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Disque-Denúncia Desde a sua fundação, a ACE nunca se furtou de participar 
e opinar sobre os rumos que Guarulhos viesse a tomar”, 
William Paneque, presidente da ACE-Guarulhos
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Zoo do município 
devolveu mais de 680 

animais à natureza

FOTO: JOSÉ LUIZ

+0,08%
76.652

                                         

Cidade tem 600 pontos de 
descarte irregular de lixo
Mesmo possuindo 19 PEVs distribuídos estrategicamente no município, população ainda joga lixo
em lugares irregulares; flagrantes já resultaram em mais de R$ 1,2 milhão em multas neste ano Pág. 5
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Proteção 
Animal promove 
agendamento para 
castração no Cabuçu

Guarulhos é a cidade que mais 
recebeu recursos do Estado este ano
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PF confi sca 550 
peixes ornamentais 
no aeroporto 
de Manaus

+0,37%
R$ 3,86

+0,39%
R$ 4,51
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Ao término de 2017, terá completado um ano de gestão dos 
novos prefeitos. É interessante olhar para trás para entender 
o que foi prometido e o que está sendo entregue. A esta altura, 
diferentemente do primeiro mês ou dos primeiros 100 dias, já é 
possível distinguir com mais clareza a palavra da ação, o plane-
jado do inusitado, a política de uns da política para todos. Fato é 
que, enquanto é apenas um produto preparado por especialistas 
e consultores de marketing político para ser vendido às massas, 
o candidato parece muito mais atraente, diferente dos demais, 
do tipo que vale a pena investir o voto. No entanto, muitas vezes, 
quando chega aonde almejou chegar, a diferença entre o discurso 

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

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

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

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

LEANDRO JORGE 
BITTENCOURT CANO

Ponto 
de Vista
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Participar da São Silvestre 
sempre foi um sonho”, Edivaldo Pereira 
Santos, 42 anos, corretor de imóveis que vai disputar a prova

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be
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Câmara economiza R$ 5 milhões e devolve à Prefeitura Pág. 6

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

lucas dantas

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

Vila Rio de 
Janeiro segue 
às escuras Pág. 7

STF nega prisão 
domiciliar para 
Paulo Maluf Pág. 15

Guarulhenses se 
preparam para a 
São Silvestre Pág. 12

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

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

Paciência – Motoristas podem pegar congestionamentos desde hoje

lucas dantas

divulgação

Variedades Pág. 14
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Férias sem riscos
com a limpeza 
em condomínios

As férias escolares de julho 
proporcionam bons momentos 
em família, mas também gera 
estresse e receios quando se trata 
de baixas temperaturas. Com o 
inverno, o clima fi ca mais seco, o 
que torna os ambientes propícios 
para a proliferação de doenças 
como gripes, resfriados e alergias. 
E com a chegada dos dias sem aula, 
as crianças correm para as áreas 
de lazer dos condomínios, como 

playground, parquinho, sala de 
jogos, entre outras, ou até mesmo 
locais fechados que resulta em 
aglomerações e consequentemente 
o contágio por vírus – ou seja, 
crianças e pais correndo o risco de 
pegar uma doença.

Para evitar, a higiene deve ser 
redobrada, mas não somente a pes-

      A Secretaria do 
Trabalho realiza nesta 
quarta-feira (18) o 
evento de premiação 
do Selo Empresa 
Parceira de Formação 
Profi ssional, na 
Associação Comercial 
e Empresarial 
de Guarulhos. A 
premiação é voltada 
às empresas e 
instituições de 
ensino sediadas 
no município, que 
se destacaram 
na aplicação 
de programas 
de formação 
e qualifi cação 
profi ssional.

     Os atletas 
guarulhenses Murilo 
Bucci Guimarães 
da Rocha e João 
Vitor Salles de Luna 
marcam presença 
no 22º Encontro 
Sul-Americano 
de Basquete, que 
acontece até o dia 
27 de julho, no 
Ginásio da Sociedade 
Ginástica, em 
Novo Hamburgo, 
Rio Grande do Sul. 
Os atletas, que 
atualmente jogam 
pelo Sport Club 
Corinthians Paulista, 
já estão nas terras 
gaúchas para a 
disputa de mais um 
título para o currículo 
e para a cidade de 
Guarulhos.

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

PONTO
DE VISTA

NATUREZA - Jardim Botânico de São Paulo se consolidou como importante área verde da cidade

RETRATO DO LEITOR   

ANOTE

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

soal é sufi ciente para combater os 
monstros invisíveis. 

Os especialistas garantem que 
independe de época do ano, a lim-
peza diminui a incidência dessa 
doença, já que elimina a poeira e 
as contaminações. Mas, como vi-
ver tranquilamente, sem medo de 
contrair um vírus ao tocar em corri-
mões, botões de elevadores e maça-
netas das portas dos condomínios? 
E como confi ar a limpeza de um 
local extenso e de trânsito alto de 
pessoas a quem não é especializado 
nesse tipo de trabalho?

Para locais de grande circula-
ção, como nos condomínios, é reco-
mendável a contratação de serviços 
profi ssionais, em que as pessoas 
encarregadas da limpeza tenham 
conhecimento sobre a melhor forma 
de higienização e qual frequência 
ideal para o serviço. Para isso, o mais 
indicado é a contratação de empre-
sas especializadas, que trabalham 
com terceirização do serviço e ofere-
cem serviços de limpeza para peque-
nos, médios e grandes condomínios 
tanto residenciais como comerciais. 
Empresas confi áveis possuem fun-
cionários treinados especifi camente 
para este tipo de trabalho, como os 
auxiliares de limpeza e auxiliares 
de serviços gerais. Esses profi ssio-
nais recebem um treinamento com 
instruções teóricas e práticas sobre 
atendimento a clientes, postura pro-
fi ssional, cronograma das atividades 
diárias e programadas, tipos de pro-
dutos e suas fi nalidades e, principal-
mente, conhecem técnicas de higie-
nizar ambientes.

Independente da época do 
ano,  a limpeza diminui a 
incidência de doenças

Caro leitor, envie sua foto para esta seção:        

AMILTON SARAIVA

especialista em condomínios 
da GS Terceirização

Aviso aos desavisados
Meus textos podem in-

cluir ironias e outras fi gu-
ras de linguagens. Em caso 
de dúvidas ou de certezas 
absolutas, procure um bom 
dicionário. 

Amplifi cador
Com o recesso de julho, 

as questões políticas têm tido 
menos repercussão na socie-
dade. O plenário da Câmara 
sempre foi usado, com suces-
so, como caixa de ressonân-
cia.  Quase sempre questões 
ligadas ao Executivo, passam 
primeiro pelo Plenário da Câ-
mara para dar uma aquecida.

Sabe das coisas
Eduardo Soltur, presi-

dente da Câmara Municipal, 
mostrou-se bem articulado 
diante das câmeras em de-
bate no programa Tribuna 
Livre. Em certos momentos, 
chamou para si o controle de 
alguns assuntos. Sempre ar-
redio às entrevistas, Eduardo 
mostrou traquejo. Seria uma 
mudança de estilo?

É fogo!
Militantes do MTST e do 

Povo Sem Medo, ambos de 
esquerda política, queimaram 
um boneco com o rosto do ve-
reador Laércio Sandes. E uma 
senhora proferia “elogios” do 
alto de um carro de som ao 
nobre parlamentar do DEM. 
Os elogios foram tão mar-
cantes que o vereador poderá 
agradecer juridicamente.

Só homens
Dentro do Partido dos 

Trabalhadores as mulheres 
têm conseguido muito espa-

ço político: metade da Exe-
cutiva é de mulheres e tem 
uma mulher na presidência. 
Mas nestas eleições no PT lo-
cal nenhuma mulher estará 
na briga por uma cadeira de 
deputada.  

No Centro das Centrais
O vereador Mauricio Brin-

quinho (PT) está licenciado 
da presidência do Sindicato 
dos Condutores de Guarulhos 
e está percorrendo todo o Es-
tado amarrando apoio para 
a disputa de uma cadeira no 
Parlamento Estadual. Não 
somente lideranças da CUT, 
mas pessoas ligadas a diversas 
centrais têm oferecido apoio 
ao sindicalista guarulhense.

Diga ao povo que fi co
Agora é ofi cial! O vereador 

Wesley Casa Forte (PSB) não 
será candidato a deputado es-
tadual.  Ele coordenará a cam-
panha do governador Marcio 
França em Guarulhos. Assim, 
até o momento, somente o 
Nome de Eduardo Soltur 
(PSB) está confi rmado como 
candidato. Soltur deve dispu-
tar uma cadeira de deputado 
federal. Nos bastidores fala-se 
em lançar uma mulher como 
candidata a deputada estadu-
al pelo PSB, mas apenas boa-
to, por enquanto.

Toca Raul!!!
Um funcionário públi-

co há muitos anos, que tem 
como apelido Raul Seixas, 
tem se tornado um grande 
articular em favor dos seus 
colegas de classe. Tanto que, 
as associações de vários seg-
mentos dos servidores o tem 
ouvido suas observações.

DIRETO E RETO

Terça-feira, 17 de julho de 2018
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soal é sufi ciente para combater os 
monstros invisíveis. 

Os especialistas garantem que 
independe de época do ano, a lim-
peza diminui a incidência dessa 
doença, já que elimina a poeira e 
as contaminações. Mas, como vi-
ver tranquilamente, sem medo de 
contrair um vírus ao tocar em corri-

AMILTON SARAIVA

especialista em condomínios 
da GS Terceirização
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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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Depois de um ano de gestão
já é possível julgar um prefeito

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

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

LEandro Cano é coautor dos livros Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06): Dez Anos de Vigência. Avanços e Retrocessos, Sob o 
Ponto de Vista da Prática Forense e da Justiça Restaurativa e O Tribunal do Júri na Visão do Juiz, do Promotor e do Advogado.
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Justiça derruba liminar que impedia 
mudança de zoneamento no Bonsucesso

Atividades esportivas marcam reabertura 
do Ginásio Fioravante Iervolino
DA REDAÇÃO - A prefeitura en-
tregou a quadra do ginásio 
Fioravante Iervolino com-
pletamente revitalizada na 
manhã deste sábado (14). O 
evento proporcionou um fi m 
de semana com intensa pro-
gramação de atividades es-
portivas e contou com a pre-
sença do prefeito Gustavo 
Henric Costa, Guti, do sub-
secretário de Esporte, Ilton 
Jorge de Assis Roque (Tom) 
e do diretor de Esporte Wil-
son David.

Durante a reabertura do 
ginásio, Guti enfatizou o 
empenho para que a quadra 
voltasse a ser palco de 
grandes eventos esportivos. 
“Nós fi zemos uma grande 
mobilização para devolver 
o Fioravante à sociedade, 
pois esse ginásio é de grande 
importância para a nossa 
cidade”, enalteceu.

No sábado, além da 
participação de um grupo 
de capoeira, as equipes de 
handebol, vôlei e futsal 
utilizaram amplamente 
a quadra para treino, 

fazendo valer a iniciativa de 
revitalização do espaço. Já 
no domingo, o ginásio foi 
palco de campeonatos de 
futsal, que atraíram dezenas 
de pessoas. 

DA REDAÇÃO  - A 1ª Vara da Fa-
zenda Pública de Guarulhos 
cassou a liminar que havia 
sido concedida em manda-
do de segurança impetrado 
pelo vereador Laércio Sandes 
(DEM) contra a aprovação 
pelo Legislativo de mudanças 
na Lei do Zoneamento.

O projeto de lei promove 
alterações em uma área am-
biental na região de Bonsu-
cesso, permitindo a constru-
ção de moradias populares 
numa área de cerca de 700 

mil metros, conhecida como 
Sítio do Vovô.

Segundo Sandes, faltaram 
estudos técnicos pertinen-
tes para transformar a área 
dando condições de infraes-
trutura ao bairro. Em vídeo 
publicado em sua rede social, 
o parlamentar explica que o 
PL em questão apresenta 120 
mil metros quadrados para 
a construção de moradia e o 
restante da área sendo trans-
formada em zona mista, o 
que permite a utilização para 
fi ns comerciais. Para ele, isso 
possibilita o crescimento de-
sordenado da região. 

Na decisão, o juiz da 1ª 
Vara, interpretou que o as-
sunto deveria ser resolvido 
no âmbito do Poder Legisla-
tivo. Agora o parlamentar de-
vera buscar os recursos dispo-
níveis como no Tribunal de 
Justiça de São Paulo ou pro-
cedimento judicial próprio.

 FOTO: FÁBIO NUNES TEIXEIRA

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

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

Poucas coisas podem ser mais 
honrosas do que dizer o justo e reprovar 
a maldade e a mesquinharia humana
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DA REDAÇÃO - O compromis-
so da atual administração 
no processo de recuperação 
da cidade já tem resultados 
concretos. Guarulhos é o 
município que recebeu o 
maior volume de recursos 
do Governo Estadual neste 
ano. Até o momento, o va-
lor já soma R$ 20 milhões, 
dedicados a obras de infra-
estrutura urbana. Além dos 
repasses, a cidade foi con-
templada com duas estações 
de trem da Linha 13 - Jade, 
da CPTM, responsável pela 
ligação com a capital paulis-
ta, e a autorização para cons-
trução da primeira AME 
Mais, unidade de saúde com 
a oferta de consultas, exa-
mes e pequenas cirurgias. 

“Em apenas um ano e 
meio de governo já temos 
resultados excelentes e que 
estão colaborando para a re-

Guarulhos é a cidade que mais recebeu 
recursos do Governo do Estado este ano

Cabuçu recebe agendamento para castração de cães e gatos

Zoológico do município devolveu mais de 680 animais à natureza

FOTO: MÁRCIO LINO

construção da nossa cidade. 
Buscamos uma parceria mais 
efi ciente com o Governo do 
Estado, que é a nossa refe-
rência mais próxima para 
aquisição de investimentos 
e, graças a esse esforço, con-
seguimos transformar em 
realidade o sonho de ter no-
vamente uma linha de trem 
na cidade. Também esta-
mos comemorando muito a 
conquista da primeira AME 
Mais, ampliando a oferta dos 
serviços”, comentou o pre-
feito de Guarulhos, Gustavo 
Henric Costa, o Guti. 

Ainda na área da saúde, 
destaque para os avanços 
dos últimos meses. Entre 
eles a inauguração das Uni-
dades de Pronto Atendimen-
to (UPA) Paulista e Cumbica, 
que oferecem atendimento 
24 horas para casos de ur-
gência e emergência, além 

da reforma do Hospital Mu-
nicipal de Urgências (HMU) 
e a ampliação do quadro 
médico. “A saúde de Guaru-
lhos nunca foi tratada com 
prioridade pelos governos 
anteriores. Um exemplo dis-
so são as próprias UPAs Pau-
lista e Cumbica que fi caram 
de portas fechadas durante 
anos, enquanto a população 
clamava por atendimento. A 
administração desses equi-
pamentos não é fácil, con-
siderando as dívidas que a 
cidade carrega. Mas vamos 
continuar buscando parce-
rias para oferecer sempre o 
melhor atendimento à nossa 
população”, afi rmou o pre-
feito. 

A retomada de obras pa-
radas é outro compromisso 
da atual administração. 80% 
das obras do Trevo de Bon-
sucesso já estão concluídas, 

depois de um longo período 
paradas. “Esta obra foi pro-
metida para 2016, mas até 
o ano passado o processo de 
desapropriações não tinha 
sido feito. Em tempo recor-
de concluímos esta etapa e 

DA REDAÇÃO - Na próxima segunda-feira (23), a partir das 8h, o Departamento de Prote-
ção Animal (DPAN), da Secretaria de Meio Ambiente, realizará o agendamento para 
castração de gatos e cachorros, na região do Cabuçu. Não é necessário levar os animais. 
Haverá a distribuição de 250 senhas, sendo três por CPF. A ação é gratuita.

A medida tem por propósito o controle populacional de animais comunitários, ou 
seja, aqueles que não possuem donos e acabam sendo cuidados por diferentes pessoas. 
O agendamento é feito de forma presencial na Escola Maria Helena Freire Cunha, que 
fi ca na avenida Pedro de Souza Lopes, 7800 - Recreio São Jorge.

MAYARA NASCIMENTO - Animais 
em extinção são encaminha-
dos para núcleos de repro-
dução em Guarulhos e São 
Carlos, e depois são reintro-
duzidos em áreas seguras no 
ambiente natural. O Zooló-
gico de Guarulhos devolveu 
à natureza 689 animais de 
2017 até junho de 2018.

Em 2017, 519 animais 
procedentes de vida livre 

foram recebidos para trata-
mento, passaram por reabi-
litação e foram soltos. Até 
junho desse ano, o zoológico 
recebeu 170. Desde o ano 
passado, a cidade recebeu 
12 animais transferidos de 
outras instituições para pa-
reamento e composição de 
grupo.

O Lobo Guará, animal em 
extinção, além de sofrer per-

seguição humana, também 
corre risco de atropelamen-
to nas rodovias. Desde 2016, 
Arujá, Sorocaba e a Univer-
sidade do Vale do Paraíba 
(Univap) encaminharam 
fi lhotes para os cuidados 
do Zoológico de Guarulhos, 
que depois dos devidos tra-
tamentos, foram soltos em 
Minas Gerais ou foram des-
tinados para plantel.

FOTO: JOSÉ LUIZ

entregamos trechos que já 
contribuem para desafogar 
o trânsito naquela região. 
Guarulhos está voltando a 
crescer e, para isso, vamos 
continuar buscando recursos 
e parcerias”, concluiu.



Multas
De acordo com a SSP, 

a equipe de fi scalização, 
em parceria com a Guar-
da Civil Ambiental, vem 
intensifi cando os traba-
lhos na cidade. 

De janeiro a junho 
deste ano, a prefeitura 
aplicou R$ 1,2 milhão em 
multas relacionadas ao 
transporte de resíduos 
sem licença e fl agrante 
de descarte irregular de 
materiais. 

O valor é 202% a mais 
do que o total das multas 
aplicadas em 2017, que 
foi de R$ 406,6 mil.

A pasta também tra-
balha em outras frentes 
como a mobilização das 
pessoas em escolas, con-
domínios, eventos, cen-
tros comerciais, entre 
outros locais, buscando 
a mudança de hábitos da 
população quanto à gera-
ção e à destinação de resí-
duos; entre outros.
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Ao término de 2017, terá completado um ano de gestão dos 
novos prefeitos. É interessante olhar para trás para entender 
o que foi prometido e o que está sendo entregue. A esta altura, 
diferentemente do primeiro mês ou dos primeiros 100 dias, já é 
possível distinguir com mais clareza a palavra da ação, o plane-
jado do inusitado, a política de uns da política para todos. Fato é 
que, enquanto é apenas um produto preparado por especialistas 
e consultores de marketing político para ser vendido às massas, 
o candidato parece muito mais atraente, diferente dos demais, 
do tipo que vale a pena investir o voto. No entanto, muitas vezes, 
quando chega aonde almejou chegar, a diferença entre o discurso 

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

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

LEandro Cano é coautor dos livros Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06): Dez Anos de Vigência. Avanços e Retrocessos, Sob o 
Ponto de Vista da Prática Forense e da Justiça Restaurativa e O Tribunal do Júri na Visão do Juiz, do Promotor e do Advogado.
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Prefeitura contabiliza 600 pontos 
de descarte irregular de lixo na cidade

 FOTO: DIVULGAÇÃO

PEDRO LACERDA - Mesmo pos-
suindo 19 Pontos de Entrega 
Voluntária (PEVs) distribu-
ídos estrategicamente na ci-
dade, Guarulhos contabiliza, 
atualmente, 600 pontos de 
descarte de lixo irregular. 

Segundo dados da Secre-
taria de Serviços Públicos 
(SSP), a média de resídu-
os retirados das vias é de 
1.940 m³ mês.

Deste total, a distribuição 
é dividida da seguinte ma-
neira: solo (90m³), entulho 
(193m³), madeira (304m³), 
volumosos (903m³) e rejeito 
(450m³), cuja retirada é rea-
lizada por equipes das Admi-
nistrações Regionais e pelo 
Departamento de Limpeza 
Urbana (Delurb).

O descarte irregular 

traz inúmeros transtornos 
para a cidade. Entulho, mó-
veis velhos e lixo que são 
jogados nas ruas, praças, 
terrenos e rios causam en-

chentes e colaboram para 
a proliferação de doenças. 
Além disso, segundo a SSP, 
o deslocamento de equipes 
para a retirada desses mate-

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

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

Poucas coisas podem ser mais 
honrosas do que dizer o justo e reprovar 
a maldade e a mesquinharia humana
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Governo antecipa primeira parcela 
do 13º de aposentados e pensionistas

FMI reduz para 1,8% previsão de 
crescimento para o Brasil em 2018

PF confi sca 550 peixes ornamentais no aeroporto de Manaus

Crivella é proibido de usar 
prefeitura para favorecer religião

DA REDAÇÃO - O Fundo Monetário Internacional (FMI) 
reduziu, de 2,3% para 1,8%, a previsão de crescimen-
to anual para a economia brasileira este ano. A nova 
projeção consta do relatório Perspectiva Econômica 
Mundial, divulgado pelo órgão a cada três meses. Para 
2019, a previsão de expansão do Produto Interno Bru-
to (PIB), soma das riquezas produzidas no país) foi 
mantida em 2,5%.

No documento, o FMI citou as incertezas políticas 
e os efeitos prolongados da greve dos caminhoneiros 
como fatores que contribuíram para a revisão para 
baixo da estimativa para o PIB brasileiro este ano. 
Segundo o relatório, o real depreciou-se mais de 10% 
este ano por causa do clima político e da recuperação 
econômica mais fraca que o esperado.

O relatório manteve em 3,9% a previsão de cresci-
mento econômico mundial para este ano, mas redu-
ziu, de 2%para 1,6%, a estimativa de expansão para 
a América Latina e o Caribe em 2018. Para 2019, a 
projeção caiu de 2,8% para 2,6%.

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

DA REDAÇÃO - Aposentados 
e pensionistas do Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) receberão a primei-
ra parte do 13º salário jun-
to com a remuneração de 
agosto. A primeira parcela 
do abono anual correspon-
derá a até 50% do valor do 
benefício.

O decreto autorizando 
a antecipação foi assinado 
ontem pelo presidente Mi-
chel Temer, mas ainda não 
foi publicado no Diário 
Oficial da União. A medida 
deve injetar R$ 21 bilhões 
na economia do país e mo-
vimentar o comércio e ou-

tros setores.
Como determina a legis-

lação, não haverá desconto 
de Imposto de Renda na 
primeira parcela paga a 
aposentados e pensionistas 
do INSS. O imposto sobre 
o valor somente pode ser 
cobrado na segunda parce-
la da gratificação natalina, 
a ser paga junto com a re-
muneração de novembro.

Desde 2006, o governo 
antecipa a primeira parce-
la do 13º salário dos apo-
sentados e pensionistas na 
folha de agosto. Somente 
em 2015, o pagamento foi 
adiado para setembro, por 

causa do ritmo fraco da 
economia e da queda da ar-
recadação.

DA REDAÇÃO - A Justiça do 
Rio determinou ontem que 
o prefeito Marcelo Crivella 
pare de utilizar a máquina 
pública para interesses pes-
soais ou de grupos religiosos. 
Caso descumpra a decisão, o 
prefeito do Rio poderá ser 
afastado do cargo até o julga-
mento do mérito.

A decisão do juiz Rafael 
Cavalcanti Cruz, da 7ª Vara de 
Fazenda Pública da Capital, 
ressalta que a reunião de Cri-
vella com os líderes evangéli-
cos no último dia 4, no Palácio 

da Cidade, teve como objetivo 
oferecer vantagens indevidas 
aos participantes, como faci-
lidades para cirurgias de cata-
rata e no pagamento de IPTU 
por parte das igrejas.

“As vantagens oferecidas 
pelo demandado a pastores e 
líderes de igrejas evangélicas, 
na reunião intitulada Café da 
Comunhão, não foram permi-
tidas por lei, razão por que a 
conduta imputada ao réu pro-
vavelmente ofendeu o princí-
pio da legalidade”, diz o juiz 
em seu despacho.

 FOTO: ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

 FOTO: TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

DA REDAÇÃO - A Polícia Fe-
deral no Amazonas apre-
endeu, na tarde do último 
sábado (14), no Aeroporto 
Internacional Eduardo Go-
mes, em Manaus, 550 pei-
xes ornamentais, alguns em 
processo de extinção. Em 
abordagem rotineira, uma 
equipe de policiais federais 

apreendeu cardumes de 3 
espécies raras, Tigre, Bordô 
e Zebra, muito valorizadas 
no Brasil e no exterior.

A PF informou que os 
peixes estavam armaze-
nados em sacos plásticos, 
dentro de duas malas, com 
destino a Tabatinga/AM, na 
fronteira com a Colômbia. 

Duas pessoas foram presas 
e serão indiciadas por cri-
me ambiental.

A PF ressaltou que ‘os 
crimes contra a fauna já le-
varam à extinção centenas 
de espécies, o que confi gu-
ra uma perda não só para 
o Brasil, mas também para 
toda a humanidade’.
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Ao término de 2017, terá completado um ano de gestão dos 
novos prefeitos. É interessante olhar para trás para entender 
o que foi prometido e o que está sendo entregue. A esta altura, 
diferentemente do primeiro mês ou dos primeiros 100 dias, já é 
possível distinguir com mais clareza a palavra da ação, o plane-
jado do inusitado, a política de uns da política para todos. Fato é 
que, enquanto é apenas um produto preparado por especialistas 
e consultores de marketing político para ser vendido às massas, 
o candidato parece muito mais atraente, diferente dos demais, 
do tipo que vale a pena investir o voto. No entanto, muitas vezes, 
quando chega aonde almejou chegar, a diferença entre o discurso 

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

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

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

UBSs atendem mais de 
1,2 mil pessoas no sábado
DA REDAÇÃO - As Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) Ita-
pegica, Acácio, Presidente 
Dutra e Jardim Nova Cum-
bica abriram neste sábado 
(14) e realizaram mais de 
1.200 atendimentos. 

Além de pessoas com 
consultas previamente 
agendadas, as UBS atende-
ram a demanda espontâ-
nea, de quem buscou assis-
tência nas unidades.

Ao todo, foram realiza-
dos 245 consultas médicas 
e 177 testes rápidos para 
detecção do HIV, sífi lis e 

DA REDAÇÃO - A semana come-
çou em ritmo de comemora-
ção na Associação Comercial 
e Empresarial de Guarulhos 
(ACE-Guarulhos). Ontem 
a entidade comemorou 55 
anos de fundação e também 
o Dia do Comerciante, cele-
brado nacionalmente.

Fundada pelo empresário 
Nahim Hassan Rachid, que 
foi também seu primeiro pre-
sidente, a ACE nasceu ACIG 
(Associação Comercial e Indus-
trial de Guarulhos) e tem como 
missão representar, defender e 
atender comerciantes, presta-
dores de serviços, industriais 
e profi ssionais liberais, ofere-
cendo serviços de apoio, agre-
gando valor ao associado e pro-
movendo o desenvolvimento 
socioeconômico da região. 
Atualmente, a ACE congrega 
milhares de associados.

ACE-Guarulhos completa 55 anos 
e comemora o Dia do Comerciante

 FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

Nessas cinco décadas e 
meia de atividades, a ACE se 
fortaleceu no cenário local 
como referência de boas prá-
ticas e de atuação efetiva no 
crescimento da cidade. “Desde 
a sua fundação, a ACE nunca 
se furtou de participar e opinar 
sobre os rumos que Guarulhos 
viesse a tomar. A ACE-Guaru-
lhos é uma entidade política, 
porém, apartidária”, afi rma 
William Paneque, atual presi-
dente da entidade.

Iniciando suas atividades 

na mesma data em que se co-
memora o Dia do Comerciante, 
a entidade não pode deixar de 
felicitar, através de seu pre-
sidente, esse profi ssional tão 
fundamental para que a roda 
da economia nunca pare. “Pa-
rabenizo todos os comerciantes 
pelo seu dia. E deixo registrada 
minha admiração pelo empe-
nho e esforço de cada empre-
endedor que luta por manter 
seu comércio funcionando, ge-
rando empregos e riqueza para 
nossa cidade”, disse Paneque.

 FOTO: DIVULGAÇÃO

hepatites; coletados 88 exa-
mes de papanicolau (de pre-
venção do câncer de colo 
de útero); efetuados 162 
atendimentos na farmácia 
e aplicadas 118 doses de va-
cina, incluindo as da gripe, 
febre amarela e atualização 
de carteirinha em atraso. 

O sábado também foi 
de agito no CEU Pimentas, 
com aula de ginástica mul-
tifuncional pelo Programa 
Movimenta Saúde.

No próximo sábado (21), 
abrirão as UBS Cambará, 
Inocoop e Nova Cidade.



DA REDAÇÃO - Muita música, 
dança, quadrilhas, ofi cinas 
de artesanato e barracas com 
comidas típicas das come-
morações caipiras. No próxi-
mo fi nal de semana, sábado 
(21) e domingo (22), das 15h 
às 21h, a Prefeitura de Gua-
rulhos promove a grande 
Festa Julina no Complexo 
Cultural do Lago de Vila Gal-
vão, evento em celebração à 
arte, cultura e tradição.

A programação traz mui-
tos destaques, como a Qua-
drilha Ópera do Povo, músi-
ca caipira com Vera Bianca e 
Guaru, a Orquestra de Vio-
leiros Três Corações, forró 
com a banda As Lunáticas, 
sertanejo com Os Inesquecí-
veis Fábio Gonçalves e Paulo 

Festa Julina no Lago de Vila Galvão 
promete animar o fi nal de semana

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

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

OPINIÃO
Sexta-feira, 22 de dezembro de 20172

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

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

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

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

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

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

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

SÃO JOÃO

VILA GALVÃO

PIMENTAS

VILA AUGUSTA 
PONTE GRANDE

Macari, entre outros.
No domingo, além da 

Festa Julina, o Teatro Nelson 
Rodrigues também oferece, 
às 13h30, o Projeto Recreio 
nas Férias, com visita ao Mu-
seu Histórico de Guarulhos, 
ao Centro Permanente de 
Exposições e Arte Indígena 
e a apresentação da peça in-
fantil Saltimbancos, com a 
Cia de Dança Lares Jesus. Às 
15h30, o historiador Elton 
Soares oferece palestra sobre 
o Balneário Vila Galvão.

As atividades gratuitas 
e diversifi cadas de lazer e 
entretenimento, oferecidas 
pela Secretaria de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer (Se-
cel), acontecem nos fi nais de 
semana do mês de julho e 

vão até o dia 29.
Durante toda a programa-

ção cultural no Complexo do 
Lago de Vila Galvão, o popular 
Lago dos Patos, a praça Cícero 

de Miranda também recebe 
a Feira de Arte e Cultura. O 
complexo cultural é composto 
pela Praça Cícero de Miranda, 
Biblioteca Municipal “Paulo 

do CarmoDias”, Museu Histó-
rico de Guarulhos, Centro Per-
manente de Exposições “Prof. 
José Ismael” e Teatro Nelson 
Rodrigues.

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

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

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

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

Preço médio dos imóveis 
residenciais cai 0,06%
DA REDAÇÃO - O preço médio dos 
imóveis residenciais teve uma leve 
queda de 0,06% na passagem de 
maio para junho, segundo pesquisa 
da Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe) feita com base 
nos anúncios de 20 cidades no site 
Zap. O levantamento mostra tam-
bém que os preços caíram 0,16% 
no acumulado do ano e recuaram 
0,47% nos últimos 12 meses.

O comportamento dos preços no 
mês foi bem diferente nas localida-
des cobertas pela pesquisa, sugerindo 
que o mercado imobiliário já mostra 
recuperação em algumas regiões, mas 
permanece em baixa em outras áreas.

Em junho, apenas seis das 20 
cidades pesquisadas tiveram alta 
nos preços, como foram os casos de 
São Paulo (0,21%), Goiânia (0,31%) 
e Distrito Federal (0,37%). Já em 14 
das 20 regiões foi registrada baixa 
nos preços, como foram os casos 
de Porto Alegre (-0,30%), Rio de Ja-
neiro (-0,42%), Campinas (-0,46%) e 
Salvador (-0,55%).

O valor médio do metro quadra-
do dos imóveis residenciais foi a R$ 
7.539. O Rio de Janeiro se manteve 
como a cidade com o preço mais 
alto do País (R$ 9.556), seguida por 
São Paulo (R$ 8.774) e Distrito Fe-
deral (R$ 7.754).

Sala de Jantar é uma ode à 
cultura brasileira na Casacor
DA REDAÇÃO - Inspirada naquilo que 
há de mais belo no design brasilei-
ro, Naomi Abe retorna a Casacor 
São Paulo 2018 com a Sala de Jan-
tar. O ambiente de 38 m² é uma sín-
tese da estética e da cultura nacio-
nal, concebida para ser um local de 
celebração, permeado pela elegân-
cia e alegria.

Nas paredes, cobogós brancos – 
um toque clássico do Brasil – cha-
mam imediatamente a atenção dos 
visitantes e capturam o olhar. A tex-
tura e a transparência transmitida 
por eles é intensifi cada pela coloca-
ção de espelhos nas paredes, dando 
a ilusão de continuidade e valori-
zando a iluminação natural.

No piso, outra agradável surpre-
sa: ladrilhos hidráulicos desenhados 
pela própria profi ssional e baseados 
nas obras de Tarsila do Amaral. A 
geometria da composição esverde-
ada traz personalidade ao espaço. 
Para a decoração, a escolha foi o mo-
biliário modernista. Peças de Jorge 
Zalszupin, Geraldo de Barros e Joa-
quim Terneiro fi cam lado a lado de 
obras de Genaro de Carvalho.

Linho, madeira e azulejos foram 
usados para dar acabamento e tor-
nar a Sala mais acolhedora. O re-
junte atrás do aparador recebe aca-
bamento em fi tas de ouro, feito em 
uma parceria com o artista plástico 
João Migotto.

 FOTO: DIVULGAÇÃO
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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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BANCO 49

SEPG
OBRAPRIMA
SAMBISTAS

LOFERT
APREGOAR

AEUICA
MENSTRUAL

QNEONG
UFANOÃI

FIATALEA
DRUSAOT
AORATUM
DIARREIA

PESSIMISMO

(?)-pafe,
jogo de
baralho
(bras.)

Arlindo
Cruz,

Cartola e
Noel Rosa

Evento es-
portivo de

Toronto
em 2015

Top (?),
ranking
do tênis
mundial

Satisfeito
consigo
mesmo;
vaidoso

Sinais de
trânsito,
em São
Paulo

Organiza-
ção como 

o SOS Mata
Atlântica

"(?) lux":
"haja luz"
(Bíblia)

Divisões
do terreno
para ven-
da (bras.)

Rua lade-
ada de 

árvores en-
fileiradas

Grupamen-
to irregu-

lar de cris-
tais (Min.)

(?)
Barroso:
compôs

"Faceira"

Governou
a China

por quase
30 anos

Verbo do
"stalker"

São imitados por flavorizantes,
em alimentos industrializados

O trabalho mais impor-
tante de um artista

Munição
de armas

Peixe 
comestível
Corte com
os dentes

Aqui
Hiato de
"ciúme"
(Gram.)

Iguaria
baiana

Consoantes
de "reta"

Caracte-
rística da
pessoa

"negativa"

Um dos
sintomas
da desi-
dratação

"Cãibra" no
estômago

Duas aves brasileiras
de penas verdes

Proclamar
em voz

alta
O ciclo

que se en-
cerra com
a meno-
pausa

Senti-
mento de

justiça

3/efó — pan — ten. 4/fiat. 5/drusa — ufano. 10/gastralgia. 13/maracanã e tuim.
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ÁRIES: Boa influência para cuidar dos seus interesses pessoais e 
assuntos sentimentais. Pessoas de seu círculo de amizades procurarão 
favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor, jogos, esportes e loteria com bom fluxo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DiVUlgAçãO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DiVUlgAçãO

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

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

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

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

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

Desde a coletiva do filme 
em Veneza, divulgada para 
todo o mundo por corres-
pondentes das maiores agên-
cias de notícias, Clooney e 
Damon não se cansam de 
explicar que, embora tenha 
tudo a ver com o neoconser-
vadorismo e a onda racista 
que tem emanado da Casa 
Branca, Suburbicon não nas-
ceu exatamente como uma 
reação da dupla – ator e dire-
tor – à presidência de Donald 
Trump. Liberais de carteiri-
nha, Clooney e Damon admi-
tem que foram atropelados 
pela candidatura e vitória de 
Trump.             (aGÊNcia estado)
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estradas, ao entrar em contato com máquinas, fogo e eletricidade e com 
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negócios deverão lhe trazer ótimos lucros, o trabalho será progressivo e 
a sua vida social e amorosa deverá prosperar. Elevação material.

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

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

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

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

PEIXES: Bom aspecto astral para novos empreendimentos imobiliários. Falta 
de constância poderá prejudicar seus objetivos financeiros e profissionais. 
Dê mais atenção aos assuntos relacionados com as pessoas de sua família.
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tem que foram atropelados 
pela candidatura e vitória de 
Trump.             (aGÊNcia estado)
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ÁRIES: Boa influência para cuidar dos seus interesses pessoais e 
assuntos sentimentais. Pessoas de seu círculo de amizades procurarão 
favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor, jogos, esportes e loteria com bom fluxo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DiVUlgAçãO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DiVUlgAçãO

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

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

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

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

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

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

Desde a coletiva do filme 
em Veneza, divulgada para 
todo o mundo por corres-
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explicar que, embora tenha 
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ceu exatamente como uma 
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tem que foram atropelados 
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ÁRIES: A sua faixa de comodidade se mostrará emba-
raçada no período. Entretanto o nosso grande Sol irá 
envolver-se no sentido de atenuar essa disposição. 

TOURO: Sobejas banalidade irão atordoarão a sua promo-
ção pessoal no decorrer do seu dia. As vantagens que você 
perquire esbarram no planeta de Vênus. 

GÊMEOS: Este dia se comporá de maneira abundante-
mente temperado, sem alternâncias vultosas em diversos 
pontos de suas maiores características. 

CÂNCER: O esgotamento lhe roerá num grande pedaço 
nesta etapa, acarretando em vários dilemas de convívio. 
Essa espécie de procedimento lhe deixará mais instável. 

LEÃO: Estará desarmado de todo o seu charme e polidez, 
o seu rico fausto e graciosidade que vinha conduzindo irá 
desaparecer.

VIRGEM: Transmitirá a expressão de uma criatura soberba 
e com manifestações entediantes e colocações rudes. 
Tenha cuidado com esse comportamento.

LIBRA: É essencial que você contemple as ocupações 
que tendem ser privilegiadas em detrimento das coisas 
fúteis, ou seja, de parco prestígio.

ESCORPIÃO: Impasses de afl ição aparecerão de forma 
mais transparente no seu entorno. Descomedimentos de 
agressividade voltam-se para complicar o seu dia.

SAGITÁRIO: Aperceber-se de no momento com certas 
diferenças no decurso do andamento do seu dia, ciclos de 
hesitação sucederão.

CAPRICÓRNIO: Nutra dentro de você um melhor equilí-
brio em relação aquele indivíduo que lhe desponta como 
algo revolucionário. 

AQUÁRIO: Tem que apresentar uma disposição mais con-
sistente, ou seja, mais sólido naquilo que ressoa as suas 
convicções na intenção de seguir tranquilamente.

PEIXES: Atravancar os elementos mais triviais, só irá 
transtornar a sua condição do teu ânimo e elevação do 
prazo usado nas tarefas.
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22 jUL.
22 AGO.

23 AGO.
22 SET.

23 SET.
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23 OUT.
21 NOV.

22 NOV.
21 dEz.

22 dEz.
20 jAN.

21 jAN.
19 fEV.

20 fEV.
20 MAR.
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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)

Sessão CineMaterna no Parque 
Shopping Maia apresenta fi lme 
“Jurassic World: Reino Ameaçado”

DA REDAÇÃO - O Parque Shop-
ping Maia recebe hoje mais 
uma edição do CineMaterna, 
sessão especial de cinema que 
leva cultura e entretenimen-
to às mães no pós-parto, que 
assim têm oportunidade de 
se divertirem em companhia 
de seus bebês de até um ano 
e meio em um ambiente agra-
dável e seguro. Os pais e ou-
tros acompanhantes também 
são bem-vindos.

O fi lme escolhido para 
exibição é a superprodução 
“Jurassic World: Reino Amea-

çado”. Sucesso nas bilheterias 
do mundo inteiro, o longa é a 
sequência de “Jurassic Wolrd: 
O Mundo dos Dinossauros” e 
mostra Owen e Claire retor-
nando à ilha Nublar para sal-
var dinossauros de um vulcão. 

Para a sessão CineMaterna, 
uma sala de cinema do Cinépo-
lis é preparada especialmente 
para que mães e bebês tenham 
conforto e facilidades, como 
iluminação suave e som do fi l-
me mais baixo. Além disso, du-
rante toda a exibição do fi lme, 
os pais têm à disposição troca-

dores equipados com fraldas, 
pomadas e lenços umedecidos, 
que podem ser usados gratui-
tamente. Um tapete embor-
rachado também é colocado 
para dar liberdade aos nenéns 
que já andam ou engatinham. 
Mães voluntárias recepcionam 
o público e estão prontas para 
ajudar em caso de necessidade.

Para usufruir de tudo 
isso basta comprar o ingres-
so na bilheteria do Cinépolis 
pelo mesmo valor das ses-
sões comuns. Não é preciso 
reservar lugares.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Adultos

Rua Joseph Zarzour, 93 - Sala 1008 - Vila Moreira - Cep: 07020-081

Dra. Renata Cabral Cuch
Psicóloga / Psicanalista

CRP 06/105127

F. 99262-1866 - renatacuch@gmail.com

Sofrimento Mental
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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

VILA SÃO  JORGE
Salão Comercial 125 m² c/ 
mezanino. SALÃO NOVO ! F: 
99968-7303

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

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

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. + edicula 
/escritura $ 238.000, F.; 96957-
3668

1 COMODO EM ITAQUÁ
15 Mil Doc. Ok, Fone.: 98652-
3126.

Sítios & Chácaras                                           

CHÁCARAS IGARATÁ
Entrada 4 Mil , prestação R$ 
285,00 mês., F.: 4328-5097/ 
96717-5097

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

MONTE SUA CHÁCARA
lotes de 1.000 M² em lotea-
mento fechado!mais informa-
ções ligue ou chame no Whats 
app11 97532-0396 Henrique

CHÁCARAS  ESTIVA MG
Áreas rurais, plainas, 
1.000mts² 25 Mil a vista e ga-
nhe + 1000mts² no mesmo 
valor. (Até 29/07/2018)   Rod. 
F.Dias 160km SP. F. 3331-
8981/96215-6802

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

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.

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

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

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

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

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

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

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.

CURSOS

v

11

or nt omsa iaG

Toda

Feira
6ª

Toda 5ª Feira

JÁ CURTIU NOSSA PÁGINA

NO FACEBOOK?

Quer saber de todas as
últimas notícias, eventos e
conferir nossas fotos?
Curta nosso Facebook!

JÁ CURTIU NOSSA PÁGINA

NO FACEBOOK?

Quer saber de todas as
últimas notícias, eventos e
conferir nossas fotos?
Curta nosso Facebook!

PUBLICIDADE LEGAL
Faça sua Publicações Legais Conosco
4210-1371 / 97380-7685 / 95784-3844
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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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