÇÃO - A mensagem 
do presidente Jair Bolsonaro 
ao Congresso Nacional anun-
ciará as propostas de uma 
nova Previdência Social e de 
combate ao crime organiza-
do e à corrupção, além da re-
visão da lei de segurança de 
barragens. A informação foi 
dada pelo porta-voz da Presi-
dência, Rêgo Barros, ontem, 
no Hospital Albert Einstein, 
onde o presidente está inter-
nado após cirurgia de recons-
trução do trânsito intestinal 
na última segunda-feira (28).

As propostas constarão da 
mensagem que será lida no 
Congresso Nacional no pró-
ximo dia 4, no início dos tra-
balhos da Casa. “Proporemos 
uma nova Previdência, mais 
humana, mais justa, que não 
retire direitos e restabeleça o 
equilíbrio fi scal, que garanta 

Vale vai doar R$ 80 milhões 
para Brumadinho em 2 anos
DA REDAÇÃO - A minerado-
ra Vale vai doar R$ 80 mi-
lhões para o município de 
Brumadinho como forma 
de compensar a perda de 
arrecadação com o rompi-
mento da barragem de re-
jeitos, ocorrida na última 
sexta-feira (25). O montan-
te será repassado no decor-
rer de dois anos, segundo 
o diretor de finanças da 
Vale, Luciano Siani, que 
concedeu entrevista à im-
prensa na cidade mineira. 

De acordo com o exe-
cutivo, será feita uma doa-
ção e os valores não serão 
abatidos de uma eventual 
indenização. O valor das 
parcelas ainda não foi de-
finido. A cidade de Bruma-
dinho tem sua economia 
dependente dos royalties 
da mineração, chamado de 
Compensação Financeira 
pela Exploração de Recur-
sos Minerais (Cfem).

que nossos fi lhos e netos te-
nham um futuro assegura-
do”, disse o porta-voz.

 “Levaremos ao Congresso 
uma proposta que auxilie no 
combate ao crime organizado 
e à corrupção, atacando o fi m 
da impunidade por meio da 
Lei Anticrime. Na área de in-
fraestrutura, trabalharemos 
para acabar com os gargalos 
logísticos que tentam atra-
palhar o setor produtivo do 
Brasil. Levaremos também 
ao Congresso, de forma ime-
diata, a revisão da Lei de Se-
gurança de Barragens”, acres-
centou Rêgo Barros.

Questionado sobre a inclu-
são dos militares na reforma 
da Previdência, o porta-voz 
disse que não tem nenhuma 
proposta específi ca. “Natural-
mente, o nosso presidente está 
enxergando e identifi cando 

todas as possibilidades, sejam 
para os funcionários militares, 
sejam para funcionários de 
outras carreiras e a sociedade 
de uma maneira geral”, disse.

Segundo o porta-voz, 

Bolsonaro está elaborando 
a estratégia de apresentação 
das propostas ao Congresso 
a partir de um diálogo con-
sensual com a própria casa 
legislativa.
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Volkswagen destrói carros vendidos por engano
DA REDAÇÃO - A Volkswagen 
inicia, a partir de hoje, o re-
colhimento de 194 carros 
da marca que foram vendi-
dos inadequadamente entre 
2008 e 2018. Em um recall 
inédito no País, a empresa 
vai pagar aos proprietários o 
valor da tabela Fipe (referên-
cia no mercado para preços 
de veículos usados) e destruí-
-los. Trata-se de veículos pré-
-série da frota da empresa 
vendidos por engano.

O carro pré-série é usado 
em testes para ajustar a linha 
de montagem para a produ-
ção em série - de maior volu-
me e que vai para as reven-
das. Esses modelos também 
são usados em testes de roda-
gem para verifi car, por exem-
plo, desempenho e para cor-
rigir últimos detalhes antes 
do lançamento. Eles não são 
homologados para venda e, 
tradicionalmente, são destru-
ídos por não possuírem todas 
as certifi cações obrigatórias. 

Em comunicado divulga-
do nessa quarta-feira (30), a 
Volkswagen informa que os 
veículos foram montados 
sem registro de liberação - 
uma espécie de currículo de 
cada produto contendo da-
dos e numeração de todos 
os componentes e materiais 
usados em sua produção.

“Pela falta de documen-
tação técnica interna de 
montagem do veículo não 

Modelos
No Brasil, estão envolvidos no recall os modelos importados Touareg, CC, Passat, Pas-

sat Variant, Tiguan e os nacionais Golf, up!, Fox, Cross Fox, Saveiro, Polo, Polo Sedan, 
Gol, Parati e Voyage.

A empresa informou que nesses 11 anos produziu cerca de 7 milhões de veículos no 
Brasil e a falta de documentação técnica foi identifi cada apenas nas 194 unidades que 
serão compradas dos proprietários agora.

Será oferecido como pagamento o valor de 100% da tabela Fipe e o proprietário que 
não quiser entregar o carro terá de assinar um termo de responsabilidade. Os números 
dos chassis envolvidos estão no site da empresa, que também pretende comunicar indi-
vidualmente cada dono.

Esse tipo de recall é inédito no Brasil por se tratar de venda de produtos que deveriam 
ter sido destruídos. Uma ação de recompra de carros que já estavam no mercado também 
foi feita pela Ford em 2008, cerca de um ano após a aquisição da empresa brasileira Trol-
ler, fabricante de jipes e picapes no Nordeste.

Ao todo, 77 unidades da picape Pantanal foram retiradas de circulação por riscos de 
trincas no chassi, descobertos em testes de qualidade realizado pela Ford.

é possível assegurar que as 
194 unidades em questão 
atendam aos padrões e re-
gulamentos exigidos”, diz o 
anúncio do recall.

Segundo a fabricante, “há 
riscos de possível falha de 
funcionamento de compo-
nentes e sistemas, com risco 
de acidentes” Como a em-
presa não tem condições de 
verifi car se há de fato defeito 
em algum componente, a al-
ternativa é recolher o veículo 
e transformá-lo em sucata.

A Volkswagen informa 
ainda que criou processo 
interno para não permitir 
mais a venda de veículos 
pré-série, embora não exista 
uma regra ofi cial que proíba 
a comercialização, desde que 
os modelos usados em testes 
tenham a documentação cor-
reta e sejam vendidos como 
usados.

Ação semelhante de recall 
foi anunciada pela Volkswa-
gen na Europa, Estados 
Unidos e outros países em 
dezembro, quando foi feita 
convocação de 6,7 mil veícu-
los pré-série vendidos como 
se tivessem passado pelo pro-
cesso comum de produção.

Nessas regiões os veí-
culos também estão sendo 
recomprados pela fabrican-
te para serem destruídos, a 
maior parte de clientes na 
Alemanha, onde está a sede 
da montadora.



PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 51

O mais
veloz dos 
mamíferos
marinhos

Certificado
entregue
em for-
maturas 

Líquido 
amarelado
de feridas

Que provo-
ca mudan-
ças substan-
tivas (fem.)

(?) dos
"porquês",
tema da

Gramática

Orígenes
Lessa, ro-
mancista
paulista

Pista pro-
curada no
local do

crime (pl.)

Maurício
Ricardo,
chargista
carioca

Apelido
carinhoso

de
"Beatriz"

Serviço
realizado

pelos
Correios

Princesa
(?): a mãe
de William

e Harry
Tecla que

fecha
caixas de
diálogo

Fruta 
apreciada

no
réveillon

Clara em
(?), in-

grediente
do suflê 

Medida
agrária
que vale
100 m2

"É (?) ou 
pacomê?",

piada
infame

Yoko (?),
artista

japonesa

Gerador de
corrente
contínua
(Eletr.) 

Vila de pes-
cadores

próxima a
Santarém,
apelidada
de Caribe 
Amazônico

(PA)

Situação
comum em 
aeroportos
causada
pelo mau

tempo

Raça
de gatos

tailandesa

Especiali-
dade médi-
ca do INC

Tecido muito fino

(?) sem alça: pessoa
muito chata (gíria)

A flor das rosáceas

Aturar

Técnico
espanhol
do City

Ministro
do STF envolvido na
polêmica soltura do

empresário Jacob Ba-
rata Filho

Louvores
Planta-
ção do

ervateiro

Anexo;
adendo

Estimativa
(abrev.)

Esporte 
de Grael

Habitat da
baleia

Luís (?),
cartunista
brasileiro
De + ela

Escultor
francês
Parte do
fraque

Retomo
"Um (?)",

sucesso de
Caetano

(?) Brown,
escritor

Casaco,
em inglês

 Herpes (?): pode ser
transmitida pelo beijo

Membro de certa
sociedade secreta 
(?) Fraga, estilista

mineiro de BH
Pão, em
inglês

Enxerguei;
observei

Ornella Vanoni,
cantora italiana 
Antônio Houaiss,

lexicógrafo carioca

SMSC
GUARDIOLA

DIPLOMAORCA

LOASMIDN
MRAPENDICE

MATEUSOOL
RASTROSVELA
MRMAÇOM
EBREADGE

ENVIORODIN
DIANAREATO

ELABIALD
ESCDANARE

ONODOV
PAVEDINAMO

ALTERDOCHÃO

4/coat. 5/bread — índio — maçom — reato. 6/dínamo. 7/ronaldo. 9/inovadora. 11/alter do chão.

CLAREAMENTO
LAMINADOS DE CERÂMICA
REABILITAÇÃO  ORAL 
IMPLANTES 
CARGA IMEDIATA EM 5 HORAS

NOSSOS SERVIÇOS:
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www.coquetel.com.br                                                    Revistas coquetel 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 MAR.
20 ABR.

21 ABR.
20 MAI.

21 MAI.
20 jUN.

21 jUN.
21 jUL.

22 jUL.
22 AGO.

23 AGO.
22 SET.

23 SET.
22 OUT.

23 OUT.
21 NOV.

22 NOV.
21 dEz.

22 dEz.
20 jAN.

21 jAN.
19 fEV.

20 fEV.
20 MAR.

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

Suburbicon – Bem-Vindos ao 
Paraíso analisa o racismo

DiVUlgAçãO

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

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

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

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

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

Desde a coletiva do filme 
em Veneza, divulgada para 
todo o mundo por corres-
pondentes das maiores agên-
cias de notícias, Clooney e 
Damon não se cansam de 
explicar que, embora tenha 
tudo a ver com o neoconser-
vadorismo e a onda racista 
que tem emanado da Casa 
Branca, Suburbicon não nas-
ceu exatamente como uma 
reação da dupla – ator e dire-
tor – à presidência de Donald 
Trump. Liberais de carteiri-
nha, Clooney e Damon admi-
tem que foram atropelados 
pela candidatura e vitória de 
Trump.             (aGÊNcia estado)
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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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100%, mas apresentam cer-
tas qualidades.

 Em Downsizing, Damon 
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na aventura e deixa o perso-
nagem de Damon na mão.
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zing é um condomínio fecha-
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(no sentido de minúsculas). 
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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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ções liliputianas, as pessoas 
consomem menos, gastam 
menos, poluem menos. Pare-
ce perfeito, e o planeta agra-
dece, mas, na hora H, a mu-
lher desiste de acompanhá-lo 
na aventura e deixa o perso-
nagem de Damon na mão.

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

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

Desde a coletiva do filme 
em Veneza, divulgada para 
todo o mundo por corres-
pondentes das maiores agên-
cias de notícias, Clooney e 
Damon não se cansam de 
explicar que, embora tenha 
tudo a ver com o neoconser-
vadorismo e a onda racista 
que tem emanado da Casa 
Branca, Suburbicon não nas-
ceu exatamente como uma 
reação da dupla – ator e dire-
tor – à presidência de Donald 
Trump. Liberais de carteiri-
nha, Clooney e Damon admi-
tem que foram atropelados 
pela candidatura e vitória de 
Trump.             (aGÊNcia estado)
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ÁRIES: Boa influência para cuidar dos seus interesses pessoais e 
assuntos sentimentais. Pessoas de seu círculo de amizades procurarão 
favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor, jogos, esportes e loteria com bom fluxo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PEIXES: Bom aspecto astral para novos empreendimentos imobiliários. Falta 
de constância poderá prejudicar seus objetivos financeiros e profissionais. 
Dê mais atenção aos assuntos relacionados com as pessoas de sua família.
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Suburbicon – Bem-Vindos ao 
Paraíso analisa o racismo

DiVUlgAçãO

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

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

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

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

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

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

ÁRIES: Caminhará com leveza e tranquilidade neste dia, 
algo bem diferente do que você está se acostumado. 
Uma estagnação demasiada pode lhe gerar perdas.

TOURO: Insistir no que você já teve uma experiência 
negativa só tornará você uma pessoa mais incomodada, se 
fortaleça independente da atividade da Lua.

GÊMEOS: Com bastante difi culdade você sofrerá uma forte 
indicação de perda de foco nos seus principais objetivos já 
traçados por você.

CÂNCER: Estar com a família nunca foi algo tão saudável 
para você neste momento, pois irá lhe gerar uma forte 
sensação de gratifi cação. 

LEÃO: Por vezes a interpretação de uma pessoa por causa 
de um ato, não se comprova no fi nal ao ver o quadro todo, 
terá uma impressão diferente de alguém que julgava mal. 

VIRGEM: Seu jeito um tanto quanto detalhista ajudará a 
defi nir as metas a serem atingidas de forma inteligente. 
Não se preocupe com as atividades remotas.

LIBRA: Um grande raio do planeta Vênus atingirá esta 
constelação com bastante alegria e perspicácia. Aprende-
rá hoje de uma forma melhor.

ESCORPIÃO: Apresentando tanta disposição para uma 
melhor conexão entre as diversas causas prioritárias da 
sua vida até o momento.

SAGITÁRIO: Um forte ciclo de renovação te proporcionará 
toda a perspectiva que esperava por causa do planeta 
Plutão. 

CAPRICÓRNIO: Um sentimento sobre a busca pela 
verdade será útil se bem utilizado, para isso só precisa ter 
confi ança no seu coração.

AQUÁRIO: Eventos que possuem difi culdades de se 
moldarem a sua personalidade tendem a deixa-lo irritado. 
Do planeta Saturno virá indicações de alguns problemas.
 
PEIXES: Aquele velho sentimento pelas pessoas amadas 
voltará com toda a força para dentro do seu coração. Não 
perca a fé nos outros por pequenas bobagens.
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DA REDAÇÃO - A Netherrealm, 
estúdio do veterano criador 
de games Ed Boon, anun-
ciou que uma nova edição 
do jogo de luta Mortal Kom-
bat chegará em breve ao 
mercado. Previsto para dia 
23 de abril, Mortal Kombat 
11 terá versões para PlayS-
tation 4, Xbox One, Ninten-
do Switch e PC. 

O jogo tem a tarefa de su-
ceder Mortal Kombat X, que 
ajudou a franquia a ganhar 
nova vida, em 2015. O game 
também usa um sistema de 
lutas semelhante ao de In-
justice 2, jogo de luta com 
os heróis da DC Comics, lan-
çado em 2017. 

Em seu primeiro vídeo de 
jogabilidade, é possível ver 
alguns dos personagens que 
estarão no jogo, como Scor-
pion, Sonya, Raiden, Sub-
-Zero e Baraka. Além disso, 
é possível perceber que o 
game está voltando ao mer-
cado mais violento. 

Além disso, a lutadora 
de UFC Ronda Rousey foi 
confi rmada como dubladora 

ofi cial do jogo: ela vai ser a 
voz de Sonya Blade. Vale 
lembrar que, aqui no Brasil, 
Mortal Kombat X provocou 
polêmica ao incluir a canto-
ra Pitty como dubladora - a 

performance, considerada 
discutível por críticos, tinha 
bordões como “vou equalizar 
a sua cara”, lembrando a can-
ção “Equalize”, hit da canto-
ra nos anos 2000.

Mortal Kombat 11 chega 
ao mercado em 23 de abril

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Dinheiro

Relax

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

JD. BELA VISTA
Atrás da Pça. Jusce-
lino K de Oliveira, 1 
dorm.,sl,coz.,wc.,lav., s/ 
gar  casal s/ fi lhos s/animal. 
98443-5925
SALAS COMERCIAIS
p/ profi ssionais  da saúde 
, próx. Guarupass, dir. c/ 
prop. F.: 99954-3415

MARQUES EMP.
Admite Mecânico de 
Empilhadeira c/ exp, F.: 
2452-4140

FRENTISTA
c/ ou s/ exp. encaminhar 
CV á rua Sebastião dos 
Santos nº 25 Parque 
Continental 01, Guarulhos, 
posto ALE”
VENDEDOR INTERNO
Fem ou Masc, Vendas 
por telefone e PROSPEC-
ÇÃO de clientes. Exp. 
em vendas por telefone 
Emp. no ramo de material 
de limpeza. Enviar CV 
email - comprasjfguaru@
gmail.com
PRECISA-SE
Kombi acima do ano 2009, 
c/ ANTT, placa vermelha, 
MEI p/ trabalhar em Gua-
rulhos/Grande São Paulo. 
Interessados entrar em 
contato: (11) 5660-8573
DOMÉSTICA
C/Referência, que more 
próx. Vila Galvão F.: 
2212-1132  2ª à 6ª horário 
comercial

SOBRADO  STA  MENA
Junto Av. Suplicy, 3 dorms., 
1 opcional + deps., 2 wcs., 
gar p/ 2 autos Doc. oK. 
370 Mil . Est. Prop. F.: 
2382-8300.
BOSQUE MAIA TERRENO !
10 x 25, Doc Ok 480 Mil , 
Est. Proposta/Imóvel - valor 
. F.: 2382-8300
APTO. AV. MARTINS JRº
2 Dorms. + deps, aquece-
dor, wc, sac, elevs. Cond. 
Baixo  lazer completo, 198 
Mil  Doc. Ok  F.: 2382-8300

LIBERO FGTS
Libero nome no SPC., 
Serasa, protesto e chq. 
devolvido. divida c/ fi nanc. 
4211-1400

ALICE NAMORADINHA
Acompanhante e Massa-
gista F.: 97984-3199

ANUNCIE AQUI
97380-7685

KEIKO JAPONESA 20A
Linda, legítima e ativa/
passiva.f:96613-0558 foto 
no Whats
KAKAU  MASSAGEM
Morena fogosa. Local 
discreto. Atendo só. F: 
96414-1996 (Whats)

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

TERRENO 5 X 25
Bairro Recreio São Jorge  
R$ 60. Mil  á Combinar  
F.: : (11) 2088-0489 - (11) 
9-9714-7107
CASA PRÓX.PRAÇA 8
2 Dorms., sla., coz., wc., 
a. serv., fi no acab., gar. 2 
autos 180 Mil (11) 95551-
4029 c/ Stéfano.
TERRENO PINDAMO-
NHANGABA
200Mts² c/ escrit. reg. 
e planta aprovada.Total 
Infra estrutura,120 Mil (11) 
95551-4029 c/ Stéfano.
GALPÃO COMERCIAL
Guarulhos, 418Mts² de área 
construída. R$ 1.200.000 F: 
96892-4724

www.federalimoveisguarulhos.com.br
E-mail: federalimoveis@hotmail.com

Av. Delfinópolis, 137 - Cidade Seródio - Guarulhos - SP
CRECI:122.202

(11) 2229-3624 / 97532-7110

www.federalimoveisguarulhos.com.br

TeixeiraTeixeira

COMPRA VENDE ALUGA ADMINISTRA ADVOCACIA

SERÓDIO - 
CASA 3 CÔMODOS, WC, 
GARAGEM, TERRENO 
5X25 - R$110MIL

TERRENO PARA 
CHACARA 1000M²- 

R$10 MIL DE ENTR. + 20 
PARCELAS  DE R$1000

LAVRAS- 
TERRENO 5X25 COM 
ESCRITURA - R$100.000

PONTE ALTA - 
TERRENO 5X25 - 
SÓ R$70.000

ÁGUA AZUL - 
TERRENO 5X35 COMER-
CIAL, EM FRENTE AO 
LAGO - SÓ R$70.000

ÁGUA AZUL - 
CHACARA 1080M² - CASA 
DE 2 DORMS, ESC/ 
REGISTRADA - R$170.000

STS DUMONT -
TERRENO COMERCIAL 
5X40 - R$150.000

VILA RICA - 
CASA DE 3 CÔMODOS, 
WC - TERRENO 5X30  
120,000

VILA UNIÃO -
2 CASAS P/ RENDA 
R$130.000 A VISTA - 
RENDE R$1,100, POR 
MÊS

SERÓDIO - 
TERRENO COMERCIAL 
5X25 - CASA DE 2DORMS 
- R$240.000

LENIZE -
CASA DE 2 DORMS + 1 
CASA DE 2 CÔMODOS - 
TERRENO 10X25 - 
R$230.000

ÁGUA AZUL - 
CHACARA 2.261M² - 
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - 
ESC/ REGISTRADA - 
R$250.000

SOBERANA - 
CASA DE 3CÔMODOS - 
TERRENO 5X40 - 
R$155.000

VILA UNIÃO - 
2 CASAS DE 2 CÔMODOS 
ALUGADAS - R$90.000

PONTE ALTA - 
CASA DE 3 CÔMODOS, 
WC, 2 VGS - TERRENO 
5X25 - R$100.000

PONTE ALTA-
SOBRADO DE 2 DORMS, 
4 VGS - TERRENO 5X25 - 
R$170.000

ÁGUA AZUL - 
TERRENO 2000M² - R$150.000

ÁGUA AZUL - 
CHACARA 1200M² - CASA 
DE 2 DORMS, PISCINA, 
CHURRASQUEIRA, A 50 
MTS DO ASFALTO - 
R$280.000

SERÓDIO - 
PREDIO COMERCIAL EM 
FRENTE AO TERMINAL - 
SALÃO 118M² - CASA DE 
2 DORMS + 2 SALAS 
COMERCIAIS - TERRENO 
5X25 - EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO!

94745-7749
5583-2905

Bares: opções para happy hour e diversão aos fi ns de semana
DA REDAÇÃO - Ambientes modernos e 
despojados para marcar um animado 
happy hour com os colegas ou en-
contro com os amigos e família. Em 
Guarulhos há diversas opções para 
descontrair e relaxar após uma sema-
na estressante de trabalho. A Folha 
Metropolitana selecionou estabeleci-
mentos da cidade que oferecerem um 
ambiente de descontração com músi-
ca e outras formas de entretenimento, 
além de serem referência em seus car-
dápios, cartas de bebidas e pela exce-
lência no atendimento. 

Firoco Drink Truck - Criada com 
o intuito de disseminar e introduzir a 
experiência ao mundo dos coquetéis, 
Firoco Drinks promete estabelecer 
com seus clientes uma relação de ami-
zade boa e duradoura, regada a sabo-
res inesquecíveis. A casa oferece deli-
ciosas combinações alcoólicas e não 
alcoólicas, utilizando ingredientes de 
qualidade, totalmente preparadas para 
serem saboreadas diretamente no bal-
cão de nosso Drink Truck ou em seu 
local de preferência. Localização: rua 
Bartolomeu de Gusmão, 97 – Centro. 
Maiores informações:  97427-2056

Boteco Boa Vista - O boteco já cha-
ma a atenção pela decoração e o estilo, 

que remete aos tradicionais bares do 
Rio de Janeiro. Entre os destaques do 
cardápio estão o bolinho de abóbora 
com carne seca, fi lets aperitivos e a de-
liciosa picanha na tábua. Localização: 
rua Tapajós, 200, no Jardim Barbosa. 
Mais informações: 2358-5743.

Boteco Asinha - O Boteco Asinha 
é conhecido por sua tradicional por-
ção de tulipa de asinha de frango, 
preparado com um tempero especial 
encontrado só lá. Sem contar que 
sempre dispõe de cervejas estupi-
damente geladas, em um ambiente 
agradável e familiar. Localização: 
Rua São Jorge, 156 – Vila São Jorge. 
Maiores informações: 2229-0574.
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