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Disque-Denúncia A distração de uma criança correndo atrás de uma pipa ou até 
uma linha com cerol baixa na rodovia pode gerar acidentes graves”, 
Virgílio Leocádio, gestor de Atendimento da CCR NovaDutra
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NA COPA

Concurso a rua mais bonita da
Copa do Mundo Guarulhos Regulamento 

Folha Metropolitana

Denúncia de buraco na via
Próximo Anel Viário

11 94133-1066
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Netfl ix divulga 
imagens de ‘She-Ra: 
A Princesa do Poder’

FOTO: DIVULGAÇÃO

+1,93%
78.130
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Guarulhos concentra 11% 
dos roubos de cargas de SP
Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo revelam que dos 1.700 casos observados no 
estado, 197 foram registrados na cidade; carga avaliada em R$ 300 mil foi recuperada ontem no município
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Trevo de Bonsucesso terá novas 
interdições na semana que vem

Conta de luz subirá até 3,8% com 
reajuste de receita de hidrelétricas

Prefeitura lança projeto de replantio
de árvores em parques públicos

Pág. 3 Pág. 6Pág. 4

-0,49%
R$ 3,84

-1,17%
R$ 4,47
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Ao término de 2017, terá completado um ano de gestão dos 
novos prefeitos. É interessante olhar para trás para entender 
o que foi prometido e o que está sendo entregue. A esta altura, 
diferentemente do primeiro mês ou dos primeiros 100 dias, já é 
possível distinguir com mais clareza a palavra da ação, o plane-
jado do inusitado, a política de uns da política para todos. Fato é 
que, enquanto é apenas um produto preparado por especialistas 
e consultores de marketing político para ser vendido às massas, 
o candidato parece muito mais atraente, diferente dos demais, 
do tipo que vale a pena investir o voto. No entanto, muitas vezes, 
quando chega aonde almejou chegar, a diferença entre o discurso 

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

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

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

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

LEANDRO JORGE 
BITTENCOURT CANO

Ponto 
de Vista
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75.133

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

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be
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Disque-Denúncia
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7% R$ 937
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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
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Cultura colaborativa 
muda hábitos e cria 
novos serviços

Cada vez mais inserida no nosso 
contidiano, a cultura colaborativa 
tem mudado nossos hábitos e tam-
bém a nossa maneira de ver a vida, 
pois o tema é complexo, e aborda 
itens como economia compartilha-
da e  consumo colaborativo, entre 
outros, porém com a mesma fi nali-
dade, a integração entre as pessoas 
e o pensamento coletivo. 

E neste ponto, as redes sociais 

são utilizadas como ferramentas 
de socialibilização. 

Entre alguns exemplos, pode-
mos citar o Waze, Uber e o Airbnb, 
que revolucionaram seus respecti-
vos setores de atuação, com dina-
mismo e agilidade tecnológica, 
além de possibilitarem um ganho 

     Está disponível 
no site www.
vestibulinhoetec.
com.br a relação 
dos classifi cados no 
processo seletivo 
das Escolas Técnicas 
Estaduais (Etecs) 
para o segundo 
semestre de 2018. 
A informação será 
também divulgada 
na unidade em que 
o candidato deseja 
estudar. A lista inclui 
quem se inscreveu 
no primeiro termo 
do Ensino Técnico 
Integrado ao Médio 
na modalidade EJA, 
nos demais cursos 
técnicos, no processo 
de avaliação e 
certifi cação de 
competências para 
acesso às vagas 
remanescentes do 
segundo módulo 
e para os cursos 
de especialização 
técnica.

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

PONTO
DE VISTA

MUSEU - O Catavento Cultural e Educacional é um museu interativo localizado na capital paulista

RETRATO DO LEITOR   

ANOTE

      A delegação 
guarulhense com 
162 pessoas, dentre 
as quais atletas e 
comissão técnica, 
viaja para o litoral 
norte de São Paulo 
esta semana para 
disputar a 62ª edição 
dos Jogos Regionais, 
que acontece entre 
os dias 18 e 28 
de julho em São 
Sebastião e Ilhabela.

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

extra para os seus usuários. 
A criação de espaços coworking 

também colaboraram para esta mu-
dança desta mentalidade, pois são 
espaços de trabalho compartilha-
dos, que reúnem pessoas e empre-
sas em um ambiente que permite 
contemplar muitos talentos, impul-
sionando e desenvolvendo novos 
negócios de forma mais inovadora 
e efi caz.

Segundo dados do Coworking 
Brasil, atualmente há 810 espaços 
de espalhados pelo país, gerando 
56 mil novas estações de trabalho, 
um aumento de 114%, em relação 
a 2016. 

O estado de São Paulo lidera o 
ranking com 336 postos, seguida do 
Rio de Janeiro com 78.

Além de movimentar a econo-
mia, esses espaços promovem a em-
pregabilidade. São cerca de 2.326 
mil funcionários contratados pelos 
espaços.

Um dos motivos que levam as 
pessoas a buscarem coworkings é a 
redução de custos. Os empreende-
dores vêm no coworking a possibi-
lidade de formalizar o seu negócio 
pagando uma mensalidade que não 
chega nem perto dos custos fi xos 
de um espaço comercial, com uma 
estrutura muitas vezes superior à 
dos espaços comercializados pelas 
imobiliárias.

Em tempos de crise, essa siner-
gia colaborativa tem contribuído 
para o desenvolvimento de equipes 
mais conectadas e de trabalhos cada 
vez mais voltados para a tecnologia 
e para as redes sociais.

A criação de espaços 
coworking também 
colaboraram para mudança 
desta mentalidade

Caro leitor, envie sua foto para esta seção:        

Nova dobrada
Com a consolidação da 

pré-candidatura a deputado 
federal do presidente da Câ-
mara, Eduardo Soltur, o PSB 
já defi niu o nome da repre-
sentante feminina na dispu-
ta para estadual. Trata-se de 
Andrea Viegart, atual diretora 
do departamento de Proteção 
Animal da Prefeitura. Ela foi 
candidata a vereadora pela si-
gla em 2016.

Tendência
Com a indecisão do verea-

dor Wesley Casa Forte (PSB) 
que reluta em se colocar pra 
valer na disputa por uma ca-
deira na Assembleia Legislati-
va, o nome mais forte no atual 
cenário para receber o apoio 
da sigla em Guarulhos é o de 
Caio França, atual deputado 
estadual, fi lho do governador 
Márcio França. O pré-candida-
to a federal do partido, Eduar-
do Soltur, gosta da ideia.

Pulando a cerca
Mesmo pertencendo aos 

quadros do PSB, o vereador 
Rafa Zampronio difi cilmen-
te irá apoiar um candidato a 
deputado de sua sigla nas elei-
ções deste ano. Informações 
de bastidores dão conta que 
sua preferência para estadual 
vem do PR, onde o fi lho do 
proprietário de uma academia 
de boxe guarulhense deverá 
ser o concorrente escolhido.

Linguística
Muitas pessoas nas redes 

sociais fazem postagens com a 
intenção de enaltecer o nome 
de simpatizantes visando as 
eleições. Só que no afã de valo-
rizar seus candidatos, gafes são 

cometidas. O exemplo mais co-
mum é aquele que diz: “Fulano 
será o nosso futuro prefeito”. 
Olhando superfi cialmente, pa-
rece não haver nenhum erro, 
mas “futuro” pode ser daqui a 
muitos anos. O correto é dizer: 
“Fulano será o nosso próxi-
mo prefeito”. Usando o termo 
“próximo”, não tem erro. A não 
ser que a torcida seja para que 
a vitória ocorra bem depois do 
planejado.

Enquete
Os telefones residenciais 

não param de tocar em ano 
eleitoral. A opinião dos elei-
tores vale muito. Ontem à 
noite, por exemplo, um robô 
perguntava a quem atendes-
se: Em quem você votaria 
para deputado estadual? Seis 
nomes foram citados e no 
fi m havia a opção “não sabe” 
ou “nenhum”. Será que muita 
gente segue as orientações e 
vai até o fi nal da pesquisa, ou 
desligam no meio das indaga-
ções?

Santa falsidade
Apesar de serem imis-

cíveis, Elói Pietá e Alencar 
Santana, pré-candidatos a de-
putado federal pelo PT, estão 
atraindo para si as mesmas 
dobradas. Sem nenhum pu-
dor, os pré-candidatos a depu-
tado estadual da sigla estão se 
unindo a ambos, numa tenta-
tiva desesperada de eleição a 
qualquer custo. O resultado 
apresentado em outubro irá 
refl etir diretamente no pleito 
de 2020, onde todos querem 
ser o candidato a prefeito pe-
tista. Portanto é cada um por 
si e o resto que se lasque. O 
que interessa é o poder!

ESPALHA FATOS

SERGIO LESSA
ef@espalhafatos.com.br 
www.espalhafatos.com.br
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EDUARDO MICHELETTO
Jornalista e Consultor 
de Comunicação Corporativa 
e de Mídias Sociais

DE VISTA
EDUARDO MICHELETTO

de Comunicação Corporativa 
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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 
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Transporte
coletivo

Por conta das obras 
no Trevo, o ponto de 
ônibus da avenida Fran-
cisco Xavier Correia será 
deslocado aproximada-
mente 30 metros para a 
frente (sentido da via), 
para atender melhor aos 
passageiros durante o pe-
ríodo das obras.

Trevo de Bonsucesso terá novas interdições a partir da próxima semana
DA REDAÇÃO - O motorista que 
passar pelo Trevo de Bonsu-
cesso nesta semana já poderá 
observar a sinalização de blo-
queio e de rotas alternativas, 
que passam a vigorar a par-
tir da próxima segunda-feira 
(23). O motivo é a demolição 
de uma via de sacrifício, que 
liga o bairro Bonsucesso à 
rodovia Presidente Dutra, no 
sentido São Paulo. O intuito 
é a realização das obras das 
alças de acesso para a rodo-
via Presidente Dutra, no sen-

tido Rio de Janeiro.
Os motoristas dos carros 

de passeio, que vêm sentido 
Bonsucesso, devem acessar a 
avenida Francisco Xavier Cor-
reia até o posto Sakamoto e de 
lá seguir pela viaa Dutra, no 
sentido São Paulo. Já os veícu-
los pesados (caminhões) pos-
suem duas alternativas: uma é 
seguir pela avenida Armando 
Bei, perto da divisa com Arujá, 
e outra pela rua Mônica Ap. 
Moredo. Ambas as rotas darão 
acesso à via Dutra, sentido SP.
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Ao término de 2017, terá completado um ano de gestão dos 
novos prefeitos. É interessante olhar para trás para entender 
o que foi prometido e o que está sendo entregue. A esta altura, 
diferentemente do primeiro mês ou dos primeiros 100 dias, já é 
possível distinguir com mais clareza a palavra da ação, o plane-
jado do inusitado, a política de uns da política para todos. Fato é 
que, enquanto é apenas um produto preparado por especialistas 
e consultores de marketing político para ser vendido às massas, 
o candidato parece muito mais atraente, diferente dos demais, 
do tipo que vale a pena investir o voto. No entanto, muitas vezes, 
quando chega aonde almejou chegar, a diferença entre o discurso 

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

Poucas coisas podem ser mais 
honrosas do que dizer o justo e reprovar 
a maldade e a mesquinharia humana
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Cidade contará com crematório para animais no Bonsucesso

Prefeitura lança projeto de replantio 
de árvores em parques públicos

PEDRO LACERDA - A prefeitu-
ra implantará um cremató-
rio para animais domésti-
cos no Bonsucesso.

Segundo a Secretaria 
do Meio Ambiente (Sema), 
atualmente o recolhimento 

dos animais é de responsa-
bilidade de seus respectivos 
donos, muito embora muitas 
clínicas realizem este serviço.

Ainda de acordo com a 
pasta, atualmente os animais 
de pequeno porte encontra-

dos em vias da cidade, são 
recolhidos pela Progresso e 
Desenvolvimento de Gua-
rulhos (Proguaru) e os de 
grande porte, pela empresa 
Trail, responsável pela cole-
ta de lixo da cidade.

Guarulhos registra 34 casos de enchentes
no período crítico de chuvas no último ano
PEDRO LACERDA - Guarulhos re-
gistrou 34 casos de enchentes 
no período de outubro de 2017 
a março deste ano, período mais 
crítico de chuvas, onde os casos 
ocorrem com maior frequência.

Em comparação ao ano pas-
sado, por exemplo, estes nú-
meros aumentaram em 62%, 
tendo em vista que 21 casos 
foram registrados de outubro 
de 2016 a março de 2017, se-
gundo dados da Coordenado-
ria Municipal de Defesa Civil.

A grande quantidade de 
lixo jogada em locais irregula-
res é um fator determinantes 
para as enchentes em Guaru-

lhos. A Folha Metropolitana re-
velou ontem que atualmente o 
município concentra 600 pon-
tos de descarte de lixo irregu-
lar. Segundo dados da Secreta-
ria de Serviços Públicos (SSP), 
a média de resíduos retirados 
das vias é de 1.940 m³ mês.

Em nota, a Secretaria de 
Meio Ambiente (Sema) infor-
mou que intensifi ca e promo-
ve ações para transformar re-
giões problemáticas em que os 
lixos são jogados nas ruas, em 
áreas de lazer, também para 
evitar situações de enchentes 
que comprometem o meio am-
biente do município.

 FOTO: DIVULGAÇÃO

Cenário
Dados da SOS Mata Atlântica mostram que Gua-

rulhos possui 27,15% da sua Mata Atlântica original, 
mais de 8.600 hectares, isso é equivalente a 464 cam-
pos de futebol. No entanto, é imperativo preservar o 
que existe atualmente e aumentar esse bioma tão im-
portante para a cidade.

Uma árvore adulta pode retirar da atmosfera 15,6 
quilos de dióxido de carbono da atmosfera, absorver 250 
litros água por dia e lançar no ar 60 litros de água por 
meio de vapor. Além de reduzir a poluição sonora, ela 
é fundamental para minimizar os efeitos das ilhas de 
calor existentes em vários locais, além de atrair pássaros 
e proporcionar uma paisagem bem mais agradável.

O projeto benefi ciará o Bosque Maia e os parques 
City Las Vegas, Parque da Casa do Atleta, JB. Maciel, 
Portuguesinha, ETA Cumbica, Chico Mendes, José de 
Alencar, Fracalanza, Balneário Água Azul, entre outros. 

DA REDAÇÃO - A Divisão de 
Implantação e Manutenção 
de Parques, da Secretaria 
de Meio Ambiente de Gua-
rulhos (Sema), lançou nes-
ta segunda-feira (16), no 
Bosque Maia, o Projeto de 
Enriquecimento Florístico 
(PEF), nome técnico que se 
dá à recomposição de fl ores-
tas nativas. 

Essa ação também se es-
tenderá para outros parques 
públicos da cidade.

Neste primeiro momen-
to, o maior parque da ci-
dade, o Bosque Maia, vai 

receber cerca de 200 mu-
das de árvores nativas da 
Mata Atlântica, entre elas 
pau-brasil, palmito-jussara, 

manacá-da-serra, cabreúva, 
jenipapo e açaí.

De acordo com a Sema, 
com as intempéries climá-

ticas ou mesmo por motivo 
de doenças, algumas espé-
cies nativas desaparecem 
de seu habitat. Até mesmo a 

queda de uma árvore adulta 
pode derrubar outras 20 no 
seu entorno, dependendo 
do adensamento do local.
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Município concentra 
11% dos roubos 
de carga do estado

Combustíveis
Os caminhões-tan-

que, responsáveis pela 
distribuição de combus-
tíveis no país, também 
sofrem frequentemen-
te sendo o alvo dos la-
drões de carga. Os cri-
minosos se vestem, em 
alguns casos, como po-
liciais rodoviários para 
fazer com que os cami-
nhoneiros encostem e 
realizam o roubo.

Segundo a polícia, 
um dos motivos que es-
timulam os criminosos a 
roubarem combustíveis, 
é o reajuste constante 
que a Petrobras faz com 
relação ao preço do die-
sel. O valor do etanol, 
por exemplo, subiu 18% 
nos últimos 12 meses. 
Supõe-se que estes com-
bustíveis roubados estão 
sendo vendidos pelos cri-
minosos aos postos, que 
por sua vez, sem saber 
do ato, os comercializam.
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Ao término de 2017, terá completado um ano de gestão dos 
novos prefeitos. É interessante olhar para trás para entender 
o que foi prometido e o que está sendo entregue. A esta altura, 
diferentemente do primeiro mês ou dos primeiros 100 dias, já é 
possível distinguir com mais clareza a palavra da ação, o plane-
jado do inusitado, a política de uns da política para todos. Fato é 
que, enquanto é apenas um produto preparado por especialistas 
e consultores de marketing político para ser vendido às massas, 
o candidato parece muito mais atraente, diferente dos demais, 
do tipo que vale a pena investir o voto. No entanto, muitas vezes, 
quando chega aonde almejou chegar, a diferença entre o discurso 

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

Poucas coisas podem ser mais 
honrosas do que dizer o justo e reprovar 
a maldade e a mesquinharia humana
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PEDRO LACERDA - Segundo 
maior município do Esta-
do de São Paulo, Guarulhos 
concentra 11% do total de 
roubo de cargas registrado 
em território paulista.

Dados da Secretaria de 
Segurança Pública de São 
Paulo revelam que dos 1.700 
casos observados no estado, 
197 foram registrados em 
Guarulhos entre os meses 
de janeiro a maio deste ano. 
No período, segundo a SSP, 
1.462 pessoas foram presas 
em fl agrante e 119 armas de 
fogo foram apreendidas em 
todo o estado.

Na tarde de ontem, a De-
legacia de Roubo de Cargas 

de Guarulhos localizou em 
Cumbica, um galpão que 
continha um baú refrige-
rador de queijo e um cava-
lo mecânico, roubados por 
uma quadrilha. Segundo a 
polícia, o valor estimado da 
carga é de R$ 300 mil.

É na cidade também que 
está trecho da rodovia que 
concentra a maior parte des-
ses crimes, a via Ayrton Sen-
na. Importante ligação da 
capital paulista às cidades do 
Vale do Paraíba, ela é consi-
derada a mais visada pelos as-
saltantes. Na terça-feira (10) 
houve registro de dois casos 
de roubo de carga praticados 
pela mesma quadrilha.
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Ao término de 2017, terá completado um ano de gestão dos 
novos prefeitos. É interessante olhar para trás para entender 
o que foi prometido e o que está sendo entregue. A esta altura, 
diferentemente do primeiro mês ou dos primeiros 100 dias, já é 
possível distinguir com mais clareza a palavra da ação, o plane-
jado do inusitado, a política de uns da política para todos. Fato é 
que, enquanto é apenas um produto preparado por especialistas 
e consultores de marketing político para ser vendido às massas, 
o candidato parece muito mais atraente, diferente dos demais, 
do tipo que vale a pena investir o voto. No entanto, muitas vezes, 
quando chega aonde almejou chegar, a diferença entre o discurso 

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

Poucas coisas podem ser mais 
honrosas do que dizer o justo e reprovar 
a maldade e a mesquinharia humana
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Casos de sarampo aumentam 
no mundo, alerta OMS

Fórum Trabalhista de Guarulhos passa a funcionar com um centro próprio de conciliação de confl itos

 O MAIOR EVENTO EMPRESARIAL DE VENDAS DE GUARULHOS

APRENDA A AUMENTAR 
AS VENDAS DA SUA EMPRESA

JACKSON DORTA
LIDERANÇA EM VENDAS

MARCELO ORTEGA
SUCESSO EM VENDAS 23/08 

(11) 9 9726-6267
WWW.CLUBEDENEGOCIOS5.COM.BR
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DA REDAÇÃO - Pacifi cação so-
cial é o principal objetivo 
quando se fala em conci-
liação na Justiça do Traba-
lho. É por isso o Tribunal 
Regional do Trabalho da 
2ª Região (TRT-2) está ex-
pandindo as unidades do 

Centro Judiciário de Méto-
dos Consensuais de Solução 
de Disputas (Cejusc) para ou-
tros municípios. Desta vez, é 
o Fórum de Guarulhos que 
passa a contar com um Ce-
jusc próprio a partir de hoje.

Por enquanto, as audi-

ências serão realizadas nas 
quartas-feiras, mas a expec-
tativa é que de 40 a 50 audi-
ências aconteçam diariamen-
te no Cejusc-Guarulhos, de 
segunda-feira a sexta-feira, 
na parte da tarde. O centro 
realizará 45 audiências em 

seu primeiro dia de funcio-
namento. Nelas, são as par-
tes que constroem o acordo 
e por isso ele sempre será o 
melhor para os dois lados. 
Toda a conversa é mediada 
por um servidor habilitado.

O Fórum de Guarulhos 

possui 13 Varas do Traba-
lho e nele tramitam atual-
mente 80.441 processos. 
Somente neste ano rece-
beu cerca de 8.700 casos 
novos. Em 2017, foram 
26.402 processos entrados 
e 24.266 solucionados.

DA REDAÇÃO - Relatório di-
vulgado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
em parceria com o Fundo 
das Nações Unidas para a In-
fância (Unicef) alerta para o 
aumento de casos de saram-
po no mundo. Os números 
mostram que, nos quatro 
primeiros meses deste ano, 
foram registrados 79.329 ca-
sos da doença, contra 72.047 
no mesmo período de 2017.

O pico da doença foi re-
gistrado no mês de março, 
quando foram identifi cados 
25.493 casos. A maior parte 
dos casos de sarampo regis-
trados em 2018 foram iden-
tifi cados em países como 
Uganda e Nigéria, na África; 
Venezuela, nas Américas; Iê-
men, Emirados Árabes Uni-
dos, Síria, Sudão e Paquistão, 
no Mediterrâneo Oriental; 
Ucrânia, Sérvia, Rússia e 
Romênia, na Europa; Índia, 
Tailândia, Mianmar e Indo-

nésia, no Sudeste Asiático; 
e Filipinas e Malásia, no Su-
deste Asiático. 

De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, o Brasil enfren-
ta pelo menos dois surtos de 
sarampo – em Roraima e no 
Amazonas. Até o dia 27 de 

junho, foram confi rmados 
265 casos de sarampo no 
Amazonas, sendo que 1.693 
permanecem em investiga-
ção. Já Roraima confi rmou 
200 casos da doença, en-
quanto 179 continuam em 
investigação.

 FOTO: FÁBIO NUNES TEIXEIRA/PMG

Conta de luz subirá até 3,86% com 
reajuste de receita de hidrelétricas
DA REDAÇÃO - A Agência Na-
cional de Energia Elétrica 
(Aneel) aprovou ontem re-
ajuste de 45,52% na recei-
ta anual de geração de 69 
usinas hidrelétricas que 
atuam no regime de cotas. 
A medida vai provocar au-
mento nas contas de luz en-
tre 0,02% e 3,86%, segundo 
a Aneel. O impacto médio 
será de 1,54%.

O impacto na conta de 
luz depende da data do rea-
juste aprovado pela Aneel e 
da quantidade de cotas (vo-
lume de energia) que cada 
distribuidora compra das hi-
drelétricas. O volume de co-

tas de cada distribuidora re-
presenta, em média, 22,64% 
dos contratos de energia das 
concessões.

A remuneração total re-
cebida pelas usinas, de julho 
de 2018 a junho de 2019, 
será de R$ 7,944 bilhões.

Segundo a Aneel, a recei-
ta anual de geração é calcu-
lada considerando os valo-
res do Custo da Gestão dos 
Ativos de Geração (GAG), 
acrescidos de encargos de 
uso e conexão, receita adi-
cional por remuneração de 
investimentos em melho-
rias de pequeno e grande 
porte,  entre outros.

 FOTO: ALAN WHITE/FOTOS PUBLICAS
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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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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
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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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Universidade Brasil promove concurso de 
bolsas de 100% e 50% no próximo sábado
MAYARA NASCIMENTO - No próxi-
mo sábado (21) o Grupo Uni-
versidade Brasil realiza prova 
para bolsa de estudos na Fa-
culdade Guarulhos, às 14h.

Para os interessados em 
iniciar os estudos no segun-
do semestre de 2018, serão 
distribuídas quatro bolsas de 
estudos, sendo uma bolsa de 
100% e outras três com 50% 
de desconto para diferentes 
cursos. A prova terá 40 ques-
tões totais, abrangendo as áre-
as de língua portuguesa, mate-
mática, conhecimentos gerais 
e atualidades. Em caso de em-
pate, será levado em conta o 

DA REDAÇÃO - Dos 127,7 mil 
imigrantes venezuelanos 
que entraram no Brasil pelo 
município de Pacaraima, 
na região de fronteira de 
Roraima, no ano passado e 
neste ano, mais da metade 
já deixou o país. Dos 68,9 
mil que saíram, a maior 
parte (47,8 mil) fez o cami-
nho por fronteira terrestre 
e 21,1 mil pegaram voos in-
ternacionais.

Mais da metade dos venezuelanos 
que entraram no Brasil já saiu do país
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desempenho na redação.
Os candidatos poderão 

escolher entre os dez cursos 
presenciais, sendo adminis-
tração, ciências contábeis, 
enfermagem, farmácia, 
odontologia, pedagogia, pro-
cessos Gerenciais, Gestão Fi-
nanceira, Logística ou Recur-
sos Humanos.

O projeto é destinado a 
quem já concluiu o Ensino 
Médio e as inscrições podem 
ser realizadas até quinta-fei-
ra (19), gratuitamente, pelo 
link http://universidadebra-
sil.edu.br/concursodebolsas/
index.php

Delivery: (11) 2409-5656 
Av. Paulo Faccini, 2143 - Macedo - Guarulhos - SP

Mais de 100 ocorrências com pipas
foram registradas na via Dutra
DA REDAÇÃO - Com a chega-
da das férias escolares jo-
vens e crianças aproveitam 
o tempo livre para brincar e 
se divertir. Empinar pipas é 
uma das atividades de lazer 
realizadas neste período e 
nos bairros de municípios 
muito próximos da rodo-
via Presidente Dutra. Em 
2017 foram registradas 114 
ocorrências relacionadas a 
pipas na via. Dessas, duas 
foram acidentes e uma re-
sultou em fatalidade.

Preocupada com o risco 
dessa prática a concessioná-
ria realiza uma campanha 

educativa, com distribui-
ção de quatro mil folhetos 
informativos e orientações 
às comunidades do entor-
no e aos comércios

“A distração de uma 
criança correndo atrás de 
uma pipa ou até uma linha 
com cerol baixa na rodovia 
pode gerar acidentes gra-
ves para motoristas e pe-
destres. A CCR NovaDutra 
acredita que conscientizar 
a população é uma manei-
ra efi caz de prevenir essas 
ocorrências”, disse o gestor 
de Atendimento da Nova-
Dutra, Virgílio Leocádio.
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Os dados foram apresen-
tados na 5ª reunião do Co-
mitê Federal de Assistência 
Emergencial, realizada nes-
ta segunda-feira (16) no Pa-
lácio do Planalto, e divulga-
dos pela Casa Civil.

Dentre os venezuelanos 
que deixam o país por via 
terrestre, 66% voltam ao 
país natal por Pacaraima; 
15% pela Ponte Tancredo 
Neves, em Foz do Iguaçu, 

no Paraná; 6% por Guajará-
-Mirim, em Rondônia; 6% 
por Uruguaiana, no Rio 
Grande do Sul; e 7% por ou-
tras localidades.

De acordo com os dados 
divulgados pela Casa Civil, 
as principais rotas de saída 
por via aérea são os aeropor-
tos de Guarulhos, em São 
Paulo (58%); Manaus (15%), 
Brasília (13%) e do Galeão, 
no Rio de Janeiro (11%).



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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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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8 Quarta-feira, 18 de julho de 2018
TURISMO

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

Férias de julho com diversão 
em água quente é em Olímpia
DA REDAÇÃO - Quem tem fi lho pe-
queno costuma escolher a dedo 
a viagem das férias de julho para 
que o pimpolho também aproveite 
bastante. Nesta época do ano, não 
é todo destino de água que é indi-
cado para a criançada. Olímpia, ci-
dade localizada a 435 quilômetros 
de São Paulo, é uma alternativa de 
ótimo custo/benefício. Isso porque 
lá a diversão é em água quente.  A 
cidade, já consolidada como um dos 
mais importantes destinos turísti-
cos do Brasil, recebe, anualmente, 
mais de dois milhões de turistas. 
Além do conhecidíssimo Thermas 
dos Laranjais, a cidade ganhou, em 
2017, o parque aquático Hot Beach 
Olímpia. E, agora, acaba de inaugu-
rar um “resort pé na areia”.

As piscinas dos parques e da 
maioria dos resorts são abasteci-
das com água que sai do subsolo já 
aquecida. No Hot Beach Olímpia, a 
temperatura média da água é de 32 
graus. Mesmo no inverno, em Olím-
pia, pela sua localização geográfi ca, 
raramente entram frentes frias. Por-

tanto, é o lugar perfeito para diver-
são aquática em julho sem sair do 
Estado de São Paulo. No Hot Beach 
Olímpia, a criançada tem um espaço 
especialmente projetado para elas, 
não apenas quanto às atrações, mas 
também de infraestrutura. 

A área Kids conta com atrações 
como Acqua Brinke, Little Island, 
Slider Kids, Splash Show e Drops 
Kids. Ao lado fi ca o Complexo In-
fanto-juvenil, com brinquedos que 
envolvem toda a família, dos pe-
quenos aos vovôs, adolescentes e 
adultos. Entre eles estão vários to-
boáguas e dois grandes baldes sus-
pensos, fabricados no México, que, 
quando cheios, viram e derramam 
uma grande quantidade de água em 
quem está embaixo, brincadeira que 
não deixa ninguém parado. 

Nas férias, haverá, entre outras 
atividades, contação de histórias, tor-
ta na cara, futebol, passeio do vaga-
-lume, cineminha, balada kids, ma-
troginástica, gincanas, aula de dança, 
torneio de vôlei de areia, alongamen-
to, pocket show e hora do riso.

 FOTOS: 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
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New Kabala oferece feijoada
com música no próximo sábado 

 FOTO: DIVULGAÇÃO

MAYARA NASCIMENTO - No pró-
ximo sábado (21) a casa de 
shows New Kabala receberá 
a famosa feijoada do fi nal de 
semana. A partir do meio dia 
terá buffet à vontade.

Além da feijoada comum, 
a casa também oferece a 
feijoada branca. No dia terá 
promoção de cerveja, que ao 
comprar o balde com cinco 
garrafas de 600 ml, o con-
sumidor ganhará a sexta. A 
promoção é válida para cer-
vejas de qualquer marca.

O clima animado será co-
mandado pela cantora de ser-
tanejo Thais Nascimento e 
Banda, e no intervalo a música 

fi cará por conta do DJ Koringa. 
Mulheres são VIP até às 15h.

A casa noturna de shows 
de pagode e sertanejo, o New 
Kabala, conta com pista, me-
zanino e deck em clima ani-
mado. Confi ra a programação 
completa dos shows da casa 
no Facebook: https://www.fa-
cebook.com/Kabala1000/.

Serviço:
Feijoada no Kabala
Data: sábado (21)
Horário: 12h
Local: New Kabala - 
avenida Paulo Faccini, 205 
– Centro
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Ao término de 2017, terá completado um ano de gestão dos 
novos prefeitos. É interessante olhar para trás para entender 
o que foi prometido e o que está sendo entregue. A esta altura, 
diferentemente do primeiro mês ou dos primeiros 100 dias, já é 
possível distinguir com mais clareza a palavra da ação, o plane-
jado do inusitado, a política de uns da política para todos. Fato é 
que, enquanto é apenas um produto preparado por especialistas 
e consultores de marketing político para ser vendido às massas, 
o candidato parece muito mais atraente, diferente dos demais, 
do tipo que vale a pena investir o voto. No entanto, muitas vezes, 
quando chega aonde almejou chegar, a diferença entre o discurso 

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

Poucas coisas podem ser mais 
honrosas do que dizer o justo e reprovar 
a maldade e a mesquinharia humana
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BANCO 52

DBP
METEORITO

SATOEL
MAGNETICA

PASONIC
MARGARIDA

REALCOS
ELVAIA
CABANADA

AIRAVLIT
MELISPRA

NEGODUTOS
ANDRAJOSO

TOMUSAOS

Fragmento
de corpo
celeste

(Astron.)

Resso-
nância (?),
exame de
imagem

Estado li-
mítrofe ao
Maranhão

(sigla)

Capital (?),
banda

brasileira
de rock

Utensílio
que ajuda
a recolher

o lixo

Flor conhe-
cida como 

malme-
quer

Lugar
onde se
ajusta o

cinto

Falta de 
pagamen-

to (pl.)

Inscrição
da ban-
deira da
Paraíba

Esmolam-
bado; es-
farrapado

Inspiração
do poeta
(p. ext.)

Artigo
definido

masculino
plural

É retirado na abdo-
minoplastia (Med.)

Nascidas
na Polônia

Máquina
giratória

Exigência de seguran-
ça nas embarcações

Falar demais

Evento investigado
pela polícia como
possível sequestro

Geleia (?),
alimento
apícola
Revolta 
pernam-

bucana do
período

regencial

Literatura
(abrev.)

Para
(pop.)

Altera 

A roupa
para lavar

Apupo
Obra como
"O Quebra-

Nozes"

Tubos;
canos

A bebida
do pirata

Cantora de
"Romaria"
Deus, em

inglês

Famoso
porco-

espinho
dos games

3/god. 5/sonic. 8/cabanada. 9/andrajoso — margarida — meteorito. 13/tecido adiposo.
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ÁRIES: Boa influência para cuidar dos seus interesses pessoais e 
assuntos sentimentais. Pessoas de seu círculo de amizades procurarão 
favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor, jogos, esportes e loteria com bom fluxo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 MAR.
20 ABR.

21 ABR.
20 MAI.

21 MAI.
20 jUN.

21 jUN.
21 jUL.

22 jUL.
22 AGO.

23 AGO.
22 SET.

23 SET.
22 OUT.

23 OUT.
21 NOV.

22 NOV.
21 dEz.

22 dEz.
20 jAN.

21 jAN.
19 fEV.

20 fEV.
20 MAR.

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

Suburbicon – Bem-Vindos ao 
Paraíso analisa o racismo

DiVUlgAçãO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PEIXES: Bom aspecto astral para novos empreendimentos imobiliários. Falta 
de constância poderá prejudicar seus objetivos financeiros e profissionais. 
Dê mais atenção aos assuntos relacionados com as pessoas de sua família.
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faz um homem insatisfeito 
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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 
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no Brasil, o filme ganhou um 
acréscimo ao título original, 
e é Bem-vindos ao Paraíso. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PEIXES: Bom aspecto astral para novos empreendimentos imobiliários. Falta 
de constância poderá prejudicar seus objetivos financeiros e profissionais. 
Dê mais atenção aos assuntos relacionados com as pessoas de sua família.
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(no sentido de minúsculas). 
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O conceito de Downsi-
zing é um condomínio fecha-
do, para pessoas especiais 
(no sentido de minúsculas). 
Já Suburbicon, que foi lan-
çado ontem, passa-se na Su-
burbia, uma versão idealiza-
da do american way of life, 
nos anos 1950. Uma América 
fechada, bem-sucedida e ha-
bitada por brancos, anglo-sa-
xões e protestantes. Ah, sim, 
é necessário acrescentar que, 
no Brasil, o filme ganhou um 
acréscimo ao título original, 
e é Bem-vindos ao Paraíso. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PEIXES: Bom aspecto astral para novos empreendimentos imobiliários. Falta 
de constância poderá prejudicar seus objetivos financeiros e profissionais. 
Dê mais atenção aos assuntos relacionados com as pessoas de sua família.
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Respeito – Filme retrata uma sociedade onde os brancos têm boa vida
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Clooney. Nenhum dos dois é 
100%, mas apresentam cer-
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ções liliputianas, as pessoas 
consomem menos, gastam 
menos, poluem menos. Pare-
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dece, mas, na hora H, a mu-
lher desiste de acompanhá-lo 
na aventura e deixa o perso-
nagem de Damon na mão.
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ÁRIES: A estrela centro do nosso sistema diminuirá 
ainda mais o seu receio, conseguirá uma enorme assis-
tência neste ângulo. 

TOURO: Contará com um obstáculo para progredir em 
estabelecidas ocorrências, parte deve ser creditado no 
planeta Júpiter. 

GÊMEOS: Exibir um comportamento duvidoso, lhe trará 
alguns problemas, já que tende a fabricar um sentimento 
de suspeita em determinadas pessoas. 

CÂNCER: Encaminha-se para produzir uma animosidade 
através do seu rumo. É imprescindível que aja de forma 
autônoma. 

LEÃO: Irá realçar a ideia de apresentar uma personalidade 
efi ciente e íntegra, o planeta Netuno abeira-se adepto 
neste tipo conjuntura.

VIRGEM: Sua funcionalidade lhe apoiará para concretizar 
particulares ofícios dos quais andavam paralisados. Será 
um período abundantemente analítico.

LIBRA: O termo base do seu trajeto para o sucesso 
deve ser a sensatez. O planeta de Saturno deve ter uma 
participação singular na sua vida.

ESCORPIÃO: Uma notável delimitação será ostentada 
pela sua pessoa. Alcançará sucesso espontaneamente em 
relação aos que tentam te iludir.

SAGITÁRIO: Sua meditação irá se tornar mais pontiagu-
do em relação aos outros dias. O traço fl amejante irá te 
assessorar um pouco quanto a sua espiritualidade.

CAPRICÓRNIO: Não existirá fartas mutações expressivas 
na convivência amorosa. A segurança propende a se 
concretizar neste transcurso. 

AQUÁRIO: Desvelará possuir intenso vigor para defrontar 
as os óbices que estão para desenrolar-se durante o dia. 
Boas oportunidades para fazer um exercício mental. 

PEIXES: Cativar um número de indivíduos para junto 
de você no atual momento será algo de fato muito 
pertinente.
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Bungee Jumping com 50 metros de 
altura será destaque no Família Parque
DA REDAÇÃO - O Família no 
Parque, programação que já 
recebeu mais de 70 mil pes-
soas no início das férias, traz 
uma nova atração para os dias 
21 e 22 de julho no Villa Lo-
bos: um Bungee Jumping com 
mais de 50 metros de altura.

Considerado um espor-
te radical e praticado espe-
cialmente por aqueles que 
curtem aventura, o Bungee 
Jumping consiste em saltar 
de uma altura desafi adora 
num vazio amarrado aos 
tornozelos ou cintura a uma 
corda elástica. Este esporte 
é derivado do Naghol, que 
é uma espécie de prova de 
iniciação pela qual os rapa-
zes de uma aldeia ao sul da 
Ilha de Pentecostes, em Va-
nuatu, têm de passar para 
poderem começar a ser cha-
mados de adultos.

No Família no Parque, a 
atração é recomendada para 
pessoas que pesam entre 
50kg e 100kg e não é per-
mitida a cardiopatas e ges-
tantes. Menores de 18 anos 
deverão apresentar autori-
zação assinada por respon-
sável. O valor da atividade é 

R$ 130 por pessoa.
Além do esporte radical, 

a programação especial de 
férias que acontece de sex-
ta-feira a domingo oferece 
diversas atividades recreati-

vas ao ar livre para todas as 
idades e gostos até o dia 29 
de julho, sempre com uma 
atração semanal diferente. 
Maiores informações: www.
familianoparque.com.br.

FOTO: DIVULGAÇÃO

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
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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

ALUGO CASA
p/ casal c/ um � lho ou rapaz 
solteiro, não tem gar. no  Jd. 
Presidente Dutra F.: 99668-
2920

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

SOBRADO PRÓX. SONDA
2 Dorms., 2 vgas.,(+) 3 cô-
modos  R$  270 Mil. Fs. 2451-
6511/ 97303-8610

CASA  ROSA DE FRANÇA
3 Dorms., 3 vgas., (+) 4 cômo-
dos  R$ 320 Mil .Fs. 2451-6511/ 
97303-8610

CASA RENDA CONT. I
5 Casas (+) 1 salão, ótimo aca-
bamento. R$ 400 Mil. Fs. 2451-
6511/ 97303-8610

Sítios & Chácaras                                           

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

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

AGREGA SE KOMBI
Ano a partir de 2010. Paga-
-se bem. F:2409-0019. Início 
Imediato

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.

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

VERÔNICA
Cinquentona,  ela esta de Volta 
!, para fazer amor gostoso. F.: 
99670-0958

AUTOS                                                    

Carros

LICENCIAMENTO
ATRASADO!!!!!
Parcelamos Todos 

os débitos 
do seu veículo

Tels: 2440-6425 ou 4963-0569

ATÉ 12X CARTÃO OU 
18X NO CHEQUE

GOL G4 2009
Completo  0 + R$ 499,00. F.: 
98939-7904

PUBLICIDADE LEGAL

CURSOS

ANUNCIE AQUI 94805-7644

v
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MERIVA BRANCO 2012
Completo s/entrada Parcelas 
R$ 699,00 F.: 98939-7904

CORSA 99
Peq.  entrada 60 x R$ 299,00 F.: 
98939-7904

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.

GOL G4 2009
Completo 0 + R$ 499,00 . F.: 
98939-7904

CLASSIC 2014
Prata Completo 0 + R$ 699,00 
F.: 98939-7904

RELAX

E AGORA, JOSÉ?

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

folha metropolitana
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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.

OPINIÃO
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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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‘The Walking Dead’ terá 
a sua primeira atriz surda
DA REDAÇÃO - AMC, canal 
pago que produz The 
Walking Dead, contra-
tou a sua primeira atriz 
surda para participar da 
série a partir da nona 
temporada, que estreia 
em outubro de 2018. 

Lauren Ridloff, que 
ganhou uma indicação 
no Tony Awards - prin-
cipal premiação do te-
atro norte-americano 
- irá interpretar o papel 
de Connie.

A personagem que 
Lauren irá interpretar 
existe nos quadrinhos 
em que a série foi base-
ada, mas lá a criação do 
roteirista Robert Kirk-
man não é surda. 

Segundo o site De-
adline, Connie irá apa-
recer em vários episó-
dios da temporada e se 
comunicará através da 
Língua Americana de 
Sinais.

A nova temporada 
de The Walking Dead 
promete trazer mudan-
ças profundas na popu-
lar série por conta das 
já anunciadas saídas de 
Andrew Lincoln, que 
interpreta o protagonis-
ta Rick Grimes, e Lau-
ren Cohan, que inter-
preta o papel de Maggie 
Greene. 

No Brasil, a série é 
transmitida pelo canal 
pago Fox.

IMÓVEIS RESIDENCIAIS
APTO DUPLEX BOM CLIMA, 98 m² - ESCRITU-

RA (FINANCIA) 03 Dormitórios, Piso Laminado, Sala, 
Sacada, Cozinha, 2 Banheiros com Box, lavanderia, 
Terraço, Garagem coberta, Elevador – De  R$ 280 MIL 

CASA TERRÉA, JD BELA VISTA, ESCRITURA 
(FINANCIA) Terreno 5 x 25,          02 DORM, SALA, 
CZ, LV, 2 BANHEIROS, 3 VAGAS - R$ 200 MIL (Ótima 
Localização)

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

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

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

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

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

CASINHA TÉRREA BOM CLIMA, ESCRITURA, 
TERRENO  7 x 29 - QUARTO, COZINHA, BANHEI-
RO, G, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - R$ 195 MIL 

CASA TÉRREA LAVRAS, Terreno – 5 x 40 – 
Quarto, Sala, Cozinha, Banheiro, Lavanderia + 2 
comados nos Fundos – ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - 
R$ 140 MIL 

CASA TERREA JD FORTALEZA, (Próximo ao 
Ponto Final do Micro ónibus) Terreno - 05 x 25 – 2 
Quartos, Sala, Cozinha, Banheiros, G – ÓTIMA LO-
CALIZAÇÃO - R$ 85 MIL 

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

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

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

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

SOBRADO PQ RENATO MAIA - Terreno 05 x 28 
- ESCRITURA (ACEITA FINANCIAMENTO) prox. ao 
Bosque Maia - 3 Dormitórios com 3 Suítes, Sacada, Sala 
(Estar e Jantar) Cozinha com Armários, 4 Banheiros com 
Box, Churrasqueira, Forno de Pizza, 2 vagas cobertas, 
Edícula com banheiro nos fundos   - R$ 630 MIL

CHÁCARAS
SÍTIO EM MORRO GRANDE / NAZARÉ - ESCRI-

TURA – 5.000 m² – 100 metros do Asfalto - Casa com 
3 Quartos, 1 Suíte, Sala, CZ, 3 Banheiros, Piscina,, 2 
Tanques de Pesca, Campo de Futebol – Ótima Locali-
zação - R$ 200 mil .

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

CHACÁRA – TAPERA GRANDE - ESCRITURA – 
27.000 m², água e luz, 800 metros do Asfalto, Valor 
R$ 110 MIL

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

TERRENOS
TERRENO  AV. BRIG. FARIA LIMA (ESCRITURA) 

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

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

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

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

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

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

ALUGUEL
       
APTO COND. STA INES – VILA RIO – 02 

QTOS, SALA, COZ, LV, WC, GARAGEM CO-
BERTA, PORT. 24 HRS - SÓ R$ 950,00 (inclu-
so condomínio)

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

Casa  Jardim Monte Carmelo, Quarto, Co-
zinha e Banheiro, sem G, (nos Fundos) Valor 
R$ 600,00

DA REDAÇÃO - Quem cresceu 
na virada dos anos 1980 e 
1990 provavelmente se lem-
bra das animações basea-
das na linha de brinquedos 
Mestres do Universo como 
He-Man e os Defensores do 
Universo e She-Ra: A Prince-
sa do Poder, que relatam as 
aventuras dos gêmeos He-
-Man e She-Ra para defender 
os reinos de Eternia e Ethe-
ria dos vilões que querem 
conquistar esses mundos.

Em dezembro de 2017, 
a Netfl ix havia anunciado 
junto com o estúdio Drea-
mWorks que estava produ-
zindo um reboot de She-Ra 
chamado She-Ra e as Prince-
sas do Poder. Na segunda-fei-
ra (16), a plataforma de stre-
aming divulgou as primeiras 
imagens da nova animação e 

Netfl ix divulga imagens da nova versão 
de ‘She-Ra: A Princesa do Poder’

deu uma data de lançamen-
to: 16 de novembro.

A premissa da série será 
basicamente a mesma do 
clássico: She-Ra e as Prin-
cesas do Poder vai acompa-
nhar as aventuras da órfã 
Adora, que abandona a 
maléfi ca Horda quando en-
contra uma espada mágica 
que a transforma na prince-
sa guerreira She-Ra. Com a 
ajuda de amigos, ela se jun-
ta às outras princesas mági-
cas na Rebelião para liberar 
o mundo do mal.

Com produção da anima-
dora norte-americana Noelle 
Stevenson, a animação vai 
contar com as vozes de atri-
zes como Sandra Oh (Grey’s 
Anatomy), Karen Fukuhara 
(Esquadrão Suicida) e Aimee 
Carrero (Level Up).
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