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Disque-Denúncia Por isso a Prefeitura fornece a R$ 0,50, possibilitando às
pessoas se aquecerem e se alimentarem”, Alex Viterale, 
secretário de Desenvolvimento e Assistência Social
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NA COPA

Concurso a rua mais bonita da
Copa do Mundo Guarulhos Regulamento 
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Rua João Rossi, no Cocaia, vence concurso ‘Folha na Copa’

                                         

Comissão da Saúde da nota 10 a instituto
com intervenções e R$ 3 milhões em protestos
Grupo classifi cou Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) com nota máxima para administrar 
Hospital Pimentas Bonsucesso, mesmo empresa possuindo 368 títulos protestados e intervenções em unidades que administra

Pág. 4

França bate a Croácia e vence sua segunda Copa do Mundo Pág. 7

Seleção francesa venceu por 4 a 2 e se consolidou entre as potências do futebol mundial se igualando a uruguaios e argentinos em número de títulos

B

Pág. 6
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-0,86%
R$ 3,85

-0,05%
R$ 4,50
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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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Pietá é cotado ao 
governo paulista
O ex-prefeito de Guarulhos, Elói Pietá, pode ser o candidato do Partido dos 
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Acesso a capital
e fi nanciamento
de seu negócio

Uma das maiores barreiras 
para o empreendedorismo no 
Brasil e no mundo é, sem dúvi-
das, o levantamento de capital. 
Investimento fi nanceiro é neces-
sário na grande maioria das em-
presas, seja para desenvolver um 
produto, investir em publicidade, 
contratar time ou pagar os cus-
tos operacionais da companhia. 
Quanto de capital é preciso? 

Vale a pena pegar uma dívida ou 
vender participação da empresa 
(“Equity”)? Como é esse processo 
de fi nanciamento? Quem pode 
te fi nanciar? Quais instrumen-
tos são recomendados? Essas 
são algumas das perguntas que 
precisam ser respondidas no mo-
mento em que um empreendedor 
decida lançar uma nova empresa.

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

PONTO
DE VISTA

SÃO PAULO - Vista do terraço do Edifício Copan, um importante ponto turístico da capital

RETRATO DO LEITOR   

ANOTE

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

O primeiro passo é entender a 
estrutura de custos da própria em-
presa. Quantas pessoas é preciso 
contratar, quais serviços e forne-
cedores, custos legais de abertu-
ra, entre outros. Entender quanto 
a empresa vai precisar de fl uxo 
de caixa vai impactar todas as 
demais respostas, seja de quem, 
como, quando e quanto capital 
será preciso levantar.

Depois, é importante entender 
as diferentes formas de conseguir 
esse capital. Dívida com banco, 
dívida com outras instituições, dí-
vida com amigos, dívida conversí-
vel em participação, participação 
direta, entre outros. Há dezenas 
de formatos possíveis para conse-
guir esse capital e cada formato é 
ideal dependendo do caso de cada 
empresa. Se é uma empresa com 
alta recorrência de fl uxo de caixa 
e risco baixo, melhor levantar ca-
pital através de dívida. Se é uma 
startup de tecnologia levantando 
capital de um fundo de capital de 
risco (“venture capital”), o forma-
to de dívida conversível é o mais 
aconselhável.

Mas o que é ser bem conecta-
do? Ser bem conectado nada mais 
é que entender como esse merca-
do funciona, entender como os 
fundos de Venture Capital pen-
sam e o que buscam, entender 
como é a melhor forma de abordá-
-los, e entender qual é a melhor 
forma de passar confi ança a eles, 
já que estamos falando de um ca-
pital de risco e o risco é realmente 
relevante.

Caro leitor, envie sua foto para esta seção:        

Ser bem conectado é 
entender como esse 
mercado funciona
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CAUSOS E CAUSAS

Irresponsabilidade. Desrespeito. 
As lambanças jurídicas no país do futebol

Em plena Copa do Mun-
do, após a eliminação do 
Brasil pela Bélgica e de mais 
uma apagada participação 
de Neymar, que de ídolo vi-
rou chacota mundial com 
seu cai-cai, não é que aparece 
o Desembargador do TRF4 
Rogério Favreto com um lan-
ce digno de calar ou revoltar 
qualquer torcida.

Acabou revoltando ao 
entrar num jogo ao qual 
não poderia participar, de-
veria respeitar quem estava 
em campo, no caso as ins-
tâncias superiores e o cole-
giado de seu tribunal que já 
tinham julgado o processo, 
agiu como moleque birrento, 
igual Neymar nos pênaltis do 
PSG, ao reafi rmar sua decisão 
quando confrontado e ques-
tionado de sua competência, 
irresponsável, não se preocu-
pou com as consequências da 
liminar concedida para soltar 
Lula, virou chacota nacional.

A Procuradora Raquel 
Dodge entendeu que o ato 
foi praticado por sentimento 
ou interesse pessoal, denun-
ciando-o por prevaricação, en-
quanto que a Ministra Laurita 
Vaz (STJ) tachou a decisão de 
teratológica, ou seja, monstru-
osa, porque em desrespeito 
às decisões da 8ª Turma do 
TRF4, ratifi cada pela 5ª Tur-
ma do STJ e pelo Plenário 
do STF, destacando que não 
havia fato novo que justifi cas-
se um novo Habeas Corpus, 
pois, como sabido Lula era e 
é pré-candidato a presidência 
da República desde janeiro 

deste ano, havendo o lança-
mento de sua pré-candidatura 
em junho passado, o que não 
justifi cava a intervenção do 
plantonista, aliás, o qual de-
veria se declarar suspeito para 
julgar o caso diante da sua pe-
culiar situação de ex-fi liado do 
PT e do exercício de diversos 
cargos nomeados por indica-
ção deste partido ao qual Lula 
é a maior referência.

Laurita Vaz afi rmou que 
o ato do plantonista causava 
perplexidade e intolerável in-
segurança jurídica e que a li-
minar representava esdrúxula 
situação processual corrigida 
por oportuna intervenção do 
juiz de primeira instância e do 
relator originário do processo. 
Um verdadeiro puxão de ore-
lha público, o qual coloca Fa-
vreto em desconforto em seu 
local de trabalho.

A imagem do Neymar 
pode até sair arranhada da 
Copa, mas daqui a pouco vol-
ta a jogar e a alegrar a torcida, 
que nem lembrará de suas 
quedas, tal qual o Desembar-
gador Favreto que na pior 
das hipóteses poderá ser con-
denado a aposentadoria com-
pulsória, o que não acredito 
que acontecerá, mas tal qual 
o jogador famoso, se aconte-
cer, ainda terá reservado seus 
polpudos rendimentos men-
sais, estes sim de fazer inveja 
a qualquer popular que torce 
por um Brasil melhor, por 
um Brasil digno de respeito, 
com jogadores que vistam a 
camisa com honra e respon-
sabilidade.

ALEXANDRE CADEU
BERNARDES
Contabilista, Advogado, Especialista 
em Direito e Consultor Jurídico.

GUSTAVO VAZ
co-Fundador e CEO da 
EmCasa
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     Como montar sua 
própria horta em um 
pequeno espaço de 
casa, aprender a lidar 
e preparar o solo, 
controle natural de 
pragas, cuidados e 
nutrição de plantas, 
montagem de vasos e 
temperos estão entre 
os tópicos tratados 
na ofi cina gratuita 
de Horta Caseira 
Orgânica que a 
Prefeitura promoverá 
na quinta-feira (19), 
das 9h às 12h. São 
disponibilizadas 
25 vagas, voltadas 
para maiores de16 
anos. As inscrições 
devem ser feitas pelo 
telefone 2482-3862.

     Já estão abertas 
as inscrições para o 
curso rápido e gratuito 
de teatro da Academia 
de Teatro DR&T. O 
curso acontece entre 
os dias 16 e 28 de 
julho, no período de 
férias. Para participar, 
os interessados devem 
realizar a inscrição 
pessoalmente na 
Academia de Teatro 
DR&T, que fi ca na 
rua Luiz Faccini, 379, 
Centro. Ao todo, serão 
nove turmas, com 
70 vagas cada, num 
total de 630 vagas, 
distribuídas entre 
adultos, adolescentes 
e crianças a partir dos 
seis anos.
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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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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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Comissão de seleção da nota 10 a instituto com histórico 
de intervenções e quase R$ 3 milhões de protestos

Instituto já sofreu intervenção 
em unidades que administra

Inadimplência 
foi gerada pelos
contratantes, 
diz instituto

O INDSH sofreu intervenção na cidade de Arau-
cária (PR), no último dia 5 de fevereiro, após o pre-
feito Hissam Hussein Dehaini (PPS), acompanhado 
da Guarda Civil Municipal (GCM), ter invadido o 
Hospital Municipal de Araucária. A empresa, que 
administrava a unidade desde novembro de 2014, 
foi acusada de embolsar verbas sem seguir todas 
as exigências do plano de trabalho fi rmado. Além 
disso, a conta de telefone do hospital, que era paga 
diretamente pela prefeitura, também era lançada 
como despesa pelo instituto – o que gerou um pre-
juízo de R$ 250 mil aos cofres públicos. Segundo a 
Prefeitura de Araucária, foram aproximadamente 
3.330 procedimentos pagos e não realizados duran-
te o período do contrato (2014-2017).

Outra intervenção teria ocorrido na administra-
ção do Hospital Regional de Sorriso (MT). O hos-
pital passou a ser investigado por supostas irregu-
laridades cometidas na compra de equipamentos, 
como arco cirúrgico digital móvel, um aparelho de 
raio-X móvel digital e um microscópio cirúrgico 
para neurologia. Ainda na gestão da unidade, o IN-
DSH foi acusado de não cumprir cláusulas contra-
tuais estabelecidas para atendimento à população.

Em nota, o Instituto Na-
cional de Desenvolvimento 
Social e Humano (INDSH) 
afi rmou que as pendências 
citadas foram geradas pela 
inadimplência dos contra-
tantes e não pela má-gestão 
do INDSH em qualquer 
das unidades que adminis-
tra ou que já administrou 
anteriormente.

Segundo ele, “é natural 
que os credores tenham 
ajuizado ações contra o 
INDSH, que está se defen-
dendo e mostrando aos ju-
ízes que tais obrigações são 
acessórias, decorrentes da 
relação principal que foi a 
mantida pelo instituto com 
os entes políticos. Este insti-
tuto luta para responsabili-
zá-los e para que repassem 
os valores, visando quitar 
todos os seus débitos”.

DA REDAÇÃO - A Comissão 
Especial de Seleção (CES), 
instituída para analisar as 
propostas das empresas in-
teressadas em administrar 
o Hospital Pimentas Bonsu-
cesso, classifi cou com a nota 
máxima – 10 – a proposta do 
Instituto Nacional de Desen-
volvimento Social e Humano 
(INDSH), tornando-o ven-
cedor do certame licitatório 
mesmo o INDSH possuindo 
368 títulos protestados que 
juntos somam R$ 3 milhões.

A decisão foi publicada no 
Diário Ofi cial do município da 
última sexta-feira (13). Em se-
gundo lugar, fi cou o Instituto 
Brasileiro de Desenvolvimen-
to da Administração Hospita-
lar (IBDAH), com nota 9,77; 
seguido pelo Instituto de De-
senvolvimento de Gestão, Tec-
nologia e Pesquisa em Saúde 

e Assistência Social (IDGT), 
com 7,49. Outras três associa-
ções foram desclassifi cadas 
por não atenderem as exigên-
cias do edital. As empresas 
têm cinco dias úteis para in-
terposição de recursos.

No entanto, segundo o de-
creto nº 34210, de 30 de maio 
de 2017, que regulamenta a 
Lei Municipal no 7.545, de 11 
de abril de 2017 e suas altera-
ções exclusivamente no tocan-
te às Organizações Sociais de 
Saúde, o INDSH deveria ser 
desclassifi cado pela CES do 
processo. Isso porque, confor-
me o artigo 10 do texto, as or-

ganizações devem apresentar, 
no mínimo, “a comprovação 
da regularidade jurí dico-fi scal 
e de satisfatória situação eco-
nômico-fi nanceira”. Porém, 
a CES, que foi nomeada pelo 
secretário de Saúde, Sérgio 
Iglesias, ainda assim aprovou 
o INDSH com nota máxima.

Na semana passada, a Fo-
lha Metropolitana já havia 
noticiado os problemas que o 
Hospital Pimentas enfrentaria 
caso o INDSH fosse vencedor 
da licitação. Isso porque, a exis-
tência de títulos protestos gera 
uma série de restrições à em-
presa; sendo uma delas o não 
fornecimento de remédios pe-
los grandes laboratórios.

Questionada sobre quem 
são os membros da CES, a Se-
cretaria de Saúde não respon-
deu até o fechamento desta 
edição.

Altas dívidas podem gerar 
bloqueio de verbas do hospital

As altas dívidas do IN-
DSH com diversas empre-
sas poderão gerar bloqueios 
judiciais, inclusive prejudi-
cando o pagamento dos sa-
lários dos funcionários. Isso 
porque, ele será administra-
dor de um recurso público e 
poderá começar a sofrer co-
branças desses valores a se-
rem penhorados através de 
sequestros, penhora online, 
entre outros.

Além disso, poderá afetar 
a verba repassada pela pre-
feitura ao Hospital Pimen-

tas. Mesmo a prefeitura efe-
tuando o pagamento pode 
ser que o INDSH acabe des-
viando o valor para saldar as 
dívidas existentes.

Um exemplo disso tam-
bém ocorreu no Hospital Pi-
mentas, quando a Associação 
Paulista para o Desenvolvi-
mento da Medicina (SPDM) 
teve mais de R$ 16 mil blo-
queados pela justiça devido 
a dívidas com um de seus 
fornecedores – a empresa 
Philips Clinical Informatics - 
Sistema de Informação Ltda.
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SECRETÁRIO - Sergio Iglesias foi responsável por nomear comissão

Segundo lei, INDSH deveria 
ser desclassifi cado 
pela comissão



Habitação de interesse 
social é discutida em
palestra da SDU

Compartilhando
Ideias e Experiências

Após a fi nalização do 
Plano Diretor e início da 
elaboração da Lei de Par-
celamento, Uso e Ocu-
pação do Solo do Mu-
nicípio, a Secretaria de 
Desenvolvimento Urba-
no tomou a iniciativa de 
elaborar reuniões abertas 
à população para a sequ-
ência do diálogo com a 
sociedade. A próxima 
palestra do projeto acon-
tece no próximo dia 26, 
também no auditório do 
Paço Municipal, e o tema 
será Mobilidade Urbana.
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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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DA REDAÇÃO  - O auditório do 
Paço Municipal, no Bom Cli-
ma, recebeu na última sexta-
-feira (13), mais uma edição 
do projeto Compartilhando 
Ideias e Experiência, promo-
vido pela Secretaria de De-
senvolvimento Urbano. Des-
ta vez, o tema abordado foi 
“Habitação de Interesse So-
cial” e teve como palestran-
tes Celso Sampaio, arquiteto 
dedicado a projetos de inte-
resse social, e Carmem da 
Silva, liderança de um movi-
mento social de moradia.

Na ocasião, foram discu-
tidas formas de trabalho em 
conjunto entre o Estado e 
os movimentos pela mora-
dia para o enfrentamento de 

questões habitacionais, de 
forma que os dois lados traba-
lhem em parceria.

Sampaio falou sobre a his-
tória da habitação social no 
Brasil, que foi apresentada 
por meio de fotos que rela-
tam processos de construção 
de diversos locais, principal-
mente na cidade de São Paulo. 
Sampaio também ressaltou a 
importância dos movimentos 
sociais e apresentou referên-
cias de construções sociais 
bem-sucedidas na cidade de 
São Paulo, algumas das que 
teve participação nos projetos.

O arquiteto citou exem-
plos de situações em que a 
população pode auxiliar o Es-
tado na construção dos proje-

tos sociais, como no sistema 
de mutirão de autogestão. 
Esse sistema já foi utilizado 
na cidade de São Paulo e fun-
cionava de forma que a popu-
lação trabalhava na obra, em 
atividades menores, como 
auxiliar no carregamento de 
materiais, a fi m de diminuir 
os custos da construção.

Outros pontos discutidos 
foram as parcerias com o Es-
tado e novas formas de gestão 
de empreendimentos e equipa-
mentos de moradia, e como os 
projetos de moradia social são 
parte importante na constru-
ção de cidadania da população.

Por sua vez, Carmen ex-
plicou a importância e as di-

retrizes dos movimentos so-
ciais organizados e utilizou o 
exemplo da ocupação do hotel 
Cambridge para ilustrar esse 
cenário. O Hotel Cambridge é 
um edifício desapropriado em 
2010. O mesmo foi ocupado 
em novembro de 2012 pelo 
movimento por moradia do 
qual Carmem participa.
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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.
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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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6 Segunda-feira, 16 de julho de 2018
CIDADE

PEVs recebem mais de 22 mil 
toneladas de materiais

Corredor Santos Dumont deve  ser entregue em dezembro

Aumenta em 104% a procura por sopa 
de inverno nos Restaurantes Populares

DA REDAÇÃO - A Secretaria de 
Serviços Públicos divulgou o 
balanço de utilização dos 19 
Pontos de Entrega Voluntá-
ria (PEVs) da cidade. Os da-
dos se referem aos primeiros 
seis meses do ano e demons-
tram que aproximadamente 
22.057 toneladas de mate-
riais entre entulhos, solo, 
poda, móveis e recicláveis 
foram entregues pela popu-
lação nos PEVs.

“Os PEVs foram criados 
para evitar que esses mate-
riais não sejam jogados em 
vias, praças e rios, o que 
pode ocasionar enchentes, 

COMUNICADO A PRAÇA

CELMARTHE IND. E COM. LTDA., tradicional fabricante 
dos móveis CELMAR/ PREDILECTA, vem ao público escla-
recer, visando prevenir responsabilidades, que não mantém 
mais relações comerciais desde 12/07/2018 com a empre-
sa indicada: LOUGGIA PROJ.& DESIGN LTDA - ME, incri-
ta no CNPJ Nº 25.002.517/0001-40, com sede na Rua dos 
Cubas, 127, Jd. São Paulo Guarulhos, SP, 07061-000. Co-
locamo-nos à disposição do público em geral, em especial 
dos Srs. Consumidores, pelo nosso telefone (11) 2409-4775 
/ (11) 96683-6883 para eventuais esclarecimentos que se 
façam necessários.

CELMARTHE IND. E COM. LTDA

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

PUBLICAÇÃO LEGAL

DA REDAÇÃO - O corredor de ônibus Santos Dumont deverá ser entregue em dezembro deste 
ano. Atualmente a obra está recebendo pavimentação asfáltica na pista esquerda, nos dois 
sentidos. As intervenções estão orçadas em torno de R$ 51 milhões. No total, serão bene-
fi ciados 90 mil passageiros por dia, que utilizam 26 linhas, com um total de 239 ônibus.

A obra foi vistoriada na última sexta-feira (13) pela equipe técnica da Secretaria de 
Transportes e Trânsito (STT). Além dela, foram vistoriadas as intervenções que estão em 
andamento no Trevo de Bonsucesso. No local, as atenções são para a construção das duas 
últimas alças de acesso. A previsão de entrega das alças é no próximo mês de setembro. 
Até o próximo mês de dezembro o Trevo será completamente fi nalizado.

uma vez que os córregos e as 
bocas de lobo são, geralmen-
te, o destino fi nal inadequa-
do desse tipo de material. Os 
Pontos de Entrega Voluntá-

ria são mais que equipamen-
tos públicos são instrumen-
tos de cidadania”, afi rmou o 
secretário de Serviços Públi-
cos, Edmilson Americano.

Sopa de Inverno
A Sopa de Inverno é servida todos os dias, de segunda-

-feira a sexta-feira, das 17h às 18h30. Elaborada por nutricio-
nistas, ela é balanceada e será disponibilizada à população 
até o dia 31 de agosto. O cardápio tem composição variada, 
mas será servida apenas uma opção por dia. Além de aque-
cer o corpo nesta estação mais fria, o objetivo da ação é for-
necer uma alimentação saudável e balanceada. No inverno 
do ano passado, os dois restaurantes serviram 17.623 sopas.

DA REDAÇÃO - A procura pela 
Sopa de Inverno, oferecida nas 
duas unidades do Restauran-
te Popular (Centro e Taboão), 
cresceu 104,5% na última se-
mana em relação à semana 
passada, em razão das baixas 
temperaturas registradas. A 
média servida nas unidades 
era de 110 pratos de sopa por 
dia e, na última terça-feira (10), 
a noite mais fria deste inverno, 
foram servidas 225 sopas em 
cada uma delas. O prato pas-
sou a ser oferecido no último 
dia 21 de junho, ao preço de R$ 

0,50, e desde então, um total de 
2.582 sopas foram servidas em 
ambos locais – 1.135 no Centro 
e 1.447, no Taboão.

O secretário de Desenvol-
vimento e Assistência Social, 
Alex Viterale, destacou a 
importância da ação. “Essa 
alimentação em alguns co-
mércios é vendida por valo-
res mais altos e, dessa forma, 
a população de baixa renda 
não consegue ter acesso. Por 
isso a Prefeitura fornece a R$ 
0,50, possibilitando às pesso-
as se aquecerem e se alimen-

tarem”, disse Viterale.
“Atualmente, o Banco de 

Alimentos sobrevive de aju-
da de doações de parceiros. 
Com a chegada do inverno e 
a oferta da Sopa de Inverno 
nos Restaurantes Populares 
Solidariedade Zilda Arns e 
Josué de Castro, necessitamos 
de mais parceiros dispostos a 
colaborar com doações”, afi r-
mou a diretora de Segurança 
Alimentar e Inclusão Social da 
Secretaria de Desenvolvimen-
to de Assistência Social, Edja-
ne Angelo Lourenço da Silva.

 FOTO: NÍCOLLAS ORNELAS
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Bicampeã! França supera Croácia na final e 
fatura seu segundo título de Copa do Mundo

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 

VENDA VENDA VENDA

LOCAÇÃO

MACEDO – R$ 165.000 
- (REF - 04) 1 – DORMI-
TORIO, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA OPCIONAL 
PARA - 2 DORMTS A/C – 

FINANC/FGTS

CASA - 
GOPOUVA – 

R$ 265.000 - (REF - 04) 
2 – DORMITORIOS, 

SALA 2 AMBS, 
COZ, 2 VAGAS 

A/C – FINANC/FGTS

TERRENO – 
JD PRESIDENTE DUTRA 

- R$ 250.000 – 
(REF - 0) TOPOGRAFIA 

PLANA, MURRADO, 
ESCRITURA.

APTO - PROX SHOPING 
MAIA – R$ 220.000 – 

(REF - 0) 2– DORMITORIOS, 
SALA 2 AMBS COM 

SACADA, COZ, 1 VAGA 
COM PLANEJADOS.
A/C – FINAC/FGTS

APTO – ALAMEDA YAYA- 
R$ 175.000 (REF – 07) 

1 – DORTM, SALA 
2 AMBS, COZ, 1 VAGA. 

A/C – FINAC/FGTS

APTO - PROX PREFEITURA 
- R$ 165.000 (VAGO) -
 (REF -0) 2 - DORMTS, 
SALA 2 AMBS, COZ,
 A/C - FINAC/FGTS

APTO - ANEL VIÁRIO - 
VILA AUGUSTA - R$ 205.000 

(VAGO) - (REF - 0) 2 DOR-
MTS, SALA 2 ABMS, COZ, 

1 VAGA, ELEVADOR POR 24 
HORAS A/C FINSC/FGTS

APTO – AV. SALGADO 
FILHO – VL RIO – 

R$ 1.000 2 - DORMTS, 
SALA, COZ, 1 VAGA IPTU/

COND – INCLUSO

CASA PROX 
SHOPING MAIA – 

R$ 800.00 1 - DORMT, 
SALA, COZ, 1 VAGA

APTO - GOPOUVA – 
R$ 205.000 – COM 70 - 

MTS - (REF - 02) 
2 – DORMITORIOS, SALA 
2 AMBS, COZ, 1 VAGA 

A/C – FINANC/FGTS

CASA - TERREA - 
PARQUE CONTINENTAL II – 

R$ 350.000 (REF – 12) 
3 – DORTMS 1 SUITE, 

SALA 2 AMBS, 
COZ, 2 VAGAS. 

         A/C – FINAC/FGTS 

APTO - VILA AUGUSTA – 
R$ 595.000 – COM - 
100 - MTS - (REF - 02) 

3 - DORMITORIOS 
1 - SUITE, SALA 2 AMBS 
COM SACADA GURMET, 

COZ, 2 VAGAS A/C – 
IMOVEL - VALOR

APTO - 
PTOX - SHOPING MAIA 
– R$ 180.000 (REF -07) 

2 – DORTMS, SALA 
2 AMBS COM SACADA, 

COZ, 1 VAGA. 
    A/C – FINAC/FGTS 
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PEDRO LACERDA - Confirmando 
o favoritismo ao qual entrou 
em campo na final de ontem, 
a França quebrou um jejum 
de 20 anos desde seu primeiro 
título em Copas do Mundo no 
ano de 1998 e sagrou-se bicam-
peã mundial ao vencer a forte 
Croácia por 4 a 2, em Moscou.

Nas quatro linhas, o que 
se viu foi uma seleção croata 
superior à França no primeiro 
tempo, porém foram os Les 
Bleus que abriram o placar aos 
18 da etapa inicial com um 
gol contra do artilheiro Mario 
Mandzukic, em uma infelicida-
de ao desviar de cabeça contra 
a própria meta. Os croatas em-
pataram dez minutos depois 
com um belo gol de Perisic 
– destaque da seleção quadri-
culada nesta Copa do Mundo 
-, porém sofreram o segundo 

A campanha, o destaque 
e as curiosidades

Com uma campanha 
discreta, porém marcada 
pelo belo futebol apresen-
tado pelos azuis, a Fran-
ça venceu a Austrália e 
o Peru e empatou com a 
Dinamarca. Nas oitavas, 
superou a forte seleção 
argentina e nas quartas 
enfrentou outro sul-ame-
ricano, o Uruguai. Após 
vencer os uruguaios por 
2 a 0, a França enfrentou 
a melhor geração belga da 
história e credenciou-se 
para sua terceira disputa 
em finais de Copa do Mun-
do. Venceu duas (1998 e 
2018) e foi vice-campeã 
em 2006. O destaque vai 
para Kylian Mbappé, elei-
to a revelação do mundial 
e, com o gol marcado con-
tra a Croácia, tornou-se 
junto com Pelé, o jogador 
mais jovem a balançar o 
barbante em uma final de 
Copa, com 18 anos.

com a assinalação de um pê-
nalti convertido por Antoine 
Griezmann, aos 38 minutos. 

Precisando igualar o mar-
cador, a Croácia tentou o 
empate, porém viu, na etapa 
complementar, os craques 
franceses Paul Pogba e Kylian 
Mbappé marcarem dois lindos 

gols e abrirem vantagem elás-
tica por 4 a 1 no placar. Com 
uma situação praticamente 
irreversível, os comandados 
de Zlatko Dalic pressionaram 
e ainda conseguiram dimi-
nuir a diferença, após falha 
do goleiro Lloris que tentou 
sair jogando com os pés, mas 

a entregou de bandeja para o 
matador Mandzukic esticar a 
perna e assinalar o segundo 
croata. Entretanto, o esforço 
da Croácia – cuja campanha 
é a melhor de toda a história 
do País - foi em vão e a França 
voltou a sentir o gosto de estar 
no topo do futebol mundial.

 FOTO: THIAGO BERNADES/ESTADÃO
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INTIMAÇÃO DE DEVEDOR EM PROCEDIMENTO EXECUTORIO 
ADMINISTRATIVO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

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

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA
Oficial Delegado

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

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

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de 
Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a todos quantos o presente edi-
tal virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, em especial ao Sr. RENE ALAN 
DE CARVALHO BORGES, brasileiro, solteiro, maior, consultor, RG. 41.966.395-2-SSP/SP, CPF/
MF. 370.060.518-86, e Sra. TAINA DOS REIS ARAÚJO, brasileira, solteira, maior, analista, RG. 
43.614.087-1-SSP/SP, CPF/MF. 344.000.998-06, residentes na Rua Paulo Maldi, nº 72, Apto nº 
44, Tucuruvi, São Paulo/SP, que atendendo ao requerido por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A., 
(prenotado sob n.309.981) foi instaurado o procedimento executório administrativo, em conformi-
dade com o artigo 26, parágrafo 1º da Lei federal 9.514 /97, da Alienação Fiduciária registrada 
sob n. 4, na matrícula n. 115.105, desta serventia, pela qual RENE ALAN DE CARVALHO BORGES 
e TAINA DOS REIS ARAÚJO, transmitiram-lhe em alienação fiduciária, o imóvel situado nesta co-
marca: Rua Santa Izabel, nº 555, Apto nº 176, Torre C, Edifício Elegance, Condomínio Residencial 
Fatto Quality Vila Augusta, Gopoúva, Guarulhos/SP- CEP: 07023-022. Com o intuito de proceder 
à intimação pessoal dos devedores, foram efetuadas diligências nos seguintes endereços: a-) Rua 
Paulo Maldi, nº 72, Apto nº 44, Tucuruvi, São Paulo/SP- CEP: 02303-050 (no endereço constante 
no registro aquisitivo), tendo o escrevente notificador do 10º Oficial de Registro de Títulos e Docu-
mentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, certificado haver obtido informações no local que: “...
foi informado pelo Sr. Alquieris Angelo (zelador), que os destinatários mudaram-se do endereço 
indicado para local incerto e não sabido.” (conforme certidões de fls. 66 e 80); b-) Rua Treze de 
Maio, nº 615, Vila Galvão, Guarulhos/SP- CEP: 07071-050 (no endereço indicado pela parte), 
tendo o escrevente notificador certificado haver obtido informações no local que: “...foi informado 
pelo Sr. Rafael Alves (vizinho), que os destinatários mudaram-se do endereço indicado, há mais 
ou menos dois anos, para local incerto e não sabido.” (conforme certidões de fls. 99 e 109); c-) 
Rua Santa Izabel, nº 555, Apto nº 176, Torre C, Edifício Elegance, Condomínio Residencial Fatto 
Quality Vila Augusta, Gopoúva, Guarulhos/SP- CEP: 07023-022 (no próprio imóvel transmitido 
em alienação fiduciária), tendo o escrevente notificador certificado que: “... os destinatários encon-
tram-se inacessíveis ao ora subscritor” (conforme certidões de fls. 38, 52, 119, 129, 182, 205, 268 
e 296). Diante desse quadro, o credor exequente requereu a intimação por edital dos devedores: 
RENE ALAN DE CARVALHO BORGES e TAINA DOS REIS ARAÚJO, com fundamento no §4º Art. 
26 da Lei 9514/97, redação inserida pela Lei nº 13.043, de 2014, do teor seguinte: § 4º Quando 
o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local 
ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência 
e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por 
edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou 
noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para 
purgação da mora da data da ultima publicação do edital. Foi deferida a intimação por edital, 
pelo despacho de fls. 385, 386 e 387. Assim, pelo presente, ficam os referidos fiduciantes (RENE 
ALAN DE CARVALHO BORGES e TAINA DOS REIS ARAÚJO), intimados para que, NO PRAZO 
DE 15 (QUINZE) DIAS, a contar da última publicação deste edital, (que será feita em 3 (três) dias 
consecutivos, compareçam ao 1º Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, sito à Rua Dona 
Olinda de Albuquerque, nº157, Jardim São Paulo, Guarulhos / São Paulo (de segunda a sexta-fei-
ra - horário 9:00 as 16:00h), para quitar o seu débito para com o credor fiduciário e proprietário 
supra, que em 28/06/2018 perfazia o valor de R$ 8.283,82 (oito mil, duzentos e oitenta e três 
reais e oitenta e dois centavos), corresponde ao principal (prestações até hoje vencidas) e seus en-
cargos contratualmente convencionados, devendo ser acrescidas ao valor acima: a) As prestações 
que se vencerem até a data do efetivo pagamento; b) Os acréscimos correspondentes a atuali-
zação entre o dia de hoje e o do efetivo pagamento (os quais constam da planilha apresentada 
pelo exequente, que encontra-se acostada ao procedimento executório; c) As despesas ocorridas 
com o procedimento executório administrativo. O não pagamento do débito dentro do prazo 
supramencionado (15 dias) implicará na CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO 
CREDOR FIDUCIÁRIO. Assim, expediu-se o presente edital, para que de futuro ninguém possa 
alegar nulidade, o qual será publicado, por três vezes, em jornal de grande circulação deste Município. 
Guarulhos, 29 de junho de 2018.

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA
Oficial Delegado

A França foi cirúrgica
e mereceu o título

A Croácia foi valente, guerreira, 
mas a França foi cirúrgica, fez os 
gols nos momentos chaves do jogo 
e fi cou com o título merecidamente. 
Para resumir o jogo, em um primei-
ro tempo em que os croatas pres-
sionaram o tempo todo buscando 
os gols, os “Bleus” conseguiram sair 
vencendo por 2 X 1, com a justiça 
foi feita pelo VAR, anotando um pê-
nalti, mas se omitindo em relação à 
falta em Griezmann.

É consenso na imprensa mun-
dial que, além das jogadas de bola 
aérea, essa foi a Copa da marcação, 
na hora de defender foram três sis-
temas bem defi nidos que deram 
o posicionamento sem a bola das 
principais equipes nesse mundial.

Quem mostrou o melhor futebol 
foi o grupo da marcação “mista”, 
formado por Croácia, França, Bélgi-
ca e Dinamarca. Equipes que variam 
a pressão, algumas vezes na saída 
de bola, mas também no meio de 
campo e até jogaram fechado, como 
a França fez nessa fi nal, com os 11 
jogadores atrás da linha da bola em 
vários momentos do jogo e como foi 
também o caso da Bélgica contra o 
Brasil, após fazer 2 X 0 no placar.

Quando você rouba a bola mais 
no setor de meio campo, sua equipe 
consegue pegar desarrumadas até 
mesmo as defesas mais sólidas. Foi 
assim que a França superou a Croá-

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.

cia na fi nal e que venceu com tran-
quilidade a partida contra o Uruguai 
e foi assim que a Croácia reverteu 
um jogo totalmente desfavorável 
contra a Inglaterra.

As “grandes” seleções, cotadas 
como favoritas e com os maiores 
talentos do futebol mundial, Brasil, 
Alemanha, Argentina, Espanha e até 
o México optaram por pressionar a 
saída de bola no campo do adversá-
rio. Com a bola nos pés próximo à 
área do rival, essas equipes encontra-
ram 11 homens defendendo em um 
curto espaço de campo e até o Brasil, 
equipe com mais qualidade dentre 
as desse grupo encontrou muita di-
fi culdade para chegar ao gol.

Outro grupo foi o de Inglaterra, 
Suécia, Suíça, Rússia e Uruguai mar-
cado pela velocidade de recomposi-
ção. Equipes que saíram apenas no 
contra-ataque, e com poucos jogado-
res, mantinham sempre 7 ou 8 joga-
dores defendendo. O Uruguai apos-
tou tudo na dupla Cavani e Suarez, 
a Inglaterra explorou os chutões e as 
bolas aéreas para Kane fi nalizar. Os 
outros três adotaram a velha retran-
ca, jogando por uma bola, tiveram 
muita difi culdade em sair do zero.

Parabéns para a França, que sou-
be variar a pressão, jogar fechado 
quando foi preciso e atacou com 
uma efi ciência que poucas equipes 
conseguiram demonstrar.

TODA 2ª FEIRASEÇÃO DE ESPORTE

ANUNCIE
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Rua João Rossi é a 
campeã do concurso 
‘Folha na Copa’
PEDRO LACERDA - Após mais 
de um mês de disputa entre 
as vias inscritas no concurso 
“Folha na Copa”, a rua João 
Rossi, localizada no bairro 
do Cocaia, é a campeã da 
primeira edição do prêmio. 
Com diversos enfeites, fitas 
no alto e uma bandeira do 
Brasil com dimensões ex-
tensas de 7x7m, a via des-
tacou-se e venceu na final, a 
rua José Liotta, no bairro do 
Picanço, em votação online 
e pela avaliação de nove ju-
rados escolhidos pela Folha 
Metropolitana.

Luciana Alves, 35, mo-
radora e também autora da 
inscrição da rua campeã, in-
formou que ao ver uma edi-
ção do jornal nas ruas com 
a divulgação do concurso, 
já tratou de inscrever a João 
Rossi na competição com 
auxílio de seu marido. 

FOTOS: PEDRO LACERDA

“Nós fizemos a bandei-
ra do Brasil com fitas que 
tivessem o amarelo, azul e 
branco e assim que a finali-
zamos, outros vizinhos co-
meçaram a nos dar verbas 
para pintarmos a rua e co-
locarmos mais bandeirinhas 
do Brasil, a fim de nos aju-
dar a decorar tudo e a ven-
cer o concurso”, diz.

Luciana aproveitou para 
expressar que os morado-
res locais começaram a se 
entusiasmar cada vez mais 
e todos se empenharam na 
decoração da rua.

“Toda noite nós ficáva-
mos cortando as tiras de 
TNT e depois de cinco dias 
nós começamos a montar 
toda a estrutura no alto da 
rua, de sexta-feira a domin-
go, de manhã até a noite. 
Nós pretendemos redeco-
rar nossa via para a pró-

xima Copa com bandeiras 
de todos os países que irão 
para o mundial, queremos 
vencer novamente este 
concurso”, afirma.

Os moradores recebe-
ram como prêmio uma 
placa de campeã, além de 
20kg de churrasco, um te-
lão para assistir a final en-
tre França e Croácia, além 
de toda a revitalização fei-
ta em parceria com a Pre-
feitura de Guarulhos.

O concurso foi possível, 
com o apoio de patrocinado-
res, dentre eles a Progresso e 
Desenvolvimento de Guaru-
lhos S/A (Proguaru), o Sin-
comércio, a Redpill, a Su-
mforces Coworking, a São 
João Madeiras, a Emporium 
Pizzas e o Grupo Ceami – 
Construção civil, responsá-
vel pelo empreendimento 
Barcelona Guarulhos.
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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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Agentes de
infecções
cutâneas e 
sistêmicas

Gogó da
(?), antigo
símbolo de

Maceió

Edgar
Duvivier, 

saxofonis-
ta carioca 

A vitamina
abundante
no limão

No do
camelo 
há duas
corcovas

Nem, em
inglês

"A (?) 
Adormeci-
da", conto

infantil

A 2ª maior
cidade da
Grande

Salvador

Letra da
roupa do
Super-
Homem

Reprodu-
zo; copio 

Área de
circulação
de subma-

rinos

Aquele 
que age

como um
louco

Base do
texto

dramático
Obter;

conseguir
Estrela,

em inglês

Fruto
cultivado

no sul 
da Bahia

Senso (?):
é ligado 

ao contex-
to social

Ilustração
de livros,
jornais e
revistas

Metal de
usinas

nucleares
(símbolo)

Registro
escrito de
reunião

(pl.)
"(?) to Be
Wild", clás-

sico do
rock'n' roll

A índole do
bandido, no 
faroeste

 Punição
prevista no
Código de
Trânsito

Forma
geomé-
trica do

dado

Que deseja
com ardor

(fem.)
A 1a letra

Matiz
Composi-
tor de "O
Guarani"

Dinheiro
Qualidade

do que 
é exato

(?)-Matre: auxilia 
gestantes carentes
Status da pessoa
esquecida (fig.)

 Agremiações que
estimulam as greves

Lagarto grande 
de papo inflável

Oscar
Niemeyer,
arquiteto

Doou

Pedras de
amolar

Revólver
(gíria)

Meio
poluído

nas
grandes 

metrópoles

Feminino
(abrev.)

Aflito; an-
gustiado

Madame (?), bruxa
criada por

Disney
(HQ)

Constru-
ção sob o
Canal da
Mancha

Análise
dos pró-

prios erros

Estudante (?): bene-
ficiário do

crédito
do Fies

Como
gostam de
andar os
naturistas

PSB
AUTOCRITICA

NUSONGC
VINTEMDEUT

VERACIDADE
BELACNOR

RCAMAÇARI
SIMITOSA
INSANOMOS
TMRSTARE

DIALOGORF
ROUCACAU

FIGURABORN
CORATLUMG

AVIDACUBO
CARLOSGOMES

3/min — nor. 4/born — star. 7/diálogo. 8/camaçari.
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ÁRIES: Boa influência para cuidar dos seus interesses pessoais e 
assuntos sentimentais. Pessoas de seu círculo de amizades procurarão 
favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor, jogos, esportes e loteria com bom fluxo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 MAR.
20 ABR.

21 ABR.
20 MAI.

21 MAI.
20 jUN.

21 jUN.
21 jUL.

22 jUL.
22 AGO.

23 AGO.
22 SET.

23 SET.
22 OUT.

23 OUT.
21 NOV.

22 NOV.
21 dEz.

22 dEz.
20 jAN.

21 jAN.
19 fEV.

20 fEV.
20 MAR.

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

Suburbicon – Bem-Vindos ao 
Paraíso analisa o racismo

DiVUlgAçãO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DiVUlgAçãO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PEIXES: Bom aspecto astral para novos empreendimentos imobiliários. Falta 
de constância poderá prejudicar seus objetivos financeiros e profissionais. 
Dê mais atenção aos assuntos relacionados com as pessoas de sua família.
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negativas influências. Mas para que tudo saia do seu jeito, você deverá 
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AQUÁRIO: Você deverá tomar muito cuidado ao dirigir veículos em 
estradas, ao entrar em contato com máquinas, fogo e eletricidade e com 
tudo que possa lhe prejudicar fisicamente. Êxito em assuntos ocultos.

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

variedades
Sexta-feira, 22 de dezembro de 201714

palavras cruzadas diretas
www.coquetel.com.br                                                    Revistas coquetel 2017
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assuntos sentimentais. Pessoas de seu círculo de amizades procurarão 
favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor, jogos, esportes e loteria com bom fluxo.

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

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

CÂNCER: Possibilidades de lucro e sucesso no campo comercial. No terreno 
amoroso, perfeita correspondência sentimental. Êxito artístico e científico. 
Episódio romântico ou sentimental encherá de alegria todo seu ser.
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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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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. 
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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: Uma robusta perícia de decifração de disfunções 
parirá com que você dissemine os rendimentos. Suas 
noções mais patentes se mostrarão mais ativa agora.

TOURO: Com vigorosos padecimentos, virá a sentir um 
constrição muscular desigualado. As suas questões mais 
infortunas serão responsáveis por esta indisposição. 

GÊMEOS: Neste dia você certifi cará mais fi rmeza que o 
costumeiro. Os tópicos mais consideráveis do seu juízo 
fi carão com um desenvolvimento mais efi caz.

CÂNCER: Você terá uma excelente pujança singularizada 
para nortear bem o seu dia no plano das sensações. 
Proceda com determinada precaução de todo modo.

LEÃO: Certas atmosferas do seu signo estarão acompa-
nhadas para vir lhe amparar exorbitante. Permita que a 
sua integridade brilhe do jeito mais opulento que puder.

VIRGEM: Portará profunda presteza para distinguir defei-
tos nas práticas dos outros. Com a sua íntegra idoneidade, 
consentirá uma aura mais cadenciada.

LIBRA: Você será capaz de realizar com total equilíbrio 
neste dia magnífi co. Carregará um dia em sua máxima 
quota com muita bonança.

ESCORPIÃO: Suas intuições mais emerso no atual período 
lhe auxiliarão bastante. Seus conhecidos mais próximos 
estarão sentimentalmente mais próximos de você.

SAGITÁRIO: Padecerá para conquistar determinadas evolu-
ções dentro da sua existência vital. Descendente do compo-
nente Fogo, topará com ondas positivas para este escopo.

CAPRICÓRNIO: Sem exagerado exibicionismo chefi ará o 
seu dia para o triunfo que em tal grau ambiciona. Será no 
planeta jupteriano que esta locomoção lhe confortará.

AQUÁRIO: Os deslocamentos dos astros na em relação 
ao signo geminiano lhe acudirão para se aprofundar e 
progredir mais na sua marcha.

PEIXES: Tende a possuir uma grande ascensão das suas 
convicções neste momento. Desfrute dos pertinentes 
instantes de afeição.
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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)

Grupo Art Popular se apresenta com 
participação especial Turma do Pagode
DA REDAÇÃO - O Art Popular faz 
show especial em comemora-
ção de 30 anos de carreira, na 
próxima quarta-feira (18), a 
partir das 22h, no Splash Bar. 
A noite tem ainda a partici-
pação especial do grupo Tur-
ma do Pagode executando os 
sucessos: “Se Eu Pudesse”, 
“Cobertor de Orelha”, “Deixa 
em Off”, “A Gente Tem Tudo 
a Ver”, “Lancinho”, “Camisa 
10”, entre outros.

Já o Art Popular com for-
mação original, sob o comando 
de Leandro Lehart, mais os in-
tegrantes Marcio Art, Denilson 
Pimpolho, Evandro Soares, 
Marcelo Malli e Tcharlinho, 
Ricardinho Lima e Pedrinho 
Black, o grupo mostra as faixas 
do novo álbum “Breakdown 
Partido Alto”, que celebra um 
reencontro após 13 anos.

“Breakdown”, “Partido 
Alto”, “Confeitaria” e “Faz 

Tempo” são as canções de 
destaque do novo álbum. 
Não fi cam de fora os suces-
sos: “Primeiro Beijo”, “Pim-
polho”, “Utopia” e “Quando 
Você Me Beija”.

O Splash Bar está localiza-
do na avenida Amador Bue-
no da Veiga, 4.870 – Penha. 
Ingressos: R$ 20 (mulher) R$ 
30 (homem). Maiores infor-
mações: 2681-3322 ou site: 
www.splashbar.com.br.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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EMPREGOS                                                    

Contrata                                                    

CONTRATA-SE
Aposentado (a)p/ pesquisa 
porta a porta, idade entre 40 
a 60 anos , ganhos  em media 
R$ 1.200,00mês + refeição. 
Pagamentos semanais Conta-
to 4218-2442/whats. 99717-
9262 c/ Eduardo

94745-7749
5583-2905

IMÓVEIS                                                     

Aluga-se                                                    

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

JD PARAISO
Casa 03 Cômodos e gar. R$ 
750,00.  F:97272-7232 whats

CASA  STA. EMILIA
Próx. Atacadão 2 cômodos, R$ 
450,00. Fs. 2468-9271/ 99976-
9738

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.

PRÉDIO COM. E RESID.
Jd. P. Dutra 10x25 Próx. Av. 
Papa/Doc. ok/ R$ 2.800,00mês 
/$410.000,  F.: 98204-3992

JD. PRESIDENTE DUTRA
10x25 Casa 2 dorms. + edi-
cula /escritura $ 238.000, F.; 
96957-3668

Sítios & Chácaras                                           

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.

TAPERA GRANDE
1000 m². Ótimo local, R$ 50 
MIL. F: 96314-2035

NEGÓCIOS                                                    

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

LIMPE SEU NOME
spc.,serasa, protesto. Crsitiano 
e Manoel  Arruda. F.: 4964-
5433

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

AGATHA
Novas Gatas, tds completinhas Tx. 
30, Av. Jabaquara, 2604 Mt. S.Judas  
2362-8122 Ac. Cartões Seg. a Sab. 
10 as 22hrs.

CAMILA  COROA
Local discreto , R$ 100,00 próx. Ae-
roporto F. 96659-5939 whatsap.

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 Sen-
sual c/Finalização F.: 94325-6352

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

CURSOS

RELAX

PUBLICIDADE LEGAL

SAÚDE

FALE COM NOSSA REDAÇÃO

 11 4210-1371
FALE COM NOSSA REDAÇÃO

 11 4210-1371

E AGORA, JOSÉ?

v

11

Jorge Everaldo de Souza CTPS: 82294 série: 00417-SP 
Solicitamos seu comparecimento para reassumir seu 
cargo e apresentar justificativa dos 30 dias de faltas. O 
não comparecimento no prazo de 02 (dois) dias da data 
da Publicação, implicará na rescisão do seu contato de 
trabalho por BANDONO DE EMPREGO, devido às 
suas faltas desde 11/06/2018. Associação SOS Família 
São Geraldo-CNPJ 74.503.137/0001-03

AUTOS                                                    

Carros

LICENCIAMENTO
ATRASADO!!!!!
Parcelamos Todos 

os débitos 
do seu veículo

Tels: 2440-6425 ou 4963-0569

ATÉ 12X CARTÃO OU 
18X NO CHEQUE

CONSÓRCIO
Carta de Crédito  R$ 32.490,0O 
p/carro da Renault Kwid (ou 
outros), pagas 28 parcelas, fal-
ta 32 entre R$ 640,00. Quero 
R$ 15.700,00 e pago a transf. 
F.: (11) 98602-4816.

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA. A empresa WADA INDUSTRIA 
DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, 
CNPJ 60.845.351/0001-25, torna público 
que solicitou a PREFEITURA DE GUARU-
LHOS, através do processo nº38233/2018, 
a renovação da Licença OPERAÇÃO  
Nº15/00836/98 com validade de 14/04/2018 
para Fabricação de máquinas e equipamen-
tos para uso industrial específico não espe-
cificados anteriormente, peças e acessórios  
localizada na  R FERNAO DIAS PAES LEME 
225 – ITAPEJICA – GUARULHOS – SP, 
CEP 07044-180

R$ 89,23

R$ 121,20

R$ 142,28

R$ 142,28

R$ 142,28

R$ 158,93

R$ 219,48

R$ 262,06

R$ 376,84

R$ 534,36 

R$ 83,68

R$ 112,95

R$ 133,48

R$ 133,48

R$ 133,48

R$ 158,52

R$ 206,08

R$ 267,90

R$ 348,27

R$ 501,96 

R$ 91,00

R$ 113,49

R$ 123,69

R$ 130,52

R$ 139,01

R$ 158,26

R$ 224,90

R$ 300,00

R$ 418,80

R$ 554,91 

E-mail: carmonseg@gmail.com

00 a 18 R$ 93,86

19 a 23 R$120,14

24 a 28 R$ 127,59

29 a 33 R$ 131,28

34 a 38 R$ 143,38

39 a 38 R$ 163,44

44 a 48 R$ 229,37

49 a 53 R$ 306,39

54 a 58 R$ 343,74

+ de 59 R$ 560,30 

PLANOS DE SAÚDE
Individual, Familiar e Empresarial

E-mail: carmonseg@gmail.com

Plano Familiar
2 vidas 

0 a 18 anos

URGÊNCIA
EMERGÊNCIA

APÓS 24H

95,55R$

Plano Rubi Plus 0 a 18 anos

140,06R$

PLANO
SÊNIOR

59 ANOS OU +
562,41R$

Atend: Stella Maris e 
Neurocenter

PLANO
SÊNIOR

54 A 58 ANOS
383,74R$

PLANO
SÊNIOR

563,50
59 ANOS OU +
R$

Atend: Bom clima e
Centros clínicos próprios

59 ANOS OU +
558,35R$

PLANO
SÊNIOR

59 ANOS OU +
460,00R$

Atend: Neuro Center, Stella Maris
e Urgências e Emergências

Desconto de 5% Até o vencimento

PLANO SAFIRA
0 A 18 Anos

108,27R$

DE 0 A 18 ANOS

PLANO 
ESSENCIAL

188,34R$

Atend: Stella Maris e 
Neurocenter

00 a 18 R$ 93,86

19 a 23 R$120,14

24 a 28 R$ 127,59

29 a 33 R$ 131,28

34 a 38 R$ 143,38

39 a 38 R$ 163,44

44 a 48 R$ 229,37

49 a 53 R$ 306,39

54 a 58 R$ 343,74

+ de 59 R$ 560,30 

R$ 75,02

R$ 91,84

R$ 106,77

R$ 109,67

R$ 120,05

R$ 136,79

R$ 184,80

R$ 239,94

R$ 303,79

R$ 450,04 

R$ 83,68

R$ 112,95

R$ 133,48

R$ 133,48

R$ 133,48

R$ 158,52

R$ 206,08

R$ 267,90

R$ 348,27

R$ 501,96 

R$ 91,00

R$ 113,49

R$ 123,69

R$ 130,52

R$ 139,01

R$ 158,26

R$ 224,90

R$ 300,00

R$ 418,80

R$ 545,91 

E-mail: carmonseg@gmail.com

Rubi Plus

CADERNO 
GASTRONOMICO

CADERNO 
GASTRONOMICO

94805-7644ANUNCIE
AQUI

TODA 6ª FEIRA

Toda 5ª Feira
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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
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Sede, Redação e Publicidade: Rua Ipê, 144 -  Jardim Guarulhos - Guarulhos - SP 
CEP: 07090-130 - Fones: (11) 2475-7800 / (11) 4965-9430

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

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

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

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

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

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

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

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

LEANDRO JORGE 
BITTENCOURT CANO

Ponto 
de Vista
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