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Disque-Denúncia Quem me acompanha sabe da minha insistência para a
criação de laços cooperativos dos serviços de manutenção 
que zelam pela cidade”, Guti, prefeito de Guarulhos
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Gleisi Ho� mann 
participa de ato 

pró-Lula
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-0,02%
74.862

                                         

Débitos adquiridos nos últimos anos pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH)
se referem, em sua maioria, ao não pagamento de empresas de diversas áreas totalizando 368 protestos Pág. 4

Estrada Guarulhos-Nazaré registrou 13 mortes neste ano Pág. 7

Dados disponibilizados pelo Infosiga-SP já contabilizam os óbitos decorridos do acidente desta segunda-feira (09) quando sete pessoas morreram

Guti lança hoje 
aplicativo para 

aperfeiçoamento 
de zeladoria

Prefeitura realiza 
melhorias no 

pavimento do Trevo 
de Bonsucesso

SDU discute 
habitação de 

interesse social 
na sexta

Pág. 7

Pág. 5
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Hospital Pimentas poderá 
ser administrado por empresa
com R$ 3 milhões em protestos

-1,74%
R$ 3,79

-1,67%
R$ 4,47
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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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Participar da São Silvestre 
sempre foi um sonho”, Edivaldo Pereira 
Santos, 42 anos, corretor de imóveis que vai disputar a prova

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be
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Disque-Denúncia

o jornal de Guarulhos

7% R$ 937
Salário MínimoSelic (ano)

Câmara economiza R$ 5 milhões e devolve à Prefeitura Pág. 6

Presidente do Legislativo, Eduardo Soltur, implantou medidas para reduzir custos, como revisão de contratos e corte de funcionários comissionados

lucas dantas

Pietá é cotado ao 
governo paulista
O ex-prefeito de Guarulhos, Elói Pietá, pode ser o candidato do Partido dos 
Trabalhadores ao governo do Estado de São Paulo; o nome dele é defendido 
por um grupo dentro do diretório estadual da sigla    Pág. 4

Vila Rio de 
Janeiro segue 
às escuras Pág. 7

STF nega prisão 
domiciliar para 
Paulo Maluf Pág. 15

Guarulhenses se 
preparam para a 
São Silvestre Pág. 12

NovaDutra dá 
início à operação 
de final de ano Pág. 7

História – Elói Pietá foi prefeito por duas vezes, deputado estadual e secretário nacional do PT

Paciência – Motoristas podem pegar congestionamentos desde hoje

lucas dantas

divulgação

Variedades Pág. 14
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Vai
malandra!

Ei Malandra! Por que tanta indigna-
ção com a brincadeira feita por brasilei-
ros com aquela russa? Aqui tem gente 
brincando com o bumbum. O que eles 
fi zeram de mal? Ela não entendeu nada 
mesmo, naquele momento a moça es-
tava até se divertindo, sendo gentil e 
hospitaleira com aquela gente morena, 
sul-americana e subdesenvolvida. Ela 
tá pedindo, an, an. Se bem que, agora a 
moça começou a ser perseguida por seus 
compatriotas radicais por ter se mistura-
do com gente tão simiesca. Os radicais 

das terras geladas afi rmam que há o pe-
rigo de doenças trazidas por esses povos 
contaminarem o Claro Povo Nórdico: 
um pecado. 

Ora, convenhamos nós fazemos coisa 
pior aqui. Ou vocês nunca viram nossas 
Grandes Cantoras com seus imensos tra-
seiros preencherem com folga as nossas 

     As pessoas com 
defi ciência e idosos, 
que recebem o 
benefício de um salário 
mínimo do BPC/
LOAS (Benefício da 
Prestação Continuada/ 
Lei Orgânica da 
Assistência Social), 
têm até dezembro 
deste ano para 
se cadastrar no 
Cadastro Único para 
Programas Sociais 
(CadÚnico). A falta do 
cadastramento pode 
causar transtornos 
e até acarretar 
na suspensão do 
benefício.

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

PONTO
DE VISTA

ENTARDECER - Fim do dia com um pôr do Sol que brindou a população com sua mistura de cores

RETRATO DO LEITOR   

ANOTE

      Até o dia 30 de 
Julho a Prefeitura 
de Guarulhos, por 
meio do Programa de 
Iniciação Esportiva, 
abre inscrições para 
40 vagas no tênis, para 
crianças de nove a 12 
anos, e 20 vagas no 
kickboxing, para alunos 
de sete a 17 anos 
e adultos. As aulas 
acontecerão no Clube 
Recreativo, no Centro, 
e serão gratuitas. Os 
interessados pelas 
atividades devem 
realizar a inscrição 
pessoalmente na 
Subsecretaria de 
Esporte, na rua 
Claudino Barbosa, 
313, portando RG, 
CPF, Comprovante de 
residência e cartão do 
SUS.

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

tevês 4K de mais de 50 polegadas em ho-
rários vespertinos com umas poesias tão 
chulas que deixaria Bocagge no chinelo. As 
outrora letras de duplo sentido fi caram ul-
trapassadas diante de um despudor atroz 
dessa geração. Que exagero meu! Desce, 
rebola gostoso empina me olhando. 

Ok, Vamos a uma autocrítica. Estarei 
eu sendo um chato conservador fora de 
meu tempo? Estarei eu sendo igual aos crí-
ticos puritanos que censuraram o roman-
ce de Gustave Flaubert, o Madame Bovary, 
por pintar a realidade de forma extrema-
mente crua? Então vamos fazer um teste. 
Você teria coragem de declamar as letras 
dessas canções para sua mãe ou para sua 
fi lha com naturalidade? E se aqueles sul-
-americanos tivessem pedido para a moça 
declamar umas letras desses funks Made 
in Brazil, qual seria nossa reação? Vai 
Malandra, responda! Por que fi car escan-
dalizados com tal brincadeira? Te pego de 
jeito se eu começar embrazando contigo. 
Seria vergonha de ver exposto ao mundo 
nosso jeito de ser e de tratar as mulheres 
daqui? Será que Anitta, a Jojo Todynho, 
a Tati Quebra Barraco também fi caram 
ofendidas com aquela simples brincadei-
ra, se comparada com suas canções? Vai 
malandra desce, rebola gostoso. Eu até iria 
colocar a letra “Espanhola” da Tati Quebra 
Barraco neste texto, mas achei melhor não. 
Duvidei que uma mulher teria coragem de 
cantar aquilo e procurei o vídeo, me enga-
nei: ela cantou messssmo! 

Sinceramente? Aquela brincadeira na 
Rússia fi cou barata. Diante de letras com 
as que eu citei e outras que não me atre-
vo a citar, aqueles homens são santos. Fa-
zemos coisa bem pior em nossa casa, em 
nosso país e não vejo ninguém com tanta 
indignação assim.

Letras de duplo sentido fi caram 
ultrapassadas diante de um 
despudor atroz dessa geração

Caro leitor, envie sua foto para esta seção:        

ROBERTO SAMUEL
jornalista e CEO 
da TBL Comunicação

Sem opção
Depois de toda turbu-

lência enfrentada nos últi-
mos meses, o vice-prefeito 
Alexandre Zeitune jogou a 
toalha e não será mais can-
didato a nada nas próximas 
eleições. A Rede Sustentabi-
lidade anunciou ofi cialmen-
te uma coligação com o PMN 
na chapa majoritária esta-
dual e indicará somente o 
nome do vice, Roberto Cam-
pos. O pré-candidato a go-
vernador nesta aliança será 
Cláudio Fernando Aguiar, 
atual presidente do Partido 
da Mobilização Nacional em 
São Paulo. Para Zeitune, res-
ta aguardar 2020 para colo-
car seu nome a disposição do 
partido, provavelmente para 
candidato a prefeito ou até 
mesmo para vereador.

Fora do jogo
Zeitune ainda tentou se 

cacifar para ser o candidato 
da Rede ao Senado, mas a si-
gla decidiu lançar o nome de 
três mulheres para a dispu-
ta: a vereadora de Araçatuba, 
Beatriz Nogueira (represen-
tando o interior); Ana Pau-
la Massonetto, Doutora em 
Administração Pública (sim-
bolizando a Capital) e Nilza 
Camilo, presidente do Mo-
vimento Frente Favela Bra-
sil (liderança da periferia). 
Caso uma delas seja eleita, a 
promessa é de colocarem em 
prática uma gestão compar-
tilhada do cargo federal.

Sintonia fi na
O Legislativo guaru-

lhense realizou na semana 
passada nova licitação para 
locar os equipamentos téc-

nicos utilizados pela TV 
Câmara. O pregão contou 
com a participação de qua-
tro empresas, sendo que a 
vencedora do certame foi a 
Seegma Comércio, Importa-
ção e Exportação Ltda, atual 
contratada para a locação 
desde 2013. Apesar de recur-
so apresentado por uma das 
participantes, já está pratica-
mente certa a continuidade 
das transmissões das sessões 
e demais ações legislativas 
para todos os guarulhenses, 
tanto pela internet como 
pela TV a cabo Net.

20ª edição
O grupo formado por 

voluntários que organizam 
anualmente a tradicional 
festa caipira “Arraiá dos 
Amigos” confi rmou que o 
evento este ano será reali-
zado no próximo dia 29 de 
julho, das 14h às 22h, no 
Nosso Clube de Vila Galvão, 
localizado na Rua Santo An-
tonio, 937 (próximo ao La-
gos dos Patos). Toda renda 
obtida com a festa será doa-
da às entidades assistenciais: 
Maternidade Jesus, José e 
Maria; Lar Portal da Espe-
rança “Vovó Maria de Lour-
des”; Orfanato Casa Amor ao 
Próximo; IAKAP - Instituto 
Alan Kardec Alice Pereira; 
Lar Portal “Vovó Maria Apa-
recida” e ASBRAD – Associa-
ção Brasileira de Defesa da 
Mulher, Infância e Juventu-
de. Informações e doações 
pelos telefones 99439-0854 
(Flávia); 99901-6398 (Sylves-
tre); 99182-2996 (Bolonha); 
99893-1080 (Alessandro) e 
98329-4000 (Marcos). Parti-
cipe!

ESPALHA FATOS

SERGIO LESSA
ef@espalhafatos.com.br 
www.espalhafatos.com.br
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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.
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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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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
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Hospital Pimentas poderá ser administrado por 
empresa com mais de R$ 3 milhões em protestos

NOTA DE AGRADECIMENTO
Nesta data foram publicadas as nomeações decorrentes do concurso interno de promoção dos servidores estatutários de 
Guarulhos.
Com organização e persistência, os servidores estatutários buscaram o cumprimento da lei que assegura a evolução na 
carreira mediante realização de provas e apresentação de títulos.
O percurso até chegarmos ao objetivo final foi longo e com alguns percalços, mas o foco, a determinação e a união de nossa 
categoria foram, mais uma vez, essenciais para alcançarmos nossa meta.
Pelo caminho encontramos colaboradores, os quais queremos agradecer publicamente:

- servidores estatutários, que participaram ativamente do processo, confiando e ajudando a Comissão;
- Prefeito Gustavo Henric Costa, que honrou o acordo firmado;
- Secretário de Gestão, Eduardo Kamei e sua equipe, pelo empenho durante todo o processo, fazendo com que as tratativas 
ocorressem de forma objetiva, respeitosa e positiva;
- Secretário de Governo, Paulo Carvalho, que se posicionou atuante no cumprimento do acordado com nossa categoria;
 - Presidente da Câmara, Vereadores membros das três Comissões envolvidas (Orçamento e Finanças, Funcionalismo e 
Justiça) e demais Vereadores que apoiaram a aprovação do projeto de lei de criação de vagas.

Que o respeito às leis e a valorização do Servidor Concursado sejam um processo contínuo.

Comissão dos Servidores Estatutários de Guarulhos
Juntos somos fortes, unidos somos invencíveis!

Guarulhos, 06 de julho de 2018.

PUBLICAÇÕES LEGAIS

DA REDAÇÃO - Interessado 
em administrar o Hospital 
Municipal Pimentas-Bonsu-
cesso, o Instituto Nacional 
de Desenvolvimento Social 
e Humano (INDSH) possui 
quase R$ 3 milhões em pro-
testos devido a dívidas ad-
quiridas nos últimos anos.

Segundo a Folha Metro-
politana apurou os débitos se 
referem, em sua maioria, ao 
não pagamento de empresas 
fornecedoras de materiais e 
insumos hospitalares. Há ain-
da dívidas com empresas de 
telefonia, de refrigeração, de 

tecnologia, entre outras, tota-
lizando 368 protestos.

Caso seja vencedor do 
certame licitatório, ainda em 
andamento, o INDSH poderá 
trazer inúmeros prejuízos ao 
Hospital Pimentas. Isso por-
que, ele será administrador de 
um recurso público e poderá 
começar a sofrer cobranças 
desses valores a serem penho-
rados através de sequestros, 
penhora online, entre outros.

Com isso, os melhores for-
necedores podem se negar a 
prestar serviços ao hospital e, 
caso haja penhora dos valores, 

deve difi cultar ainda mais a 
situação já caótica da unidade, 
incluindo problemas para o 
pagamento dos funcionários.

Embora não haja previ-
são no edital de apresenta-
ção da certidão de protestos, 
a prefeitura, por meio dos 
princípios gerais, pode vedar 
o ingresso de empresas que 
tenham muitas dívidas e que 
possam comprometer o bom 
andamento do órgão público.

O INDSH ainda é investi-
gado por supostas irregulari-
dades cometidas na compra 
de equipamentos no estado 
do Mato Grosso. O instituto 
também sofreu uma inter-
venção na cidade de Araucá-
ria (PR), por supostamente 
embolsar verbas sem seguir 
todas as exigências do plano 
de trabalho fi rmado.

FOTO: SIDNEI BARROS
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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

Prefeitura lança aplicativo para
aperfeiçoamento de zeladoria

Palestra da SDU discute 
habitação de interesse 
social na sexta-feira
DA REDAÇÃO - A próxima 
palestra do projeto “Com-
partilhando Ideias e Expe-
riências” tem como tema Ha-
bitação de Interesse Social e 
acontecerá na próxima sex-
ta-feira (13), às 14h, no Audi-
tório do Paço Municipal.

O evento é aberto ao públi-
co e terá como palestrantes o 
arquiteto Celso Sampaio e a 
conselheira participativa e li-
derança de questões habitacio-
nais, Carmem da Silva. Serão 
discutidas formas do trabalho 
em conjunto entre o poder 
público e os movimentos pela 
moradia para o enfrentamen-
to da questão habitacional.

Após a fi nalização do Pla-
no Diretor e início da elabo-
ração da Lei de Parcelamen-
to, Uso e Ocupação do Solo 
do Município, a SDU tomou 
a iniciativa de elaborar essas 
reuniões para a sequência do 
diálogo com a sociedade.

PEDRO LACERDA - A prefeitu-
ra lançará hoje o aplicativo 
“Cuida Guarulhos”, a fi m de 
que os cidadãos reportem di-
versos casos de melhoria de 
zeladoria em seus respecti-
vos bairros, ruas ou avenidas 
como, por exemplo, buracos 
nas vias, entre outros. 

A solenidade de lança-
mento acontecerá às 10h30, 
no Paço Municipal e o início 
deste aplicativo contempla-
rá uma ferramenta tecnoló-
gica que dará autonomia ao 
cidadão para indicar deman-
das da cidade que carecem 
de manutenção. 

De acordo com o prefei-
to Gustavo Henric Costa, 
Guti, o aplicativo fomenta-
rá a comunicação entre a 

população e a gestão, bem 
como dará a oportunidade 
do cidadão participar ativa-
mente das ações em prol do 
desenvolvimento do municí-
pio, tendo a possibilidade de 
enviar fotos e descrições das 
irregularidades encontradas.

“Quem me acompanha 
sabe da minha insistên-
cia para a criação de laços 
cooperativos dos serviços 
de manutenção que zelam 
pela cidade, os quais são 
capazes de oferecer à socie-
dade uma vida mais digna”, 
diz o prefeito.

Após a queixa registra-
da no software, a demanda 
é encaminhada à Secretaria 
de Governo, que, posterior-
mente envia os problemas 

relatados aos setores respon-
sáveis pela solução. Os usuá-
rios que encaminharam a si-

tuação poderão acompanhar 
o andamento da solicitação 
pelo celular.

 FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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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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Guarulhos nos trilhos outra vez
São muitos os fatores 

que prejudicam ou adiam o 
progresso de um município. 
As limitações de acesso com 
outras cidades impactam 
diretamente no desenvol-
vimento, deixando muitos 
centros urbanos no vácuo. 
Nos últimos 50 anos, são in-
contáveis as transformações 
em diversas áreas da socieda-
de, especialmente no que diz 
respeito à tecnologia e mo-
dernização. Em relação ao 
urbanismo e a malha viária, 
por exemplo, os avanços fa-
lam por si. Neste meio sécu-
lo, houve a construção e ex-
pansão de diversas linhas de 
metrô em São Paulo, ligando 
a cidade de leste a oeste e de 
norte a sul.

No entanto, Guarulhos, 
mesmo colada na Capital 
e fi gurando como segundo 
maior município do Estado, 
com 1,3 milhão de habitantes 
e empresas de grande porte, 

ARTIGO
Gustavo Henric Costa
* prefeito de Guarulhos.

incluindo multinacionais de 
renome, não acompanhou 
tal evolução. Ao contrário, 
há 53 anos, perdeu sua prin-
cipal ligação com São Paulo, 
o centro fi nanceiro do país. 
Naquele ano eram interrom-
pidas as viagens do famoso 
“Trem da Cantareira”, que 
ligava a cidade à capital pau-
lista, passando pelos bairros 
do Tucuruvi e Jaçanã. 

Depois desse hiato, so-
mente agora, em 2018, Gua-
rulhos volta a entrar nos 
trilhos. Há quase dois meses 
foi inaugurada a linha 13 
Jade, da CPTM, com estações 
no Parque Cecap e no Aero-
porto. Não precisou passar 
muito tempo para o efetivo 
funcionamento em horário 
comercial – das 4h a meia 
noite – , para que se perce-
besse o quanto esse ramal 
era importante para a cida-
de. De acordo com a CPTM, 
somente na primeira sema-

na passaram pelas estações 
de Guarulhos nada menos do 
que 131 mil passageiros, que 
utilizaram o “novo” meio de 
transporte para chegar ou 
sair da cidade.  

As viagens entre os mu-
nicípios se tornaram mais 
efi cientes, facilitando a vida 
de quem mora numa cidade 
e trabalha na outra. Em um 
futuro não muito distante, o 
trem fará ainda a ligação en-
tre os bairros do município, 
que estarão conectados pelas 
estações. A segunda parte do 
projeto da CPTM prevê um 
ramal em Bonsucesso, pas-
sando pelo São João e Pre-
sidente Dutra, regiões que 
concentram cerca de 600 mil 
pessoas. A expectativa é de 
que a extensão dessa linha 
seja entregue em poucos 
anos, já que se trata de um 
trecho que não enfrenta obs-
táculos naturais.  

Vale salientar também 

que o trem puxa outros gran-
des avanços na área de mobi-
lidade urbana em Guarulhos. 
As linhas alimentadoras, que 
agora integram o sistema, 
conectam os mais diferentes 
bairros da cidade, por meio 
de terminais de ônibus loca-
lizados em frente às estações, 
tanto do Cecap como do Ae-
roporto. Não por coincidên-
cia, os itinerários atendem 
ainda os usuários do sistema 
de saúde, já que as linhas 
que compõem o “Circular da 
Saúde” passam pelos prin-
cipais centros de urgência e 
emergência da cidade. 

Outro grande avanço ce-
lebrado na área de mobili-
dade é a entrega da alça no 
Trevo de Bonsucesso, que 
permite o retorno direto 
para São Paulo, pela rodo-
via Presidente Dutra. Inicia-
da em 2015, essa é uma das 
obras mais importantes do 
município e que vai desafo-

gar muito o trânsito naquela 
região. Além dos problemas 
fi nanceiros que o município 
enfrenta, a atual administra-
ção superou desafi os relacio-
nados às desapropriações, 
que foram feitas em tempo 
recorde, no ano passado, 
para que essa obra pudesse 
ser entregue, mesmo depois 
de dois anos de atraso.

Os obstáculos são enor-
mes e o défi cit fi nanceiro 
do município, de fato, atra-
palham a execução do pla-
no de governo elaborado 
para garantir o crescimento 
de Guarulhos. Mas o com-
promisso com a população, 
senso de responsabilidade 
e força de trabalho, empre-
gados desde o primeiro dia 
desta administração, serão 
sempre o combustível para 
fazer com que a cidade en-
tre nos trilhos do desenvol-
vimento em um caminho 
sem volta.
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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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Chapada dos Veadeiros é opção 
para fugir do agito das cidades
DA REDAÇÃO - Com as férias 
das crianças, muitos pais 
acabam pedindo recesso no 
mesmo período para apro-
veitar com toda família. Para 
quem gosta de viajar, um óti-
mo lugar para conhecer nes-
se período, e de quebra, fugir 
do agito das grandes cidades, 
é a Chapada dos Veadeiros. 
Engana-se quem pensa que 
a região, localizada em Alto 
Paraíso (GO), não tem espa-
ço para os pequenos. Cacho-
eiras de fácil acesso fazem a 
alegria das crianças e tam-
bém garantem diversão de 
sobra para os pais.

Uma ótima opção é apro-
veitar as cachoeiras com fá-
cil acesso da região. A Loqui-
nhas se destaca entre uma 

das mais belas cachoeiras do 
entorno e perfeita para as 
crianças. O local conta um 
conjunto de sete poços com 
águas em tonalidade que va-

riam de azul para verde. Fica 
próxima ao Centro de Alto 
Paraíso de Goiás. A Trilha 
Loquinhas é a principal, um 
caminho com 800 metros de 

distância totalmente acessí-
vel. Para alegria da moleca-
da, tem um parquinho logo 
na entrada.

A cachoeira dos cristais 

tem uma sede com banhei-
ros e bar/restaurante, além 
de um bonito jardim in-
cluindo um deck com vista 
para a Chapada e 7 poços 
existentes nos 400 metros 
de declive. É uma trilha bem 
curta, pois em 400 metros 
chega-se à última cachoeira, 
a Véu de Noiva. Com bas-
tante sombra e uma boa es-
trutura no local, é uma boa 
opção para curtir com os pe-
quenos com segurança.

Outra dica para curtir 
com a garotada é a cachoeira 
do Poço Encantado, que tem 
uma ótima prainha de areia, 
com bastante espaço para a 
família se integrar. O poço é 
bem amplo, com partes rasas 
perfeitas para crianças.

 FOTO: DIVULGAÇÃO



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
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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
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Militância lota plenária ‘Lula 
Livre’ em segunda de feriado
DA REDAÇÃO - Cerca de mil pes-
soas participaram, nesta se-
gunda-feira (09), da plenária 
#LulaLivre, organizada pelo 
pré-candidato a deputado fe-
deral, Alencar Santana, com 
a participação da senadora e 
presidenta nacional do PT, 
Gleisi Hoffmann e o pré-can-
didato ao governo do Estado, 
Luiz Marinho.

A atividade também con-
tou com o reforço do prefeito 
de Franco da Rocha, Kiko Ce-
leguim e dos pré-candidatos 
ao senado Eduardo Suplicy 
e Jilmar Tatto. Reuniu parla-
mentares, pré-candidatos à es-
tadual, sindicalistas, lideranças 
de Guarulhos, da capital e de 
diversas cidades do estado de 

IMÓVEIS RESIDENCIAIS
CASA SOBRE CASA COND. MARGARIDAS, JD 

NOVO PORTUGAL - ESCRITURA (Aceita Financia-
mento) - 2 DORM, SALA, CZ, BANHEIRO COM BOX, 
LV, G, SALÃO DE FESTA, QUADRA, PORT 24 HRS  
- R$ 140 MIL (Ótima Localização)

CASA TERRÉA, JD ADRIANA - 3 DORM, SALA, 
CZ, LV, 3 VAGAS - R$ 200 MIL (Ótima Localização)

APTO NOVO COND. VALE VERDE, JARDIM 
TESTAE,  63 m² - ESCRITURA (FINANCIA) 02 Dor-
mitórios, Piso Laminado, Sala, Sacada, Cozinha com 
aquecedor, Banheiro com Box, lavanderia, Garagem, 
Elevador, Piscina (Adulto e Infantil) Churrasqueira, 
Salão de Festa, 02 Quadras, Playground, Portaria 24 
HRS – De  R$ 230 MIL 

APTO COND. TURMALINA – JD NOVO PORTU-
GAL - Área Útil 50 m² ESCRITURA (FINANCIA) - 02 
Dormitórios, Sala com Sanca, Cozinha com armários , 
Banheiro com Box, Garagem, Portaria 24HRS - Valor 
R$ 160 MIL 

APTOS COND. PHENIX 5, VILA RIO - ESCRITU-
RA (FINANCIA) Área Útil 70 m²  - 02 Dormitórios, Sala, 
Cozinha Planejada, Banheiro, lavanderia, G, Elevador, 
Salão de Festa, Salão de Jogos, Academia, Playgrou-
nd, Elevador, Portaria 24HRS - Valor R$ 200 MIL 

APTO COND. + GUARULHOS – JD. BELA VIS-
TA - ESCRITURA (JÃ FINANCIADO) Área Útil 59 m² 
- 2 Dormitórios, Sala, Sacada, Cozinha com Armários, 
Banheiro com Box, lavanderia, G coberta, Lazer Com-
pleto, Portaria 24 HRS – SÓ R$ 140 MIL + prestações 
de R$ 580,00 (decrescente)

APTO COND. ADRESS – JD. ROSSI / COCAIA - 
ESCRITURA (JÃ FINANCIADO) Área Útil 50 m² - 2 
Dormitórios, Sala, Cozinha com Armários, Banheiro 
com Box, lavanderia, G coberta, Playground, Acade-
mia, Salão de Festa, Portaria 24 HRS – SÓ R$ 85 MIL 
+ prestações de R$ 1.500,00 (decrescente)

CASA TÉRREA JD ADRIANA, TERRENO  150 
m³  - 3 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, 3 
VAGAS, – ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - R$ 200 MIL 

CASA TÉRREA MARIA CLARA, Terreno – 5,40 x 
24 – 3 Quartos, Sala, Cozinha, Banheiro, Lavanderia, 
3 vagas, quintal nos Fundos – ÓTIMA LOCALIZAÇÃO 
- R$ 120 MIL + 49 prestações de R$ 790,00

CASA TERREA JD FORTALEZA, (Próximo ao 
Ponto Final do Micro ónibus) Terreno - 05 x 25 – 2 
Quartos, Sala, Cozinha, Banheiros, G – ÓTIMA LO-
CALIZAÇÃO - R$ 90 MIL 

CASA TERREA JD MUNIRA, Terreno - 05 x 25 = 
125 m² - Quarto, Sala, Cozinha, Banheiro, Lavanderia, 
2 vagas– ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - R$ 130 MIL 

CASA TERREA JD TRNQUILIDADE - Terreno 10 
x 40 = 400 m² - ESCRITURA (FINANCIA) Rua Dona 
Dica - Casa com 5 quartos, Suíte, Sala Cozinha, 3 Ba-
nheiros, 5 vagas – ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - R$ 490 
MIL 

SOBRADO JD. ADRIANA - Terreno 05 x 25 - ES-
CRITURA DO TERRENO  - 3 Dormitórios, Sala, Sa-
cada, Cozinha com Armários, 2 Banheiros com Box, 
Churrasqueira, portão aut. 2 vagas cobertas - R$ 300 
MIL

CASA SOBRE CASA COND. GIRASSOL, JD 
NOVO PORTUGAL - 2 DORM, SALA, CZ, BANHEI-
RO COM BOX, LV, G, SALÃO DE FESTA, QUADRA, 
PORT 24 HRS  - R$ 100 MIL (Ótima Localização)

SOBRADO PQ RENATO MAIA - Terreno 05 x 28 
- ESCRITURA (FINANCIA) prox. ao Bosque Maia - 3 
Dormitórios com 3 Suítes, Sala (Estar e Jantar) Co-
zinha com Armários, 4 Banheiros com Box, Churras-
queira, Forno de Pizza, 2 vagas cobertas, Edícula com 
Banheiro nos fundos – (ACEITA APTO DE MENOR 
VALOR COMO PERMULTA)  - R$ 650 MIL

CHÁCARAS
SÍTIO EM MORRO GRANDE / NAZARÉ - ESCRI-

TURA – 5.000 m² – 100 metros do Asfalto - Casa com 
3 Quartos, 1 Suíte, Sala, CZ, 3 Banheiros, Piscina,, 2 
Tanques de Pesca, Campo de Futebol – Ótima Locali-
zação - R$ 220 mil .

 CHÁCARA EM MORRO GRANDE / NAZARÉ - 
Escritura – 6.600 m² – 100 metros do Asfalto - Casa com 
Quarto, Sala, CZ, Banheiro, 3 Baias para Cavalos, plator, 
riozinho nos fundos – Ótima Localização - R$ 130 mil .

          
CHACÁRA – TAPERA GRANDE - ESCRITURA – 

27.000 m², água e luz, 800 metros do Asfalto, Valor 
R$ 110 MIL

SÍTIO EM MORRO GRANDE / NAZARÉ – 2 AL-
QUEIRES (54 mil m²) – 2 km do Asfalto – Escritura, 
Casa com 02 Quartos, Sala, CZ, Banheiro + (Casa 
de Caseiro) Campo de Futebol, (Galpão com 160 m²) 
Trifásico – Ótima Localização - R$ 400 mil – Aceita 
permuta de Imóvel menor valor.

TERRENOS
TERRENO  AV. BRIG. FARIA LIMA (ESCRITURA) 

PROX. AO DEPOSITO CEARÁ -  rua asfaltada, 20 x 
50 = 1.000 m² R$ 1.200 MIL 

TERRENO JD PRIMAVERA (ESCRITURA) 15 x 
50, rua asfaltada - BOM PARA CONSTRUTOR, VA-
LOR R$ 260 mil 

TERRENO CIDADE SOBERANA, ESCRITURA 
05 x 30 = 150 m² - R$ 130 mil

TERRENO – JD FORTALEZA, 05 x 25 = 125 m² - 
ESCRITURA, Valor - R$ 80 MIL

TERRENO  CIDADE SOBERANA -  rua asfaltada, 
05 x 40 = 200 m² R$ 95 MIL 

TERRENO  CHÁCARA CABUÇU -  rua asfaltada, 
05 x 67 = 375 m² R$ 75 MIL 

ALUGUEL
       
APTO COND. STA INES – VILA RIO – 02 QTOS, 

SALA, COZ, LV, WC, GARAGEM COBERTA, PORT. 
24 HRS - SÓ R$ 950,00 (incluso condomínio)

APTO COND. NOVA GUARULHOS – JD ITAPUÃ 
– 02 QTOS, SALA, COZ COM ARAMÁRIOS, LV, BA-
NHEIRO COM BOX, PORT. 24 HRS - SÓ R$ 900,00 
(incluso condomínio)

CASA  JARDIM MONTE CARMELO, Quarto, 
Cozinha e Banheiro, sem G, (nos Fundos) Valor R$ 
600,00

“Teima, teima 
que dá certo”

A presidente nacio-
nal do PT, Gleisi Hoff-
mann, fez um histórico 
de processo que envol-
ve o presidente Lula, 
refutando todas as acu-
sações contra o ex-presi-
dente. “Lula cresce nas 
pesquisas mesmo es-
tando preso. Se eles não 
soltarem Lula, ele será 
candidato mesmo preso 
e vai ganhar a eleição”.

Ao lado de Alencar, 
Gleisi declarou estar 
muito feliz por Alencar 
ser pré-candidato. “Es-
tamos juntos nessa luta. 
Fico feliz que será can-
didato. Precisamos de 
gente assim: lutadora e 
batalhadora. Tenho cer-
teza que Alencar será 
um grande deputado 
federal e vai orgulhar 
muito vocês”.

São Paulo. Todos em defesa do 
presidente Lula e em apoio à 
pré-candidatura de Alencar.

“Vamos levar esse Alen-
car, que tem sido brilhante na 
Alesp, para a Câmara dos de-
putados”. Foram as palavras de 
Suplicy em apoio a Alencar.  

Jilmar Tatto também dei-
xou seu apoio. “O Alckmin tem 
sofrido nas mãos do Alencar 
como oposição no Estado. Ago-
ra será deputado de situação 
com lula presidente”.

Para Marinho, só Lula pode 
tirar o Brasil da situação que 
está. “Temos certeza que esta-
mos do lado certo. Lula é a lide-
rança mais preparada para ser 
o próximo presidente. Só Lula 
pode tirar o Brasil do atoleiro”.

Alencar agradeceu a to-
dos pelo carinho demonstra-
do, falando de sua trajetória e 
confi rmou seu empenho em 
defesa de Lula e necessidade 
de enfrentar desafi os. “Quando 
dizemos que estamos com lula, 

o povo dá sinal do outro lado e 
diz que está junto”. “Nós vamos 
nesse desafi o de ser pré-candi-
dato.  Não é fácil, mas, mais do 
que nunca eu tenho a certeza 
de que estou do lado certo, ao 
lado do povo”, fi nalizou.

FOTO: DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA
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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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2408-3955

VENDA
ASSOBRADADO CASAS APARTAMENTOS APARTAMENTOS APARTAMENTOS SOBRADOS

VL.  FLÓRIDA – Rua João 
Romano – casa 03 – 1 DORM, 
COZ, WC E LAVANDERIA. 
R$ 350,00.

VL.  BARROS  –  Rua  Dor is 
Guimarães – casa 01 – 1 DORM, 
SALA, COZ, WC E LAVANDERIA. 
R$ 650,00.

JD. ADRIANA – Rua Conceição 
dos Ouros – casa 02 - 1 DORM, 
COZ, WC E LAVANDERIA. 
R$ 680,00.

PIMENTAS  – Rua Estevam 
Tavares – casa 03 – 1 DORM, 
COZ, WC, LAVANDERIA E 1 
VAGA DE GARAGEM. R$ 570,00

ASSOBRADADO 

TABOÃO – Rua Sebastião D’Oeste 
2  DORMS,  SALA,  COZ,  WC, 
LAVANDERIA C/ WC, QUINTAL E 
2 VAGAS DE GARAGEM. R$ 1.250,00.

JD. ROSA DE FRANÇA – Rua Salvador 
D’Agostinho – 2 DORMS, SALA, COZ, 
2 WC’S, LAVANDERIA, QUINTAL, 
EDÍCULA C/ 2 CÔMODOS, WC, 
VARANDA E 3 VAGAS DE GARAGEM. 
R$ 1.400,00.

VL. ZANARDI – Rua Joaquim Moreira 
2 DORMS, SALA, COZ, WC, 
LAVANDERIA E 1  VAGA DE 
GARAGEM. R$ 700,00.

JD. ALBERTINA – Rua Manga - 02 
DORMS,  SALA,  COZ,  WC, 
LAVANDERIA E 1 VAGA DE 
GARAGEM. R$ 970,00.

JD. STA. BARBARA – Rua Hélio Arrelaro 
2 DORMS, SALA, COZ, 2 WC’S, 
LAVANDERIA  E  1  VAGA  DE 
GARAGEM. R$ 1.100,00.

APARTAMENTOS 

CENTRO – Rua Arminda de Lima 
2 DORMS, SALA, COZ, WC, 
LAVANDERIA, SACADA, 1 DORM 
C/ WC NOS FUNDOS E 2 VAGAS 
DE GARAGEM. R$ 1.600,00

ITAPEGICA – Rua Argentina 
3 DORMS, SALA C/ 2 AMB, 
COZ, 2 WC’S, LAVANDERIA E 
2 VAGAS DE GARAGEM. 
R$ 1.500,00.

VL.  BARROS  –  Rua Inglaterra 
3 DORMS (1 SUÍTE), SALA C/ 2 AMB, 
COZ, WC, LAVABO, LAVANDERIA E 
2 VAGAS DE GARAGEM. R$ 1.900,00.

CIDADE MAIA – Rua Máximo Gonçalves 
2 DORMS, SALA C/ 2 AMB, COZ, 
DESPENSA, WC, LAVADO, QUINTAL 
C/  GRAMADO E 4  VAGAS DE 
G A R A G E M .  R $  3 . 0 0 0 , 0 0 .

KITSNETS Centro – Cond. Monte 
Carlo Rua Cerqueira César 
1 dorm e wc. R$ 430,00 à 
R$ 650,00 + cond.

C O N D .  R E S .  S T A .  M E N A 
JD. STA. MENA – Rua Dom Macedo 
da Costa – 1 DORM, SALA, COZ, 
WC, LAVANDERIA E 1 VAGA DE 
GARAGEM. R$ 700,00 + COND.

Cond. Sta. Catarina – Pq. Cecap
Rua rubens henrique picchi 
2  dorms,  sala,  coz,  wc, 
Lavander ia  e  1  vaga de 
Garagem. R$ 850,00 + cond

Ed.  Guaratuba  –  Vl . Augusta 
Av. Pres. Humberto de alencar castelo 
Branco – 3 dorms, sala c/ 2 amb., 
Coz planejada, 2 wc’s, Lavanderia e 
1 vaga de garagem. R$ 900,00 + cond.

PQ. CONTINENTAL II – Av. Maria 
Gebin de Moraes – 2 DORMS, 
SALA, COZ, 2 WC’S, LAVANDERIA 
E 2 VAGAS DE GARAGEM. 
R$ 1.300,00.

SALAS COMERCIAIS 

COND. RESIDENCIAL AMÉRICAS 
JD. BOM CLIMA – Rua Araruna – 3 
DORMS, SALA, COZ, SACADA, WC, 
LAVANDERIA E  1  VAGA DE 
GARAGEM. R$ 1.200,00 + COND.

C O N D .  M A N H AT TA N  –  G O P O Ú VA 
Rua Dr. José Mauricio de Oliveira – 2 DORMS, 
SALA, COZ, WC, LAVANDERIA E 1 VAGA 
DE GARAGEM. R$ 1.200,00 + COND.

COND. PQ. VENTURA – JD. FLOR DA 
MONTANHA – Av. Bartolomeu de Carlos 
3 DORMS (1 SUÍTE), SALA C/ SACADA 
GOURMET, COZ, WC, LAVANDERIA E 
2 VAGAS DE GARAGEM. R$ 2.000,00 
+ COND.

COND. MONTE LIBANO – CENTRO 
Rua Sold. Brasilio Pinto de Almeida 
4 DORMS (2 SUÍTES), SALA, COZ 
PLANEJADA, 2 WC’S, LAVANDERIA, 
SACADA E 3 VAGAS DE GARAGEM. 
R $  2 . 5 0 0 , 0 0  +  C O N D 

Ed. Mercure - Centro Rua Barão de 
Mauá – possui área de 40m² c/ 2 salas, 
recepção c/ wc e 1 vaga de garagem. 
R$ 1.300,00 + cond.

CENTRO 
Rua Dr Ângelo de Vita 
Rua Dr. Ramos de Azevedo 
Rua Dom Pedro II 
Rua Arturo Fogoso Nieves 
Rua Luiz Gama.

BAIRRO 
Av. Emilio Ribas (Edifício Dubai) 
Av. Tiradentes 
Av. Salgado Filho 
Av. Armando Bei 
 

SALÕES CENTRO 
Rua Cerqueira César 
Rua João Gonçalves 
Rua Luiz Faccini  - Av. Paulo Faccini.

SALÃO COMERCIAL – JD. PRES. 
DUTRA – Av. Papa João Paulo I 
Possui Área de 250m² - R$ 3.500,00.

S A L Ã O  C O M E R C I A L  –  C E N T R O 
Rua Sete de Setembro – ÁREA TOTAL 
DE  746,05M²  -  TÉRREO  C/  327,30M² 
C/ 2 WC’S E COZ, 1º ANDAR C/ 327,30M² 
C/ 2 WC’S E SUBSOLO C/ 91,45M². R$ 27.000,00.

SALÕES BAIRRO 
Rua São Judas Tadeu 
Av. Monteiro Lobato 
Rua Mogi das Cruzes 
Rua Sold. Romeu Cocco.

IMÓVEIS COMERCIAIS

K I T  N E T  –  C E N T RO 
R$ 160.000,00, REF: “3328”.

PQ. RENATO MAIA – 02 DORMS, 
01 VAGA, R$ 210.000,00, 
REF: “2896”. 

ITAPEGICA – 02 DORMS, 01 VAGA, 
R$ 210.000,00, COND. R$ 150,00, 
REF: “3105”.

VL. CAMARGOS – 77 M² - 
03 DORMS (01 SUÍTE), 01 VAGA, 
R$ 320.000,00, REF: “3270”.

 
COND. SUPERA – 86 M², 03 DORMS 
( 0 1  S U Í T E ) ,  0 2  V A G A S , 
R$ 560.000,00, REF: “3268”.

BOM CLIMA – 02 DORMS, 
01 VAGA, LAZER COMPLETO, 
R$ 235.000,00, REF: “3287”

M O B I L I A D O  –  0 1  D O R M , 
01 VAGA, AR-CONDICIONADO, 
SACADA, R$ 225.000,00, REF: “3286”.

GOPOÚVA – 03 DORMS (01 SUÍTE), 
02  VAGAS,  R$  340 .000 ,00 , 
REF: “3311”.

COND. SUPERA – 128 M² 
03 SUÍTES, SALA 02 AMBS 
C/ SACADA GOURMET, 
03 VAGAS, R$ 710.000,00, 
REF: “3170”.

OPORTUNIDADE – COND. HELBOR 
CARPE DIEM – 116 M², 03 DORMS 
(01 SUÍTE), SALA 02 AMBIENTES 
C/ SACADA GOURMET, 02 VAGAS, 
R$ 650.000,00, REF: “2983”.

 
PQ. CECAP – COND. ALAGOAS 
R$ 212.000,00, REF: “3353”.

J D .  P A R A V E N T I 
02 DORMS, 01 VAGA, 
R$ 210.000,00, REF: “3029”

COND. PIAZZA DELLA FONTANA 
G O P O Ú VA  –  0 3  D O R M S 
(01 SUÍTE), SALA C/ SACADA, 
01 VAGA, R$ 330 .000 ,00 , 
REF: “3100”.

JD. DAS FLORES – MACEDO 
03 DORMS (01 SUÍTE), 
SALA 02 AMBS C/ SACADA, 
L A Z E R  C O M P L E T O , 
R$ 320.000,00, REF: “3181”.

C E N T R O  –  0 3  D O R M S 
(01 SUÍTE), SALA 02 AMBS 
C/ SACADA, 01 VAGA, LAZER 
COMPLETO. R$ 320.000,00, 
REF: “1733”.

V L .  A U G U S TA  –  0 3 D O R M S 
(01 SUÍTE) SALA 02 AMBIENTES, 
C O Z I N H A ,  0 1  V A G A , 
R$ 285.000,00, REF: “2948”.

JD. STA CLARA – 03 DORMS, 
SALA 02 AMBS, COZINHA, 
WC, 01 VAGA, R$ 258.000,00, 
REF: “3062”.

VL. MOREIRA – 02 DORMS, 
190 M² DE TERRENO, 
R$ 330.000,00, REF: “3259”

 
S O B R A D O   C O M L 
RUA CLAUDINO BARBOSA 
MACEDO – R$ 450.000,00, 
REF: “3362”

SOBRADO COML 
AV. DR. RENATO DE ANDRADE MAIA 
03 DORMS (02 SUÍTES), SALA 
02 AMBS, COZINHA, 03 VAGAS, 
R$ 640.000,00, REF: “2359”.

COND. SAN REMO – MACEDO 
Av. Monteiro Lobato – 2 DORMS, SALA, 
COZ, 2 WC’S, LAVANDERIA, SACADA 
E 1 VAGA DE GARAGEM. R$ 950,00 
+ COND.

COND. EVERY DAY  – 80 M² 
03 DORMS (01 SUÍTE), 02 VAGAS, 
R$ 520.000,00, REF: “3200”

C O N D .  P Q .  D O  S O L 
PONTE GRANDE – 03 DORMS 
( 0 1  S U Í T E ) ,  0 1  VAG A , 
R$ 340.000,00, REF: “3152”.

 
ED. FLAMBOYANT -   89  M², 
MOBILIADO, 03 DORMS (01 SUÍTE), 
01 VAGA, DEPÓSITO, R$ 480.000,00, 
REF: “3186”.

VL. FÁTIMA – 66M², 02 DORMS 
(01SUÍTE), 01 VAGA, R$ 258.000,00, 
REF: “3088”.

C O N D .  M A I S O N  V E R D E  M A I A 
130 M², 03 DORMS (02 SUÍTES), 
S A L A  0 2  A M B S  C /  S A C A D A 
GOURMET,  02  VAGAS,  LAZER 
COMPLETO. R$ 790.000,00, REF: “1117”.

VL. ROSÁLIA – 80M² - 02 DORMS, 
SL 02 AMBS, COZ, WC, 01 VAGA, 
R$ 230.000,00, REF: “3377”.

C O N D .  V I A N A  –  V L .  R I O 
03 DORMS (01 SUÍTE), 02 VAGAS, 
R$ 540.000,00, REF: “3271”.

I N O C O O P  -   R E F O R M A D O 
03 DORMS (01 SUÍTE), SALA E 
COZINHA AMPLA, CHURRASQUEIRA, 
01 VAGA, R$ 330.000,00, REF: “3308”.

SOBRADOS

JD. AMÉRICA/BELA VISTA 
0 2  D O R M S ,  0 1  VA G A , 
R$ 270.000,00, REF: “3289”.

L I N D O  –  J D .  S T A .  C L A R A 
03 DORMS (01 SUÍTE COM HIDRO), 
0 8  VA G A S ,  R $  5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , 
REF: “1623”.

Ó T I M O  S O B R A D O 
JD. PARAVENTI – 04 DORMS, 
S A L A ,  C O Z I N H A ,  C O PA , 
WC, 02 VAGAS, R$ 450.000,00, 
REF: “2903”.

IMÓVEIS COMERCIAIS

 
S A L A  C O M E R C I A L 
CENTER II – CENTRO -  32 M², 
R$ 250.000,00, REF: “2639”.

GALPÃO – JD. MARIA DIRCE 
PRÓX. ROD. DUTRA – TERRENO 
280 M² E 350 M² ÁREA CONSTRUÍDA, 
R$ 450.000,00, REF: “021”.

G A L P Ã O  –  C U M B I C A 
TERRENO DE 5.580 M² E ÁREA 
CONSTRUÍDA DE 3.582 M², 
REF: “3240”.

GALPÃO – MACEDO 
600 M² - R$ 850.000,00, 
REF: “3372”.

TERRENO 
T E R R E N O  C O M L 
VL. AUGUSTA – AV. GUARULHOS, 
PRÓX. SUPER. LOPES - 1.500 M² - 
R$ 4.700.000,00, REF: “3064”.

T E R R E N O  C O M L  –  6 X 2 2 
RUA NOSSA SENHORA MÃE DOS 
HOMENS -  R$  430.000,00, 
REF: “3242”.

T E R R E N O  –  2 0 X 4 2 
JD. SÃO JOÃO – R$ 500.000,00, 
REF: “3354”.

JD. COCAIA – Rua João Rossi 
fundos - 1 DORM, SALA, COZ, WC 
E LAVANDERIA. R$ 550,00.

CENTRO – Rua Arturo Fogoso Nieves 
2 DORMS, SALA, COZ, 2 WC’S, 
SÓTÃO, LAVANDERIA E 2 VAGAS 
DE GARAGEM. R$  1.500,00.

VL. DAS PALMEIRAS – Rua Dona Antônia 
3 DORMS (1 SUÍTE), SALA, COZ, WC, 
L AVA N D E I R A  E  3  VA G A S  D E 
GARAGEM. R$ 1.700,00.

COND. EDIF. ADRIANA – CENTRO 
Rua Doutor Nilo Peçanha – 1 DORM, 
SALA, COZ, WC, LAVANDERIA E 
1 VAGA DE GARAGEM. R$ 950,00 
+ COND.

Cond. Parque  Res idence 
Jd. Flor da Montanha – Rua Dona 
Tecla – 2 dorms (1 suíte), sala, 
Coz, wc, lavanderia, sacada e 
1 vaga de garagem. R$ 1.250,00
+ cond.

COND. BEM QUERER – VL. ENDRES 
Rua Endres – 3 DORMS (1 SUÍTE), 
SALA, COZ, 2 WC’S, LAVANDERIA, 
SACADA E 1 VAGA DE GARAGEM. 
R$ 1.650,00 + COND.

ASSOBRADADO – PONTE GRANDE 
Rua Soldado Benedito Esteves da 
Silva – casa 01 – 2 DORMS, SALA, 
COZ, WC E LAVANDERIA R$ 750,00.

VL. FLÓRIDA – Av. Comendador 
Wilson Talarico – casa 02 - 1 DORM, 
SALA, COZ, WC E LAVANDERIA. 
R$ 700,00.

JD. IPORANGA – Rua Dr. Osires Mario 
Guida – 2 DORMS, SALA, COZ, WC, 
LAVANDERIA  E  1  VAGA  DE 
GARAGEM. R$ 900,00.

JD. AMÉRICA – Rua José 
Lins do Rego – 2 DORMS, 
SALA, COZ, WC, LAVABO, 
LAVANDERIA, SACADA E 2 
VAGAS DE GARAGEM. 
R$ 1.300,00.

VL. BARROS – Rua Aparecida de 
Goiânia – 03 DORMS, SALA, COZ, 
2 WC’S, LAVANDERIA E 6 VAGAS DE 
GARAGEM. R$ 1.400,00.

COND. SOIMCO – CENTRO – Rua 
Capitão Teófilo – 3 DORMS, SALA, 
COZ, 2 WC’S, LAVANDERIA E 1 VAGA 
DE GARAGEM. R$ 1.000,00 + COND.

 
COND. ESSENCE - JD. ZAÍRA 
03 DORMS (01 SUÍTE), 02 VAGAS, 
R$ 480.000,00, REF: “3248”.

GOPOÚVA – 02 DORMS (01 SUÍTE), 
0 1  VAG A ,  R $  2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 , 
REF: “3379”.

GOPOÚVA  - COND. ITÁLIA 
02 DORMS, 01 VAGA, 
R$ 195.000,00, REF: “2361”.

CIDADE MARTINS – 03 DROMS 
( 0 1  S U Í T E ) , 0 3  VA G A S , 
R$ 360.000,00, REF: “3402”.



VENDA VENDA VENDA

M A C E D O  –  R $ 
1 6 5 . 0 0 0  -  ( R E F  - 
0 4 )  1  –  D O R M I T O -
R I O ,  S A L A  2  A M B S , 
C O Z ,  1  V A G A  O P -
C I O N A L  PA R A  -  2 
D O R M T S  A / C  –  F I -
N A N C / F G T S

C A S A  -  G O P O U V A  – 
R $  2 6 5 . 0 0 0  -  ( R E F 
-  0 4 )  2  –  D O R M I -
T O R I O S ,  S A L A  2 
A M B S ,  C O Z ,  2  V A -
G A S  A / C  –  F I N A N C /
F G T S

A P T O  -  G O P O U V A  – 
R $  2 0 5 . 0 0 0  –  C O M 
7 0  -  M T S  -  ( R E F  -  0 2 ) 
2  –  D O R M I T O R I O S , 
S A L A  2  A M B S ,  C O Z , 
1  V A G A  A / C  –  F I -
N A N C / F G T S

A P T O  -  V I L A  A U -
G U S TA  –  R $  5 9 5 . 0 0 0 
–  C O M  -  1 0 0  -  M T S  - 
( R E F  -  0 2 )  3  -  D O R -
M I T O R I O S  1  -  S U I -
T E ,  S A L A  2  A M B S 
C O M  S A C A D A  G U R -
M E T,  C O Z ,  2  VA G A S 
A / C  –  I M O V E L  -  VA -
L O R

A P T O  -  P R O X  S H O -
P I N G  M A I A  –  R $ 
2 2 0 . 0 0 0  –  ( R E F  -  0 )
2 –  D O R M I T O R I O S , 
S A L A  2  A M B S 
C O M  S A C A D A , 
C O Z ,  1  VA G A  C O M 
P L A N E J A D O S . A / C  – 
F I N A C / F G T S

T E R R E N O  –  J D  P R E -
S I D E N T E  D U T R A  -  R $ 
2 5 0 . 0 0 0  –  ( R E F  -  0 ) 
TO P O G R A F I A  P L A -
N A ,  M U R R A D O,  E S -
C R I T U R A .

C A S A  -  T E R R E A  - 
PA R Q U E  C O N T I N E N -
TA L  I I  –  R $  3 5 0 . 0 0 0 
( R E F  –  1 2 )  3  – 
D O R T M S  1  S U I T E , 
S A L A  2  A M B S ,  C O Z , 
2  VA G A S .  A / C  –  F I -
N A C / F G T S  

A P T O  -  P T O X  -  S H O -
P I N G  M A I A  –  R $ 
1 8 0 . 0 0 0  ( R E F  - 0 7 ) 
2  –  D O R T M S ,  S A L A 
2  A M B S  C O M  S A C A -
D A ,  C O Z ,  1  VA G A . 
A / C  –  F I N A C /
F G T S  

APTO – ALAMEDA 
YAYA- R$ 175.000 (REF 
– 07) 1 – DORTM, SALA 
2 AMBS, COZ, 1 VAGA. 
A/C – FINAC/FGTS

APTO - PROX PREFEI-
TURA - R$ 165.000 
( VAGO) - (REF -0) 2 
- DORMTS, SALA 2 
AMBS, COZ, A/C - FI-
NAC/FGTS

APTO - ANEL VIÁ-
RIO - VILA AUGUSTA 
- R$ 205.000 ( VAGO) 
- (REF - 0) 2 DORMTS, 
SALA 2 ABMS, COZ, 1 
VAGA, ELEVADOR POR 
24 HORAS A/C FINSC/
FGTS

A P T O  –  AV.  S A L G A -
D O  F I L H O  –  V L  R I O 
–  R $  1 . 0 0 0  2  -  D O R -
M T S ,  S A L A ,  C O Z ,  1 
VA G A  I P T U / C O N D  – 
I N C L U S O 

C A S A  P R O X  S H O -
P I N G  M A I A  –  R $ 
8 0 0 . 0 0  1  -  D O R M T, 
S A L A ,  C O Z ,  1  VA G A

LOCAÇÃO

Para vendas e locação de imóveis.
Obrigatório CRECI.

Enviar curriculum para
david@metropoleimoveis.com
ou pessoalmente na imobiliária

CONTRATA 
CORRETORES

Av. Nova Taboão, 347 - Jd Nova Taboão
Cep: 07141-040 - Guarulhos - SP

11 2401-0400
Creci. 30.161-J 
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Tite tem crédito
Tite e sua comissão técnica fo-

ram a melhor coisa que aconteceu 
ao futebol brasileiro após o 7x1 
para a Alemanha, em 2014. O trei-
nador deu cara nova a uma equipe 
desacreditada, ferida mortalmente 
e sem poder de reação em campo. 
Com Dunga caminhávamos com di-
fi culdades na eliminatória, correndo 
sérios riscos de não ir à Copa.

Se alguém tinha crédito com 
a torcida para errar, era Tite, e ele 
errou. Errou na sua insistência com 
Gabriel Jesus, inventou as desculpas 
mais diversas para justifi car a pre-
sença em campo de um centroavan-
te que pouco produziu nos cinco jo-
gos que disputou no mundial.

Errou também na coerência do 
discurso e ao demorar nas substi-
tuições de jogadores que não cor-
responderam, Paulinho, Neymar e 
Willian não entraram em campo, 

ARTIGO
Luiz Fernando 
Mendroni Gerardi
jornalista e designer gráfi co. 
Foi assessor de imprensa de jogadores e técnicos 
de futebol e trabalhou no Lance! e Diário de S. Paulo. 
Atualmente trabalha no jornal Valor Econômico.

Felipe Luís fez grandes partidas e 
ainda assim perdeu o lugar para 
Marcelo, que jogou com medo de ar-
riscar e foi burocrático.

Mas nada disso foi motivo para 
a eliminação, como disse o espa-
nhol Arbeloa, “você só percebe o 
quanto Casemiro é bom quando não 
tem ele”. O volante fez muita falta, 
deixou o meio-de-campo brasileiro 
órfão na criação e no desarme e os 
belgas aproveitaram. Fernandinho 
errou os poucos lances que tentou, 
deu espaço para De Bruyne, Lukaku 
e Hazard e não teve ajuda de Pauli-
nho para brecar o excelente time da 
Bélgica, terceira no ranking da Fifa.

Tite tem crédito e deve continu-
ar no comando da Seleção, apren-
der com os erros, confi ar mais no 
grupo e não nas individualidades 
e preparar o Brasil para a Copa de 
2022, no Qatar.

Façam suas apostas
Inglaterra, França, Bélgica e Croácia nas semifi nais. A Copa se de-

senhava para jogos de imposição física e bola aérea, mas com Suécia e 
Rússia eliminadas, apenas a Inglaterra marca mais forte e aposta no jogo 
aéreo.

França, Bélgica e Croácia são equipes técnicas, mas que transpiram 
muito na hora de defender. Modric é um jogador fantástico, carrega os 
croatas como pode, mas a força coletiva e a qualidade de craques como 
Mbappé, Griezman, Hazard e De Bruyne fazem de França e Bélgica as 
grandes atrações dessa Copa. Como os dois se enfrentam em umas das 
semis, seria legal uma fi nal inédita entre equipes sem título mundial. 
Bélgica contra Croácia seria a fi nal do futebol de melhor qualidade nessa 
Copa do Mundo.

TODA 2ª FEIRASEÇÃO DE ESPORTE

ANUNCIE
AQUI 97380-768597380-7685
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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

DA REDAÇÃO  - No próximo 
domingo (15) o New Kaba-
la recebe grupos de samba 
e pagode a partir das 15h 
para a tradicional “Batu-
cada Certa”. Seis grupos 
do gênero se apresentarão 
enquanto o público pode 
apreciar o cardápio da casa. 

Entre os músicos estão 
Na Palma da Mão, grupo da 
Casa Verde que faz a famosa 
roda de samba, com suces-
sos do samba raiz e músicas 
próprias como “Pra Oxossi 
Dançar”; os guarulhenses do 
Grupo Nova Feição, que se 
apresentam mais uma vez 
na casa e trazem sucessos do 
gênero e “Tão Apaixonado”, 
música autoral da banda; 

‘Batucada Certa’ recebe grupos de 
samba e pagode neste domingo

o Grupo Tô Curtindo, que 
volta ao Kabala para tocar 
os sucessos “Altos e Baixo” 
e “É só você”.  O DJ Korin-
ga, Rick e DJ Puff também 

esquentam as pistas para a 
galera da casa.

A casa noturna de sho-
ws, o New Kabala, conta 
com pista, mezanino e deck 

em clima animado. Confi -
ra a programação comple-
ta dos shows no Facebook: 
https://www.facebook.com/
Kabala1000/.

Serviço:
Data: Domingo (15)
Local: New Kabala - 
Avenida Paulo Faccini, 
205 – Centro - Horário: 15h

 FOTOS: DIVULGAÇÃO



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
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parte do
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empresa

Ir, em
inglês
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(abrev.)
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em inglês

Senhor
(abrev.)

Saudação
de cha-

mamento

Alucinó-
geno da
geração
hippie

Sandro
Dias,

skatista
paulista

Cadela da
TV e do
Cinema

Todavia;
entretanto

610, em
algarismos
romanos

Íon com
carga

negativa
(Quím.)

Sufixo de
"malícia"

Calunia 
publica-
mente
(fig.)

Angenor 
de Oliveira:
o Cartola

(MPB)

Quimérico
(o conto)

Eu, em
italiano

Estrela de
fraca lumi-
nosidade
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a cada 12 meses

Pequenos e estreitos
rios amazônicos

Experimento anar-
quista no município
de Palmeira (PR),
fundado em 1890 Está aí (pop.)

Em (?):
distraído

(pop.)

Pequeno
réptil

insetívoro,
que anda

pelas
paredes
da casa
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área mais
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Que tem
grande
brilho

É formado
por gás
disperso

em um só-
lido ou em
um líquido

Cálcio
(símbolo)

Monograma
de "Tânia"

Magos;
pajés

Quanto
Vesti-

mentas
invernais

Nome técnico
da pilha "palito"

"Cinquenta (?) de
Cinza", best-seller

O do caipira é mar-
cado pelo "R" (pl.)

Situação decretada por governos em que
há suspensão temporária de direitos

constitucionais

AE
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ORBITAMAD
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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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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 
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ções liliputianas, as pessoas 
consomem menos, gastam 
menos, poluem menos. Pare-
ce perfeito, e o planeta agra-
dece, mas, na hora H, a mu-
lher desiste de acompanhá-lo 
na aventura e deixa o perso-
nagem de Damon na mão.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PEIXES: Bom aspecto astral para novos empreendimentos imobiliários. Falta 
de constância poderá prejudicar seus objetivos financeiros e profissionais. 
Dê mais atenção aos assuntos relacionados com as pessoas de sua família.
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por amigos do ator. Down-
sizing, de Alexander Payne, 
e Suburbicon, de George 
Clooney. Nenhum dos dois é 
100%, mas apresentam cer-
tas qualidades.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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)

variedades
Sexta-feira, 22 de dezembro de 201714

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 MAR.
20 ABR.

21 ABR.
20 MAI.

21 MAI.
20 jUN.

21 jUN.
21 jUL.

22 jUL.
22 AGO.

23 AGO.
22 SET.

23 SET.
22 OUT.

23 OUT.
21 NOV.

22 NOV.
21 dEz.

22 dEz.
20 jAN.

21 jAN.
19 fEV.

20 fEV.
20 MAR.

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

Suburbicon – Bem-Vindos ao 
Paraíso analisa o racismo

DiVUlgAçãO

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

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

 Em Downsizing, Damon 
faz um homem insatisfeito 
com sua vida. Ele ouve falar 
de um experimento de mi-
niaturização de pessoas que 
está sendo feito por cientistas 
nórdicos. Reduzidas a propor-
ções liliputianas, as pessoas 
consomem menos, gastam 
menos, poluem menos. Pare-
ce perfeito, e o planeta agra-
dece, mas, na hora H, a mu-
lher desiste de acompanhá-lo 
na aventura e deixa o perso-
nagem de Damon na mão.
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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-
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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: Fará um dia sem muitas mudanças nos aspectos 
negativos. Vai se mostrar mais corajoso. Não se deixe 
abalar por pequenos problemas.

TOURO: Você tende a demonstrar certa tensão no que 
tange a possessividade infl uenciado Urano. Suas habilida-
des para lidar com situações capciosas serão elevadas.

GÊMEOS: Terá vantagem em negociações sendo infl uen-
ciado por Mercúrio, porém Júpiter lhe trará à tona alguns 
pensamentos que lhe perturbarão. 

CÂNCER: A sua afetuosidade tende a ser exaltada por Sa-
turno e com isso pode angariar novos resultados. Eventos 
intermitentes de melancolia podem lhe surpreender.

LEÃO: Se apresentará forte como um digníssimo fi lho 
do fogo emanando energia e poder. Demonstrará alguns 
gestos de egoísmo.

VIRGEM: Liberdade será uma palavra que estará presente 
uma boa parte do tempo no seu dia, já que Vênus infl uen-
ciará negativamente nas suas decisões.

LIBRA: Aspectos diplomáticos se farão necessários, mas 
para tanto precisará abandonar um pouco seu orgulho. 
Você consigará despertar a sociabilidade.

ESCORPIÃO: Manifestará longa admiração por pequenos 
gestos, o que lhe trará parcimônia e iluminará seu discer-
nimento sobre determinados assuntos.

SAGITÁRIO: Confi ança e credo só serão possíveis caso o 
otimismo desperte de dentro de você, os exageros que lhe 
circundam são seriamente críticos.

CAPRICÓRNIO: Dia provavelmente de perdas fi nanceiras 
consideráveis, muito infl uenciado por um pensamento 
furtivamente ganancioso. 

AQUÁRIO: As nuvens da imaginação se abrirão em sua 
frente graças a uma forte energia de Urano que lhe prote-
ge de bloqueios na criatividade. 

PEIXES: Grandes perspectivas para o dia no que tange o 
relacionamento, diferentemente do que ocorrerá com as 
fi nanças.
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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)

‘Férias no Butantan’ traz atividades 
interativas com réplicas de mosquitos
DA REDAÇÃO - Experimentar o 
traje especial usado pelos fun-
cionários do Butantan na pro-
dução de vacinas, conhecer de 
perto réplicas de mosquitos 
transmissores de doenças ou 
ainda participar da atividade 
“mão na cobra” são algumas 
das experiências que as crian-
ças poderão vivenciar nessas 
férias de julho, durante a pro-
gramação do “Férias no Bu-
tantan”. O projeto ainda trará 
capoeira, teatro itinerante, 
brincadeiras, observação de 
pássaros e de corujas.

Serão 30 atividades acon-
tecendo simultaneamente 

Programa Coração Sertanejo com Eduardo de Moura
De segunda às sexta das 20:00 às 22:00h

Ouça, participe 9-4119-5830

Rádio Raiz Fm 93,3

no parque do instituto, todas 
de graça. A programação vai 
até o dia 14, sempre no perí-
odo entre 10h e 18h30. 

Nesta edição, o projeto 
faz parte do programa “100 
Anos da Gripe Espanhola – 
Imagine o Mundo sem Va-
cinas” e visa difundir, por 
meio de atividades lúdicas, 
a ciência e a educação sobre 
a importância das vacinas 
para a saúde pública.

Alguns dos destaques do 
projeto fi carão por conta das 
atividades livres. Na ativida-
de “Vestindo-se para traba-
lhar no Butantan”, as crian-

ças poderão experimentar 
os EPIs (Equipamentos de 
Proteção Individual) usados 
pelos colaboradores que atu-
am na produção de vacinas e 
receberão explicações sobre 
a importância de cada item 
obrigatório no traje. 

A produção é um dos se-
tores com rígidas normas de 
segurança no Butantan, para 
poder garantir o padrão de 
qualidade das vacinas.

Confi ra a programação 
completa no site http://www.
butantan.gov.br/ferias/Pagi-
nas/default.aspx/Paginas/de-
fault.aspx.

FOTO: DIVULGAÇÃO/INSTITUTO BUTANTAN
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EMPREGOS                                                    

Contrata                                                    

AUX. LIMPEZA
Limpador de Vidro e pisci-
na  enviar CV. p/ adm.ebda@
gmail.com

94745-7749
5583-2905

IMÓVEIS                                                     

Aluga-se                                                    

QUARTO P/ RAPAZES
Fone para Contato 2304-
6721/ 97408-0447 whats.

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

Vende-se                                                    

TERRENO 25X15
c/ 2 casas , Vila Mazzei. Dir. c/ 
própr. F.: 2203-3049

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 
www.cooperterrahabitacio-
nal.com.br

CARAGUÁ/MARTIN DE SÁ
Urgente Apto! Mobiliado, pisc, 
churrasq só R$90 mil. F:(12) 
3882-2020/(12) 98154-4863 
whats.

VENDA - ALUGA
Escritório decorado, 2 Salas, 
1sala de espera, coz.planeja-
da, ar cond. 53Mts² Edi� cio. 
Center III Av. Silvestre Vascon-
celo Calmon. F: 97164-9190 
(Whats)/ 2086-8931. Venda R$ 
260 Mil  Aluguel R$ 1.200 Mil.

VENDO 2 CASAS
Jd. Das Nações,1º Casa c/ 3 
dorms., sla.,coz.,wc,gar e lav. 
nos fundos 2ºc/2 dorms.,sla., 
coz.,wc e quintal entrada Ind. 
F.: 96245-8315/2303-0024

Sítios & Chácaras                                           

REPRESA NAZARÉ PTA.
Terreno 1000m² entrada R$ 15 
mil + 50x R$ 900,00 e Chácara 
c/ casa. Preço a combinar F: 
2231-0777/ 99935-6619 Vivo

TERRENO P/CHACARÁ
Nazaré Paulista próx. ao as-
falto, comercios, escolas, pes-
queiros e represas R$ 14.900 
a vista ou R$ 7.900 Entrada 
+ Saldo até 12x. (11)  97434-
5460 whats.

NEGÓCIOS                                                    

Dinheiro

COTA CONTEMPLADA
Crédito Imobiliario R$ 400 Mil 
, Quero R$ 48 Mil  + Divida (11) 
98304-5848

APROVO CRÉDITO
com ou sem restrição aumen-
te seu score. F.: 4211-1400

Oportunidades                                               

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

NECESSITO
Dividir/ Locar espaço em Ar-
mazém, acima de 250mts² 
que possa descarregar carre-
ta. F.: 94738-3639

PASSO O PONTO
Loja de roupa, Av. Jucelino 
3.820 Pimentas. F.: 98579-
0820 c/ Gil

COMPRA/ VENDE
Conserta Ouro,prata, Moedas 
F.: 3255-2272/99986-8823 es-
pinely@espinely.com.br
PASSO PONTO
no Park Center - Cecap F.: 
97614-9507

SERVIÇOS                                                    

Cursos

CURSO DE DETETIVE
Basico e Avançado  Fs. 2776-
4224/ 98216-7936 www.dete-
tivesbrasil.com.br

Relax                                                       

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

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

CAMILA  COROA
Local discreto , R$ 100,00 próx. 
Aeroporto F. 96659-5939 what-
sap.

MASSAGEM TERAPÊUTICA
E Sensual F: 2422-1986/ 97622-
4191 whats, site. www.massagis-
tasguarulhosforman.

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

LOVE GIRLS DRINKS
Um bar diferente c/ Lindas Girls., 
Show todas as sextas as 22hrs.,  
Me add. 95722-0116/ 2488-6966

KEITE
o melhor par de Seios do Rio de 
Janeiro, me Add. Zap. 94295-
5756

THALIA
Massagem Fisioterapeutica e 
Sensual c/Finalização F.: 94325-
6352

AUTOS                                                    

Carros

LICENCIAMENTO
ATRASADO!!!!!
Parcelamos Todos 

os débitos 
do seu veículo

Tels: 2440-6425 ou 4963-0569

ATÉ 12X CARTÃO OU 
18X NO CHEQUE

SAÚDE

PUBLICIDADE LEGAL

IMÓVEL

EMPREGO

CURSOS

94805-7644

ANUNCIE
AQUI

97380-7685

ANUNCIE
AQUI

RELAX

 
Casa comercial no 

Jd Maia p/ reforma com 4 dorm 
sendo 3 suítes- 5 vagas de garagem
terreno 250mts 400 mts de área 

construída R$1.200,000,00 
falar com Alex 97533-1967

 
Casa térrea no Pq Maia

área nobre com 2 dorm suíte 
2 w.c- sala 2 amb- coz- quintal com 

edícula- 3 vagas de garagem 
R$2.800,00 falar com 
Felipe 94024-7219

VENDA

LOCAÇÃO

E AGORA, JOSÉ?v

11

TRABALHE EM CASA

ATENDEMOS DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08H30 AS 18H10

3508-8616

- PARA AMBOS OS SEXOS

- SEM EXPERIÊNCIA

- PARA TODAS AS IDADES

- ACIMA DE 18 ANOS

-ÓTIMA RENDA EXTRA
ENVIAMOS TODO MATERIAL 

ATÉ A SUA PORTA

ETIQUETADOR E ENVELOPADOR

Ganhos iniciais de R$

3.850,00

Basta ter 2h livres por dia. 
Pode ser feito nos finais de 

semana ou nas horas 
livres do seu dia.

TRABALHO MUITO SIMPLES E MANUAL 

NÃO É
VENDAS

LIGUE

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644
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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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