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TRF-4 rejeita por 
unanimidade último 

recurso da defesa de 
Lula na 2ª instância

Prefeitura discute parceria com 
Agência Francesa de Desenvolvimento
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Ao término de 2017, terá completado um ano de gestão dos 
novos prefeitos. É interessante olhar para trás para entender 
o que foi prometido e o que está sendo entregue. A esta altura, 
diferentemente do primeiro mês ou dos primeiros 100 dias, já é 
possível distinguir com mais clareza a palavra da ação, o plane-
jado do inusitado, a política de uns da política para todos. Fato é 
que, enquanto é apenas um produto preparado por especialistas 
e consultores de marketing político para ser vendido às massas, 
o candidato parece muito mais atraente, diferente dos demais, 
do tipo que vale a pena investir o voto. No entanto, muitas vezes, 
quando chega aonde almejou chegar, a diferença entre o discurso 

e a prática pode ser letal.
A partir daí, são simples-

mente prefeitos, que terão de 
encarar os problemas adminis-
trativos de uma imensa cidade, 
como é o caso de Guarulhos, 
com seus parceiros e colabo-
radores mais próximos, e, com 
raras exceções, ver sua popula-

ridade cair junto ao eleitorado. Nesta arena quase hostil, gestores 
têm de se tornar políticos, jovens têm de ganhar experiência e é 
preciso trabalhar arduamente para conseguir entregar, ao final 
de quatro anos, uma cidade melhor do que aquela que recebeu.

Este é, na verdade, o grande teste, do tipo que separa mais 
um prefeito daqueles que entram para a história da cidade 
pela porta da frente. Com um ano comandando as ações, fica 
mais difícil produzir desculpas ou culpar gestões passadas, 
como é praxe no País. A essa altura, já cabe se perguntar em 
que o chefe do poder Executivo municipal contribuiu para a 
melhoria dos serviços básicos voltados à população ou para 
a elaboração de políticas públicas associadas à educação, 
saúde, moradia, saneamento básico, segurança e outras mais. 
Ao final de 2016, a maior parte deste povo sonhou com dias 
melhores a partir do nome que emergiu das urnas.  Agora, 
às portas de 2018, quando tudo está se encerrando, o sonho 
permanece de que, com as escolhas que vêm sendo feitas, seja 
possível construir uma cidade melhor.

editorial

Depois de um ano de gestão
já é possível julgar um prefeito

É preciso trabalhar 
arduamente para conseguir 
entregar, ao final de quatro 
anos, uma cidade melhor 
do que aquela recebida

anote
n Por conta das festas 
de final de ano, as 
agências de atendimento 
presencial da EDP São 
Paulo terão expediente 
diferenciado. Durante 
o dia 25, não haverá 
expediente presencial. 
O atendimento será 
retomado no dia 26. 
No dia 1º de janeiro, 
não haverá expediente 
presencial. O atendimento 
será retomado no dia 2. 
O quiosque de Guarulhos, 
no Poupa Tempo, terá o 
seguinte funcionamento: 
o expediente retornará na 
terça-feira, 26, às 12h. 
Não haverá atendimento 
na sexta-feira, 29 e no 
sábado, 30, retornando 
na terça-feira, 2, às 
12h. Mais informações 
e atendimento online 
no site www.edponline.
com.br

n A linha 682-Terminal 
Pimentas/Vila Alzira 
passou a atender o 
Centro de Especialidades 
Médicas de Guarulhos 
(Cemeg) Jardim Cumbica, 
no CEU Cumbica (Rua 
Atalaia do Norte). O 
itinerário, no sentido 
Jardim Cumbica, foi 
acrescido das seguintes 
vias: Rua Maria Ricci 
Perrota, Rua Roldão de 
Oliveira Carvalho, Avenida 
Venturosa, Avenida 
Atalaia do Norte (Cemeg), 
Rua Porto Velho, Rua 
Tarauacá e Rua São Paulo 
de Oliveira. Em janeiro, a 
linha 702 também deverá 
ter o itinerário alterado 
para ser mais uma opção 
aos usuários do Cemeg.
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Epílogo – Que a alegria trazida pelo Natal sirva de inspiração para todo o ano de 2018, que já está chegando

LuCAS DANTAS

vidas, projetos, sonhos e esperanças 
passaram e continuam passando pe-
las minhas mãos e de vários colegas 
de profissão. Cada processo encerra 
o problema de uma existência, sendo 
a independência funcional não um 
privilégio, mas uma garantia aos ci-
dadãos e à própria democracia de que 
fazer justiça é a mais delicada das ta-
refas humanas. Judicar é, por deveras, 
estressante. O juiz dos dias atuais não 
deve apenas dominar a ciência jurídi-
ca, deve agir com sensibilidade e in-
teligência emocional, mormente para 
que se insira de corpo e alma nessa 
vocação de servir e não ser servido.

Apesar de todas as dificuldades 
é uma grande missão. Poucas coisas 
podem ser mais honrosas do que di-
zer o justo e reprovar a maldade e a 
mesquinharia humana. Não somos 
deuses, mas exercemos o sacerdócio 
do direito na mesa sagrada da Justi-
ça. Tampouco heróis, mas nos preo-
cupamos com a sociedade e assumi-
mos uma carga pesada, com todos 
os riscos e privações. Quanto mais a 
sociedade nos conhece, naquilo que 
somos – e não apenas na imagem 
que fazem de nós –, a tendência é 
aumentar o respeito. O século XXI é 
o século dos juízes, mesmo havendo 
um ataque midiático infundado, ob-
jetivando a desconstrução do Poder 
Judiciário. Óbvio! Incomodamos os 
poderosos. Daí a necessidade de mo-
deração, equilíbrio e prudência. Esta 
é a trilogia de um bom magistrado.

tão difícil conseguir posição finan-
ceiramente confortável num grande 
e lucrativo escritório de advocacia.

Mas a vocação falou mais alto. 
Digo isso, pois, ser juiz é mais do que 
exercer uma profissão. Significa abra-
çar uma carreira com uma missão pe-
culiar, ou seja, julgar seus semelhan-
tes, distribuindo justiça sem violar a 
segurança que o Direito promete.

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

Depois de estudar muito e pas-
sar num concurso público com 23 
anos de idade, hoje me vejo prestes a 
completar 20 anos como magistrado. 
Naquela época, havia diversos cargos 
públicos com remunerações melho-
res e trabalhos bem mais singelos. 
E com o conhecimento acumulado 
para as provas do concurso, não seria 

Poucas coisas podem ser mais 
honrosas do que dizer o justo e reprovar 
a maldade e a mesquinharia humana

LEandro Cano é coautor dos livros Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06): Dez Anos de Vigência. Avanços e Retrocessos, Sob o 
Ponto de Vista da Prática Forense e da Justiça Restaurativa e O Tribunal do Júri na Visão do Juiz, do Promotor e do Advogado.

Juiz de Direito e titular da Vara de 
Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher, de Guarulhos

LEANDRO JORGE 
BITTENCOURT CANO

Ponto 
de Vista
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O principal ingrediente 
do sucesso

Antes de falar como ter suces-
so. Precisamos entender o que é 
sucesso, para alguns parece uma 
coisa tão longínqua, quase divi-
na. Mas sucesso pode ser coisas 
simples. Desde comprar uma 
casa e trabalhar na sua profi ssão, 
sendo mecânico, pipoqueiro, pro-
fessor ou motorista. O sucesso de 
cada um mora dentro de si.

Ter sucesso é conseguir reali-
zar o que a alma almeja. Isso é 
um percentual da felicidade de 
cada um. Uma casa, um negócio 

dos sonhos, viajar constante-
mente para lugares almejados. 
Tudo isso é parte do sucesso. 
Mas falarei do sucesso profissio-
nal, onde pessoas fazem o que 
parece impossível acontecer e 
normalmente a maioria apenas 
faz parte como espectador.

E o segredo do sucesso é a 

     Os 43 núcleos 
do Programa 
Atividade Física 
Orientada (AFO) 
estão com inscrições 
abertas para toda a 
população, a partir 
dos 18 anos, que 
deseja fazer aulas 
de pilates, yoga, 
ginástica, corrida, 
dança, entre outras. 
O serviço é gratuito 
e para participar o 
interessado tem de 
se informar sobre o 
núcleo mais próximo 
de sua residência 
pelo telefone 2087-
6860. Em seguida, 
comparecer ao local 
portando documento 
de identidade original 
e atestado médico.

Caro leitor, envie sua foto para esta seção:         94133-1066 ou redacao@fmetropolitana.com.br 

PONTO
DE VISTA

Drogas - A Polícia Federal apreendeu no terminal de Cumbica drogas ocultas em uma boneca

RETRATO DO LEITOR   

ANOTE

      Nos dias 19, 
20, 26 e 27 de 
abril, das 13h às 
15h, o Espaço 
Ateliê Eu Sou Artes 
do CEU Ponte 
Alta, localizado 
no Jardim Ponte 
Alta I, oferece a 
Oficina de Desenho 
“Como Criar um 
Personagem”. A 
ação integra a 
programação do 
“Festival Literário 
– Literalmente 
Isso 2018” e é 
promovido pela 
Secel (Secretaria de 
Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer). A 
entrada é gratuita.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PF

PERSISTÊNCIA.
A máquina que o faz agir to-

dos os dias, quase sobrenatural. É 
o estudar enquanto os outros es-
tão dormindo, planejar enquan-
to os outros estão se divertindo 
e sangrar e ter a resiliência para 
continuar até chegar ao desejado.

É um trabalho árduo, sem pu-
lar etapas, um tijolo por vez. Não 
se colhe sem plantar.

Então escreva o ponto de par-
tida aonde você quer chegar, o 
seu sonho. Esse caminho divida 
por 10 etapas. Depois de você 
saber cada passo das 10 etapas, 
também divida por 10 cada eta-
pa. Você terá planejado os passos 
para o seu sucesso.

Agora coloque datas para fi-
nalizar cada etapa com suces-
so e aprendizado. Depois desse 
esforço você vai ter o caminho 
como muito visível e planejado 
para o sucesso.

Esse caminho será árduo, mui-
tas vezes terá vontade de desistir 
e as pessoas vão te desanimar. 
Abrace seu sonho e deseje-o mais 
forte que tudo. E com muito es-
forço você o verá se concretizar a 
cada passo dado.

Não acredite em sorte, predesti-
nação ou acaso. Somente o esforço 
vai leva-lo a seguir e aprender no 
momento em que erra, porque erro 
será parte do seu caminho. Porque 
dele vai vir sua experiência e visão. 
Aceite-o e não desanime.

Saia da sua zona de confor-
to, porque o sucesso mora na 
casa ao lado.

O segredo do sucesso 
é a persistência

Caro leitor, envie sua foto para esta seção:        

VITINHO KAMGURU 
Empresário, 
empreendedor 
e palestrante

DE VISTA

Vai saber
No Diário Ofi cial desta 

terça-feira, o controlador 
Edmílson Bruno abriu 
mais quatro sindicâncias 
pela Controladoria. No 
total, quantas temos em 
andamento?...

Pilotando juntos
Possível candidato 

a deputado estadual, o 
vereador e sindicalista 
Maurício Brinquinho 
(PT) - presidente dos 
Condutores -  reuniu ter-
ça-feira vários sindicatos 
de SP para apoiá-lo. Entre 
eles, chamou a atenção; o 
Stap, sindicato dos Servi-
dores de Guarulhos…

Patamares
Para encerrar sua de-

savença com o secretá-
rio Airton Trevisan (Jus-
tiça), o vereador Paulo 
Roberto Cechinatto (PP) 
saiu-se com esta; “Eu 
fui eleito e ele nomeado 
pelo prefeito”... 

Bicadas
Perceptível: o rela-

cionamento político 
entre os vereadores tu-
canos Geraldo Celestino 
e Lauri Rocha não anda 
dos melhores…

Imagina!
Um grupo político 

pró Doria está tentan-
do intervir no PSDB de 
Guarulhos. Argumen-
tam que os tucanos gua-
rus estariam sob forte 
infl uência do PSB do 
prefeito Guti e do gover-
nador Márcio França…

Confl ito estressante
Um graduado inte-

grante do governo avalia: 
o líder do Governo, Edu-
ardo Carneiro (PSB), mal 
tem tempo de ser verea-
dor. Como pretende ser 
deputado estadual?...

Novo socialista
Confi rmado: o presi-

dente da Câmara, Eduar-
do Soltur, depois de ex-
pulso do PSD se fi liou ao 
PSB. Deverá ser candidato 
a deputado federal; com 
apoio do prefeito Guti…

Elo
A nomeação de Paulo 

Kenkiti para diretoria 
na Habitação é consi-
derada demonstração 
de força do ex-vereador 
Paulo Sérgio Rodrigues 
Alves (DEM?), atual pre-
sidente do Ipref. Kenkiti 
era assessor de PSRA...

REMINISCÊNCIAS

PEDRO NOTARO
pedronotaro@gmail.com
WhatsApp: 99507-6900
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Guti visita posto de cadastramento 
biométrico na Câmara Municipal
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Ao término de 2017, terá completado um ano de gestão dos 
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preciso trabalhar arduamente para conseguir entregar, ao final 
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um prefeito daqueles que entram para a história da cidade 
pela porta da frente. Com um ano comandando as ações, fica 
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que o chefe do poder Executivo municipal contribuiu para a 
melhoria dos serviços básicos voltados à população ou para 
a elaboração de políticas públicas associadas à educação, 
saúde, moradia, saneamento básico, segurança e outras mais. 
Ao final de 2016, a maior parte deste povo sonhou com dias 
melhores a partir do nome que emergiu das urnas.  Agora, 
às portas de 2018, quando tudo está se encerrando, o sonho 
permanece de que, com as escolhas que vêm sendo feitas, seja 
possível construir uma cidade melhor.
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entregar, ao final de quatro 
anos, uma cidade melhor 
do que aquela recebida
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não haverá expediente 
presencial. O atendimento 
será retomado no dia 2. 
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e atendimento online 
no site www.edponline.
com.br

n A linha 682-Terminal 
Pimentas/Vila Alzira 
passou a atender o 
Centro de Especialidades 
Médicas de Guarulhos 
(Cemeg) Jardim Cumbica, 
no CEU Cumbica (Rua 
Atalaia do Norte). O 
itinerário, no sentido 
Jardim Cumbica, foi 
acrescido das seguintes 
vias: Rua Maria Ricci 
Perrota, Rua Roldão de 
Oliveira Carvalho, Avenida 
Venturosa, Avenida 
Atalaia do Norte (Cemeg), 
Rua Porto Velho, Rua 
Tarauacá e Rua São Paulo 
de Oliveira. Em janeiro, a 
linha 702 também deverá 
ter o itinerário alterado 
para ser mais uma opção 
aos usuários do Cemeg.
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Epílogo – Que a alegria trazida pelo Natal sirva de inspiração para todo o ano de 2018, que já está chegando

LuCAS DANTAS

vidas, projetos, sonhos e esperanças 
passaram e continuam passando pe-
las minhas mãos e de vários colegas 
de profissão. Cada processo encerra 
o problema de uma existência, sendo 
a independência funcional não um 
privilégio, mas uma garantia aos ci-
dadãos e à própria democracia de que 
fazer justiça é a mais delicada das ta-
refas humanas. Judicar é, por deveras, 
estressante. O juiz dos dias atuais não 
deve apenas dominar a ciência jurídi-
ca, deve agir com sensibilidade e in-
teligência emocional, mormente para 
que se insira de corpo e alma nessa 
vocação de servir e não ser servido.

Apesar de todas as dificuldades 
é uma grande missão. Poucas coisas 
podem ser mais honrosas do que di-
zer o justo e reprovar a maldade e a 
mesquinharia humana. Não somos 
deuses, mas exercemos o sacerdócio 
do direito na mesa sagrada da Justi-
ça. Tampouco heróis, mas nos preo-
cupamos com a sociedade e assumi-
mos uma carga pesada, com todos 
os riscos e privações. Quanto mais a 
sociedade nos conhece, naquilo que 
somos – e não apenas na imagem 
que fazem de nós –, a tendência é 
aumentar o respeito. O século XXI é 
o século dos juízes, mesmo havendo 
um ataque midiático infundado, ob-
jetivando a desconstrução do Poder 
Judiciário. Óbvio! Incomodamos os 
poderosos. Daí a necessidade de mo-
deração, equilíbrio e prudência. Esta 
é a trilogia de um bom magistrado.

tão difícil conseguir posição finan-
ceiramente confortável num grande 
e lucrativo escritório de advocacia.

Mas a vocação falou mais alto. 
Digo isso, pois, ser juiz é mais do que 
exercer uma profissão. Significa abra-
çar uma carreira com uma missão pe-
culiar, ou seja, julgar seus semelhan-
tes, distribuindo justiça sem violar a 
segurança que o Direito promete.

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

Depois de estudar muito e pas-
sar num concurso público com 23 
anos de idade, hoje me vejo prestes a 
completar 20 anos como magistrado. 
Naquela época, havia diversos cargos 
públicos com remunerações melho-
res e trabalhos bem mais singelos. 
E com o conhecimento acumulado 
para as provas do concurso, não seria 

Poucas coisas podem ser mais 
honrosas do que dizer o justo e reprovar 
a maldade e a mesquinharia humana
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Prefeitura discute parceria com Agência 
Francesa de Desenvolvimento

O prefeito Guti e o secretário 
de Desenvolvimento Científi co, 
Econômico, Tecnológico e de Ino-
vação (SDCETI), Rodrigo Barros, 
se reuniram nesta semana com 
o gerente de projeto da Agência 
Francesa de Desenvolvimento 
(Agence Française de Developpe-
ment – AFD), Guillermo Madrid. 
A instituição fi nanceira pública 
da França fi nancia e acompanha 
mais de 3.500 projetos de desen-
volvimento e atua em diversos 
segmentos, como energia, saúde, 
biodiversidade, água, inclusão di-
gital e capacitação. 

“Colocamos algumas necessi-
dades de nosso município, prin-
cipalmente na área de infraes-
trutura, e agora, continuaremos 
dialogando para que a Agência ve-
rifi que como pode nos ajudar, seja 
fi nanciando projetos ou auxilian-
do na busca por investimentos”, 
afi rmou Guti.

Já o secretário Rodrigo Barros 
destacou a importância do contato 
com fi nanciadores de fora do país. 

“Estamos trabalhando muito no 
município, mas também focados 
em uma agenda de relações inter-
nacionais, como comprova a reu-
nião com a AFD. Durante a Con-
ferência da Rede Internacional de 
Cidades Michelin – evento que 
aconteceu no fi nal de 2017, reali-
zamos contato com prefeituras de 
vários países. Com isso, não que-
remos apenas trazer experiências 
desses locais, mas também inves-
timentos de empresas que estão 
em outros lugares, principalmente 
para projetos de mobilidade urba-
na e cidades inteligentes”, disse.

Madrid considerou o encontro 
muito proveitoso. “Estamos mui-
to felizes em conhecer melhor o 
município de Guarulhos. Uma de 
nossas missões é promover a troca 
de experiências entre a França e o 
Brasil e, nessa primeira reunião, já 
identifi camos alguns projetos que 
podem ser apoiados pela Agência. 
Com certeza vamos criar uma óti-
ma relação com a prefeitura”, afi r-
mou.                            (DA REDAÇÃO)

O prefeito Guti visitou as 
instalações do posto de aten-
dimento para regularização 
do título de eleitor e cadastra-
mento biométrico montado na 
Câmara Municipal. Durante 
a passagem ontem, o prefeito 
ressaltou a importância de o 
Poder Legislativo, o Poder Exe-
cutivo e o Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE) se juntarem 
em uma força-tarefa para regu-
larizar a situação do máximo 
possível de munícipes.

“Guarulhos, infelizmente, 
não conseguiu atingir a tota-
lidade das pessoas com o ca-
dastramento. Agora foi aberta 
uma oportunidade para que 
os munícipes ainda consigam 
fazer a regularização e ter o 
direito de votar nas próximas 
eleições”, disse Guti. 

O chefe do Executivo lem-
brou que o posto da Câmara 

conta com uma capacidade de 
atendimento de 700 pessoas 
por dia. “Aqui não tem fi la ne-
nhuma. Então, é só chegar e 
fazer. A Câmara é mais uma 
das opções para os eleitores”, 
salientou o prefeito.

Para o presidente da 
Câmara, Eduardo Soltur, é 
preocupante o número de 
eleitores que ainda não re-

gularizaram sua situação. 
“Sem o título, a pessoa não 
poderá participar de con-
cursos públicos, abrir conta 
em bancos, tirar passaporte. 
São muitas situações envol-
vidas e a cidade também 
perde com isso, já que fal-
tam mais de 200 mil eleito-
res regularizarem a situa-
ção”, declarou.  (DA REDAÇÃO)

FOTO: VERA JURSYS
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Ao término de 2017, terá completado um ano de gestão dos 
novos prefeitos. É interessante olhar para trás para entender 
o que foi prometido e o que está sendo entregue. A esta altura, 
diferentemente do primeiro mês ou dos primeiros 100 dias, já é 
possível distinguir com mais clareza a palavra da ação, o plane-
jado do inusitado, a política de uns da política para todos. Fato é 
que, enquanto é apenas um produto preparado por especialistas 
e consultores de marketing político para ser vendido às massas, 
o candidato parece muito mais atraente, diferente dos demais, 
do tipo que vale a pena investir o voto. No entanto, muitas vezes, 
quando chega aonde almejou chegar, a diferença entre o discurso 

e a prática pode ser letal.
A partir daí, são simples-

mente prefeitos, que terão de 
encarar os problemas adminis-
trativos de uma imensa cidade, 
como é o caso de Guarulhos, 
com seus parceiros e colabo-
radores mais próximos, e, com 
raras exceções, ver sua popula-

ridade cair junto ao eleitorado. Nesta arena quase hostil, gestores 
têm de se tornar políticos, jovens têm de ganhar experiência e é 
preciso trabalhar arduamente para conseguir entregar, ao final 
de quatro anos, uma cidade melhor do que aquela que recebeu.

Este é, na verdade, o grande teste, do tipo que separa mais 
um prefeito daqueles que entram para a história da cidade 
pela porta da frente. Com um ano comandando as ações, fica 
mais difícil produzir desculpas ou culpar gestões passadas, 
como é praxe no País. A essa altura, já cabe se perguntar em 
que o chefe do poder Executivo municipal contribuiu para a 
melhoria dos serviços básicos voltados à população ou para 
a elaboração de políticas públicas associadas à educação, 
saúde, moradia, saneamento básico, segurança e outras mais. 
Ao final de 2016, a maior parte deste povo sonhou com dias 
melhores a partir do nome que emergiu das urnas.  Agora, 
às portas de 2018, quando tudo está se encerrando, o sonho 
permanece de que, com as escolhas que vêm sendo feitas, seja 
possível construir uma cidade melhor.

editorial

Depois de um ano de gestão
já é possível julgar um prefeito

É preciso trabalhar 
arduamente para conseguir 
entregar, ao final de quatro 
anos, uma cidade melhor 
do que aquela recebida

anote
n Por conta das festas 
de final de ano, as 
agências de atendimento 
presencial da EDP São 
Paulo terão expediente 
diferenciado. Durante 
o dia 25, não haverá 
expediente presencial. 
O atendimento será 
retomado no dia 26. 
No dia 1º de janeiro, 
não haverá expediente 
presencial. O atendimento 
será retomado no dia 2. 
O quiosque de Guarulhos, 
no Poupa Tempo, terá o 
seguinte funcionamento: 
o expediente retornará na 
terça-feira, 26, às 12h. 
Não haverá atendimento 
na sexta-feira, 29 e no 
sábado, 30, retornando 
na terça-feira, 2, às 
12h. Mais informações 
e atendimento online 
no site www.edponline.
com.br

n A linha 682-Terminal 
Pimentas/Vila Alzira 
passou a atender o 
Centro de Especialidades 
Médicas de Guarulhos 
(Cemeg) Jardim Cumbica, 
no CEU Cumbica (Rua 
Atalaia do Norte). O 
itinerário, no sentido 
Jardim Cumbica, foi 
acrescido das seguintes 
vias: Rua Maria Ricci 
Perrota, Rua Roldão de 
Oliveira Carvalho, Avenida 
Venturosa, Avenida 
Atalaia do Norte (Cemeg), 
Rua Porto Velho, Rua 
Tarauacá e Rua São Paulo 
de Oliveira. Em janeiro, a 
linha 702 também deverá 
ter o itinerário alterado 
para ser mais uma opção 
aos usuários do Cemeg.
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LuCAS DANTAS

vidas, projetos, sonhos e esperanças 
passaram e continuam passando pe-
las minhas mãos e de vários colegas 
de profissão. Cada processo encerra 
o problema de uma existência, sendo 
a independência funcional não um 
privilégio, mas uma garantia aos ci-
dadãos e à própria democracia de que 
fazer justiça é a mais delicada das ta-
refas humanas. Judicar é, por deveras, 
estressante. O juiz dos dias atuais não 
deve apenas dominar a ciência jurídi-
ca, deve agir com sensibilidade e in-
teligência emocional, mormente para 
que se insira de corpo e alma nessa 
vocação de servir e não ser servido.

Apesar de todas as dificuldades 
é uma grande missão. Poucas coisas 
podem ser mais honrosas do que di-
zer o justo e reprovar a maldade e a 
mesquinharia humana. Não somos 
deuses, mas exercemos o sacerdócio 
do direito na mesa sagrada da Justi-
ça. Tampouco heróis, mas nos preo-
cupamos com a sociedade e assumi-
mos uma carga pesada, com todos 
os riscos e privações. Quanto mais a 
sociedade nos conhece, naquilo que 
somos – e não apenas na imagem 
que fazem de nós –, a tendência é 
aumentar o respeito. O século XXI é 
o século dos juízes, mesmo havendo 
um ataque midiático infundado, ob-
jetivando a desconstrução do Poder 
Judiciário. Óbvio! Incomodamos os 
poderosos. Daí a necessidade de mo-
deração, equilíbrio e prudência. Esta 
é a trilogia de um bom magistrado.

tão difícil conseguir posição finan-
ceiramente confortável num grande 
e lucrativo escritório de advocacia.

Mas a vocação falou mais alto. 
Digo isso, pois, ser juiz é mais do que 
exercer uma profissão. Significa abra-
çar uma carreira com uma missão pe-
culiar, ou seja, julgar seus semelhan-
tes, distribuindo justiça sem violar a 
segurança que o Direito promete.

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

Depois de estudar muito e pas-
sar num concurso público com 23 
anos de idade, hoje me vejo prestes a 
completar 20 anos como magistrado. 
Naquela época, havia diversos cargos 
públicos com remunerações melho-
res e trabalhos bem mais singelos. 
E com o conhecimento acumulado 
para as provas do concurso, não seria 

Poucas coisas podem ser mais 
honrosas do que dizer o justo e reprovar 
a maldade e a mesquinharia humana
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Empresa de coleta de lixo em Guarulhos 
vai atender população por telefone

Prefeitura fl agra descarte irregular de 
resíduos e apreende veículo em Cumbica

Operação Cata Treco retira 17 caminhões 
de resíduos do Jardim Acácio

Fiscais do Departamen-
to de Limpeza Urbana da 
Secretaria de Serviços Pú-
blicos fl agraram ocupantes 
de uma caminhonete des-
cartando entulho na esqui-
na das avenidas Cumbica e 
Projecta, na Cidade Indus-
trial Cumbica. 

O veículo, pertencente a 
uma empresa da região, foi 
apreendido e o responsável 

Em mais uma inovação 
no contrato fi rmado com a 
Prefeitura de Guarulhos, a 
Trail Infraestrutura passa 
a disponibilizar, a partir da 
próxima segunda-feira (23) 
um SAC (Serviço de Atendi-
mento ao Consumidor) para 
a população se manifestar 
sobre a coleta de lixo e os 
demais serviços assumidos 
pela empresa, em fevereiro. 

O SAC, que atenderá pelo 
número (11) 2304-6323, vai re-
ceber e registrar reclamações, 
sugestões e fornecer informa-
ções ao morador da cidade. 

Todos os veículos utiliza-
dos nas ruas receberam ade-
sivos com o número do tele-
fone estampado. O serviço 
vai atender das 8h às 17h30, 
em dias úteis, de segunda-
-feira a sexta-feira.  Uma co-
laboradora foi selecionada e 
treinada pela Trail para re-
ceber e encaminhar as noti-
fi cações.

A empresa foi contratada 
pela prefeitura em fevereiro 
deste ano para serviços de 
coleta e transporte de resí-
duos sólidos domiciliares, 

limpeza, coleta e transporte 
de resíduos de feiras livres, 
de demolição e construção 
civil e caçambas e de esta-
belecimentos de saúde, for-
necimento, manutenção e 
higienização de lixeiras e 
remoção de animais mortos.

Um dos pontos exigidos 
pela prefeitura na formali-
zação do contrato, de forma 
emergencial e válido por seis 
meses, foi a implantação do 
SAC. 

Antes, o morador só pode-
ria reclamar de uma eventual 
falha, por exemplo, recorren-
do ao telefone da Secretaria 
de Serviços Públicos. Agora, 
a população pode falar dire-
tamente com a Trail, o que 
é uma forma de solucionar 
mais rapidamente qualquer 
problema que possa ocorrer.

O SAC vem se somar a ou-
tras exigências da prefeitura 
para a modernização e o aper-
feiçoamento dos serviços. A 
Trail já havia implantado o 
monitoramento da frota, via 
GPS, com a adoção do progra-
ma Quatenus, considerado 
um dos mais modernos do 

Brasil em seu segmento.
O Quatenus localizada o 

posicionamento de cada veí-
culo em tempo real, ou seja, a 
cada minuto é possível saber 
de um veículo está parado 
ou circulando, por exemplo. 
Também expede relatórios 
que apontam exatamente a 
rota que um caminhão da co-
leta percorreu, além de fazer 
um histórico do trajeto.

É a junção dessas duas 
ferramentas, o SAC e o Qua-
tenus, que vai proporcionar 
o atendimento rápido a uma 
reclamação e ainda fazer um 
cruzamento dos dados. Caso 
o sistema de monitoramento 
confi rme que um veículo dei-
xou de efetuar a rota progra-
mada e dentro do horário pre-
visto, serão feitas correções. 
Os fi scais de rua, que traba-
lham dia e noite, são desloca-
dos sempre que houver uma 
possível falha, para verifi car 
tudo no próprio local.

“Estamos realizando as 
modernizações determina-
das pela prefeitura, e com 
vistas a um aprimoramento 
do serviço, que é essencial 

à população. Nosso pessoal 
está sendo preparado e trei-
nado de forma constante, o 
que é para o bem de todos”, 
diz o Gerente da Operação 
em Guarulhos, engenheiro 
Antonio Machado.

Ele frisa que a Trail con-
sidera ser seu papel primor-
dial replicar em Guarulhos 
a excelência que marca a 
qualidade de seus serviços 
em outras cidades do esta-
do.                    (DA REDAÇÃO) 

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG

multado em mais de R$ 2 mil. 
Além da multa, o proprietário 
terá de arcar com os valores 
do guincho e das diárias do 
pátio de apreensão, além de 
apresentar o comprovante da 
destinação ambientalmente 
adequada dos resíduos. A não 
apresentação do documento 
acarretará em nova autuação. 
O fl agrante ocorreu nesta ter-
ça-feira (17).       (DA REDAÇÃO) 

A operação Cata Treco re-
colheu 240 m3, o equivalente 
a 17 caminhões de resíduos, 
como sofás, colchões, pneus, 
madeiras, eletrodomésticos e 
eletrônicos de 26 ruas do Jar-
dim Acácio. 

Os objetos foram deixados 
pelos moradores em frente às 

residências para que fossem 
coletados pela prefeitura e des-
cartados corretamente após 
triagem. A ação ocorreu no úl-
timo fi nal de semana.

A ação foi realizada pela 
Secretaria de Serviços Públicos 
(Departamento de Manutenção 
e Conservação).     (DA REDAÇÃO) 
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Ao término de 2017, terá completado um ano de gestão dos 
novos prefeitos. É interessante olhar para trás para entender 
o que foi prometido e o que está sendo entregue. A esta altura, 
diferentemente do primeiro mês ou dos primeiros 100 dias, já é 
possível distinguir com mais clareza a palavra da ação, o plane-
jado do inusitado, a política de uns da política para todos. Fato é 
que, enquanto é apenas um produto preparado por especialistas 
e consultores de marketing político para ser vendido às massas, 
o candidato parece muito mais atraente, diferente dos demais, 
do tipo que vale a pena investir o voto. No entanto, muitas vezes, 
quando chega aonde almejou chegar, a diferença entre o discurso 

e a prática pode ser letal.
A partir daí, são simples-

mente prefeitos, que terão de 
encarar os problemas adminis-
trativos de uma imensa cidade, 
como é o caso de Guarulhos, 
com seus parceiros e colabo-
radores mais próximos, e, com 
raras exceções, ver sua popula-

ridade cair junto ao eleitorado. Nesta arena quase hostil, gestores 
têm de se tornar políticos, jovens têm de ganhar experiência e é 
preciso trabalhar arduamente para conseguir entregar, ao final 
de quatro anos, uma cidade melhor do que aquela que recebeu.

Este é, na verdade, o grande teste, do tipo que separa mais 
um prefeito daqueles que entram para a história da cidade 
pela porta da frente. Com um ano comandando as ações, fica 
mais difícil produzir desculpas ou culpar gestões passadas, 
como é praxe no País. A essa altura, já cabe se perguntar em 
que o chefe do poder Executivo municipal contribuiu para a 
melhoria dos serviços básicos voltados à população ou para 
a elaboração de políticas públicas associadas à educação, 
saúde, moradia, saneamento básico, segurança e outras mais. 
Ao final de 2016, a maior parte deste povo sonhou com dias 
melhores a partir do nome que emergiu das urnas.  Agora, 
às portas de 2018, quando tudo está se encerrando, o sonho 
permanece de que, com as escolhas que vêm sendo feitas, seja 
possível construir uma cidade melhor.

editorial

Depois de um ano de gestão
já é possível julgar um prefeito

É preciso trabalhar 
arduamente para conseguir 
entregar, ao final de quatro 
anos, uma cidade melhor 
do que aquela recebida

anote
n Por conta das festas 
de final de ano, as 
agências de atendimento 
presencial da EDP São 
Paulo terão expediente 
diferenciado. Durante 
o dia 25, não haverá 
expediente presencial. 
O atendimento será 
retomado no dia 26. 
No dia 1º de janeiro, 
não haverá expediente 
presencial. O atendimento 
será retomado no dia 2. 
O quiosque de Guarulhos, 
no Poupa Tempo, terá o 
seguinte funcionamento: 
o expediente retornará na 
terça-feira, 26, às 12h. 
Não haverá atendimento 
na sexta-feira, 29 e no 
sábado, 30, retornando 
na terça-feira, 2, às 
12h. Mais informações 
e atendimento online 
no site www.edponline.
com.br

n A linha 682-Terminal 
Pimentas/Vila Alzira 
passou a atender o 
Centro de Especialidades 
Médicas de Guarulhos 
(Cemeg) Jardim Cumbica, 
no CEU Cumbica (Rua 
Atalaia do Norte). O 
itinerário, no sentido 
Jardim Cumbica, foi 
acrescido das seguintes 
vias: Rua Maria Ricci 
Perrota, Rua Roldão de 
Oliveira Carvalho, Avenida 
Venturosa, Avenida 
Atalaia do Norte (Cemeg), 
Rua Porto Velho, Rua 
Tarauacá e Rua São Paulo 
de Oliveira. Em janeiro, a 
linha 702 também deverá 
ter o itinerário alterado 
para ser mais uma opção 
aos usuários do Cemeg.
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Epílogo – Que a alegria trazida pelo Natal sirva de inspiração para todo o ano de 2018, que já está chegando

LuCAS DANTAS

vidas, projetos, sonhos e esperanças 
passaram e continuam passando pe-
las minhas mãos e de vários colegas 
de profissão. Cada processo encerra 
o problema de uma existência, sendo 
a independência funcional não um 
privilégio, mas uma garantia aos ci-
dadãos e à própria democracia de que 
fazer justiça é a mais delicada das ta-
refas humanas. Judicar é, por deveras, 
estressante. O juiz dos dias atuais não 
deve apenas dominar a ciência jurídi-
ca, deve agir com sensibilidade e in-
teligência emocional, mormente para 
que se insira de corpo e alma nessa 
vocação de servir e não ser servido.

Apesar de todas as dificuldades 
é uma grande missão. Poucas coisas 
podem ser mais honrosas do que di-
zer o justo e reprovar a maldade e a 
mesquinharia humana. Não somos 
deuses, mas exercemos o sacerdócio 
do direito na mesa sagrada da Justi-
ça. Tampouco heróis, mas nos preo-
cupamos com a sociedade e assumi-
mos uma carga pesada, com todos 
os riscos e privações. Quanto mais a 
sociedade nos conhece, naquilo que 
somos – e não apenas na imagem 
que fazem de nós –, a tendência é 
aumentar o respeito. O século XXI é 
o século dos juízes, mesmo havendo 
um ataque midiático infundado, ob-
jetivando a desconstrução do Poder 
Judiciário. Óbvio! Incomodamos os 
poderosos. Daí a necessidade de mo-
deração, equilíbrio e prudência. Esta 
é a trilogia de um bom magistrado.

tão difícil conseguir posição finan-
ceiramente confortável num grande 
e lucrativo escritório de advocacia.

Mas a vocação falou mais alto. 
Digo isso, pois, ser juiz é mais do que 
exercer uma profissão. Significa abra-
çar uma carreira com uma missão pe-
culiar, ou seja, julgar seus semelhan-
tes, distribuindo justiça sem violar a 
segurança que o Direito promete.

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

Depois de estudar muito e pas-
sar num concurso público com 23 
anos de idade, hoje me vejo prestes a 
completar 20 anos como magistrado. 
Naquela época, havia diversos cargos 
públicos com remunerações melho-
res e trabalhos bem mais singelos. 
E com o conhecimento acumulado 
para as provas do concurso, não seria 

Poucas coisas podem ser mais 
honrosas do que dizer o justo e reprovar 
a maldade e a mesquinharia humana
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Ponto de Vista da Prática Forense e da Justiça Restaurativa e O Tribunal do Júri na Visão do Juiz, do Promotor e do Advogado.
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Procon divulga ranking de 
cursos profi ssionalizantes mais 
reclamados em Guarulhos

Ap1631 VENDA

APARTAMENTO PICANÇO ( COND. 
MONTE VERDE) 2 DORMS (SENDO 1 SUITE) , 
1 VAGA PORTARIA 24 HORAS.
R$220.000,00

Ap1638 VENDA

APARTAMENTO VILA GALVÃO 
( COND BLUMENAU) 2 DORMS, MÓVEIS 
PLANEJADOS EM TODOS OS CÔMODOS , 
55M² R$198.000,00

Pr0092 LOCAÇÃO
PREDIO COMERCIAL PRAÇA QUARTO 
CENTENÁRIO 190M² 220M² A/C COM 
MEZANINO E COZ. SALAS NOS ANDARES 
SUPERIORES E 6 VAGAS.  
R$3.500,00 + IPTU

Ca0804 VENDA
CASA PARQUE CONTINENTAL I
3 DORMS, 2 VAGAS, QUINTAL E ÁREA 
COM CHURRASQUEIRA. 
210M² (ACEITA PERMUTA)
R$450.000,00 

Sl0010 LOCAÇÃO

SALÃO COMERCIAL VILA GALVÃO / AV. DONA 
EUGENIA MACHADO
300M² , TRIFASICO, PÉ DIREITO DE 4 METROS
R$5.000,00 + IPTU

Ga0215 LOCAÇÃO

GALPÃO TABOÃO / R. JAMIL JOÃO ZARIF.
500 M² DE TERRENO, SÃO 550M² DE A/C. 
CONTÉM DOCA PARA FACILITAR CARGA 
E DESCARGA. 
R$ 9.000,00

Ga0149 LOCAÇÃO

GALPÃO CUMBICA 
500M² ESCRITÓRIO E VESTIÁRIO
R$ 6.000,00

Ap1591 VENDA

APARTAMENTO V. ROSÁLIA ( COND SOLON 
FERNANDES) 3 DORMS (SENDO 3 SUITES) 
SACADA GOURMET E 2 VAGAS , COND. COM 
LAZER COMPLETO. (PISCINA, QUADRA, 
PLAYGROUND E ETC). R$ 1.200.000,00

 

REF. Ap1585 LOCAÇÃO
APARTAMENTO VILA AUGUSTA (COND. 
PARQUE CLUBE) 3 DORMS, (SENDO 1 SUITE), 
TODO MOBILIADO, VARANDA GOURMET, 
2 VAGAS E COND. LAZER COMPLETO
92M². R$2.640,00 + IPTU + COND.

Sa0322 LOCAÇÃO

SALA COMERCIAL CENTRO
90M², 3 SALAS, 2 WC E 1 VAGA
R$2.680,00 + IPTU + COND.

Alunos da UNG visitam obras 
do Trevo de Bonsucesso

Os alunos do último ano 
de Engenharia Civil da Uni-
versidade Guarulhos (UNG) 
conheceram de perto o an-
damento das obras do Trevo 
de Bonsucesso, a maior em 
execução na cidade. Após se-
rem recepcionados com um 
café da manhã, eles tiveram 
acesso a detalhes do projeto 
na planta e também acompa-
nhar o dia a dia de uma obra 
de grande porte.

A visitação foi organiza-
da pela Secretaria de Trans-
porte e Trânsito (STT), que 
teve acompanhamento dos 
responsáveis pelas obras. Os 
universitários percorreram o 
canteiro de obras, onde em 
cada trecho foi explicado 
como está sendo o processo 
de construção, bem como os 
próximos passos e a impor-
tância de seguir à risca todos 
os requisitos, tanto de segu-

rança, quanto de sinalização.
“É importante que esses 

futuros profi ssionais possam 
ver na prática o que aprendem 
em sala de aula e ver a impor-
tância e os detalhes dessa obra 
que vai ajudar os moradores 
de Guarulhos, principalmen-
te dessa região”, destacou o 
secretário-adjunto da STT, Ti-
ciano Neves Tavares.

O Trevo de Bonsucesso é 

atualmente a maior e mais 
importante obra viária de 
Guarulhos, que contribuirá 
para melhor fl uidez do trânsi-
to na rodovia Presidente Du-
tra e facilitará a mobilidade 
da população de importantes 
regiões do município como 
Pimentas e Bonsucesso. A 
conclusão do miolo do Tre-
vo está prevista para o fi m 
do ano.    (DA REDAÇÃO)

A falsa promessa de em-
prego está entre as princi-
pais reclamações recebidas 
pela Coordenadoria de Pro-
teção e Defesa do Consumi-
dor (Procon) de Guarulhos. 
O órgão divulgou ontem as 
seis empresas de cursos pro-
fi ssionalizantes que tiveram 
o maior número de reclama-
ções no ano de 2017.

No total, foram registra-
das 255 reclamações. De acor-
do com a pesquisa realizada, 
a CRP Treinamentos ocupa a 
primeira posição, com 66 re-
clamações não atendidas e 37  
atendidas pela empresa. Em 
seguida vem a Start Pro, com 
35 queixas atendidas e 6 não 
atendidas. Na terceira coloca-
ção está a Server Educação, 
que possui 31 reclamações 
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atendidas e 4 não. Em quar-
to lugar, a MicroPro, com 19 
solicitações atendidas e 8 não 
atendidas. Em quinto, a Evo-
lutime, com 25 queixas aten-
didas e 2 não atendidas. Por 
último vem a Microcamp, 
com 8 reclamações atendidas 
e 14 não atendidas.

A coordenadoria infor-
ma que, das reclamações 
abertas contra as empresas 
destacadas, grande parte 
está relacionada à suposta 
vaga de emprego. O modo 
de agir consiste em atrair 
o cidadão para vaga, por 
meio de site de empregos; 
por funcionários abordan-
do consumidores nas ruas; 
cartazes afi xados na sede 
das empresas ou contato te-
lefônico.    (DA REDAÇÃO)
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Ao término de 2017, terá completado um ano de gestão dos 
novos prefeitos. É interessante olhar para trás para entender 
o que foi prometido e o que está sendo entregue. A esta altura, 
diferentemente do primeiro mês ou dos primeiros 100 dias, já é 
possível distinguir com mais clareza a palavra da ação, o plane-
jado do inusitado, a política de uns da política para todos. Fato é 
que, enquanto é apenas um produto preparado por especialistas 
e consultores de marketing político para ser vendido às massas, 
o candidato parece muito mais atraente, diferente dos demais, 
do tipo que vale a pena investir o voto. No entanto, muitas vezes, 
quando chega aonde almejou chegar, a diferença entre o discurso 

e a prática pode ser letal.
A partir daí, são simples-

mente prefeitos, que terão de 
encarar os problemas adminis-
trativos de uma imensa cidade, 
como é o caso de Guarulhos, 
com seus parceiros e colabo-
radores mais próximos, e, com 
raras exceções, ver sua popula-

ridade cair junto ao eleitorado. Nesta arena quase hostil, gestores 
têm de se tornar políticos, jovens têm de ganhar experiência e é 
preciso trabalhar arduamente para conseguir entregar, ao final 
de quatro anos, uma cidade melhor do que aquela que recebeu.

Este é, na verdade, o grande teste, do tipo que separa mais 
um prefeito daqueles que entram para a história da cidade 
pela porta da frente. Com um ano comandando as ações, fica 
mais difícil produzir desculpas ou culpar gestões passadas, 
como é praxe no País. A essa altura, já cabe se perguntar em 
que o chefe do poder Executivo municipal contribuiu para a 
melhoria dos serviços básicos voltados à população ou para 
a elaboração de políticas públicas associadas à educação, 
saúde, moradia, saneamento básico, segurança e outras mais. 
Ao final de 2016, a maior parte deste povo sonhou com dias 
melhores a partir do nome que emergiu das urnas.  Agora, 
às portas de 2018, quando tudo está se encerrando, o sonho 
permanece de que, com as escolhas que vêm sendo feitas, seja 
possível construir uma cidade melhor.

editorial

Depois de um ano de gestão
já é possível julgar um prefeito

É preciso trabalhar 
arduamente para conseguir 
entregar, ao final de quatro 
anos, uma cidade melhor 
do que aquela recebida

anote
n Por conta das festas 
de final de ano, as 
agências de atendimento 
presencial da EDP São 
Paulo terão expediente 
diferenciado. Durante 
o dia 25, não haverá 
expediente presencial. 
O atendimento será 
retomado no dia 26. 
No dia 1º de janeiro, 
não haverá expediente 
presencial. O atendimento 
será retomado no dia 2. 
O quiosque de Guarulhos, 
no Poupa Tempo, terá o 
seguinte funcionamento: 
o expediente retornará na 
terça-feira, 26, às 12h. 
Não haverá atendimento 
na sexta-feira, 29 e no 
sábado, 30, retornando 
na terça-feira, 2, às 
12h. Mais informações 
e atendimento online 
no site www.edponline.
com.br

n A linha 682-Terminal 
Pimentas/Vila Alzira 
passou a atender o 
Centro de Especialidades 
Médicas de Guarulhos 
(Cemeg) Jardim Cumbica, 
no CEU Cumbica (Rua 
Atalaia do Norte). O 
itinerário, no sentido 
Jardim Cumbica, foi 
acrescido das seguintes 
vias: Rua Maria Ricci 
Perrota, Rua Roldão de 
Oliveira Carvalho, Avenida 
Venturosa, Avenida 
Atalaia do Norte (Cemeg), 
Rua Porto Velho, Rua 
Tarauacá e Rua São Paulo 
de Oliveira. Em janeiro, a 
linha 702 também deverá 
ter o itinerário alterado 
para ser mais uma opção 
aos usuários do Cemeg.
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LuCAS DANTAS

vidas, projetos, sonhos e esperanças 
passaram e continuam passando pe-
las minhas mãos e de vários colegas 
de profissão. Cada processo encerra 
o problema de uma existência, sendo 
a independência funcional não um 
privilégio, mas uma garantia aos ci-
dadãos e à própria democracia de que 
fazer justiça é a mais delicada das ta-
refas humanas. Judicar é, por deveras, 
estressante. O juiz dos dias atuais não 
deve apenas dominar a ciência jurídi-
ca, deve agir com sensibilidade e in-
teligência emocional, mormente para 
que se insira de corpo e alma nessa 
vocação de servir e não ser servido.

Apesar de todas as dificuldades 
é uma grande missão. Poucas coisas 
podem ser mais honrosas do que di-
zer o justo e reprovar a maldade e a 
mesquinharia humana. Não somos 
deuses, mas exercemos o sacerdócio 
do direito na mesa sagrada da Justi-
ça. Tampouco heróis, mas nos preo-
cupamos com a sociedade e assumi-
mos uma carga pesada, com todos 
os riscos e privações. Quanto mais a 
sociedade nos conhece, naquilo que 
somos – e não apenas na imagem 
que fazem de nós –, a tendência é 
aumentar o respeito. O século XXI é 
o século dos juízes, mesmo havendo 
um ataque midiático infundado, ob-
jetivando a desconstrução do Poder 
Judiciário. Óbvio! Incomodamos os 
poderosos. Daí a necessidade de mo-
deração, equilíbrio e prudência. Esta 
é a trilogia de um bom magistrado.

tão difícil conseguir posição finan-
ceiramente confortável num grande 
e lucrativo escritório de advocacia.

Mas a vocação falou mais alto. 
Digo isso, pois, ser juiz é mais do que 
exercer uma profissão. Significa abra-
çar uma carreira com uma missão pe-
culiar, ou seja, julgar seus semelhan-
tes, distribuindo justiça sem violar a 
segurança que o Direito promete.

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

Depois de estudar muito e pas-
sar num concurso público com 23 
anos de idade, hoje me vejo prestes a 
completar 20 anos como magistrado. 
Naquela época, havia diversos cargos 
públicos com remunerações melho-
res e trabalhos bem mais singelos. 
E com o conhecimento acumulado 
para as provas do concurso, não seria 

Poucas coisas podem ser mais 
honrosas do que dizer o justo e reprovar 
a maldade e a mesquinharia humana
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Pesquisa revela que mulheres
são maioria na busca de imóveis 
para compra e aluguel 

Imóveis
Uma nova opção para o seu imóvel
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Av. Dr. Renato de Andrade Maia, 501- Cidade Maia

CASA TÉRREA – JD. 
PARAVENTI 2 dorms, sala, 

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

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

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

Ref:”V”

CASA ASOBRADADA – 
MAZZEI - 4 suítes, sala, jardim 

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

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

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

Escritura registrada.
R$ 180.000,00

Ref: “V”

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

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

Ref: “V”

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

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

SOBRADO – JD. SANTA 
CLARA 2 dorms, sala, 

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

Ref: “C” 

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

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

Ref: “V”

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

R$ 1.200,00                 
Ref: “V”

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

R$ 1.500,00                                                                                 
Ref: “V”

CASA – SANTA CLARA  
1 dorm, sala, cozinha, 

banh; ar. serv.
R$ 800,00
 Ref: ”V”

CASA TÉRREA – JD. 
PARAVENTI - 3 dorms sendo 

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

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

Cond. e IPTU incluso.
Ref: “C”

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

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

SALA COMERCIAL – JD. 
PINHAL

90 m² + 2banhs.
R$ 1.900,00                                                                                

Ref:”V”
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As mulheres são a maioria na bus-
ca de imóveis para compra e aluguel 
no Brasil, é o que aponta uma pesqui-
sa realizada pelo Viva Real, empresa 
do Grupo ZAP Viva Real e uma das 
maiores companhias do setor imobi-
liário do Brasil. O levantamento que 
aponta o perfi l de quem deseja com-
prar ou alugar imóvel no país, con-
tou com mais de 12 mil entrevistas, 
e mostrou que a compra de imóveis 
atrai pessoas com idade mediana de 
43 anos e em sua maioria casados 
(58%). Os imóveis para locação atra-
em pessoas mais jovens com idade 
mediana de 35 anos, e solteiras (40%).

Na pesquisa, observando o tópico 
de escolaridade, vemos que gradua-
dos no ensino superior e pós-gradua-
dos são a maioria na busca de imóveis, 
para venda representam 69% e para 
locação, 64%. Isso refl ete na renda 
que se concentra, principalmente, em 
pessoas com ganho de até R$ 10.000.

Vendo a principal fi nalidade para 
que se deseja um imóvel temos uma 
quase unanimidade: a “moradia”, 

94% para quem busca imóveis para 
locação e 88% compra. Em seguida 
“lazer” (6% de quem pretende com-
prar e 3% locação), “negócios” (1% 
compra e 3% locação), por fi m, in-
vestimento com 5% das pessoas que 
pretendem comprar. 

O tempo de busca de quem pro-
cura um imóvel para locação dura, 
em média, até 2 meses (84%). Para 
quem busca comprar, o total é de 
67% para até 3 meses. 

A pesquisa do Viva Real revela 
também que, entre os que buscam a 
locação, 81% dos pretendem se mu-
dar para o novo imóvel em até 3 me-
ses. Para quem busca comprar, esse 
período dobra: 67% em até 6 meses. 
“As novas composições familiares já 
impactam no tipo do imóvel deseja-
do para compra e locação. De acordo 
com a pesquisa, 23% das pessoas que 
buscam imóvel para locação preten-
dem morar sozinhas e 36% com ape-
nas mais uma pessoa”, explica Cristia-
ne Crisci, Gerente de Inteligência de 
Mercado do Viva Real.         (DA REDAÇÃO)
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Rua Cônego Valadão, 591 - Gopouva, Guarulhos 
Tel 2304-6370 / 2304-6369 / 99900-4275

nilson.imoveis@yahoo.com.br

Casa Assobradada VL Augusta com 2 
dorm sala- coz- 2 w.c- 2 vagas de gar 
R$370 mil aceita apto até R$250 mil 
com elevador RF-NF

Aptos novos Torres Tibaji com 2 
dorm- suíte- sala 2 amb- 1 vaga de 
garagem- R$295 mil aceita finan-
ciamento RF-NF

Apto alto padrão no Maia – prédio 
novo com 168 mts de área útil- com 
3 suítes- 3 vagas de garagem- lazer 
completo aceita imóvel de menor 
valor RF-NF

Lindo apto Parque Clube semi mo-
bilhado com 92 mts de área útil – 2 
vagas de garagem – andar alto- vis-
ta livre R$630 mil RF-NF

Terreno com 600 mts bom para pré-
dio Vila Milton 15x40 excelente local 
aceita imóvel até R$400 mil RF-NF

Apto 1 dorm- sala- coz- w.c- próximo 
ao centro 1 vaga de garagem- R$-
165mil aceita financiamento RF-NF.

Casa Vila Rosália com 2 dorm- 
sala- coz- w.c 2 garagem próxi-
mo a Fig R$350 mil RF-NF

Apto Alto padrão Vila Rosália 
prédio novo com lazer comple-
to apto com 4 dorm- 170 mts de 
área útil com 3 vagas de gara-
gem R$900 mil aceita 50% em 
imóvel de menor valor RF-NF 

Terreno com edícula no Gopou-
va- 7x22 mts R$260 mil RF-NF

Casa médio padrão em Bertioga- 
próximo ao centro com 3 suí-
tes- sala 3 ambientes 4 vagas 
de garagem- edícula- churras-
queira- excelente acabamen-
to R$680 mil -aceita 50% em 
imóvel em Guarulhos RF-NF .

Prédio comercial novo próximo a 
praça 8 -Taboão em avenida 
de grande movimento- salão - 
mais 6 salas comerciais R$900 
mil aceita apto de menor valor 
RF-NF

Casa Vila Augusta com 3 dorm 
suíte- 2 vagas de garagem- com 
armários embutidos R$1.800,00 
RF-NF.

Apto Kit net- centro de Guaru-
lhos, Ed Monte Carlos R$800,00, 
com condomínio incluso RF-NF.

Apto novo Vila Augusta com 2 
dorm- sala – coz com armá-
rios- prédio com lazer completo 
R$1.650,00 com condomínio in-
cluso RF-NF.

Casa alto padrão Vila Rosália 
com 5 dorm- 3 suítes – 4 vagas 
de garagem – 3 salas piscina 
aluguel R$5.000,00 RF-NF
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Terreno – Presidente 
Dutra – R$ 250.000
320 - Metros, Topo-

gra� a Plana, Ou Vendo 
Metade R$ 130.000

Escritura Ok.

Apto – Vila Augusta – 
R$ 145.000 – Vago
3 – Dormts, Sendo 

1 Suite, Sala 2 Ambs, 
Sacada Gumet, Area 
De Lazer Compelta

+ Parcelas R$ 2.300,00

Apto – Prox Shoping 
Maia – R$ 190.000 
2 – Dormts, Sala 2 

Ambs, Com Sacada
A/C – Finac/Fgts

Apto – Gopouva 
R$ 195.000

2 - Dormts, Sala 2 
Ambs, Com Sacada, 1 

Vaga 
A/C – Finac/Fgts

Casa Pq Continetal II – 
R$ 275.000 (Vaga)

2 – Dormts, Sla 2 Ambs, 
Coz , 2 Vagas

A/C – Financ/Fgts

Apto – Ao Lado 
Shoping Maia -

R$ 230.000 
2 - Dormts, Sla 2 Ambs 
Com Sacada, Rico Em 

Armarios, 1 Vaga
A/C – Financ/Fgts

Apto – Gopouva
R$ 180.000 

1 - Dormt, Sala 2 Ambs, 
1 Vaga, Elevador, Port 

24 Horas.
A/C – Finac/Fgts

Apto – Pm – Prox Son-
da – R$ 195.000 (Vago)
2 - Dormts, Sala Ambs, 
Coz, 1 - Vaga, Area De 
Lazer. A/C – Financi-

mento/ Fgts

Sobrado - Inocoop – R$ 
215.000 (Vago)

2 - Dormts, Sala,  Coz, 1 
Vaga  A/C – Financ/Fgts

Sobrado  Cond Fechado –  
Bom Clima –  R$ 350.000

Sendo 2 Suites, 
Sala 2 Ambs, Coz, Quintal, 

2 Vagas,  Area De Lazer 
Completa. A/C – Finc/Fgts

sobrado – cond fechado 
– bom clima – r$ 150.000
2 - dormts, sendo 2 suites, 

sala 2 ambs, cozinha, 
lavabo, 2 vagas de 

garagem  area de lazer 
completa. + transferencia 

de divida parcelas – r$ 
2.200 / a/c – carro.

Apto – Picanço 
R$ 1.250 2 - Dormts, Sala 

Com Sacada, Cozinha, 
1 Vaga  Com Aramrios De 

Cozinha, E Nos Dormi-
torios. Com Cond + Iptu 

- Incluso
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INTIMAÇÃO DE DEVEDOR EM PROCEDIMENTO EXECUTORIO 
ADMINISTRATIVO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de 
Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a todos quantos o presente 
edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, em especial a Sra. LUCIANA 
BATISTA CAMPOS, brasileira, solteira, maior, vendedora, RG. 279471427–SSP/SP, CPF/
MF.205.429.518-35, residente na Rua Jose Bonifácio, nº 203, Casa 02, Vila Fachini, São Pau-
lo/SP, que atendendo ao requerido por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, (prenotado 
sob n.310.453) foi instaurado o procedimento executório administrativo, em conformidade 
com o artigo 26, parágrafo 1º da Lei federal 9.514 /97, da Alienação Fiduciária registrada sob 
n. 4, na matrícula nº  128.610, desta serventia, pela qual LUCIANA BATISTA CAMPOS, trans-
mitiu-lhe em alienação fiduciária, o imóvel situado nesta comarca: Rua Ita, nº 55, Apto nº 108,  
Bloco 06, Parque Santa Teresa, Jardim Ansalca, Guarulhos/SP. Com o intuito de proceder 
à intimação pessoal da devedora, foram efetuadas diligências nos seguintes endereços: a) 
Rua Rua Ita, nº 55, Apto nº 108,  Bloco 06, Parque Santa Teresa,  Jardim Ansalca, Guarulhos/
SP – CEP: 07241-150 (no endereço do próprio imóvel transmitido em alienação fiduciária), 
tendo o escrevente notificador certificado que: “... foi atendido pela Sra. Lillian Tunioli, que se  
apresentou como porteira do condomínio, e informou que a destinatária  não reside no local, 
e que o imóvel em encontra-se vazio livre de pessoas e objetos, estando a destinatária em 
local incerto e não sabido” (conforme certidão de fls. 14); b) Rua José Bonifácio, nº 203, Casa 
02, Vila Fachini, São Paulo/SP- CEP: 04334-005 (no endereço constante no registro aquisi-
tivo), tendo o escrevente notificador do 4ºRTD da Capital, certificado que a destinatária não 
foi encontrada quando procurada nos dias 06/09/2017, 13/09/2017 e 21/09/2017 (conforme 
certidão de fls. 27); c) Rua Frei Caneca, nº 187, Casa 01, Engenho Maranguape, Paulista/
PE- CEP: 53423-623 (endereço indicado pela parte exequente), tendo o escrevente notifica-
dor do 1º Ofício de Registro de Imóveis e PJ- Paulista/PE, certificado que: “...foi informado 
pelo Sr. Lailson Barbosa da Silva (atual morador), que a destinatária LUCIANA BATISTA 
CAMPOS, não reside no endereço indicado e que a mesma encontra-se em local ignorado, 
incerto ou inacessível” (conforme certidão de fls. 17). Diante desse quadro, a credora exe-
quente requereu a intimação por edital da devedora: LUCIANA BATISTA CAMPOS, com 
fundamento no §4º Art. 26 da Lei 9514/97, redação inserida pela Lei nº 13.043, de 2014, do 
teor seguinte: § 4º Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou 
procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo 
serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, 
à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo 
menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, 
se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da 
ultima publicação do edital. Foi deferida a intimação por edital, pelo despacho de fls. 32, 33 e 
34. Assim, pelo presente, fica a referida fiduciante (LUCIANA BATISTA CAMPOS), intimado 
para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a contar da última publicação deste edital, (que 
será feita em 3 (três) dias consecutivos, compareça ao 1º Oficial de Registro de Imóveis 
de Guarulhos/SP, sito à Rua Dona Olinda de Albuquerque, nº157, Jardim São Paulo, 
Guarulhos / São Paulo (de segunda a sexta-feira - horário 9:00 as 16:00h), para quitar 
o seu débito para com a credora fiduciária e proprietária supra, que em 15/01/2018 perfazia 
o valor de R$19.136,73 (dezenove mil, cento e trinta e seis reais e setenta e três centavos), 
corresponde ao principal (prestações até hoje vencidas) e seus encargos contratualmente 
convencionados, devendo ser acrescidas ao valor acima: a) As prestações que se vencerem 
até a data do efetivo pagamento; b) Os acréscimos correspondentes a atualização entre o dia 
de hoje e o do efetivo pagamento (os quais constam da planilha apresentada pelo exequen-
te, que encontra-se acostada ao procedimento executório; c) As despesas ocorridas com o 
procedimento executório administrativo. O não pagamento do débito dentro do prazo supra-
mencionado (15 dias) implicará na CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA 
CREDORA FIDUCIÁRIA. Assim, expediu-se o presente edital, para que de futuro ninguém 
possa alegar nulidade, o qual será publicado, por três vezes, em jornal de grande circulação 
deste Município. Guarulhos, 17 de janeiro de 2018.

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA
Oficial Delegado
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MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Primeiro Ofi cial de Registro de Imóveis da Co-
marca de Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a todos qu-
antos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, em 
especial ao Sr. AILTON DE JESUS MORAIS, brasileiro, solteiro, maior, auxiliar de 
produção, RG. 35.316.253-X-SSP/SP, CPF/MF. 325.752.378-58, que atendendo ao 
requerido por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CEF., (prenotado sob n.285.812) foi 
instaurado o procedimento executório administrativo, em conformidade com o artigo 
26, parágrafo 1º da Lei federal 9.514 /97, da Alienação Fiduciária registrada sob n.4, 
na matrícula n.101.559, desta serventia, pela qual CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- 
CEF., transmitiu-lhe em alienação fi duciária, o imóvel situado nesta comarca: Rua 
Branquinha, nº80, Apto nº 44, Bloco M, Condomínio Residencial Club Gaudí Life, Ci-
dade Parque Brasília, Guarulhos/SP- CEP: 07243-180. Com o intuito de proceder a 
intimação pessoal do devedor, foram efetuadas diligências no seguintes endereços: 
a-) Rua Branquinha, nº80, Apto nº 44, Bloco M, Condomínio Residencial Club Gaudí 
Life, Cidade Parque Brasília, Guarulhos/SP- CEP: 07243-180 (no próprio imóvel 
transmitido em alienação fi duciária), tendo o escrevente notifi cador certifi cado haver 
obtido informações no local que: “...o destinatário mudou-se do endereço indicado há 
mais ou menos um ano, para local incerto e não sabido..” (conforme certidão de fl s. 
108); b-) Rua Clementina Maria dos Santos, nº 41, Cidade Jardim Cumbica, Guarul-
hos/SP- CEP: 07180-095 (no endereço do devedor constante no registro aquisitivo), 
tendo o escrevente notifi cador  certifi cado haver obtido informações no local que: 
“...o destinatário mudou-se do endereço indicado há mais ou menso três anos, para 
local incerto e não sabido...” (conforme certidão de fl s. 84).  Diante desse quadro, a 
credora exequente requereu a intimação por edital do devedor: AILTON DE JESUS 
MORAIS, com fundamento no §4º Art. 26 da Lei 9514/97, redação inserida pela Lei 
nº 13.043, de 2014, do teor seguinte: § 4º Quando o fi duciante, ou seu cessionário, 
ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto 
ou inacessível, o fato será certifi cado pelo serventuário encarregado da diligência 
e informado ao ofi cial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a 
intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais 
de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não hou-
ver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da ultima publi-
cação do edital. Foi deferida a intimação por edital, pelo despacho de fl s. 115, 116 e 
117. Assim, pelo presente, fi ca o referido fi duciante (AILTON DE JESUS MORAIS), 
intimado para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a contar da última publicação 
deste edital, (que será feita em 3 (três) dias consecutivos, compareça ao 1º Ofi cial 
de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, sito à Rua Dona Olinda de Albuquer-
que, n. 157, Jardim São Paulo, Guarulhos/SP- CEP: 07110-060 (de segunda a 
sexta-feira - horário 9:00 as 16:00h), para quitar o seu débito para com a credora 
fi duciária e proprietária supra, que em 18/11/2016 perfazia o valor de R$9.089,59 
(nove mil, oitenta e nove reais e cinqüenta e nove centavos), corresponde ao princi-
pal (prestações até hoje vencidas) e seus encargos contratualmente convenciona-
dos, devendo ser acrescidas ao valor acima: a) As prestações que se vencerem até 
a data do efetivo pagamento; b) Os acréscimos correspondentes a atualização entre 
o dia de hoje e o do efetivo pagamento (os quais constam da planilha apresentada 
pelo exequente, que encontra-se acostada ao procedimento executório; c) As desp-
esas ocorridas com o procedimento executório administrativo. O não pagamento do 
débito dentro do prazo supramencionado (15 dias) implicará na CONSOLIDAÇÃO 
DA PROPRIEDADE EM NOME DA CREDORA FIDUCIÁRIA. Assim, expediu-se o 
presente edital, para que de futuro ninguém possa alegar nulidade, o qual será pub-
licado, por três vezes, em jornal de grande circulação deste Município. Guarulhos, 
21 de novembro de 2016.

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da Comar-
ca de Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a todos quantos o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, em especial 
ao Sr. RINALDO ANTONIO CAZORLA, brasileiro, administrador, RG. 11.194.088-
6-SSP/SP, CPF/MF 033.451.728-10, e sua mulher SHIRLEY MIYUKI TAKIUTI CA-
ZORLA, brasileira, secretária, RG. 11.946.771-9-SSP/SP, CPF/MF 075.439.108-61, 
casados pelo regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, 
residentes e domiciliados à Rua Moreira Terra, n°33, São Paulo/SP, que atendendo ao 
requerido por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, (prenotado sob n. 313.368) foi 
instaurado o procedimento executório administrativo, em conformidade com o artigo 
26, parágrafo 1º da Lei federal 9.514 /97, da Alienação Fiduciária registrada sob n. 
5, na matrícula n. 79.767, desta serventia, pela qual RINALDO ANTONIO CAZORLA 
e SHIRLEY MIYUKI TAKIUTI CAZORLA, transmitiram-lhe em alienação fiduciária, o 
imóvel situado nesta comarca: Rua das Palmeiras, N°306, Apto 1.008, Edifício Saint 
Tropez – Bloco 02, Condomínio Residencial Ville Mediterranée, Gopoúva, Guarulhos/
SP – CEP: 07022-000. Com o intuito de proceder à intimação pessoal dos devedores, 
foram efetuadas diligências nos seguintes endereços: a) Rua das Palmeiras, N°306, 
Apto 1.008, Edifício Saint Tropez – Bloco 02, Condomínio Residencial Ville Mediter-
ranée, Gopouva, Guarulhos/SP – CEP: 07022-000 (no endereço do próprio imóvel 
transmitido em alienação fiduciária), tendo o escrevente notificador certificado haver 
obtido informações no local que: “... foi atendido pelo Sr. João Ferreira de Oliveira 
Neto que se apresentou como porteiro do condomínio e informou que os destinatá-
rios mudaram-se do endereço indicado para local incerto e não sabido”. (certidões 
de fls.75 e 91); b) Rua Moreira Terra, N°33, Jardim Nossa Senhora do Carmo, São 
Paulo/SP – CEP: 08275-230 (no endereço constante no registro aquisitivo), tendo o 
escrevente notificador certificado que: “os destinatários não foram encontrados no 
endereço indicado”. (certidões de fls. 45 e 60); c) Rua Henrique Shuring, N°29, Jar-
dim Fernandes, São Paulo/SP – CEP: 03580-060 (no endereço indicado pela parte), 
tendo o escrevente notificador certificado haver obtido informações no local que: 
“... foi atendido pelo Sr. Sidney Takiuti, irmão da destinatária, o qual informou que 
os destinatários mudaram-se há aproximadamente 02 (dois) anos e que os mesmos 
residem em Guarulhos”. (certidões de fls. 30 e 106). Diante desse quadro, o credor 
exequente requereu a intimação por edital dos devedores: RINALDO ANTONIO 
CAZORLA e SHIRLEY MIYUKI TAKIUTI CAZORLA, o que o fez com fundamento no 
§4º Art. 26 da Lei 9514/97, redação inserida pela Lei nº 13.043, de 2014, do teor 
seguinte: § 4º Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal 
ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato 
será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial 
de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital 
publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação 
local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, 
contado o prazo para purgação da mora da data da ultima publicação do edital. Foi 
deferida a intimação por edital, pelo despacho de fls. 121, 122 e 123. Assim, pelo 
presente, ficam os referidos fiduciantes (RINALDO ANTONIO CAZORLA e SHIRLEY 
MIYUKI TAKIUTI CAZORLA), intimados para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 
DIAS, a contar da última publicação deste edital, (que será feita em 3 (três) dias 
consecutivos, compareça ao 1º Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, 
sito à Rua Dona Olinda de Albuquerque, nº157, Jardim São Paulo, Guarulhos 
/ São Paulo (de segunda a sexta-feira - horário 9:00 as 16:00h), para quitar 
o seu débito para com o credor fiduciário e proprietário supra, que em 04/04/2018 
perfazia o valor de R$18.410,98 (dezoito mil quatrocentos e dez reais e noventa e 
oito centavos), corresponde ao principal (prestações até hoje vencidas) e seus en-
cargos contratualmente convencionados, devendo ser acrescidas ao valor acima: a) 
As prestações que se vencerem até a data do efetivo pagamento; b) Os acréscimos 
correspondentes a atualização entre o dia de hoje e o do efetivo pagamento (os 
quais constam da planilha apresentada pelo exequente, que encontra-se acostada 
ao procedimento executório; c) As despesas ocorridas com o procedimento executó-
rio administrativo. O não pagamento do débito dentro do prazo supramencionado 
(15 dias) implicará na CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CRE-
DOR FIDUCIÁRIO. Assim, expediu-se o presente edital, para que de futuro ninguém 
possa alegar nulidade, o qual será publicado, por três vezes, em jornal de grande 

circulação deste Município. Guarulhos, 05 de abril de 2018.

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA
Oficial Delegado

Av. Emílio Ribas, 2734 - Jd. Vila Galvão - Guarulhos - SP
www.yesimoveis.imb.br  

Tel.: 2600-8444

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

CRECI 169390

VENDE 

Contrata corretores, comissões 
diferenciadas e premiação c/ 

metas, falar c/ Andréia. 

VENDE ALUGA
Apt Jd. Moreira
2 dorms, sacada, 54m²
225 mil, financia - 
Patricia

Apto Vila Rio
2 dorms, 64m², 1 vaga
190.000,00, financia – 
Patricia

Apto Novo 70M2 Vl 
Fátima 2 dorms.,1ste,1 
vg, arm. Bem. 280mil, 
ac. Financ. - Ines

CRECI 169390

Apto Jd. Vl Galvão 
180mil - 1 dorm., sl 2 
amb., wc c/ blindex, sl 
de festas - ac.financ. 
- Jairo

Apto Vl. Fatima 60m²
2 dorm., sl, a.s, porcel., 
Lazer total
230mil, doc ok, - Jairo

Apto Gopouva Lindo! 
68M2 2 Dorm., Cpz. 
Planej, Sacada 210Mil  
Ac. Financ. - Ines

Apto mobiliado 
Gopoúva 2 dorms, 1 
vg, 50m²1.850,00 c/ 
cond. - Patricia

Apto BOSQUE MAIA 
118M2 3Dorms., 1ste, 2 
vgs., coz. Planej.
3mil c/ cond. - Ines.

SOBRADO VL MILTON C/
PISCINA - 400m2 ter.,3 
dorms,lareira/jantar/
sac. - Churrasq., Adega, 
3mil - Inês

Apto Gopouva
2 dorms.,1 vg, port. sl 
festas
1000,00   - Judite

Apto prox. Guilherme 
Almeida 2 dorm.,1 vg., 
mobiliado 1.600,00  
-  Judite

Precisa de financiamento para seu 
imóvel com taxas reduzidas? 

consulte aqui!



retrato do leitor Caro leitor, envie sua foto para esta seção:        94021-9397 ou redacao@folhametro.com.br

Ao término de 2017, terá completado um ano de gestão dos 
novos prefeitos. É interessante olhar para trás para entender 
o que foi prometido e o que está sendo entregue. A esta altura, 
diferentemente do primeiro mês ou dos primeiros 100 dias, já é 
possível distinguir com mais clareza a palavra da ação, o plane-
jado do inusitado, a política de uns da política para todos. Fato é 
que, enquanto é apenas um produto preparado por especialistas 
e consultores de marketing político para ser vendido às massas, 
o candidato parece muito mais atraente, diferente dos demais, 
do tipo que vale a pena investir o voto. No entanto, muitas vezes, 
quando chega aonde almejou chegar, a diferença entre o discurso 

e a prática pode ser letal.
A partir daí, são simples-

mente prefeitos, que terão de 
encarar os problemas adminis-
trativos de uma imensa cidade, 
como é o caso de Guarulhos, 
com seus parceiros e colabo-
radores mais próximos, e, com 
raras exceções, ver sua popula-

ridade cair junto ao eleitorado. Nesta arena quase hostil, gestores 
têm de se tornar políticos, jovens têm de ganhar experiência e é 
preciso trabalhar arduamente para conseguir entregar, ao final 
de quatro anos, uma cidade melhor do que aquela que recebeu.

Este é, na verdade, o grande teste, do tipo que separa mais 
um prefeito daqueles que entram para a história da cidade 
pela porta da frente. Com um ano comandando as ações, fica 
mais difícil produzir desculpas ou culpar gestões passadas, 
como é praxe no País. A essa altura, já cabe se perguntar em 
que o chefe do poder Executivo municipal contribuiu para a 
melhoria dos serviços básicos voltados à população ou para 
a elaboração de políticas públicas associadas à educação, 
saúde, moradia, saneamento básico, segurança e outras mais. 
Ao final de 2016, a maior parte deste povo sonhou com dias 
melhores a partir do nome que emergiu das urnas.  Agora, 
às portas de 2018, quando tudo está se encerrando, o sonho 
permanece de que, com as escolhas que vêm sendo feitas, seja 
possível construir uma cidade melhor.

editorial

Depois de um ano de gestão
já é possível julgar um prefeito

É preciso trabalhar 
arduamente para conseguir 
entregar, ao final de quatro 
anos, uma cidade melhor 
do que aquela recebida

anote
n Por conta das festas 
de final de ano, as 
agências de atendimento 
presencial da EDP São 
Paulo terão expediente 
diferenciado. Durante 
o dia 25, não haverá 
expediente presencial. 
O atendimento será 
retomado no dia 26. 
No dia 1º de janeiro, 
não haverá expediente 
presencial. O atendimento 
será retomado no dia 2. 
O quiosque de Guarulhos, 
no Poupa Tempo, terá o 
seguinte funcionamento: 
o expediente retornará na 
terça-feira, 26, às 12h. 
Não haverá atendimento 
na sexta-feira, 29 e no 
sábado, 30, retornando 
na terça-feira, 2, às 
12h. Mais informações 
e atendimento online 
no site www.edponline.
com.br

n A linha 682-Terminal 
Pimentas/Vila Alzira 
passou a atender o 
Centro de Especialidades 
Médicas de Guarulhos 
(Cemeg) Jardim Cumbica, 
no CEU Cumbica (Rua 
Atalaia do Norte). O 
itinerário, no sentido 
Jardim Cumbica, foi 
acrescido das seguintes 
vias: Rua Maria Ricci 
Perrota, Rua Roldão de 
Oliveira Carvalho, Avenida 
Venturosa, Avenida 
Atalaia do Norte (Cemeg), 
Rua Porto Velho, Rua 
Tarauacá e Rua São Paulo 
de Oliveira. Em janeiro, a 
linha 702 também deverá 
ter o itinerário alterado 
para ser mais uma opção 
aos usuários do Cemeg.
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Epílogo – Que a alegria trazida pelo Natal sirva de inspiração para todo o ano de 2018, que já está chegando

LuCAS DANTAS

vidas, projetos, sonhos e esperanças 
passaram e continuam passando pe-
las minhas mãos e de vários colegas 
de profissão. Cada processo encerra 
o problema de uma existência, sendo 
a independência funcional não um 
privilégio, mas uma garantia aos ci-
dadãos e à própria democracia de que 
fazer justiça é a mais delicada das ta-
refas humanas. Judicar é, por deveras, 
estressante. O juiz dos dias atuais não 
deve apenas dominar a ciência jurídi-
ca, deve agir com sensibilidade e in-
teligência emocional, mormente para 
que se insira de corpo e alma nessa 
vocação de servir e não ser servido.

Apesar de todas as dificuldades 
é uma grande missão. Poucas coisas 
podem ser mais honrosas do que di-
zer o justo e reprovar a maldade e a 
mesquinharia humana. Não somos 
deuses, mas exercemos o sacerdócio 
do direito na mesa sagrada da Justi-
ça. Tampouco heróis, mas nos preo-
cupamos com a sociedade e assumi-
mos uma carga pesada, com todos 
os riscos e privações. Quanto mais a 
sociedade nos conhece, naquilo que 
somos – e não apenas na imagem 
que fazem de nós –, a tendência é 
aumentar o respeito. O século XXI é 
o século dos juízes, mesmo havendo 
um ataque midiático infundado, ob-
jetivando a desconstrução do Poder 
Judiciário. Óbvio! Incomodamos os 
poderosos. Daí a necessidade de mo-
deração, equilíbrio e prudência. Esta 
é a trilogia de um bom magistrado.

tão difícil conseguir posição finan-
ceiramente confortável num grande 
e lucrativo escritório de advocacia.

Mas a vocação falou mais alto. 
Digo isso, pois, ser juiz é mais do que 
exercer uma profissão. Significa abra-
çar uma carreira com uma missão pe-
culiar, ou seja, julgar seus semelhan-
tes, distribuindo justiça sem violar a 
segurança que o Direito promete.

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

Depois de estudar muito e pas-
sar num concurso público com 23 
anos de idade, hoje me vejo prestes a 
completar 20 anos como magistrado. 
Naquela época, havia diversos cargos 
públicos com remunerações melho-
res e trabalhos bem mais singelos. 
E com o conhecimento acumulado 
para as provas do concurso, não seria 

Poucas coisas podem ser mais 
honrosas do que dizer o justo e reprovar 
a maldade e a mesquinharia humana

LEandro Cano é coautor dos livros Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06): Dez Anos de Vigência. Avanços e Retrocessos, Sob o 
Ponto de Vista da Prática Forense e da Justiça Restaurativa e O Tribunal do Júri na Visão do Juiz, do Promotor e do Advogado.

Juiz de Direito e titular da Vara de 
Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher, de Guarulhos

LEANDRO JORGE 
BITTENCOURT CANO

Ponto 
de Vista
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Pesquisa revela que mulheres
são maioria na busca de imóveis 
para compra e aluguel 

Imóveis
Uma nova opção para o seu imóvel
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Cristal 
cristalimoveis@outlook.com.br - www.cristalimoveisguarulhos.com.br

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

CASA TÉRREA – JD. 
PARAVENTI 2 dorms, sala, 

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

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

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

Ref:”V”

CASA ASOBRADADA – 
MAZZEI - 4 suítes, sala, jardim 

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

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

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

Escritura registrada.
R$ 180.000,00

Ref: “V”

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

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

Ref: “V”

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

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

SOBRADO – JD. SANTA 
CLARA 2 dorms, sala, 

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

Ref: “C” 

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

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

Ref: “V”

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

R$ 1.200,00                 
Ref: “V”

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

R$ 1.500,00                                                                                 
Ref: “V”

CASA – SANTA CLARA  
1 dorm, sala, cozinha, 

banh; ar. serv.
R$ 800,00
 Ref: ”V”

CASA TÉRREA – JD. 
PARAVENTI - 3 dorms sendo 

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

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

Cond. e IPTU incluso.
Ref: “C”

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

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

SALA COMERCIAL – JD. 
PINHAL

90 m² + 2banhs.
R$ 1.900,00                                                                                

Ref:”V”

LOCAÇÃO

As mulheres são a maioria na bus-
ca de imóveis para compra e aluguel 
no Brasil, é o que aponta uma pesqui-
sa realizada pelo Viva Real, empresa 
do Grupo ZAP Viva Real e uma das 
maiores companhias do setor imobi-
liário do Brasil. O levantamento que 
aponta o perfi l de quem deseja com-
prar ou alugar imóvel no país, con-
tou com mais de 12 mil entrevistas, 
e mostrou que a compra de imóveis 
atrai pessoas com idade mediana de 
43 anos e em sua maioria casados 
(58%). Os imóveis para locação atra-
em pessoas mais jovens com idade 
mediana de 35 anos, e solteiras (40%).

Na pesquisa, observando o tópico 
de escolaridade, vemos que gradua-
dos no ensino superior e pós-gradua-
dos são a maioria na busca de imóveis, 
para venda representam 69% e para 
locação, 64%. Isso refl ete na renda 
que se concentra, principalmente, em 
pessoas com ganho de até R$ 10.000.

Vendo a principal fi nalidade para 
que se deseja um imóvel temos uma 
quase unanimidade: a “moradia”, 

94% para quem busca imóveis para 
locação e 88% compra. Em seguida 
“lazer” (6% de quem pretende com-
prar e 3% locação), “negócios” (1% 
compra e 3% locação), por fi m, in-
vestimento com 5% das pessoas que 
pretendem comprar. 

O tempo de busca de quem pro-
cura um imóvel para locação dura, 
em média, até 2 meses (84%). Para 
quem busca comprar, o total é de 
67% para até 3 meses. 

A pesquisa do Viva Real revela 
também que, entre os que buscam a 
locação, 81% dos pretendem se mu-
dar para o novo imóvel em até 3 me-
ses. Para quem busca comprar, esse 
período dobra: 67% em até 6 meses. 
“As novas composições familiares já 
impactam no tipo do imóvel deseja-
do para compra e locação. De acordo 
com a pesquisa, 23% das pessoas que 
buscam imóvel para locação preten-
dem morar sozinhas e 36% com ape-
nas mais uma pessoa”, explica Cristia-
ne Crisci, Gerente de Inteligência de 
Mercado do Viva Real.         (DA REDAÇÃO)
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VENDE-SE ALUGA-SEVENDE-SE

Rua Cônego Valadão, 591 - Gopouva, Guarulhos 
Tel 2304-6370 / 2304-6369 / 99900-4275

nilson.imoveis@yahoo.com.br

Casa Assobradada VL Augusta com 2 
dorm sala- coz- 2 w.c- 2 vagas de gar 
R$370 mil aceita apto até R$250 mil 
com elevador RF-NF

Aptos novos Torres Tibaji com 2 
dorm- suíte- sala 2 amb- 1 vaga de 
garagem- R$295 mil aceita finan-
ciamento RF-NF

Apto alto padrão no Maia – prédio 
novo com 168 mts de área útil- com 
3 suítes- 3 vagas de garagem- lazer 
completo aceita imóvel de menor 
valor RF-NF

Lindo apto Parque Clube semi mo-
bilhado com 92 mts de área útil – 2 
vagas de garagem – andar alto- vis-
ta livre R$630 mil RF-NF

Terreno com 600 mts bom para pré-
dio Vila Milton 15x40 excelente local 
aceita imóvel até R$400 mil RF-NF

Apto 1 dorm- sala- coz- w.c- próximo 
ao centro 1 vaga de garagem- R$-
165mil aceita financiamento RF-NF.

Casa Vila Rosália com 2 dorm- 
sala- coz- w.c 2 garagem próxi-
mo a Fig R$350 mil RF-NF

Apto Alto padrão Vila Rosália 
prédio novo com lazer comple-
to apto com 4 dorm- 170 mts de 
área útil com 3 vagas de gara-
gem R$900 mil aceita 50% em 
imóvel de menor valor RF-NF 

Terreno com edícula no Gopou-
va- 7x22 mts R$260 mil RF-NF

Casa médio padrão em Bertioga- 
próximo ao centro com 3 suí-
tes- sala 3 ambientes 4 vagas 
de garagem- edícula- churras-
queira- excelente acabamen-
to R$680 mil -aceita 50% em 
imóvel em Guarulhos RF-NF .

Prédio comercial novo próximo a 
praça 8 -Taboão em avenida 
de grande movimento- salão - 
mais 6 salas comerciais R$900 
mil aceita apto de menor valor 
RF-NF

Casa Vila Augusta com 3 dorm 
suíte- 2 vagas de garagem- com 
armários embutidos R$1.800,00 
RF-NF.

Apto Kit net- centro de Guaru-
lhos, Ed Monte Carlos R$800,00, 
com condomínio incluso RF-NF.

Apto novo Vila Augusta com 2 
dorm- sala – coz com armá-
rios- prédio com lazer completo 
R$1.650,00 com condomínio in-
cluso RF-NF.

Casa alto padrão Vila Rosália 
com 5 dorm- 3 suítes – 4 vagas 
de garagem – 3 salas piscina 
aluguel R$5.000,00 RF-NF

VENDA VENDA VENDA

Terreno – Presidente 
Dutra – R$ 250.000
320 - Metros, Topo-

gra� a Plana, Ou Vendo 
Metade R$ 130.000

Escritura Ok.

Apto – Vila Augusta – 
R$ 145.000 – Vago
3 – Dormts, Sendo 

1 Suite, Sala 2 Ambs, 
Sacada Gumet, Area 
De Lazer Compelta

+ Parcelas R$ 2.300,00

Apto – Prox Shoping 
Maia – R$ 190.000 
2 – Dormts, Sala 2 

Ambs, Com Sacada
A/C – Finac/Fgts

Apto – Gopouva 
R$ 195.000

2 - Dormts, Sala 2 
Ambs, Com Sacada, 1 

Vaga 
A/C – Finac/Fgts

Casa Pq Continetal II – 
R$ 275.000 (Vaga)

2 – Dormts, Sla 2 Ambs, 
Coz , 2 Vagas

A/C – Financ/Fgts

Apto – Ao Lado 
Shoping Maia -

R$ 230.000 
2 - Dormts, Sla 2 Ambs 
Com Sacada, Rico Em 

Armarios, 1 Vaga
A/C – Financ/Fgts

Apto – Gopouva
R$ 180.000 

1 - Dormt, Sala 2 Ambs, 
1 Vaga, Elevador, Port 

24 Horas.
A/C – Finac/Fgts

Apto – Pm – Prox Son-
da – R$ 195.000 (Vago)
2 - Dormts, Sala Ambs, 
Coz, 1 - Vaga, Area De 
Lazer. A/C – Financi-

mento/ Fgts

Sobrado - Inocoop – R$ 
215.000 (Vago)

2 - Dormts, Sala,  Coz, 1 
Vaga  A/C – Financ/Fgts

Sobrado  Cond Fechado –  
Bom Clima –  R$ 350.000

Sendo 2 Suites, 
Sala 2 Ambs, Coz, Quintal, 

2 Vagas,  Area De Lazer 
Completa. A/C – Finc/Fgts

sobrado – cond fechado 
– bom clima – r$ 150.000
2 - dormts, sendo 2 suites, 

sala 2 ambs, cozinha, 
lavabo, 2 vagas de 

garagem  area de lazer 
completa. + transferencia 

de divida parcelas – r$ 
2.200 / a/c – carro.

Apto – Picanço 
R$ 1.250 2 - Dormts, Sala 

Com Sacada, Cozinha, 
1 Vaga  Com Aramrios De 

Cozinha, E Nos Dormi-
torios. Com Cond + Iptu 

- Incluso

LOCAÇÃO

INTIMAÇÃO DE DEVEDOR EM PROCEDIMENTO EXECUTORIO 
ADMINISTRATIVO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de 
Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a todos quantos o presente 
edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, em especial a Sra. LUCIANA 
BATISTA CAMPOS, brasileira, solteira, maior, vendedora, RG. 279471427–SSP/SP, CPF/
MF.205.429.518-35, residente na Rua Jose Bonifácio, nº 203, Casa 02, Vila Fachini, São Pau-
lo/SP, que atendendo ao requerido por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, (prenotado 
sob n.310.453) foi instaurado o procedimento executório administrativo, em conformidade 
com o artigo 26, parágrafo 1º da Lei federal 9.514 /97, da Alienação Fiduciária registrada sob 
n. 4, na matrícula nº  128.610, desta serventia, pela qual LUCIANA BATISTA CAMPOS, trans-
mitiu-lhe em alienação fiduciária, o imóvel situado nesta comarca: Rua Ita, nº 55, Apto nº 108,  
Bloco 06, Parque Santa Teresa, Jardim Ansalca, Guarulhos/SP. Com o intuito de proceder 
à intimação pessoal da devedora, foram efetuadas diligências nos seguintes endereços: a) 
Rua Rua Ita, nº 55, Apto nº 108,  Bloco 06, Parque Santa Teresa,  Jardim Ansalca, Guarulhos/
SP – CEP: 07241-150 (no endereço do próprio imóvel transmitido em alienação fiduciária), 
tendo o escrevente notificador certificado que: “... foi atendido pela Sra. Lillian Tunioli, que se  
apresentou como porteira do condomínio, e informou que a destinatária  não reside no local, 
e que o imóvel em encontra-se vazio livre de pessoas e objetos, estando a destinatária em 
local incerto e não sabido” (conforme certidão de fls. 14); b) Rua José Bonifácio, nº 203, Casa 
02, Vila Fachini, São Paulo/SP- CEP: 04334-005 (no endereço constante no registro aquisi-
tivo), tendo o escrevente notificador do 4ºRTD da Capital, certificado que a destinatária não 
foi encontrada quando procurada nos dias 06/09/2017, 13/09/2017 e 21/09/2017 (conforme 
certidão de fls. 27); c) Rua Frei Caneca, nº 187, Casa 01, Engenho Maranguape, Paulista/
PE- CEP: 53423-623 (endereço indicado pela parte exequente), tendo o escrevente notifica-
dor do 1º Ofício de Registro de Imóveis e PJ- Paulista/PE, certificado que: “...foi informado 
pelo Sr. Lailson Barbosa da Silva (atual morador), que a destinatária LUCIANA BATISTA 
CAMPOS, não reside no endereço indicado e que a mesma encontra-se em local ignorado, 
incerto ou inacessível” (conforme certidão de fls. 17). Diante desse quadro, a credora exe-
quente requereu a intimação por edital da devedora: LUCIANA BATISTA CAMPOS, com 
fundamento no §4º Art. 26 da Lei 9514/97, redação inserida pela Lei nº 13.043, de 2014, do 
teor seguinte: § 4º Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou 
procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo 
serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, 
à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo 
menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, 
se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da 
ultima publicação do edital. Foi deferida a intimação por edital, pelo despacho de fls. 32, 33 e 
34. Assim, pelo presente, fica a referida fiduciante (LUCIANA BATISTA CAMPOS), intimado 
para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a contar da última publicação deste edital, (que 
será feita em 3 (três) dias consecutivos, compareça ao 1º Oficial de Registro de Imóveis 
de Guarulhos/SP, sito à Rua Dona Olinda de Albuquerque, nº157, Jardim São Paulo, 
Guarulhos / São Paulo (de segunda a sexta-feira - horário 9:00 as 16:00h), para quitar 
o seu débito para com a credora fiduciária e proprietária supra, que em 15/01/2018 perfazia 
o valor de R$19.136,73 (dezenove mil, cento e trinta e seis reais e setenta e três centavos), 
corresponde ao principal (prestações até hoje vencidas) e seus encargos contratualmente 
convencionados, devendo ser acrescidas ao valor acima: a) As prestações que se vencerem 
até a data do efetivo pagamento; b) Os acréscimos correspondentes a atualização entre o dia 
de hoje e o do efetivo pagamento (os quais constam da planilha apresentada pelo exequen-
te, que encontra-se acostada ao procedimento executório; c) As despesas ocorridas com o 
procedimento executório administrativo. O não pagamento do débito dentro do prazo supra-
mencionado (15 dias) implicará na CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA 
CREDORA FIDUCIÁRIA. Assim, expediu-se o presente edital, para que de futuro ninguém 
possa alegar nulidade, o qual será publicado, por três vezes, em jornal de grande circulação 
deste Município. Guarulhos, 17 de janeiro de 2018.

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA
Oficial Delegado

1Fale com a redação, redacao@fmetropolitana.com.br                          Anuncie, 97017-3000                 Quarta-feira, 3 de agosto 2016 97017-3000                 

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Primeiro Ofi cial de Registro de Imóveis da Co-
marca de Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a todos qu-
antos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, em 
especial ao Sr. AILTON DE JESUS MORAIS, brasileiro, solteiro, maior, auxiliar de 
produção, RG. 35.316.253-X-SSP/SP, CPF/MF. 325.752.378-58, que atendendo ao 
requerido por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CEF., (prenotado sob n.285.812) foi 
instaurado o procedimento executório administrativo, em conformidade com o artigo 
26, parágrafo 1º da Lei federal 9.514 /97, da Alienação Fiduciária registrada sob n.4, 
na matrícula n.101.559, desta serventia, pela qual CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- 
CEF., transmitiu-lhe em alienação fi duciária, o imóvel situado nesta comarca: Rua 
Branquinha, nº80, Apto nº 44, Bloco M, Condomínio Residencial Club Gaudí Life, Ci-
dade Parque Brasília, Guarulhos/SP- CEP: 07243-180. Com o intuito de proceder a 
intimação pessoal do devedor, foram efetuadas diligências no seguintes endereços: 
a-) Rua Branquinha, nº80, Apto nº 44, Bloco M, Condomínio Residencial Club Gaudí 
Life, Cidade Parque Brasília, Guarulhos/SP- CEP: 07243-180 (no próprio imóvel 
transmitido em alienação fi duciária), tendo o escrevente notifi cador certifi cado haver 
obtido informações no local que: “...o destinatário mudou-se do endereço indicado há 
mais ou menos um ano, para local incerto e não sabido..” (conforme certidão de fl s. 
108); b-) Rua Clementina Maria dos Santos, nº 41, Cidade Jardim Cumbica, Guarul-
hos/SP- CEP: 07180-095 (no endereço do devedor constante no registro aquisitivo), 
tendo o escrevente notifi cador  certifi cado haver obtido informações no local que: 
“...o destinatário mudou-se do endereço indicado há mais ou menso três anos, para 
local incerto e não sabido...” (conforme certidão de fl s. 84).  Diante desse quadro, a 
credora exequente requereu a intimação por edital do devedor: AILTON DE JESUS 
MORAIS, com fundamento no §4º Art. 26 da Lei 9514/97, redação inserida pela Lei 
nº 13.043, de 2014, do teor seguinte: § 4º Quando o fi duciante, ou seu cessionário, 
ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto 
ou inacessível, o fato será certifi cado pelo serventuário encarregado da diligência 
e informado ao ofi cial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a 
intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais 
de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não hou-
ver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da ultima publi-
cação do edital. Foi deferida a intimação por edital, pelo despacho de fl s. 115, 116 e 
117. Assim, pelo presente, fi ca o referido fi duciante (AILTON DE JESUS MORAIS), 
intimado para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a contar da última publicação 
deste edital, (que será feita em 3 (três) dias consecutivos, compareça ao 1º Ofi cial 
de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, sito à Rua Dona Olinda de Albuquer-
que, n. 157, Jardim São Paulo, Guarulhos/SP- CEP: 07110-060 (de segunda a 
sexta-feira - horário 9:00 as 16:00h), para quitar o seu débito para com a credora 
fi duciária e proprietária supra, que em 18/11/2016 perfazia o valor de R$9.089,59 
(nove mil, oitenta e nove reais e cinqüenta e nove centavos), corresponde ao princi-
pal (prestações até hoje vencidas) e seus encargos contratualmente convenciona-
dos, devendo ser acrescidas ao valor acima: a) As prestações que se vencerem até 
a data do efetivo pagamento; b) Os acréscimos correspondentes a atualização entre 
o dia de hoje e o do efetivo pagamento (os quais constam da planilha apresentada 
pelo exequente, que encontra-se acostada ao procedimento executório; c) As desp-
esas ocorridas com o procedimento executório administrativo. O não pagamento do 
débito dentro do prazo supramencionado (15 dias) implicará na CONSOLIDAÇÃO 
DA PROPRIEDADE EM NOME DA CREDORA FIDUCIÁRIA. Assim, expediu-se o 
presente edital, para que de futuro ninguém possa alegar nulidade, o qual será pub-
licado, por três vezes, em jornal de grande circulação deste Município. Guarulhos, 
21 de novembro de 2016.

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da Comar-
ca de Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a todos quantos o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, em especial 
ao Sr. RINALDO ANTONIO CAZORLA, brasileiro, administrador, RG. 11.194.088-
6-SSP/SP, CPF/MF 033.451.728-10, e sua mulher SHIRLEY MIYUKI TAKIUTI CA-
ZORLA, brasileira, secretária, RG. 11.946.771-9-SSP/SP, CPF/MF 075.439.108-61, 
casados pelo regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, 
residentes e domiciliados à Rua Moreira Terra, n°33, São Paulo/SP, que atendendo ao 
requerido por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, (prenotado sob n. 313.368) foi 
instaurado o procedimento executório administrativo, em conformidade com o artigo 
26, parágrafo 1º da Lei federal 9.514 /97, da Alienação Fiduciária registrada sob n. 
5, na matrícula n. 79.767, desta serventia, pela qual RINALDO ANTONIO CAZORLA 
e SHIRLEY MIYUKI TAKIUTI CAZORLA, transmitiram-lhe em alienação fiduciária, o 
imóvel situado nesta comarca: Rua das Palmeiras, N°306, Apto 1.008, Edifício Saint 
Tropez – Bloco 02, Condomínio Residencial Ville Mediterranée, Gopoúva, Guarulhos/
SP – CEP: 07022-000. Com o intuito de proceder à intimação pessoal dos devedores, 
foram efetuadas diligências nos seguintes endereços: a) Rua das Palmeiras, N°306, 
Apto 1.008, Edifício Saint Tropez – Bloco 02, Condomínio Residencial Ville Mediter-
ranée, Gopouva, Guarulhos/SP – CEP: 07022-000 (no endereço do próprio imóvel 
transmitido em alienação fiduciária), tendo o escrevente notificador certificado haver 
obtido informações no local que: “... foi atendido pelo Sr. João Ferreira de Oliveira 
Neto que se apresentou como porteiro do condomínio e informou que os destinatá-
rios mudaram-se do endereço indicado para local incerto e não sabido”. (certidões 
de fls.75 e 91); b) Rua Moreira Terra, N°33, Jardim Nossa Senhora do Carmo, São 
Paulo/SP – CEP: 08275-230 (no endereço constante no registro aquisitivo), tendo o 
escrevente notificador certificado que: “os destinatários não foram encontrados no 
endereço indicado”. (certidões de fls. 45 e 60); c) Rua Henrique Shuring, N°29, Jar-
dim Fernandes, São Paulo/SP – CEP: 03580-060 (no endereço indicado pela parte), 
tendo o escrevente notificador certificado haver obtido informações no local que: 
“... foi atendido pelo Sr. Sidney Takiuti, irmão da destinatária, o qual informou que 
os destinatários mudaram-se há aproximadamente 02 (dois) anos e que os mesmos 
residem em Guarulhos”. (certidões de fls. 30 e 106). Diante desse quadro, o credor 
exequente requereu a intimação por edital dos devedores: RINALDO ANTONIO 
CAZORLA e SHIRLEY MIYUKI TAKIUTI CAZORLA, o que o fez com fundamento no 
§4º Art. 26 da Lei 9514/97, redação inserida pela Lei nº 13.043, de 2014, do teor 
seguinte: § 4º Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal 
ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato 
será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial 
de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital 
publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação 
local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, 
contado o prazo para purgação da mora da data da ultima publicação do edital. Foi 
deferida a intimação por edital, pelo despacho de fls. 121, 122 e 123. Assim, pelo 
presente, ficam os referidos fiduciantes (RINALDO ANTONIO CAZORLA e SHIRLEY 
MIYUKI TAKIUTI CAZORLA), intimados para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 
DIAS, a contar da última publicação deste edital, (que será feita em 3 (três) dias 
consecutivos, compareça ao 1º Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, 
sito à Rua Dona Olinda de Albuquerque, nº157, Jardim São Paulo, Guarulhos 
/ São Paulo (de segunda a sexta-feira - horário 9:00 as 16:00h), para quitar 
o seu débito para com o credor fiduciário e proprietário supra, que em 04/04/2018 
perfazia o valor de R$18.410,98 (dezoito mil quatrocentos e dez reais e noventa e 
oito centavos), corresponde ao principal (prestações até hoje vencidas) e seus en-
cargos contratualmente convencionados, devendo ser acrescidas ao valor acima: a) 
As prestações que se vencerem até a data do efetivo pagamento; b) Os acréscimos 
correspondentes a atualização entre o dia de hoje e o do efetivo pagamento (os 
quais constam da planilha apresentada pelo exequente, que encontra-se acostada 
ao procedimento executório; c) As despesas ocorridas com o procedimento executó-
rio administrativo. O não pagamento do débito dentro do prazo supramencionado 
(15 dias) implicará na CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CRE-
DOR FIDUCIÁRIO. Assim, expediu-se o presente edital, para que de futuro ninguém 
possa alegar nulidade, o qual será publicado, por três vezes, em jornal de grande 

circulação deste Município. Guarulhos, 05 de abril de 2018.

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA
Oficial Delegado

Av. Emílio Ribas, 2734 - Jd. Vila Galvão - Guarulhos - SP
www.yesimoveis.imb.br  

Tel.: 2600-8444

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

CRECI 169390

VENDE 

Contrata corretores, comissões 
diferenciadas e premiação c/ 

metas, falar c/ Andréia. 

VENDE ALUGA
Apt Jd. Moreira
2 dorms, sacada, 54m²
225 mil, financia - 
Patricia

Apto Vila Rio
2 dorms, 64m², 1 vaga
190.000,00, financia – 
Patricia

Apto Novo 70M2 Vl 
Fátima 2 dorms.,1ste,1 
vg, arm. Bem. 280mil, 
ac. Financ. - Ines

CRECI 169390

Apto Jd. Vl Galvão 
180mil - 1 dorm., sl 2 
amb., wc c/ blindex, sl 
de festas - ac.financ. 
- Jairo

Apto Vl. Fatima 60m²
2 dorm., sl, a.s, porcel., 
Lazer total
230mil, doc ok, - Jairo

Apto Gopouva Lindo! 
68M2 2 Dorm., Cpz. 
Planej, Sacada 210Mil  
Ac. Financ. - Ines

Apto mobiliado 
Gopoúva 2 dorms, 1 
vg, 50m²1.850,00 c/ 
cond. - Patricia

Apto BOSQUE MAIA 
118M2 3Dorms., 1ste, 2 
vgs., coz. Planej.
3mil c/ cond. - Ines.

SOBRADO VL MILTON C/
PISCINA - 400m2 ter.,3 
dorms,lareira/jantar/
sac. - Churrasq., Adega, 
3mil - Inês

Apto Gopouva
2 dorms.,1 vg, port. sl 
festas
1000,00   - Judite

Apto prox. Guilherme 
Almeida 2 dorm.,1 vg., 
mobiliado 1.600,00  
-  Judite

Precisa de financiamento para seu 
imóvel com taxas reduzidas? 

consulte aqui!
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Ao término de 2017, terá completado um ano de gestão dos 
novos prefeitos. É interessante olhar para trás para entender 
o que foi prometido e o que está sendo entregue. A esta altura, 
diferentemente do primeiro mês ou dos primeiros 100 dias, já é 
possível distinguir com mais clareza a palavra da ação, o plane-
jado do inusitado, a política de uns da política para todos. Fato é 
que, enquanto é apenas um produto preparado por especialistas 
e consultores de marketing político para ser vendido às massas, 
o candidato parece muito mais atraente, diferente dos demais, 
do tipo que vale a pena investir o voto. No entanto, muitas vezes, 
quando chega aonde almejou chegar, a diferença entre o discurso 

e a prática pode ser letal.
A partir daí, são simples-

mente prefeitos, que terão de 
encarar os problemas adminis-
trativos de uma imensa cidade, 
como é o caso de Guarulhos, 
com seus parceiros e colabo-
radores mais próximos, e, com 
raras exceções, ver sua popula-

ridade cair junto ao eleitorado. Nesta arena quase hostil, gestores 
têm de se tornar políticos, jovens têm de ganhar experiência e é 
preciso trabalhar arduamente para conseguir entregar, ao final 
de quatro anos, uma cidade melhor do que aquela que recebeu.

Este é, na verdade, o grande teste, do tipo que separa mais 
um prefeito daqueles que entram para a história da cidade 
pela porta da frente. Com um ano comandando as ações, fica 
mais difícil produzir desculpas ou culpar gestões passadas, 
como é praxe no País. A essa altura, já cabe se perguntar em 
que o chefe do poder Executivo municipal contribuiu para a 
melhoria dos serviços básicos voltados à população ou para 
a elaboração de políticas públicas associadas à educação, 
saúde, moradia, saneamento básico, segurança e outras mais. 
Ao final de 2016, a maior parte deste povo sonhou com dias 
melhores a partir do nome que emergiu das urnas.  Agora, 
às portas de 2018, quando tudo está se encerrando, o sonho 
permanece de que, com as escolhas que vêm sendo feitas, seja 
possível construir uma cidade melhor.

editorial

Depois de um ano de gestão
já é possível julgar um prefeito

É preciso trabalhar 
arduamente para conseguir 
entregar, ao final de quatro 
anos, uma cidade melhor 
do que aquela recebida

anote
n Por conta das festas 
de final de ano, as 
agências de atendimento 
presencial da EDP São 
Paulo terão expediente 
diferenciado. Durante 
o dia 25, não haverá 
expediente presencial. 
O atendimento será 
retomado no dia 26. 
No dia 1º de janeiro, 
não haverá expediente 
presencial. O atendimento 
será retomado no dia 2. 
O quiosque de Guarulhos, 
no Poupa Tempo, terá o 
seguinte funcionamento: 
o expediente retornará na 
terça-feira, 26, às 12h. 
Não haverá atendimento 
na sexta-feira, 29 e no 
sábado, 30, retornando 
na terça-feira, 2, às 
12h. Mais informações 
e atendimento online 
no site www.edponline.
com.br

n A linha 682-Terminal 
Pimentas/Vila Alzira 
passou a atender o 
Centro de Especialidades 
Médicas de Guarulhos 
(Cemeg) Jardim Cumbica, 
no CEU Cumbica (Rua 
Atalaia do Norte). O 
itinerário, no sentido 
Jardim Cumbica, foi 
acrescido das seguintes 
vias: Rua Maria Ricci 
Perrota, Rua Roldão de 
Oliveira Carvalho, Avenida 
Venturosa, Avenida 
Atalaia do Norte (Cemeg), 
Rua Porto Velho, Rua 
Tarauacá e Rua São Paulo 
de Oliveira. Em janeiro, a 
linha 702 também deverá 
ter o itinerário alterado 
para ser mais uma opção 
aos usuários do Cemeg.
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Epílogo – Que a alegria trazida pelo Natal sirva de inspiração para todo o ano de 2018, que já está chegando

LuCAS DANTAS

vidas, projetos, sonhos e esperanças 
passaram e continuam passando pe-
las minhas mãos e de vários colegas 
de profissão. Cada processo encerra 
o problema de uma existência, sendo 
a independência funcional não um 
privilégio, mas uma garantia aos ci-
dadãos e à própria democracia de que 
fazer justiça é a mais delicada das ta-
refas humanas. Judicar é, por deveras, 
estressante. O juiz dos dias atuais não 
deve apenas dominar a ciência jurídi-
ca, deve agir com sensibilidade e in-
teligência emocional, mormente para 
que se insira de corpo e alma nessa 
vocação de servir e não ser servido.

Apesar de todas as dificuldades 
é uma grande missão. Poucas coisas 
podem ser mais honrosas do que di-
zer o justo e reprovar a maldade e a 
mesquinharia humana. Não somos 
deuses, mas exercemos o sacerdócio 
do direito na mesa sagrada da Justi-
ça. Tampouco heróis, mas nos preo-
cupamos com a sociedade e assumi-
mos uma carga pesada, com todos 
os riscos e privações. Quanto mais a 
sociedade nos conhece, naquilo que 
somos – e não apenas na imagem 
que fazem de nós –, a tendência é 
aumentar o respeito. O século XXI é 
o século dos juízes, mesmo havendo 
um ataque midiático infundado, ob-
jetivando a desconstrução do Poder 
Judiciário. Óbvio! Incomodamos os 
poderosos. Daí a necessidade de mo-
deração, equilíbrio e prudência. Esta 
é a trilogia de um bom magistrado.

tão difícil conseguir posição finan-
ceiramente confortável num grande 
e lucrativo escritório de advocacia.

Mas a vocação falou mais alto. 
Digo isso, pois, ser juiz é mais do que 
exercer uma profissão. Significa abra-
çar uma carreira com uma missão pe-
culiar, ou seja, julgar seus semelhan-
tes, distribuindo justiça sem violar a 
segurança que o Direito promete.

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

Depois de estudar muito e pas-
sar num concurso público com 23 
anos de idade, hoje me vejo prestes a 
completar 20 anos como magistrado. 
Naquela época, havia diversos cargos 
públicos com remunerações melho-
res e trabalhos bem mais singelos. 
E com o conhecimento acumulado 
para as provas do concurso, não seria 

Poucas coisas podem ser mais 
honrosas do que dizer o justo e reprovar 
a maldade e a mesquinharia humana

LEandro Cano é coautor dos livros Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06): Dez Anos de Vigência. Avanços e Retrocessos, Sob o 
Ponto de Vista da Prática Forense e da Justiça Restaurativa e O Tribunal do Júri na Visão do Juiz, do Promotor e do Advogado.
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PANIFICADORA
MESKITA

Av. Otávio Braga de Mesquita, 1607 - Vila Barros
Guarulhos - SP - Tel.: 11 2088-0969 / 11 3019-1903

PROMOÇÃO DE PIZZAS:
Mussarela - Calabresa - Baiana R$ 24,90 

grátis refri 2 litros (guaraná Indaia) 
Delivery (sexta, sábado e domingo)

Na compra de 1 pizza de beirute, 
filé mingnon, portuguesa ou palmito

GANHE 50% DE DESCONTO
NA SEGUNDA PIZZA

Estacionamento próprio.

TRF-4 rejeita por unanimidade 
último recurso da defesa 
de Lula na 2ª instância

O Tribunal Fede-
ral da 4ª Região (TRF-
4) rejeitou ontem o 
último recurso a que 
tinha direito a defesa 
do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva 
na segunda instância. 
Por unanimidade, os 
desembargadores op-
taram por não conhe-
cer os embargos dos 

embargos de declaração.
Em janeiro, Lula teve 

mantida sua condenação 
por corrupção e lavagem 
de dinheiro e sua pena 
aumentada para 12 anos e 
um mês de prisão. Este era 
o último recurso ao qual 
a defesa tinha direito na 
segunda instância. Agora, 
resta aos advogados do ex-
-presidente apelarem ao 
Superior Tribunal de Jus-
tiça e (STJ) e ao Supremo 
Tribunal de Justiça (STF).

De acordo com a as-
sessoria de imprensa do 
TRF, o acórdão da decisão 
deve ser publicado em 
dois dias.       (DA REDAÇÃO)

FOTO: HÉLVIO ROMERO-ESTADÃO

Vacinação contra gripe começa 
na segunda-feira em todo o país

O Ministério da Saúde lan-
ça na próxima segunda-feira 
(23), a Campanha Nacional 
de Vacinação contra a Gripe. 
Até o dia 1º de junho, crianças 
entre seis meses e cinco anos, 
maiores de 60, trabalhadores 
de saúde, professores, pesso-
as privadas de liberdade, com 
necessidades especiais, ges-
tantes, mulheres que tiveram 
fi lhos nos últimos 45 anos e 
indígenas poderão ir a um dos 
postos de saúde para receber 
o imunizante. Neste ano, a va-

cina protege contra o H1N1, 
infl uenza B e o H3N2, tipo de 
vírus que provocou um au-
mento signifi cativo de casos 
e de mortes relacionadas à do-
ença no Hemisfério Norte. Em 
Goiás, em virtude do aumento 
de casos de gripe, a campanha 
foi antecipada. 

Neste ano, foram confi r-
mados no país 392 casos de 
infl uenza, com 62 óbitos. No 
mesmo período do ano pas-
sado, foram 394 ocorrências, 
com 66 mortes.  (DA REDAÇÃO)

FOTO: DIOGO MOREIRA-A2IMG



retrato do leitor Caro leitor, envie sua foto para esta seção:        94021-9397 ou redacao@folhametro.com.br

Ao término de 2017, terá completado um ano de gestão dos 
novos prefeitos. É interessante olhar para trás para entender 
o que foi prometido e o que está sendo entregue. A esta altura, 
diferentemente do primeiro mês ou dos primeiros 100 dias, já é 
possível distinguir com mais clareza a palavra da ação, o plane-
jado do inusitado, a política de uns da política para todos. Fato é 
que, enquanto é apenas um produto preparado por especialistas 
e consultores de marketing político para ser vendido às massas, 
o candidato parece muito mais atraente, diferente dos demais, 
do tipo que vale a pena investir o voto. No entanto, muitas vezes, 
quando chega aonde almejou chegar, a diferença entre o discurso 

e a prática pode ser letal.
A partir daí, são simples-

mente prefeitos, que terão de 
encarar os problemas adminis-
trativos de uma imensa cidade, 
como é o caso de Guarulhos, 
com seus parceiros e colabo-
radores mais próximos, e, com 
raras exceções, ver sua popula-

ridade cair junto ao eleitorado. Nesta arena quase hostil, gestores 
têm de se tornar políticos, jovens têm de ganhar experiência e é 
preciso trabalhar arduamente para conseguir entregar, ao final 
de quatro anos, uma cidade melhor do que aquela que recebeu.

Este é, na verdade, o grande teste, do tipo que separa mais 
um prefeito daqueles que entram para a história da cidade 
pela porta da frente. Com um ano comandando as ações, fica 
mais difícil produzir desculpas ou culpar gestões passadas, 
como é praxe no País. A essa altura, já cabe se perguntar em 
que o chefe do poder Executivo municipal contribuiu para a 
melhoria dos serviços básicos voltados à população ou para 
a elaboração de políticas públicas associadas à educação, 
saúde, moradia, saneamento básico, segurança e outras mais. 
Ao final de 2016, a maior parte deste povo sonhou com dias 
melhores a partir do nome que emergiu das urnas.  Agora, 
às portas de 2018, quando tudo está se encerrando, o sonho 
permanece de que, com as escolhas que vêm sendo feitas, seja 
possível construir uma cidade melhor.

editorial

Depois de um ano de gestão
já é possível julgar um prefeito

É preciso trabalhar 
arduamente para conseguir 
entregar, ao final de quatro 
anos, uma cidade melhor 
do que aquela recebida

anote
n Por conta das festas 
de final de ano, as 
agências de atendimento 
presencial da EDP São 
Paulo terão expediente 
diferenciado. Durante 
o dia 25, não haverá 
expediente presencial. 
O atendimento será 
retomado no dia 26. 
No dia 1º de janeiro, 
não haverá expediente 
presencial. O atendimento 
será retomado no dia 2. 
O quiosque de Guarulhos, 
no Poupa Tempo, terá o 
seguinte funcionamento: 
o expediente retornará na 
terça-feira, 26, às 12h. 
Não haverá atendimento 
na sexta-feira, 29 e no 
sábado, 30, retornando 
na terça-feira, 2, às 
12h. Mais informações 
e atendimento online 
no site www.edponline.
com.br

n A linha 682-Terminal 
Pimentas/Vila Alzira 
passou a atender o 
Centro de Especialidades 
Médicas de Guarulhos 
(Cemeg) Jardim Cumbica, 
no CEU Cumbica (Rua 
Atalaia do Norte). O 
itinerário, no sentido 
Jardim Cumbica, foi 
acrescido das seguintes 
vias: Rua Maria Ricci 
Perrota, Rua Roldão de 
Oliveira Carvalho, Avenida 
Venturosa, Avenida 
Atalaia do Norte (Cemeg), 
Rua Porto Velho, Rua 
Tarauacá e Rua São Paulo 
de Oliveira. Em janeiro, a 
linha 702 também deverá 
ter o itinerário alterado 
para ser mais uma opção 
aos usuários do Cemeg.
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Epílogo – Que a alegria trazida pelo Natal sirva de inspiração para todo o ano de 2018, que já está chegando

LuCAS DANTAS

vidas, projetos, sonhos e esperanças 
passaram e continuam passando pe-
las minhas mãos e de vários colegas 
de profissão. Cada processo encerra 
o problema de uma existência, sendo 
a independência funcional não um 
privilégio, mas uma garantia aos ci-
dadãos e à própria democracia de que 
fazer justiça é a mais delicada das ta-
refas humanas. Judicar é, por deveras, 
estressante. O juiz dos dias atuais não 
deve apenas dominar a ciência jurídi-
ca, deve agir com sensibilidade e in-
teligência emocional, mormente para 
que se insira de corpo e alma nessa 
vocação de servir e não ser servido.

Apesar de todas as dificuldades 
é uma grande missão. Poucas coisas 
podem ser mais honrosas do que di-
zer o justo e reprovar a maldade e a 
mesquinharia humana. Não somos 
deuses, mas exercemos o sacerdócio 
do direito na mesa sagrada da Justi-
ça. Tampouco heróis, mas nos preo-
cupamos com a sociedade e assumi-
mos uma carga pesada, com todos 
os riscos e privações. Quanto mais a 
sociedade nos conhece, naquilo que 
somos – e não apenas na imagem 
que fazem de nós –, a tendência é 
aumentar o respeito. O século XXI é 
o século dos juízes, mesmo havendo 
um ataque midiático infundado, ob-
jetivando a desconstrução do Poder 
Judiciário. Óbvio! Incomodamos os 
poderosos. Daí a necessidade de mo-
deração, equilíbrio e prudência. Esta 
é a trilogia de um bom magistrado.

tão difícil conseguir posição finan-
ceiramente confortável num grande 
e lucrativo escritório de advocacia.

Mas a vocação falou mais alto. 
Digo isso, pois, ser juiz é mais do que 
exercer uma profissão. Significa abra-
çar uma carreira com uma missão pe-
culiar, ou seja, julgar seus semelhan-
tes, distribuindo justiça sem violar a 
segurança que o Direito promete.

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

Depois de estudar muito e pas-
sar num concurso público com 23 
anos de idade, hoje me vejo prestes a 
completar 20 anos como magistrado. 
Naquela época, havia diversos cargos 
públicos com remunerações melho-
res e trabalhos bem mais singelos. 
E com o conhecimento acumulado 
para as provas do concurso, não seria 

Poucas coisas podem ser mais 
honrosas do que dizer o justo e reprovar 
a maldade e a mesquinharia humana

LEandro Cano é coautor dos livros Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06): Dez Anos de Vigência. Avanços e Retrocessos, Sob o 
Ponto de Vista da Prática Forense e da Justiça Restaurativa e O Tribunal do Júri na Visão do Juiz, do Promotor e do Advogado.
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Confi ra a programação do Cinépolis Parque Shopping Maia 

RAMPAGE

JOGADOR Nº 1

7 DIAS 
DE ENTEBBE

NADA A PERDER
- TUDO CONTRA TODOS

VINGADORES
GUERRA INFINITA

REEXIBIÇÃO - VINGADORES
ERA DE ULTRON

PRÉ-ESTREIA
COM AMOR, SIMON

COVIL DE
LADRÕES

PRÉ-ESTREIA
HOMEM DAS CAVERNAS

SOBRENATURAL, A ÚLTIMA
CHAVE - VERSÃO ESTENDIDA

UM LUGAR 
SILENCIOSO

Horários - 16h30 / 19h / 21h30

EXORCISMOS E
DEMÔNIOS

Dub.Dub. / Leg. Dub. / Leg.

Leg.Dub. Dub. Leg.

Dub. Dub. 

2D e 3D 2D e 3D

2D

2D / 3D e 4DX

2D / 3D

2D 2D

2D / 3D e 4DX

2D e 3D 2D

2D 2D e 3D

Horários - 14h30 / 16h45 / 19h15
21h45 (Exceto quarta-feira)

Duração 90 min. / 14 anos

Duração 141 min. / 12 anos

Dub. Leg

Nacional Leg.

Duração 156 min. / 12 anos Duração 107 min. / 12 anos

Dub. Leg.

Duração: 135 min. / 10 anos Duração: 106 min. / 12 anos

Horários: 00h01 / 00h11 / 00h15 / 00h20
(Somente de quarta-feira para quinta-feira)

Horários: 13h15 / 16h15 / 19h30
(Exceto quarta-feira)

Horários - 13h00 / 13h30 / 14h45 / 
15h30 / 16h / 17h30 / 18h15  /19h / 
20h15 / 21h / 22h (Exceto quarta-feira)

Horário - 14h15 Horário - 22h30 
(Exceto quarta-feira)

Horário - 18h

Horários - 14h / 17h / 20h

Duração: 140 min. / 10 anos

Duração 110 min. / 12 anos

Duração 140 min. / 14 anosDuração 110 min. / 12 anos

Duração 90 min. / Livre Duração 108 min. / 16 anos

Horários - 14h / 15h / 17h / 18h 
/ 20h 21h15 

Horário - 20h30 
(somente quarta-feira)

Horários - 13h / 13h45 / 15h30 / 16h
18h30 / 20h45 / 21h15
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Ao término de 2017, terá completado um ano de gestão dos 
novos prefeitos. É interessante olhar para trás para entender 
o que foi prometido e o que está sendo entregue. A esta altura, 
diferentemente do primeiro mês ou dos primeiros 100 dias, já é 
possível distinguir com mais clareza a palavra da ação, o plane-
jado do inusitado, a política de uns da política para todos. Fato é 
que, enquanto é apenas um produto preparado por especialistas 
e consultores de marketing político para ser vendido às massas, 
o candidato parece muito mais atraente, diferente dos demais, 
do tipo que vale a pena investir o voto. No entanto, muitas vezes, 
quando chega aonde almejou chegar, a diferença entre o discurso 

e a prática pode ser letal.
A partir daí, são simples-

mente prefeitos, que terão de 
encarar os problemas adminis-
trativos de uma imensa cidade, 
como é o caso de Guarulhos, 
com seus parceiros e colabo-
radores mais próximos, e, com 
raras exceções, ver sua popula-

ridade cair junto ao eleitorado. Nesta arena quase hostil, gestores 
têm de se tornar políticos, jovens têm de ganhar experiência e é 
preciso trabalhar arduamente para conseguir entregar, ao final 
de quatro anos, uma cidade melhor do que aquela que recebeu.

Este é, na verdade, o grande teste, do tipo que separa mais 
um prefeito daqueles que entram para a história da cidade 
pela porta da frente. Com um ano comandando as ações, fica 
mais difícil produzir desculpas ou culpar gestões passadas, 
como é praxe no País. A essa altura, já cabe se perguntar em 
que o chefe do poder Executivo municipal contribuiu para a 
melhoria dos serviços básicos voltados à população ou para 
a elaboração de políticas públicas associadas à educação, 
saúde, moradia, saneamento básico, segurança e outras mais. 
Ao final de 2016, a maior parte deste povo sonhou com dias 
melhores a partir do nome que emergiu das urnas.  Agora, 
às portas de 2018, quando tudo está se encerrando, o sonho 
permanece de que, com as escolhas que vêm sendo feitas, seja 
possível construir uma cidade melhor.

editorial

Depois de um ano de gestão
já é possível julgar um prefeito

É preciso trabalhar 
arduamente para conseguir 
entregar, ao final de quatro 
anos, uma cidade melhor 
do que aquela recebida

anote
n Por conta das festas 
de final de ano, as 
agências de atendimento 
presencial da EDP São 
Paulo terão expediente 
diferenciado. Durante 
o dia 25, não haverá 
expediente presencial. 
O atendimento será 
retomado no dia 26. 
No dia 1º de janeiro, 
não haverá expediente 
presencial. O atendimento 
será retomado no dia 2. 
O quiosque de Guarulhos, 
no Poupa Tempo, terá o 
seguinte funcionamento: 
o expediente retornará na 
terça-feira, 26, às 12h. 
Não haverá atendimento 
na sexta-feira, 29 e no 
sábado, 30, retornando 
na terça-feira, 2, às 
12h. Mais informações 
e atendimento online 
no site www.edponline.
com.br

n A linha 682-Terminal 
Pimentas/Vila Alzira 
passou a atender o 
Centro de Especialidades 
Médicas de Guarulhos 
(Cemeg) Jardim Cumbica, 
no CEU Cumbica (Rua 
Atalaia do Norte). O 
itinerário, no sentido 
Jardim Cumbica, foi 
acrescido das seguintes 
vias: Rua Maria Ricci 
Perrota, Rua Roldão de 
Oliveira Carvalho, Avenida 
Venturosa, Avenida 
Atalaia do Norte (Cemeg), 
Rua Porto Velho, Rua 
Tarauacá e Rua São Paulo 
de Oliveira. Em janeiro, a 
linha 702 também deverá 
ter o itinerário alterado 
para ser mais uma opção 
aos usuários do Cemeg.
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Epílogo – Que a alegria trazida pelo Natal sirva de inspiração para todo o ano de 2018, que já está chegando

LuCAS DANTAS

vidas, projetos, sonhos e esperanças 
passaram e continuam passando pe-
las minhas mãos e de vários colegas 
de profissão. Cada processo encerra 
o problema de uma existência, sendo 
a independência funcional não um 
privilégio, mas uma garantia aos ci-
dadãos e à própria democracia de que 
fazer justiça é a mais delicada das ta-
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ÁRIES: Boa influência para cuidar dos seus interesses pessoais e 
assuntos sentimentais. Pessoas de seu círculo de amizades procurarão 
favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor, jogos, esportes e loteria com bom fluxo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 MAR.
20 ABR.

21 ABR.
20 MAI.

21 MAI.
20 jUN.

21 jUN.
21 jUL.

22 jUL.
22 AGO.

23 AGO.
22 SET.

23 SET.
22 OUT.

23 OUT.
21 NOV.

22 NOV.
21 dEz.

22 dEz.
20 jAN.

21 jAN.
19 fEV.

20 fEV.
20 MAR.

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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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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tor – à presidência de Donald 
Trump. Liberais de carteiri-
nha, Clooney e Damon admi-
tem que foram atropelados 
pela candidatura e vitória de 
Trump.             (aGÊNcia estado)
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ÁRIES: Boa influência para cuidar dos seus interesses pessoais e 
assuntos sentimentais. Pessoas de seu círculo de amizades procurarão 
favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor, jogos, esportes e loteria com bom fluxo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DiVUlgAçãO

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

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

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

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

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

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

variedades
Sexta-feira, 22 de dezembro de 201714

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

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

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

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

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

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

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

LIBRA: Sua vontade de vencer na vida estará exaltada neste dia. Os 
negócios deverão lhe trazer ótimos lucros, o trabalho será progressivo e 
a sua vida social e amorosa deverá prosperar. Elevação material.
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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.
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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: Haverá difi culdade durante este importante 
período para o progresso. Precisa fi ltrar melhor as coisas 
que você está falando. 

TOURO: Demonstrará um tipo de apego que lhe trará um 
pouco de decepção. Em Júpiter os caminhos te levam a ter 
uma perda material. 

GÊMEOS: Alguns compromissos devem ser reavaliados, 
pode vir a perder se não avaliar bem. A mudança será um 
aspecto interessante.

CÂNCER: As ações realizadas sem muita refl exão fará com 
que você se equivoque nas suas realizações. Absorverá 
muita energia negativa alheia neste período.

LEÃO: Conseguirá demonstrar a que veio para o seu tra-
balho e para o relacionamento. Tende a receber uma força 
signifi cativa de Netuno para com o a sua constelação. 

VIRGEM: Irá apresentar uma personalidade relutante e 
demasiadamente contrária dos seus pares. Terá alguns de 
seus pontos mais ocultos revelados pela Lua.

LIBRA: Colocar-se-á como uma pessoa clara e sem muita 
dúvida sobre as coisas que acredita. Esse seu novo estilo 
de perceber o mundo de uma forma diferente.

ESCORPIÃO: Uma linha de raciocínio mais contida fará 
com que amigos e colegas busquem fi car longe de você. 
Busque a energia necessária.

SAGITÁRIO: Sua forma de pensar estará mais aguçada 
para aspectos de relacionamento. A falta de aproximação 
com as pessoas que ama lhe deixará irritado.

CAPRICÓRNIO: Com forte tendência para executar as 
tarefas da forma mais simples, atingirá os seus objetivos.
Exercerá forte infl uência em relação aos cancerianos.

AQUÁRIO: O dia será num todo mais ameno e com poucas 
modifi cações em todos os aspectos da sua vida. Contudo 
será um dia bom para avaliações sobre suas atitudes. 

PEIXES: Crescerá muito bem no seu relacionamento social 
criando muito mais oportunidades. Deixará uma marca 
positiva sobre toda a complexidade da sua inteligência.
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A Copa do Mundo come-
ça em menos de dois meses 
e além de despertar o amor 
pelo futebol, essa compe-
tição também criou outra 
paixão nacional: a coleção 
de álbuns do torneio. Para 
entrar no clima dos colecio-
nadores de Guarulhos e re-
gião, o Shopping Bonsuces-
so acaba de criar um espaço 
destinado à troca de fi guri-
nhas entre amigos.

Voltado para todas as 
idades, o local para o com-
partilhamento de fi gurinhas 
funciona diariamente, se-
guindo o horário do empre-
endimento, e promete aju-
dar muitos torcedores que 
querem completar os álbuns 
antes da Copa do Mundo 
começar. Aos sábados, do-
mingos e feriados, às 16h, 
o shopping também promo-
verá encontros ofi ciais que 
devem atrair um grande pú-
blico destinado a trocar as 

Espaço para a troca de fi gurinhas 
de álbum da Copa do Mundo chega 
ao Shopping de Bonsucesso

tão desejadas imagens.
Além do espaço especial, 

o shopping ainda recebe, a 
partir de abril, um quiosque 
ofi cial da Panini, onde o pú-
blico pode comprar o álbum 
e as fi gurinhas confortavel-
mente. A loja Mais Valdir, 
localizada próxima ao Ten-

da Atacado, também conta 
com essa novidade para ani-
mar os guarulhenses.

Para participar das ativi-
dades de Copa do empreen-
dimento, basta visitar o Sho-
pping Bonsucesso e conferir 
o espaço instalado em frente 
à loja Pontal.     (DA REDAÇÃO) 
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Ao término de 2017, terá completado um ano de gestão dos 
novos prefeitos. É interessante olhar para trás para entender 
o que foi prometido e o que está sendo entregue. A esta altura, 
diferentemente do primeiro mês ou dos primeiros 100 dias, já é 
possível distinguir com mais clareza a palavra da ação, o plane-
jado do inusitado, a política de uns da política para todos. Fato é 
que, enquanto é apenas um produto preparado por especialistas 
e consultores de marketing político para ser vendido às massas, 
o candidato parece muito mais atraente, diferente dos demais, 
do tipo que vale a pena investir o voto. No entanto, muitas vezes, 
quando chega aonde almejou chegar, a diferença entre o discurso 

e a prática pode ser letal.
A partir daí, são simples-

mente prefeitos, que terão de 
encarar os problemas adminis-
trativos de uma imensa cidade, 
como é o caso de Guarulhos, 
com seus parceiros e colabo-
radores mais próximos, e, com 
raras exceções, ver sua popula-

ridade cair junto ao eleitorado. Nesta arena quase hostil, gestores 
têm de se tornar políticos, jovens têm de ganhar experiência e é 
preciso trabalhar arduamente para conseguir entregar, ao final 
de quatro anos, uma cidade melhor do que aquela que recebeu.

Este é, na verdade, o grande teste, do tipo que separa mais 
um prefeito daqueles que entram para a história da cidade 
pela porta da frente. Com um ano comandando as ações, fica 
mais difícil produzir desculpas ou culpar gestões passadas, 
como é praxe no País. A essa altura, já cabe se perguntar em 
que o chefe do poder Executivo municipal contribuiu para a 
melhoria dos serviços básicos voltados à população ou para 
a elaboração de políticas públicas associadas à educação, 
saúde, moradia, saneamento básico, segurança e outras mais. 
Ao final de 2016, a maior parte deste povo sonhou com dias 
melhores a partir do nome que emergiu das urnas.  Agora, 
às portas de 2018, quando tudo está se encerrando, o sonho 
permanece de que, com as escolhas que vêm sendo feitas, seja 
possível construir uma cidade melhor.

editorial

Depois de um ano de gestão
já é possível julgar um prefeito

É preciso trabalhar 
arduamente para conseguir 
entregar, ao final de quatro 
anos, uma cidade melhor 
do que aquela recebida

anote
n Por conta das festas 
de final de ano, as 
agências de atendimento 
presencial da EDP São 
Paulo terão expediente 
diferenciado. Durante 
o dia 25, não haverá 
expediente presencial. 
O atendimento será 
retomado no dia 26. 
No dia 1º de janeiro, 
não haverá expediente 
presencial. O atendimento 
será retomado no dia 2. 
O quiosque de Guarulhos, 
no Poupa Tempo, terá o 
seguinte funcionamento: 
o expediente retornará na 
terça-feira, 26, às 12h. 
Não haverá atendimento 
na sexta-feira, 29 e no 
sábado, 30, retornando 
na terça-feira, 2, às 
12h. Mais informações 
e atendimento online 
no site www.edponline.
com.br

n A linha 682-Terminal 
Pimentas/Vila Alzira 
passou a atender o 
Centro de Especialidades 
Médicas de Guarulhos 
(Cemeg) Jardim Cumbica, 
no CEU Cumbica (Rua 
Atalaia do Norte). O 
itinerário, no sentido 
Jardim Cumbica, foi 
acrescido das seguintes 
vias: Rua Maria Ricci 
Perrota, Rua Roldão de 
Oliveira Carvalho, Avenida 
Venturosa, Avenida 
Atalaia do Norte (Cemeg), 
Rua Porto Velho, Rua 
Tarauacá e Rua São Paulo 
de Oliveira. Em janeiro, a 
linha 702 também deverá 
ter o itinerário alterado 
para ser mais uma opção 
aos usuários do Cemeg.

OPINIÃO
Sexta-feira, 22 de dezembro de 20172

Sede, Redação e Publicidade: Rua Ipê, 144 -  Jardim Guarulhos - Guarulhos - SP 
CEP: 07090-130 - Fones: (11) 2475-7800 / (11) 4965-9430

C N P J :  4 4 . 1 9 3 . 4 2 3 / 0 0 0 1 - 4 0 

Presidente: Paschoal Thomeu (in memoriam)
Diretora-Presidente: Roseli Thomeu – roseli.thomeu@metronews.com.br
Diretor Administrativo e Executivo: Daniel Thomeu – daniel@metronews.com.br
Diretora Administrativa e Financeira: Nadir de Matos Araujo – nadir.matos@folhametro.com.br
Diretora Jurídica: Eliana Santos Thomeu – eliana.thomeu@metronews.com.br
Diretor Comercial: Antonio Juliani – antonio.juliani@metronews.com.br
Gerência Comercial e Suporte: Marcelo Moraes – marcelo.moraes@metronews.com.br
Gerência Comercial e Marketing: André Lopes – andre.coml@metronews.com.br

Editor-Chefe: Oldair de Oliveira – oldair.red@metronews.com.br
Editor: Wellington Alves – walves.redacao@folhametro.com.br 
Chefe de Reportagem: Alfredo Henrique – alfredo.red@folhametro.com.br
Editor de Arte: Ricardo Leocadio – ricardoleocadio@metronews.com.br
Fotos: Lucas Dantas – Redação: redacao@folhametro.com.br – Comercial: comercial@folhametro.com.br
Distribuição: circulacao@folhametro.com.br – Recursos Humanos: rh@folhametro.com.br

Noticiário: Reportagem local e Agência Estado. Filiado a:  APJ - Associação Paulista de Jornais
Representantes Comerciais em Brasília e Rio de Janeiro: Pereira de Souza & Cia. Ltda.
Fones: (61) 3226-6601 / (21) 2544-3070
Impressão: FolhaGráfica

Os artigos e colunas assinados são de responsabilidade de seus autores.

www.folhametro.com.br WhatsApp da redação: 94021-9397

Epílogo – Que a alegria trazida pelo Natal sirva de inspiração para todo o ano de 2018, que já está chegando

LuCAS DANTAS

vidas, projetos, sonhos e esperanças 
passaram e continuam passando pe-
las minhas mãos e de vários colegas 
de profissão. Cada processo encerra 
o problema de uma existência, sendo 
a independência funcional não um 
privilégio, mas uma garantia aos ci-
dadãos e à própria democracia de que 
fazer justiça é a mais delicada das ta-
refas humanas. Judicar é, por deveras, 
estressante. O juiz dos dias atuais não 
deve apenas dominar a ciência jurídi-
ca, deve agir com sensibilidade e in-
teligência emocional, mormente para 
que se insira de corpo e alma nessa 
vocação de servir e não ser servido.

Apesar de todas as dificuldades 
é uma grande missão. Poucas coisas 
podem ser mais honrosas do que di-
zer o justo e reprovar a maldade e a 
mesquinharia humana. Não somos 
deuses, mas exercemos o sacerdócio 
do direito na mesa sagrada da Justi-
ça. Tampouco heróis, mas nos preo-
cupamos com a sociedade e assumi-
mos uma carga pesada, com todos 
os riscos e privações. Quanto mais a 
sociedade nos conhece, naquilo que 
somos – e não apenas na imagem 
que fazem de nós –, a tendência é 
aumentar o respeito. O século XXI é 
o século dos juízes, mesmo havendo 
um ataque midiático infundado, ob-
jetivando a desconstrução do Poder 
Judiciário. Óbvio! Incomodamos os 
poderosos. Daí a necessidade de mo-
deração, equilíbrio e prudência. Esta 
é a trilogia de um bom magistrado.

tão difícil conseguir posição finan-
ceiramente confortável num grande 
e lucrativo escritório de advocacia.

Mas a vocação falou mais alto. 
Digo isso, pois, ser juiz é mais do que 
exercer uma profissão. Significa abra-
çar uma carreira com uma missão pe-
culiar, ou seja, julgar seus semelhan-
tes, distribuindo justiça sem violar a 
segurança que o Direito promete.

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

Depois de estudar muito e pas-
sar num concurso público com 23 
anos de idade, hoje me vejo prestes a 
completar 20 anos como magistrado. 
Naquela época, havia diversos cargos 
públicos com remunerações melho-
res e trabalhos bem mais singelos. 
E com o conhecimento acumulado 
para as provas do concurso, não seria 

Poucas coisas podem ser mais 
honrosas do que dizer o justo e reprovar 
a maldade e a mesquinharia humana

LEandro Cano é coautor dos livros Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06): Dez Anos de Vigência. Avanços e Retrocessos, Sob o 
Ponto de Vista da Prática Forense e da Justiça Restaurativa e O Tribunal do Júri na Visão do Juiz, do Promotor e do Advogado.

Juiz de Direito e titular da Vara de 
Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher, de Guarulhos
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BITTENCOURT CANO
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SAÚDE CURSO
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CURTA
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folha metropolitana

 
 

PÁGINA

CURTA
NOSSA

EMPREGOS

Contrata

Vende-se

Sítios e Chácaras

94805-7644

ANUNCIE
AQUI

AUX. ESCRITÓRIO/ AUX. FIS-
CAL
Rua Da Fortuna, 524 - Ma-
cedo F.: 98737-6789 Zap.

BOSCH CAR SERVICE
Admite Vendedor/ Orça-
mentista c/exp. em auto 
peças ou Centro Auto-
motivo. Enviar Cv. p/ 
comercial@automaxcen-
troautomotivo.com.br

COSTURA CERTA CONTRATA
Costureira de Conserto e 
Reforma c/ exp. em Ves-
tidos p/festa, Ternos. R$ 
100,00 o dia, De Segunda 
a Sábado. Início Imediato. 
F.: 4962-0347

VAGA DE ELETRICISTA
de caminhões com ur-
gência. Av.Otavio Braga 
de Mesquita, n 380. F: 
94791-0016/ 2463-2948

ANNE + AMIGAS
Todas completas e liberais tx R$20
Av. Jabaquara, 2604mt São Judas
F: 2362-8122 Ac. cartões

94805-7644

ANUNCIE
AQUI

97380-7685

ANUNCIE
AQUI

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

Salas e Quartos

Temporadas

94745-7749
5583-2905

R. JOÃO GONÇALVES, 275, CENTRO

www.cursonacional.com.br

Você não tem 1º ou 2º grau?
Nós temos a solução!

g
mos a solução!

CURSONACIONAL

Matrícula
Grátis

Aulas 1 vez 
por semana

Curso
Rápido

SUPLETIVO
Curso preparatório para

ENEM, ENCCEJA E EJA

2408-4200
97560-7301

NEGÓCIOS

Oportunidade

SERVIÇOS

Relax

IMÓVEIS

Aluga-se

De 42 á 82 metros e 
preços de R$149.900,00

a R$225.279,00

Com subsidio MCMV, 
doc. e escrit. GRÁTIS, 
Jd Silvestre a 300 mt 

Dutra KM 211, Sacada, 
2 dor. Wc , Sala e Coz, 

Americana 
 

Creci 182.612-F .

98177-1893
97200-2090

APTOS PRONTOS 

Susan Miller atriz pornô 
recém chegada em 

guarulhos. Completa sem 
frescura com local. 

Adoro anal. 
Whats 94238-3577 

OP. DE MONITORAMEN-
TO DIURNO 12X36
Empresa na Vila Galvão 
em Expansão. Contrata 
c/ experiência em infor-
mática, atendimento te-
lefônico e facilidade para 
aprender a função. Paga-
-se vt, hr extra e seguro 
de vida. Curriculum:rh@
ddss.com.br

ADMITE-SE PADEIRO
Padaria Parque Cecap 
entregar Curriculum no 
período da Manhã.

MOÇAS MAIORES DE 18 A.
Precisa p/ trabalhar em 
casa de Massagem p/ 
homens das 11as 20hrs 
.F.: 94474-1019 whats.

TERRENOS GUARULHOS
Ótimo localização há 
apenas 2 km da praça 8 
de dezembro. peq. entr. 
e mensais de R$ 650,00 
Últimas unid. não per-
cam. F:4969-4226/ 
4969-0884

GALPÃO COCAIA  “NOVO”
Junto ao Lopes Trav. Faria 
Lima c/ 200 Mts2, pé direi-
to 6 Mts., 170 Mil . Estudo 
auto e proposta Obs. Con-
trato. F.: 2382-8300

OPORTUNIDADE CDHU
Apto. Padrão Bom Clima 
e Bela Vista ambos Qui-
tados 55 Mil . F.: 97084-
0909

VENDO SALÃO
c/ estrutura pronta p/
Igreja ou outra fi nalidade 
c/300mts2 ,c/ mesanino 
de Alvenaria , 3 salas , 4 
wcs., salão  p/reunião. 
Bom Clima  Guarulhos. 
F: 97164-9190 (Whats)/ 
95590-4030

VENDO BAR
140m2 musica ao vivo Jd. 
Tranquilidade Guarulhos. 
F:. 97313-8975 Paulão

APTO ( URGENTE )
Paraventi 2 dorms, Lin-
do!!! Elevador Lazer c/ 
Quadra, garagem  Só 
R$ 142 Mil. Quitado, c/ 
escritura. F: 2814-9601/ 
94004-1714 whats

CASA PRÓX. AVENIDA 
2 DORMS
+ 3 cômodos + edícula  
Vendo ou troco por Apto. 
F: 98919-5686/94341-
1618

PLACA DE TAXI
Vendo c/Ponto no Ce-
cap F.: 95133-5593 c/ 
Encarnação

VENDO BIKE CALOI
Aro 26, Aluminio, Nova 
sem uso. R$ 800,00. F.: 
2453-5065/ 97531-4803

VDO LOJA  BRINQUEDOS
Util. Doméstica em geral  
Jd. Tranquilidade. Ótimo  
ponto. F. : 99901-6804.

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

www.elasmassagens.net

SALA COMERCIAL
Ótima, reformada. Em 
frente a Faculdade de 
Medicina. R$ 500 direto 
c/ propr. F:99901-6804

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

VENDO CHÁCARA
1.000Mts2 c/ agua , 
luz,Tapera Grande Fs.:  
2088-0489/9-4714-7107

VAGA P/MOÇA
Quarto Mobil , amb. fa-
miliar, apto. c/ seg., port. 
24hrs. Fs. 95463-0471/ 
98252-9915whats.

PRAIA CARAGUÁ/M. DE 
SÁ.
Casa em cond fechado p/ 
10 pessoas c/ 2 dorms + 
dependências. F:(11)3341-
3168/(11)98899-5768/
(11)3497-5199.

ANA JÚLIA GAÚCHA
Atend. das 8 as 20hrs. Rua 
Cuevas, 18.  F: 2087-2091

LUANA MASSAGEM
c/ fi nalização, loirinha 
carinhosa F: 98504-
9329 (Whats)

KAKAU  MASSAGEM
Morena fogosa. Local 
discreto. Atendo só. F: 
96414-1996 (Whats)

MASSAGEM TERAPÊUTICA
e  Sensual F. 2422-1986/ 
97622-4191 whats, saite 
www.massagistasguaru-
lhosforman

PAULA MORENA
Várias Massagens, local 
discreto F.: 94283-4235

Guarulhos recebe workshop sobre mídias 
sociais como ferramenta de vendas

O Clube de Negócios 
5 realiza mais uma ação 
hoje, a partir das 19h, e 
traz um workshop que 
aborda um assunto de 
grande importância para 
os empreendedores: “Mí-
dias sociais como ferra-
menta de vendas, con-
quistando clientes”. 

O workshop será mi-
nistrado por André Lo-
gello Lima, fundador 
da RedPill Estratégia & 
Marketing, coordenador e 
professor da Pós-Gradua-
ção de Marketing Digital 
e E-commerce do Senac 
Osasco e colaborador 
do Clube de Negócios 5. 
Lima é graduado em Pro-

cessos Gerenciais e pós-
-graduado em Marketing 
e Vendas, além de possuir 
especializações em Marke-
ting Digital e Gestão de 
Mídias Sociais pela Coms-
chool e Instituto AO.

O evento promete mudar o jeito como a empre-
sa opera suas vendas, assim como o modo de se 
relacionar com os clientes e prospects. Nele serão 
abordados os seguintes temas:

- O que são mídias sociais?
- Origens do marketing e o que vem por aí
- Necessidades e desejos de consumo
- Para quem publicar? Persona
- O que publicar? Conteúdo
- Características de cada Rede Social
- Anunciando nas Redes Sociais
- Métricas e Monitoramento
- Gestão de crises

O workshop “Mídias so-
ciais como ferramenta de 
vendas, conquistando clien-
tes” acontece na Sumforces 
Coworking, localizada na 
rua Ari Barroso, 166, Jar-
dim Pinhal.     (DA REDAÇÃO)                   



retrato do leitor Caro leitor, envie sua foto para esta seção:        94021-9397 ou redacao@folhametro.com.br

Ao término de 2017, terá completado um ano de gestão dos 
novos prefeitos. É interessante olhar para trás para entender 
o que foi prometido e o que está sendo entregue. A esta altura, 
diferentemente do primeiro mês ou dos primeiros 100 dias, já é 
possível distinguir com mais clareza a palavra da ação, o plane-
jado do inusitado, a política de uns da política para todos. Fato é 
que, enquanto é apenas um produto preparado por especialistas 
e consultores de marketing político para ser vendido às massas, 
o candidato parece muito mais atraente, diferente dos demais, 
do tipo que vale a pena investir o voto. No entanto, muitas vezes, 
quando chega aonde almejou chegar, a diferença entre o discurso 

e a prática pode ser letal.
A partir daí, são simples-

mente prefeitos, que terão de 
encarar os problemas adminis-
trativos de uma imensa cidade, 
como é o caso de Guarulhos, 
com seus parceiros e colabo-
radores mais próximos, e, com 
raras exceções, ver sua popula-

ridade cair junto ao eleitorado. Nesta arena quase hostil, gestores 
têm de se tornar políticos, jovens têm de ganhar experiência e é 
preciso trabalhar arduamente para conseguir entregar, ao final 
de quatro anos, uma cidade melhor do que aquela que recebeu.

Este é, na verdade, o grande teste, do tipo que separa mais 
um prefeito daqueles que entram para a história da cidade 
pela porta da frente. Com um ano comandando as ações, fica 
mais difícil produzir desculpas ou culpar gestões passadas, 
como é praxe no País. A essa altura, já cabe se perguntar em 
que o chefe do poder Executivo municipal contribuiu para a 
melhoria dos serviços básicos voltados à população ou para 
a elaboração de políticas públicas associadas à educação, 
saúde, moradia, saneamento básico, segurança e outras mais. 
Ao final de 2016, a maior parte deste povo sonhou com dias 
melhores a partir do nome que emergiu das urnas.  Agora, 
às portas de 2018, quando tudo está se encerrando, o sonho 
permanece de que, com as escolhas que vêm sendo feitas, seja 
possível construir uma cidade melhor.

editorial

Depois de um ano de gestão
já é possível julgar um prefeito

É preciso trabalhar 
arduamente para conseguir 
entregar, ao final de quatro 
anos, uma cidade melhor 
do que aquela recebida

anote
n Por conta das festas 
de final de ano, as 
agências de atendimento 
presencial da EDP São 
Paulo terão expediente 
diferenciado. Durante 
o dia 25, não haverá 
expediente presencial. 
O atendimento será 
retomado no dia 26. 
No dia 1º de janeiro, 
não haverá expediente 
presencial. O atendimento 
será retomado no dia 2. 
O quiosque de Guarulhos, 
no Poupa Tempo, terá o 
seguinte funcionamento: 
o expediente retornará na 
terça-feira, 26, às 12h. 
Não haverá atendimento 
na sexta-feira, 29 e no 
sábado, 30, retornando 
na terça-feira, 2, às 
12h. Mais informações 
e atendimento online 
no site www.edponline.
com.br

n A linha 682-Terminal 
Pimentas/Vila Alzira 
passou a atender o 
Centro de Especialidades 
Médicas de Guarulhos 
(Cemeg) Jardim Cumbica, 
no CEU Cumbica (Rua 
Atalaia do Norte). O 
itinerário, no sentido 
Jardim Cumbica, foi 
acrescido das seguintes 
vias: Rua Maria Ricci 
Perrota, Rua Roldão de 
Oliveira Carvalho, Avenida 
Venturosa, Avenida 
Atalaia do Norte (Cemeg), 
Rua Porto Velho, Rua 
Tarauacá e Rua São Paulo 
de Oliveira. Em janeiro, a 
linha 702 também deverá 
ter o itinerário alterado 
para ser mais uma opção 
aos usuários do Cemeg.
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Epílogo – Que a alegria trazida pelo Natal sirva de inspiração para todo o ano de 2018, que já está chegando

LuCAS DANTAS

vidas, projetos, sonhos e esperanças 
passaram e continuam passando pe-
las minhas mãos e de vários colegas 
de profissão. Cada processo encerra 
o problema de uma existência, sendo 
a independência funcional não um 
privilégio, mas uma garantia aos ci-
dadãos e à própria democracia de que 
fazer justiça é a mais delicada das ta-
refas humanas. Judicar é, por deveras, 
estressante. O juiz dos dias atuais não 
deve apenas dominar a ciência jurídi-
ca, deve agir com sensibilidade e in-
teligência emocional, mormente para 
que se insira de corpo e alma nessa 
vocação de servir e não ser servido.

Apesar de todas as dificuldades 
é uma grande missão. Poucas coisas 
podem ser mais honrosas do que di-
zer o justo e reprovar a maldade e a 
mesquinharia humana. Não somos 
deuses, mas exercemos o sacerdócio 
do direito na mesa sagrada da Justi-
ça. Tampouco heróis, mas nos preo-
cupamos com a sociedade e assumi-
mos uma carga pesada, com todos 
os riscos e privações. Quanto mais a 
sociedade nos conhece, naquilo que 
somos – e não apenas na imagem 
que fazem de nós –, a tendência é 
aumentar o respeito. O século XXI é 
o século dos juízes, mesmo havendo 
um ataque midiático infundado, ob-
jetivando a desconstrução do Poder 
Judiciário. Óbvio! Incomodamos os 
poderosos. Daí a necessidade de mo-
deração, equilíbrio e prudência. Esta 
é a trilogia de um bom magistrado.

tão difícil conseguir posição finan-
ceiramente confortável num grande 
e lucrativo escritório de advocacia.

Mas a vocação falou mais alto. 
Digo isso, pois, ser juiz é mais do que 
exercer uma profissão. Significa abra-
çar uma carreira com uma missão pe-
culiar, ou seja, julgar seus semelhan-
tes, distribuindo justiça sem violar a 
segurança que o Direito promete.

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

Depois de estudar muito e pas-
sar num concurso público com 23 
anos de idade, hoje me vejo prestes a 
completar 20 anos como magistrado. 
Naquela época, havia diversos cargos 
públicos com remunerações melho-
res e trabalhos bem mais singelos. 
E com o conhecimento acumulado 
para as provas do concurso, não seria 

Poucas coisas podem ser mais 
honrosas do que dizer o justo e reprovar 
a maldade e a mesquinharia humana

LEandro Cano é coautor dos livros Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06): Dez Anos de Vigência. Avanços e Retrocessos, Sob o 
Ponto de Vista da Prática Forense e da Justiça Restaurativa e O Tribunal do Júri na Visão do Juiz, do Promotor e do Advogado.

Juiz de Direito e titular da Vara de 
Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher, de Guarulhos
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BITTENCOURT CANO
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