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Disque-Denúncia Ação social é um dos principais focos dos Falcões. No ano 
passado arrecadamos cerca de 40 toneladas de alimentos”, 
Bio, presidente do Falcões Raça Liberta
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‘Falcões Raça 
Liberta’ comemora 

23 anos
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+0,28%
R$ 4,48

                                         

-0,12%
R$ 3,84

-0,98%
77.362

Mais de 18 mil motoristas tiveram 
CNHs suspensas na cidade em 2017
Segundo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), condutores somaram ou excederam 
20 pontos no período de 12 meses; somente entre janeiro e fevereiro deste ano já foram suspensas 2.259 CNHs

Tribunal de Contas vê falhas no armazenamento de remédios em SP Pág. 2

Fiscalização encontrou irregularidades em unidades de saúde de 162 municípios do estado sendo 22 casos só na Região Metropolitana

Pág. 3

Universidades oferecem opções de 
cursos no vestibular do 2° semestre

Pág. 2

Bolsa Família 
começa a 

pagar benefício 
com reajuste

Pág. 6

Juventude no 
Parque acontece 

domingo no
Bosque Maia
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Saúde investiga dois 
casos de sarampo 
no município
Pág. 5

Especial Educação
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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

2 Quinta-feira, 19 de julho de 2018

Sexta-feira, 22 de dezembro de 2017 Ano 47 Nº 13855

Bovespa

+2,41%
75.133

Dólar

+0,44%
R$ 3,31

Euro

+0,33%
R$ 3,92Cotações

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

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

o jornal de Guarulhos

7% R$ 937
Salário MínimoSelic (ano)

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

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

lucas dantas

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

Vila Rio de 
Janeiro segue 
às escuras Pág. 7

STF nega prisão 
domiciliar para 
Paulo Maluf Pág. 15

Guarulhenses se 
preparam para a 
São Silvestre Pág. 12

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

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

Paciência – Motoristas podem pegar congestionamentos desde hoje

lucas dantas

divulgação

Variedades Pág. 14
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Não faça da rua 
uma extensão
da sua casa

A rua, o espaço público, enfi m o 
mundo é de todos e deve ser cuida-
do coletivamente. Por ser de todos, 
não quer dizer que você possa fa-
zer o que quiser nele. É nosso dever 
mantê-lo limpo, arrumado e vivo 
para as próximas gerações. Na ver-
dade, estamos de passagem neste 
mundo. É como fi car em uma casa 
emprestada por um amigo: Nossa 
obrigação é, na saída, deixar igual 

ou melhor do que a encontramos.
Quando andamos pela cidade a 

quantidade de entulhos e lixo que 
encontramos é de impressionar o 
mais distraído cidadão. Então o 
povo reclama, a prefeitura limpa, 
mas no mesmo dia o cidadão co-
loca mais entulho e mais lixo no 
local limpo e o ciclo recomeça. Su-
jamos nossa rua e assim, sujamos 
a rua de nossos vizinhos, já que a 

     Atendendo 
aos pedidos dos 
moradores da região 
do Sítio dos Morros, 
a partir do dia 28 
(sábado) a linha 384 
- Terminal Taboão/
Vila Galvão (via Sítio 
dos Morros) terá 
seu trajeto alterado 
no sentido Terminal 
Taboão. A linha 
passará a atender as 
ruas Conceição dos 
Ouros, Conceição 
do Rio Verde, Walter 
Pereira de Lima e 
Geremias Joaquim 
Pereira.

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

PONTO
DE VISTA

VIAGEM - Vista do Porto de Galícia, na Espanha, um dos principais pontos turísticos da região

RETRATO DO LEITOR   

ANOTE

     A Secretaria do 
Trabalho divulgou 
nesta terça-feira 
(17) a segunda lista 
de convocação 
com os nomes e os 
cursos dos alunos 
selecionados para os 
cursos do Programa 
Jovem Trabalhador. 
A lista contém os 
nomes dos alunos 
que estavam em 
suplência e que foram 
chamados diante do 
não comparecimento 
dos selecionados na 
primeira chamada no 
período de inscrição. 
Os selecionados 
devem realizar a 
matrícula até hoje na 
Secretaria do Trabalho 
(avenida Monteiro 
Lobato, 734 - Macedo), 
das 8h às 16h30.

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

rua é deles também. Como se eu 
não tivesse culpa, critico as auto-
ridades por não limpar a sujeira 
que eu mesmo fi z. Não estamos 
cuidando bem da nossa casa.

Da mesma forma devemos 
tratar a política. Cuidar da cida-
de é votar e ser responsável pelo 
político que você indicou. Ele é 
um funcionário que só está lá 
porque você o colocou lá, então 
se ele não for uma pessoa ho-
nesta e prejudicar a cidade, não 
somente o político será culpado, 
mas quem o elegeu também o 
será. E não adianta se esquivar 
da responsabilidade.

Vamos fazer um pequeno 
exercício de imaginação: Caso 
você precise contratar um funcio-
nário para sua empresa, ou para 
cuidar da sua casa. Quais cuida-
dos você teria antes de contratá-
-lo? Você iria verifi car currículo, 
histórico, experiência ou você 
contrataria sem verifi car nada?

Imagine que o sujeito iria 
cuidar das suas fi nanças, da 
escola de seus fi lhos, da saúde 
de sua família, do transporte, 
da segurança de sua casa. Para 
cuidar disso tudo pode ser qual-
quer um? Pode ser uma pessoa 
desconhecida? Pode ser alguém 
sem preparo? Você lembra 
quais foram os funcionários 
que você contratou durante sua 
vida para cuidar da nossa cida-
de, do nosso Estado e do nosso 
País? Caso você não cuide bem 
de sua casa, não faça da cidade 
uma extensão do seu lar.

Caro leitor, envie sua foto para esta seção:        

Cuidar da cidade é votar 
e ser responsável pelo 
político que você indicou

Os inscritos no Bolsa 
Família começaram a re-
ceber ontem o benefício 
com reajuste de 5,67%. O 
pagamento será escalona-
do até o dia 31 deste mês. 
Segundo o Ministério do 
Desenvolvimento Social 
(MDS), para saber o dia em 
que o dinheiro pode ser re-
tirado, basta que o benefi-
ciário confira o Número de 
Identificação Social (NIS) 
impresso no cartão. Quem 
tem o cartão com final 1 
pode sacar no primeiro dia 

do pagamento. Os com fi-
nal 2, no dia seguinte e as-
sim por diante.

Os recursos ficam dis-
poníveis para saque por 
um período de três meses. 
O benefício é destinado às 
famílias inscritas no Ca-
dastro Único e com renda 
mensal per capita de até 
R$ 89, além daquelas com 
renda mensal por pessoa 
de até R$ 178 que tenham 
entre seus integrantes ges-
tantes, crianças ou adoles-
centes.

Os peritos que investigam 
a morte do radialista Ricardo 
José Hilário da Silva, de 43 
anos, no toboágua Vainka-
rá, do parque aquático Bea-
ch Park, constataram que a 
boia que levava o grupo de 
quatro pessoas na descida 
do brinquedo ultrapassava 
em 23,4% o peso permitido. 
O peso dos quatro integran-
tes somados deu 395 quilos, 
quando o máximo permitido 
é de 320 quilos.

Das quatro pessoas que 
foram arremessadas da boia, 
Ricardo Hill foi o único que 
bateu a cabeça na estrutura no 
toboágua, tendo traumatismo 
craniano e morte imediata. Mi-
chele Laverde teve escoriações 
leves nos braços e nos seios. 
Tarcísio Pontes e Mateus Sena 
saíram ilesos. Michele pesa 90 
quilos. O mesmo peso de Ri-
cardo. O mais pesado era Ma-
teus com 110 quilos. Tarcísio 
pesa 105 quilos.

Relatório do Tribunal de 
Contas do Estado encontrou 
irregularidades no armaze-
namento de remédios em 
unidades de saúde de 162 
municípios do estado de 
São Paulo, sendo 22 casos 
só na Região Metropolitana. 

Dentre os problemas 

enfrentados, que fazem 
pacientes da rede pública 
de saúde não conseguirem 
adquirir remédios de distri-
buição gratuita, está a falta 
de controle em relação ao 
estoque. Em Guarulhos fo-
ram localizados remédios 
vencidos.

ACONTECE

ROBERTO SAMUEL
jornalista e CEO 
da TBL Comunicação

Bolsa Família começa 
a pagar benefício com reajuste

Morte no Beach Park: boia de grupo 
ultrapassava em 23% peso permitido

TCE vê falhas no armazenamento 
de remédios em São Paulo
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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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Quase 20 mil motoristas de Guarulhos 
tiveram CNH suspensa no ano passado
PEDRO LACERDA - Um total de 18 
mil motoristas de Guarulhos 
tiveram a Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) suspen-
sa no ano passado. Segundo 
dados do Departamento Esta-
dual de Trânsito de São Paulo 
(Detran-SP) somente nos dois 
primeiros meses de 2018 já fo-
ram suspensas 2.259 CNH.

Em todo o Estado de São 

 FOTO: RENATO ARAÚJO/AGÊNCIA BRASÍLIA

Paulo, 560 mil condutores 
iniciaram o cumprimento da 
suspensão em 2017, já este 
ano, em janeiro e fevereiro 
foram mais de 78 mil moto-
ristas que tiveram que aten-
der esta ordem. 

De acordo com o Detran, os 
principais motivos que levam 
à suspensão das carteiras ocor-
rem quando o condutor soma 

ou excede 20 pontos dentro de 
12 meses; comete uma única 
infração gravíssima cuja pena-
lidade está prevista no Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB), 
como nos casos de embria-
guez ao volante, excesso de 
velocidade acima de 50% do 
limite máximo, pilotar moto 
sem capacete, praticar racha, 
entre outras situações.
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Ao término de 2017, terá completado um ano de gestão dos 
novos prefeitos. É interessante olhar para trás para entender 
o que foi prometido e o que está sendo entregue. A esta altura, 
diferentemente do primeiro mês ou dos primeiros 100 dias, já é 
possível distinguir com mais clareza a palavra da ação, o plane-
jado do inusitado, a política de uns da política para todos. Fato é 
que, enquanto é apenas um produto preparado por especialistas 
e consultores de marketing político para ser vendido às massas, 
o candidato parece muito mais atraente, diferente dos demais, 
do tipo que vale a pena investir o voto. No entanto, muitas vezes, 
quando chega aonde almejou chegar, a diferença entre o discurso 

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

Poucas coisas podem ser mais 
honrosas do que dizer o justo e reprovar 
a maldade e a mesquinharia humana
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EMTU suspende nove 
linhas metropolitanas 
de Guarulhos
PEDRO LACERDA - Atendendo 
atualmente com 240 linhas 
na Região Metropolitana, a 
Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos de São 
Paulo (EMTU) fez o cance-
lamento de nove linhas em 
Guarulhos, de janeiro de 2017 
a maio deste ano. Segundo 
a empresa, medidas como a 
suspensão de linhas ocorrem 
em virtude do dinamismo dos 
serviços intermunicipais que 
exige a adequação da oferta 
de transporte ao número de 
passageiros transportados. 

De acordo com a EMTU, 
das nove linhas canceladas, 
sete foram por motivos de 
queda signifi cativa da de-
manda nos últimos quatro 

Linhas
As linhas que sofreram cancelamento foram: 301TRO - Itaquaquecetuba (Rancho 

Grande) x Guarulhos (Jardim Santa Mena); 105VP1 - Guarulhos (Vila Rosália) x São Pau-
lo (Metrô Parada Inglesa); 299TRO - Guarulhos (Aeroporto) x São Paulo (Metrô Tatuapé); 
830TRO - Guarulhos (Aeroporto Paulo) - São Paulo (Vila Mariana); 437TRO - Guarulhos 
(Aeroporto) x São Paulo (Brooklin Novo); 398TRO - Guarulhos (Parque Santos Dumont) 
x São Paulo (Metrô Armênia); 015TRO - Guarulhos (Terminal Metropolitano Taboão) x 
São Paulo (Campos Elíseos); 271TRO - Guarulhos (Terminal Metropolitano Taboão) x 
São Paulo (Terminal Rodoviário Tietê); e 599TRO - Guarulhos (Parque Santos Dumont) 
x São Paulo (Metrô Penha).

VENDA VENDA VENDA

LOCAÇÃO

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

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

FINANC/FGTS

CASA - 
GOPOUVA – 

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

SALA 2 AMBS, 
COZ, 2 VAGAS 

A/C – FINANC/FGTS

TERRENO – 
JD PRESIDENTE DUTRA 

- R$ 250.000 – 
(REF - 0) TOPOGRAFIA 

PLANA, MURRADO, 
ESCRITURA.

APTO - PROX SHOPING 
MAIA – R$ 220.000 – 

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

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

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

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

A/C – FINAC/FGTS

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

APTO - ANEL VIÁRIO - 
VILA AUGUSTA - R$ 205.000 

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

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

APTO – AV. SALGADO 
FILHO – VL RIO – 

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

COND – INCLUSO

CASA PROX 
SHOPING MAIA – 

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

APTO - GOPOUVA – 
R$ 205.000 – COM 70 - 

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

A/C – FINANC/FGTS

CASA - TERREA - 
PARQUE CONTINENTAL II – 

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

SALA 2 AMBS, 
COZ, 2 VAGAS. 

         A/C – FINAC/FGTS 

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

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

COZ, 2 VAGAS A/C – 
IMOVEL - VALOR

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

2 – DORTMS, SALA 
2 AMBS COM SACADA, 

COZ, 1 VAGA. 
    A/C – FINAC/FGTS 

anos, segundo os indicadores 
operacionais. Além delas, a li-
nha 830-TRO que interligava 
Guarulhos no Aeroporto In-
ternacional de São Paulo, em 
Cumbica até o bairro da Vila 
Mariana, na capital, foi can-
celada por ter circulado entre 
fevereiro e setembro de 2017 
e não ter atingido os índices 
operacionais necessários para 
sua manutenção.

A EMTU ressalta que todas 
as alterações são comunicadas 
com antecedência aos usuá-
rios, por meio de cartazes afi -
xados nos ônibus, mídias so-
ciais e pela própria imprensa, 
sempre fornecendo indicação 
das melhores opções de deslo-
camento para os passageiros.
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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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No Dia D do Julho Amarelo, UBS 
ampliam a prevenção das hepatites
DA REDAÇÃO - Nesta sexta-feira 
(20) acontece o Dia D do Ju-
lho Amarelo, mês de comba-
te às Hepatites Virais, com a 
intensifi cação das ações em 
todas as Unidades Básicas de 
Saúde (UBS). A programa-
ção vai desde a ampliação da 
oferta de testes rápidos para 
a detecção da doença, até exi-
bição de fi lmes e palestras 
em salas de espera, rodas 
de conversa, aulas de alon-
gamento e zumba, ação de 
conscientização em escolas, 
distribuição de preservati-
vos, entre outras atividades.

DA REDAÇÃO - Dois casos de 
sarampo estão sendo inves-
tigados na cidade. Segundo 
a Secretaria de Saúde, trata-
-se de um morador do Jar-
dim Rosa de França e outro 
do Parque Continental III. A 
pasta aguarda resultados de 
exames laboratoriais. Outros 
dois casos foram descartados 
por exames laboratoriais rea-
lizados pelo Instituto Adolfo 
Lutz, na capital.

Balanço divulgado na tar-
de de ontem pelo Ministério 
da Saúde mostra que o Brasil 
tem 677 casos confi rmados 
de sarampo. Segundo a pas-
ta, atualmente, o país enfren-
ta dois surtos de sarampo – 
em Roraima e no Amazonas. 
Até terça-feira (17), foram 
confi rmados 444 casos de sa-
rampo no Amazonas, e 2.529 

Saúde investiga dois casos 
suspeitos de sarampo na cidade O grande diferencial da 

programação do Dia D será a 
sensibilização de profi ssionais 
que atuam em barbearias, 
salões de beleza e estúdios 
de tatuagem, uma vez que a 
doença pode ser transmitida 
nesses locais, por falta de ob-
servância às normas de bios-
segurança. Por isso, equipes 
de várias UBS vão sair às ruas 
nesta data, para levar orienta-
ções de prevenção a esses es-
tabelecimentos, como é o caso 
das unidades Jardim Cumbica 
I, Jurema e Piratininga.

Esses profi ssionais ainda 
serão convidados para parti-
cipar de uma palestra sobre 
o tema: “Vigilância Sanitária 
no Contexto das Hepatites Vi-
rais”. Aberto à população em 
geral, o evento será realizado 
no próximo dia 23, das 9h às 
12h, no auditório da Secreta-
ria de Saúde (rua Íris nº 320, 
bairro de Gopoúva).
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permanecem em investiga-
ção. Roraima confi rmou 216 
casos da doença e 160 conti-
nuam em investigação.

As Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) de Guarulhos 
estão disponibilizando as 
doses da vacina contra a do-
ença. São duas doses, sendo 

que a primeira deve ser apli-
cada aos 12 meses de idade 
e, a segunda,  aos 15 meses 
(tetraviral). Para quem não 
possui comprovante de vaci-
nação, são duas doses até 29 
anos. Adultos acima de 30 
anos e os nascidos a partir de 
1960, devem ter uma dose.



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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Moto clube ‘Falcões Raça Liberta’ 
comemora 23 anos de existência

Juventude no Parque acontece neste domingo no Bosque Maia

GUILHERME DERRICO - Uma 
grande festa será realizada 
em Guarulhos entre os dias 
19 e 22 de julho. O Falcões 
Raça Liberta, um dos moto 
clubes de maior prestígio na 
cidade, vai comemorar 23 
anos de existência. O even-
to ocorre na antiga sede da 
Philips (avenida João Cava-
lari, 83 – Vila Hermínia). A 
entrada será permitida em 
troca de dois quilos de ali-
mentos não perecíveis, ex-
ceto açúcar e sal.

Serão três dias de shows, 
com 29 bandas, divididas 
em dois palcos. A festa, que 
já é uma tradição em Gua-
rulhos, teve sucesso de pú-
blico e arrecadou diversas 
toneladas de alimentos na 
edição do ano passado, as 
quais foram entregues a ins-
tituições fi lantrópicas.

“Ação social é um dos prin-
cipais focos dos Falcões. No 
ano passado arrecadamos cer-
ca de 40 toneladas de alimen-
tos. Parte dela foi entregue ao 

 FOTO: GUILHERME DERRICO

Fundo Social de Guarulhos, 
e o outro montante foi distri-
buído entre 30 instituições 
de Guarulhos e São Paulo. 
No ano passado recebemos 
em torno de 20 mil pessoas, 
e agora, em 2018, queremos 

que esse público cresça ainda 
mais”, comenta Bio, presiden-
te do moto clube.

Segundo Bio, os Falcões 
já contam com mais de 400 
integrantes, com 16 fi liais es-
palhadas pelo Brasil. 

Solta o som!
Entre as bandas que 

irão animar o encontro po-
demos citar a Back in Hell 
– AC/DC Cover, Roberto 
Seixas, Queen Tribute Bra-
zil, Rock’n Malte, Velhas 
Virgens, e muito mais. 
Barraquinhas com aces-
sórios, vestuário e uma 
imensa praça de alimen-
tação também estão entre 
as atrações. A locução fi ca-
rá por conta do Lima. “As 
bandas que vão participar 
do nosso evento são muito 
boas, bastante conhecidas 
do público. Um dos pon-
tos fortes da cena musical 
vai ser ouvir um rapaz que 
vem diretamente da Bahia 
para interpretar sucessos 
do Guns N’ Roses. O cara é 
muito bom!”, comenta Bio.

A preocupação com o 
cunho social é uma das 
grandes máximas do Fal-
cões Raça Liberta. “Somos 

um moto clube de atitu-
de. É muito fácil criticar 
tudo, dizer que as coisas 
estão ruins ou piorando, 
mas não fazer nada para 
melhorar a sua vida e a do 
próximo. Nós temos essa 
oportunidade de fazer um 
evento que une diversão, 
boa música, comidas tí-
picas, ambiente familiar, 
acessórios para motociclis-
tas e para os roqueiros de 
plantão, enfi m, é uma óti-
ma condição para ajudar 
quem precisa. Ajudar al-
guém sem olhar a quem”, 
fi naliza o presidente.

Agradecimento especial 
ao Bio (presidente), Me-
raldo (diretor social), Edu 
(diretor de patrimônio), 
Shaolin e Bambam, inte-
grantes dos Falcões que, 
gentilmente, concederam 
essa entrevista exclusiva à 
Folha Metropolitana.

“Estamos inaugurando 
mais uma fi lial em Santa Ca-
tarina, que já soma 20 inte-
grantes. Acabamos de inau-
gurar uma em Rondônia. É 
uma felicidade enorme ver 
o crescimento dos Falcões 

pelo Brasil. Na nossa sede 
nacional, localizada na ave-
nida Monteiro Lobato, fa-
zemos encontros semanais, 
onde trazemos bandas de 
Guarulhos para se apresen-
tar”, disse.

DA REDAÇÃO - O projeto Ju-
ventude no Parque chega 
em sua segunda edição, no 
próximo domingo (22), das 
12h às 20h, no Bosque Maia, 
com muitas atividades como 
cinema ao ar livre, show de 
bandas locais, workshop de 
fotografi a, hip-hop, batalha 

de rimas, coleta de alimentos 
e agasalhos, entre outras.

Promovido pela Subsecre-
taria da Juventude, vincula-
da à Secretaria de Assuntos 
Difusos, o projeto tem como 
ideal promover cultura e la-
zer nos parques municipais, 
por meio de atividades espor-

tivas e educativas, além de 
serviços úteis à população. O 
objetivo é levar o Juventude 
no Parque para todos os es-
paços de lazer da cidade, com 
temas variados, de forma que 
o maior número de jovens da 
cidade possa ser benefi ciado 
com o programa.

 FOTO: FÁBIO NUNES TEIXEIRA



 FOTO: MARCOS SANTOS/USP IMAGENS

Universidades da cidade 
abrem inscrições para 

vestibular do segundo semestre
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Colégio Bonvenuto
investe em ensino 
humanizado para 
excelência na educação
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Universidades de Guarulhos oferecem opções 
de cursos no vestibular do segundo semestre
PEDRO LACERDA - Parte impor-
tante da história de qualquer 
aluno que almeja encerrar 
seu ciclo no ensino médio 
e já migrar para a vida uni-
versitária, os vestibulares de 
segundo semestre estão com 
inscrições abertas nas prin-
cipais instituições de ensino 
da cidade. Algumas delas 
disponibilizam diversas op-
ções de cursos de graduação, 
incluindo opções com ensi-
no à distância. 

Para ajudar os estudan-
tes que pretendem iniciar 
um curso ainda neste ano, a 
Folha Metropolitana selecio-
nou as principais instituições 
de ensino com vestibulares 
para o próximo semestre.
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Anhanguera

FIG-Unimesp

Centro Universitário Eniac

Universidade Guarulhos (Univeritas/UNG) Universidade Brasil

A universidade Anhanguera 
disponibilizará mais três opções 
de graduação, são eles os cursos 
de Educação Física, Gastronomia 
e Odontologia. Para os interes-
sados, os cursos possuem dura-
ção de quatro, dois e cinco anos, 
respectivamente. As inscrições 
para o vestibular estão abertas e 
podem ser realizadas pelo portal 
www.vestibulares.br. O processo 
seletivo para as novas graduações 
acontece no dia 21 de julho, às 
14h. Todos os novos cursos dis-
ponibilizados pela Anhanguera 
são para Licenciatura. 

Há 50 anos no segmen-
to educacional, a institui-
ção possui em seu campus 
uma academia, as aulas 
práticas do curso de Educa-
ção Física acontecem neste 
local com equipamentos 
sofi sticados, além disso, 
os alunos de Direito têm 
acesso ao Cartório de Prá-
tica Jurídica, onde fazem 
trabalho voluntário, vi-
venciando a rotina da vida 
profi ssional. Atualmente a 
universidade disponibiliza 
cursos de Administração, 
Ciências Contábeis, Design 
Gráfi co , entre outros.

O Centro Universitário 
Eniac tem sua grade curricu-
lar voltada também aos cur-
sos técnicos. Os alunos que 
pretendem ingressar no cen-
tro universitário de excelên-
cia poderão, de acordo com 
sua necessidade, escolher o 
curso que melhor lhe con-
vém. Dentre os principais 
estão os de Administração, 
Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas, Arquitetura, 
Design de Interiores, Edu-
cação Física, Enfermagem, 
Engenharias, Fisioterapia, 
Recursos Humanos,  Finan-
ceiro, Logística, Marketing, 
Pedagogia, Processos Geren-
ciais, Psicologia, Publicidade 
e Propaganda, entre outros.

Com cursos presenciais, semipresenciais e à dis-
tância, a UNG disponibiliza graduações nas áreas de 
exatas, humanas e saúde & negócios. Na instituição, 
o estudante vivencia na prática o conteúdo aprendido 
em sala de aula, já que a UNG oferece clínicas de nu-
trição, fi sioterapia, enfermagem, odontologia, psicolo-
gia, além de laboratório de análises clínicas, anatomia, 
biociências, fotografi a, informática, entre outros. Com 
isso, os estudantes são acompanhados pelos professo-
res em atendimentos à comunidade. Recentemente a 
universidade inaugurou, ainda, um Centro de Equo-
terapia no campus Dutra, oferecendo 40 vagas para 
tratamento na cidade.

Estimulando os alu-
nos a ingressarem ao 
universo acadêmico da 
graduação, o Grupo Uni-
versidade Brasil distri-
buirá quatro bolsas de 
estudos, sendo uma bol-
sa de 100% e outras três 
com 50% de desconto 
para diferentes cursos, 
para o segundo semestre 
de 2018. A prova terá 40 
questões totais, abran-
gendo as áreas de língua 
portuguesa, matemática, 
conhecimentos gerais e 
atualidades. Em caso de 
empate, será levado em 
conta o desempenho na 
redação. Os candidatos 
poderão escolher entre 
os dez cursos presen-
ciais, sendo Administra-
ção, Ciências Contábeis, 
Enfermagem, Farmácia, 
Odontologia, Pedagogia, 
Processos Gerenciais, 
Gestão Financeira, Logís-
tica ou Recursos Huma-
nos. As inscrições podem 
ser realizadas até hoje. 
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Você decide onde 
e como estudar.

# Mudar 
a sua história 
só depende 
de você. 

1a mensalidade

R$60,00*

para todos os cursos

mensalidade de agosto

R$149,00**

turmas de aGosto

unip | educaÇÃo a distÂncia

(*) Oferta válida para matrículas de novos estudantes realizadas entre os dias 11/05/2018 e 20/10/2018. (**) Para mais informações consulte o regulamento no site.  
Consulte as condições de oferta e a disponibilidade dos cursos novos no polo de sua cidade ou no site www.unip.br/ead. A oferta não é válida para cursos de pós-graduação  

e não é cumulativa, sujeita a alterações sem aviso prévio. 

INSCREVA-SE

unip | educaÇÃo a distÂncia

VestiBular agendado

www.unip.br/ead

NOME DO POLO
Endereço do polo 

Tel.: (00) 0000 0000

GUARULHOS I - 
MACEDO       

Av. Papa Pio XII, 404
(11) 2440-6648 

GUARULHOS II - PIMENTAS
RUA OLHO DAGUA 

DO CASADO, 21
(11) 4966-3094

GUARULHOS III - 
VILA GALVÃO

RUA SANTO ANTONIO, 1426
(11) 4967-1490



Como escolher seu curso de pós-graduação?
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Especializados em escolas e prestadores de serviços

ANDRÉ LOGELLO LIMA* - Os cursos 
de pós-graduação no Brasil es-
tão em franca ascensão pois 
em um universo onde cada 
vez mais jovens formam-se 
nos cursos de graduação, obter 
um diploma de pós-graduação 
pode tornar-se o diferencial na 
hora de disputar uma vaga de 
emprego ou até mesmo para 
conquistar a tão sonhada pro-
moção no atual emprego.

Dentre as inúmeras dú-
vidas sobre o assunto uma 
das mais recorrentes é sobre 
a diferença nos cursos e suas 
aplicações a fi nalidades.

Segundo o MEC, “As 
pós-graduações Lato Sensu 
compreendem programas 
de especialização e incluem 
os cursos designados como 
MBA (Master Business Ad-
ministration). Com duração 
mínima de 360 horas, ao fi nal 
do curso o aluno obterá certi-
fi cado e não diploma. 

A Especialização é indicada 

para recém-formados ou para 
aqueles que querem mudar o 
ramo de atuação na carreira, 
com objetivo de aprofundar-se 
em áreas específi cas. Já o MBA 
possui além do tema do curso, 
um foco maior nas áreas ge-
rencial ou administrativa, indi-
cado para profi ssionais Senior.

As pós-graduações Stricto 
Sensu possuem duração de 
12 a 24 meses e compreen-
dem programas de mestrado 
e doutorado abertos a candi-
datos diplomados em cursos 

superiores. 
Uma dica é para que, an-

tes de escolher, analise seu 
mercado de trabalho, suas 
aspirações e acima de tudo, 
seu tempo disponível para es-
tudos, pois cada modalidade 
exige uma demanda de dedi-
cação diferente, assim como 
resultados diferentes.

*Pós-Graduado em Marketing e Vendas; 
Coordenador do Curso de Marketing Digital 
e E-commerce do Senac Osasco; Professor 
de Pós-graduação e Fundador e Gestor da 
Agência RedPill Estratégia & Marketing.
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Prefeitura prevê ampliar 3,8 mil 
vagas em creches conveniadas
MAYARA NASCIMENTO - Está pre-
vista a abertura de 3.800 no-
vas vagas no segundo semes-
tre de 2018 para matrículas de 
crianças na educação infantil. 
Atualmente a prefeitura pos-
sui 56 entidades parceiras que 
atendem 12.836 crianças de 
zero a três anos e 11 meses. 

Somente esse ano, 5.609 
matrículas foram realizadas 
no berçário I e II e maternal/
creche. Cada entidade possui 
cerca de 20 profi ssionais que 

 FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

são responsáveis pelos mo-
mentos de recreação, diversão 
e aprendizado dos pequenos.

Além de dar suporte aos 
pais e responsáveis que tra-
balham em tempo integral, as 
creches são importantes para 
as crianças, pois desenvolve 
o lado psicológico, intelectual 
e social, na primeira fase da 
vida escolar. Trinta e seis bair-
ros da cidade são atendidos e 
empregam em torno de 1.200 
funcionários ao todo.
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Colégio Bonvenuto aposta no ensino 
humanizado para excelência na educação
PEDRO LACERDA - É de conhe-
cimento geral que a situa-
ção da educação no Brasil 
não é das melhores, pelo 
contrário, vive dias e déca-
das difíceis. Tendo isso em 
vista, muitas instituições de 
ensino estão apostando em 
modelos de ensino que es-
tão funcionando em países 
desenvolvidos, como os Es-
tados Unidos, por exemplo.

O Colégio Bonvenuto não 
foge dessa ideologia, por isso 
investe na proposta peda-
gógica aproximada, que vai 
à contramão do método de 
ensino convencional, a fi m 
de transformar a educação e 
direcionar os jovens para um 
futuro em que eles estejam 
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felizes com suas respectivas 
escolhas de carreira. 

“A educação se torna pra-
zerosa a partir do momento 
em que o aluno estuda aqui-
lo que ele gosta. A reformu-
lação nas escolas está acon-
tecendo hoje no Brasil em 
cima da exploração das com-
petências e habilidades dos 
educandos”, afi rma o diretor 
geral e mantenedor do colé-
gio, Antônio Bonvenuto, 42, 
que venceu o prêmio de me-
lhor diretor de colégios em 
Guarulhos no ano de 2016.

Ainda segundo Bonve-
nuto, a transformação nas 
escolas começará a partir 
de 2019, que contemplará 
o trabalho em cima das dez 

disciplinas base, além da 
transição no ensino médio 
para que os jovens tenham 
a oportunidade de entender 
qual área de conhecimento 
canalizar seus esforços. “Eu 
trouxe os melhores profi ssio-
nais, cada um no seu campo 
e desde a educação infantil 
nós trabalhamos com culiná-
ria, eles adquirem a vivência 
da recreação, dos valores éti-
cos, além da brinquedoteca, 
a gente tenta não tirar essa 
magia da criança”, expressa 
o diretor.

O Colégio Bonvenuto está 
localizado na rua Dona Be-
nedita, 185 – Vila Rosália. 
Maiores informações: 2459-
3243.



Instituições da cidade também 
oferecem Educação à Distância

VEM 
PRO

UM NOVO CONCEITO 
 DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE GUARULHOS

INFANTIL | FUND I | FUND II | MÉDIO

LIGUE JÁ: 2459-3243
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Estão abertas as inscrições para o processo seletivo referente ao segundo 
semestre da educação a distância da Unicesumar. A pré-inscrição pode ser 
realizada no site da instituição www.unicesumar.edu.br ou nos polos pre-
senciais. Em Guarulhos, a Unicesumar está localizada na rua Coronel Raul 
Furquim, 171. O vestibular é agendado e isento de taxa. 

Entre as opções de cursos EAD, estão: Gastronomia, Design de Moda, 
Design de Interiores, Empreendedorismo, Gestão Pública, Pedagogia, Admi-
nistração, Educação Física, entre outros. A instituição possui diversas bolsas 
de estudo com desconto nas mensalidades. Entre elas, a bolsa Enem, ofereci-
da aos estudantes que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio há no 
máximo dois anos e não zeraram na redação. Os alunos nessa condição têm 
20% de desconto (10% de desconto + 10% de pontualidade) nas mensalida-
des de qualquer um dos cursos oferecidos pela EAD Unicesumar.

MAYARA NASCIMENTO - A educação à dis-
tância é uma modalidade de ensino su-
perior que se consolida cada vez mais 
no Brasil e vence resistências. É previs-
to que até 2023 o módulo corresponda 
a 51% da forma de graduação. A prati-
cidade de estudar e se formar sem sair 
da cidade onde vive atrai adultos entre 
30 e 40 anos, que optam por fl exibili-
dade no tempo dedicado ao estudo, já 
que 87% dos alunos trabalham fora em 
tempo integral, as aulas são virtuais e 
as atividades podem ser realizadas em 
computadores, tablets ou celulares.

Os estudantes que realizam cur-
so a distância recebem o diploma da 
mesma forma que os formandos da 
graduação presencial. A frequência 
dos alunos é computada levando em 

Unicesumar está com inscrições abertas

consideração a presença nos encon-
tros obrigatórios (quando houver) e 
a realização das atividades propostas 
no ambiente acadêmico.

Uma das instituições da cidade que 
oferece essa modalidade é a Universi-
dade Paulista (Unip). A instituição 
oferece cursos de bacharelados, licen-
ciaturas e superior de tecnologia, que 
variam entre dois e quatro anos de du-
ração. Além disso, disponibiliza duas 
opções de metodologia EaD, o SEI, 
que é totalmente online, com horários 
fl exíveis e os alunos podem acessar as 
aulas a qualquer momento, de qual-
quer lugar; e o SEPI, que proporciona 
ensino semipresencial ao aluno, que 
pode interagir com outros estudantes 
no polo de educação escolhido.
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Escolas e profi ssionais da educação precisam
de assessoria contábil, diz especialista
PEDRO LACERDA - Importante no 
processo fi nanceiro e adminis-
trativo em qualquer camada 
social, a contabilidade de ins-
tituições de ensino carece de 
alguns ajustes e é justamente 
isso que a empresa Cont4Clas-
ses busca trazer para as escolas 
da cidade, atrelado ao auxílio 
especial em pequenos detalhes 
na gestão contábil tributária.

A contadora Cássia Mon-
teiro, 43, informa que até pela 
complexidade das leis que al-
ternam dependendo de cada 
ramo de atividade, ela buscou 
focar seus esforços apenas atu-
ando na contabilidade na área 
da educação. “Na legislação 
não se fala sobre a necessida-
de de um contador capacitado 
para fazer o gerenciamento e 
as prestações de contas para 
a secretaria do Estado e para 
o Ministério da Educação, en-
tão se você colocar alguém da 

área da pedagogia, por exem-
plo, e falar pra essa pessoa fa-
zer a prestação de contas com 
análise de custo, ela não vai 
saber do que se trata”, afi rma.

Segundo ela, que atual-
mente administra quatro ins-
tituições de ensino, dentre 
elas uma escola de idiomas, 
uma de educação infantil, 
uma autoescola e um centro 
de treinamento, não há neces-

sidade de as escolas munici-
pais pagarem para sua empre-
sa mensalmente a prestação 
de contas, tendo em visto que 
esse trabalho é cobrado ape-
nas com a necessidade de sua 
demanda. “Importante frisar 
que esta situação não compete 
aos colégios particulares, ten-
do em vista que eles precisam 
prestar as obrigações fi scais 
deles todo mês”, diz.
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Inscrições para o Fies 
seguem até dia 22
DA REDAÇÃO - Os alunos in-
teressados em participar do 
Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) no segundo 
semestre de 2018 já podem 
concorrer a uma vaga. Estão 
sendo ofertadas 155 mil va-
gas, sendo 50 mil com juro 
zero. O prazo para inscrição 
acaba no domingo (22).

Para se inscrever é pre-
ciso acessar a página do 
Fies Seleção na internet. O 
Novo Fies é um modelo de 
fi nanciamento estudantil 
que divide o programa em 
diferentes modalidades, 
oferecendo condições a 
quem mais precisa e uma 
escala de fi nanciamentos 
que varia conforme a renda 
familiar do candidato. Pode 
concorrer quem tenha feito 
uma das edições do Exame 

Nacional do Ensino Médio 
(Enem) a partir de 2010, 
com média igual ou superior 
a 450 pontos e nota acima de 
zero na redação.

A modalidade juro zero 
é destinada aos candidatos 
com renda mensal familiar 
per capita de até três salários 
mínimos. As outras duas mo-
dalidades, destinam-se a estu-
dantes com renda familiar de 
até cinco salários mínimos.

O resultado da seleção 
será publicado em 27 de ju-
lho, em chamada única. Os 
candidatos pré-selecionados 
na modalidade que exige 
comprovação de renda per 
capita mensal familiar de 
até três salários mínimos 
deverão complementar as 
informações da inscrição no 
período de 27 a 31 de julho.
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retrato do leitor Caro leitor, envie sua foto para esta seção:        94021-9397 ou redacao@folhametro.com.br

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

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

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

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

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

LEANDRO JORGE 
BITTENCOURT CANO

Ponto 
de Vista

Confi ra a programação do Cinépolis Parque Shopping Maia 

JURASSIC WORLD
REINO AMEAÇADO

MISSÃO IMPOSSÍVEL
EFEITO FALLOUT

HOTEL 
TRANSILVÂNIA 3

UMA QUASE
DUPLAOS INCRÍVEIS 2

HOMEM FORMIGA
E A VESPA

ARRANHA CÉU - 
CORAGEM SEM LIMITE

Dub. 

Dub. Dub.

Dub. Leg.

3D e 4DX

2D / 3D e 4DX 2D / 3D e 4DX

3D e XE 2D 2D

2D

2D 

Horários - 15h / 17h45 / 20h45 / 21h

Duração 1h43

Dub. Dub. Leg. 

Leg. 

Duração 2h05 Duração 1h33 Duração 1h30 

Duração 1h58

Nac. 

Duração: 2h08 Duração: 2h45 

Horário - 22h20 
(somente sábado e domingo)

Horários - 21h45 / 22h15

Horário - 22h30 Horários - 18h / 22h 
(Exceto quarta-feira)

Horários - 13h / 13h45 / 14h30 / 15h30 / 
16h / 16h45 / 17h30 / 19h / 19h30 / 20h30
22h20 (Exceto sábado e domingo)

Horários - 13h / 13h30 / 14h / 14h30 / 
15h45 / 16h30 / 17h / 18h / 18h30 / 18h45 
19h30 / 20h15 / 21h15

Horários - 14h45 / 17h / 19h15 / 21h30

Horários - 13h15 / 15h / 16h / 18h
(Somente quarta-feira) 19h / 21h / 
22h (somente quarta - feira)

TODO
DIA

TIO
DREW

Dub. 
Duração 1h38 Duração 1h45

Toda 5ª Feira

Quinta-feira à quarta-feira 
(De 19 a 25 de julho de 2018)



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

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

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

Poucas coisas podem ser mais 
honrosas do que dizer o justo e reprovar 
a maldade e a mesquinharia humana
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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
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É preciso trabalhar 
arduamente para conseguir 
entregar, ao final de quatro 
anos, uma cidade melhor 
do que aquela recebida
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o dia 25, não haverá 
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O atendimento será 
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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 
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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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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

À Diretoria da
Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris
Guarulhos - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da Congregação das Filhas de Nossa Sen-
hora de Stella Maris, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fl uxos de caixa para o exercício fi ndo naquela data, bem como as cor-
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelo descrito no parágrafo “Base para Opinião com Res-
salva” as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da Congregação das 
Filhas de Nossa Senhora de Stella Maris em 31 de dezembro de 2017, o desempenho 
de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo naquela data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para Opinião com Ressalva

Estoques: Fomos contratados em 22 de junho  de 2018 para a execução dos trabalhos 
de auditoria sobre as demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2017, portanto, 
após a data de encerramento do exercício. Dessa forma, não pudemos acompanhar 
os procedimentos de inventário físico dos estoques realizado em 31 de dezembro de 
2017 e nem foi possível satisfazermo-nos sobre a existência dos estoques por meio de 

Imobilizado: A entidade mantém controle físico individual dos bens integrantes do 
seu imobilizado, entretanto este controle demonstra apenas a descrição do bem, e 
sua  localização. Dessa forma, o cálculo da depreciação por  defi ciência de informação 
nos controles individualizados não permite uma análise adequada sobre o desgaste da 
vida útil desses bens. Também, não aplicou integralmente as novas normas contábeis 
previstas à resolução CFC n° 1.177/09 e n° 1.263/09 relativas ao estudo da vida útil 
dos bens e o teste de “impairment” (valor recuperável), mantendo os mesmos critérios 
válidos para legislação anterior Consequentemente, não pudemos determinar os efei-
tos desta política sobre as demonstrações contábeis auditadas em 31 de dezembro 
de 2017. Conforme divulgado na nota explicativa nº 09, existem bens penhorados e 
hipotecados cujo montante não foi possível ser avaliado devido à falta de controles 
internos e de  informação disponível da assessoria jurídica.

Valores a receber: A entidade apresenta  em 31 de dezembro de 2017 um saldo de va-
lores a receber no valor de R$ 12.181.182,16.  Pudemos comprovar apenas o valor R$ 
4.095.764.55, referente ao SUS e R$ 1.500.000,00 Convenio FMS. O saldo restante é 
representado substancialmente por serviços prestados à convênios e particulares. Em 
razão da falta de composição e conciliação dessas contas, não foi possível comprovar 
com segurança a realização, baixa ou necessidade de constituir provisão de créditos 
de liquidação duvidosa em 31 de dezembro de 2017.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para funda-
mentar nossa opinião.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão de-
scritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Con-

tador e nas normas profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 

Incerteza signifi cativa relacionada com a continuidade operacional

Chamamos a atenção para a Nota 36 às demonstrações contábeis, que indica que a en-
tidade incorreu no prejuízo de R$ 6.425.494,72, bem como, alto grau de endividamento 
e  diversos parcelamentos de impostos, durante o exercício fi ndo em 31 de dezembro 
de 2017 e, nessa data, o passivo circulante da entidade excedeu o total do ativo em 
R$ 54.394.780,61. Conforme apresentado na Nota 37 esses eventos ou condições, jun-
tamente com outros assuntos descritos na mesma, indicam a existência de incerteza 
signifi cativa que pode levantar dúvida signifi cativa quanto à capacidade de continuidade 
operacional da entidade. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.

Ênfase 

A Entidade fi rmou contrato com o liquidante da Unimed Paulistana e locou os moveis e 
utensílios e equipamentos hospitalares pelo prazo de 5 anos, fi ndo o qual será efetu-
ado leilão tendo a Entidade a possibilidade de arrematar os bens. Ocorre que os bens 
próprios da Entidade em sua maioria foram substituídos pelos bens locados. Uma das 
cláusulas do contrato prevê que caso ocorra atraso no pagamento dos alugueis os bens 
poderão ser objeto de devolução ao locador. Nesta situação a Entidade não teria os bens 
necessários a manter suas atividades. 

Outros assuntos

Auditoria dos valores comparativos

As demonstrações contábeis mencionadas no primeiro parágrafo incluem, para fi ns de 
comparação, informações contábeis correspondentes ao balanço patrimonial de 31 de 
dezembro de 2016, as demonstrações do  resultado, da mutação do patrimônio líquido, 
e dos fl uxos de caixa do exercício fi ndo naquela data. As demonstrações contábeis do 
exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2016 foram por nós examinadas de acordo com 
as normas de auditoria vigentes com emissão de relatório em 14 de julho de 2017 com 
modifi cação do imobilizado e estoques.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis

A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elabo-
ração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela ca-
pacidade de a entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabo-
ração das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a 
entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da entidade são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, to-
madas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança ra-
zoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada 

de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao 
longo da auditoria. Além disso

• Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demon-
strações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtive-
mos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente para fundamentar nossa opinião. 
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsifi cação, omissão ou representações falsas intencionais. 

• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a audi-
toria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, 
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da 
Entidade. 

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabili-
dade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, 
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou 
incluir modifi cação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não 
mais se manter em continuidade operacional. 

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demon-
strações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis rep-
resentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros as-
pectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signifi cativas 
de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que 
identifi camos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 17 de julho de 2018.

       COKINOS & ASSOCIADOS  JOSÉ LUIZ DE FARIA
       Auditores Independentes S/S           Contador
            CRC-2SP 15.753/O-0                       CRC-1 SP 116.868/O-8
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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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EA
IDENTICAS

UREIARS
ELREATO

BOBINAEM
SAEHCHB

REMADOR
CARRERALO
APEADOA

ILETNT
ACARICIDA

OIRMEL
LICOROSA

PALESTRAR

Práticas 
entre os 

cavalheiros
medievais

Como são 
as gêmeas

univi-
telinas

(?) falho,
conceito
da Psica-

nálise
Composto            
orgânico
usado em
cremes

Água com
cinza para

clarear
roupas

"Quem
procura

(?)" (dito) 

Peça cilín-
drica da 

máquina re-
gistradora

"(?) uma
vez": inicia
as histori-

nhas 

Escoa-
douro no
piso do

banheiro

(?)-Leste,
país

asiático

A veste
que vai
até o

calcanhar

Descido
de

montaria
Arroz, em

inglês

Explosivo
amarelo

usado em
pedreiras

Substân-
cia usada 

no combate
aos ácaros

Imposto
de Renda

(sigla)

(?) Lisboa,
atriz de "Os
Dez Man-
damentos"

Primeira brasileira a conquistar
o ouro em um Campeonato

Mundial de Natação
Ana (?), enfermeira

Que impele o barco
Bife de

costela de
porco

O produto
como o
própolis

A bebida 
muito doce

Falar;
conversar 

Ceder

Cami-
nhava;
rumava

Tem como ilustres
representantes Rem-

brandt e Van Gogh

Espanto; admiração

(?) riste:
erguido;

levantado
(?)

Guevara,
herói de

Cuba

4/rice. 5/talar — timor. 6/duelos. 7/barrela. 8/licorosa. 14/etiene medeiros.

variedades
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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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21 jUN.
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Suburbicon – Bem-Vindos ao 
Paraíso analisa o racismo

DiVUlgAçãO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PEIXES: Bom aspecto astral para novos empreendimentos imobiliários. Falta 
de constância poderá prejudicar seus objetivos financeiros e profissionais. 
Dê mais atenção aos assuntos relacionados com as pessoas de sua família.
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 Em Downsizing, Damon 
faz um homem insatisfeito 
com sua vida. Ele ouve falar 
de um experimento de mi-
niaturização de pessoas que 
está sendo feito por cientistas 
nórdicos. Reduzidas a propor-
ções liliputianas, as pessoas 
consomem menos, gastam 
menos, poluem menos. Pare-
ce perfeito, e o planeta agra-
dece, mas, na hora H, a mu-
lher desiste de acompanhá-lo 
na aventura e deixa o perso-
nagem de Damon na mão.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PEIXES: Bom aspecto astral para novos empreendimentos imobiliários. Falta 
de constância poderá prejudicar seus objetivos financeiros e profissionais. 
Dê mais atenção aos assuntos relacionados com as pessoas de sua família.
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na década seguinte, e assim 
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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 
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Branca, Suburbicon não nas-
ceu exatamente como uma 
reação da dupla – ator e dire-
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ÁRIES: O astro rei do sistema solar reduzirá o seu 
afoitamento em alguns momentos auferirá uma larga 
assistência neste ângulo. 

TOURO: Terá uma grande confusão para encaminhar-se 
bem positivamente em episódios circunstanciais, forte 
infl uências de Júpiter no momento. 

GÊMEOS: Sobrevirá altas contendas instauradas por você. 
A assiduidade possante do planeta Saturno inspirará 
vigorosamente desta feita. 

CÂNCER: De modo nenhum algo renovado se dará. 
Aspirará em fazer-se um dia mais aprazível ante a graúda 
frequência Saturniana. 

LEÃO: Os impedimentos que tendem a surgir no decorrer 
deste dia disporão da interferência da nossa gigante 
vermelha. 

VIRGEM: Irá operar de com uma confi guração comporta-
mental mais singelo em determinados tópicos do seu dia. 
Esteja livre.

LIBRA: Reaverá umas poucas benesses no decorrer deste 
dia na esfera comunitária. Exerça de forma deleitável 
sem permitir que a inação chefi e as suas condutas.

ESCORPIÃO: Gozar de uma ânsia sobre a trivialidade 
de triunfar. O elemento mais líquido e o planeta Urano 
efetuarão uma quota de uma sublimidade. 

SAGITÁRIO: Profusos afazeres que calharão ao longo do 
dia compor-se-á em consequência da sua autenticidade. 
Contudo fuja de ações levianas em qualquer lugar.

CAPRICÓRNIO: Dispondo de uma boa visão seu rendi-
mento e aspiração de superar, haverá fortes dilemas com 
a multidão canceriana. 

AQUÁRIO: As contemplações chegarão descomplicada-
mente na sua mente. Abeira-se a infl uir determinados 
princípios dos seus mais chegados.
 
PEIXES: Não haverá patavinas surpresas no dia, apesar 
disso o nosso satélite lunar irá simplifi car para você deter-
minadas performances. 
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negócios deverão lhe trazer ótimos lucros, o trabalho será progressivo e 
a sua vida social e amorosa deverá prosperar. Elevação material.

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

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

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

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

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

Hotel Pullman de Guarulhos
recebe suíte infantil especial
DA REDAÇÃO - Em mais uma 
ação da campanha Do Dis-
turb, criada em 2017 para 
oferecer experiências inu-
sitadas e exclusivas para os 
hóspedes dos hotéis Pull-
man, da AccorHotels, uma 
suíte infantil especial foi 
criada no Pullman São Paulo 
Guarulhos Airport. A suíte 
estará disponível a partir do 
dia 20 de julho e será total-
mente decorada com o tema 

do desenho animado Jovens 
Titãs, do Cartoon Network.

O projeto foi realizado em 
parceria com a Warner Bros. 
Entertainment Brasil, apro-
veitando o lançamento do 
fi lme sobre a animação, que 
estará nos cinemas a partir 
do mês de agosto desse ano. 
As crianças que se hospeda-
rem na suíte ganharão brin-
quedos inspirados na série 
e guloseimas personalizadas 

pelo Chef Willian Carvalho.
O espaço exclusivo fi cará 

disponível para reservas por 
três meses e as diárias se-
rão no valor de R$ 750, com 
café da manhã. O Pullman 
de Guarulhos foi o escolhi-
do para a campanha por ser 
considerado um resort urba-
no, próximo a capital e com 
infraestrutura de clube, pro-
porcionando diversos servi-
ços para todas as idades.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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E AGORA, JOSÉ?

Edital de Convocação

Convidamos  a todos os cooperados Cooperativa de Trabalho de Catadoras e 
Catadores de Materiais Recicláveis BIO RECICLA CNPJ 25.390.947/0001-87 a 
comparecer no dia 30 de Julho às 09:00 hs na Rua Soldado Estanislau Wojcik n.26 
Vila Sant’Anna Guarulhos/SP.CEP.: 07112-210  onde se reuniram os cooperados 
para discutir a seguinte pauta:
a) permissão para cooperativa na prestação de serviços de coleta triagem, ar-
mazenamento e comercialização através de convenio com os Setores Publico , 
Privado e/ou Terceiro setor;
b) Inclusão da Letra N no Paragrafo Único do artigo 2 do capitulo II do Estatuto 
Social na seguinte redação: “Poderá prestar serviços de coleta, triagem, armaze-
namento e comercialização através de convenio com os Setores Publico , Privado 
e/ou Terceiro setor;
c) Mudança da Razão Social e Nome Fantasia;
d) Reformulação do estatuto social em seus capítulos e artigos;
e) Outros assuntos a saber.

Guarulhos, 19 de Julho de 2018.
LAÉRCIO PEREIRA DA SILVA

Presidente

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

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/car-
ro da Renault Kwid 
(ou outros), pagas 28 
parcelas, falta 32 en-
tre 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

CONTRATA-SE
Aposentado (a)p/ pes-
quisa porta a porta, ida-
de entre 40 a 60 anos 
, ganhos  em media R$ 
1.200,00mês + refeição. 
Pagamentos semanais 
Contato 4218-2442/
whats. 99717-9262 c/ 
Eduardo

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 cô-
modos, 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 fi lho ou 
rapaz solteiro, não tem 
gar. no  Jd. Presidente 
Dutra F.: 99668-2920

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.cooperterrahabi-
tacional.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

CASA PQ. CONT. I
2 Dorms., 2 vgas., 
R$ 300 Mil - Ac. Financ.  
Fs. 2451-6511/ 97303-8610

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

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

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

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

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

MONTE SUA CHÁCARA
lotes de 1.000 M² em lo-
teamento fechado!mais 
informações ligue ou 
chame no Whats app11 
97532-0396 Henrique

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

DINHEIRO
APROVO CRÉDITO
Financio carro,  
aumente seu score. 
F.: 4211-1400

NECESSITO
Dividir/ Locar espaço 
em Armazém, acima de 
250mts² que possa des-
carregar carreta. 
F.: 94738-3639

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

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

CASA DE REPOUSO
Viver Bem , Temos 
Vagas p/ idosos ambos 
os sexos, Preço Acces-
sível . F.: 94666-1667/ 
96845-1949.

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

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

MEDO DE DIRIGIR ?
Aulas a partir 
de R$ 29,90  
F.: 98274-3148 whats 
Treinamento Trindade

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

VEÍCULOS NEGÓCIOS

Autos Oportunidade

EMPREGOS

Contrata

IMÓVEIS

Aluga-se

Vende-se

Sítios e 
Chácaras

SERVIÇOS

Relax

www.elasmassagens.com.br
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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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ULTIMAS UNIDADES 
10% ENTRADA 
(ACEITA VEICULO C/ PAGAMENTO) 
SALDO EM 5 ANOS 
FINANCIAMENTO 
DIRETO C/ 
CONSTRUTORA OU 
BANCO
DUPLEX 

Local: Av. Emilio Ribas, 1056 – Gopouva – Guarulhos 
Valido p/ unidades – 808 (59,16 m²)  / 1004 ( 33,86 m²) 

1006 ( 33,90 m²) /1008 (59,16 m² / 1009 ( 59,19m²) 

2408-8527 – Amanda

chaves imediatas.! 


