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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
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Disque-Denúncia Começamos como um pequeno grupo de motociclistas
e agora somos mais de 600 mil pessoas”, Marco Antônio 
Portinho, organizador Brasília Capital Moto Week 2018
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Prefeitura abre processo seletivo para 
contratação emergencial de médicos

Combate a fraudes gera economia 
de 37 milhões de litros de água
Saae de Guarulhos descobriu 78 casos de “gatos” entre janeiro e junho deste ano contra
48 no semestre anterior; volume é suficiente para abastecer 7,5 mil pessoas durante 30 dias
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Dormir ao volante 
é causa de 60% 
dos acidentes 
na Fernão Dias

BC revela que quase 
20% da população 
ainda guarda
moedas em casa 

Alunos da rede 
municipal retornarão 
às aulas na próxima
segunda-feira
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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
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Santos, 42 anos, corretor de imóveis que vai disputar a prova

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

181
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 
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STF nega prisão 
domiciliar para 
Paulo Maluf Pág. 15
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São Silvestre Pág. 12
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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
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É no trânsito que 
vemos a “educação” 
do brasileiro

Todos os dias quando acordo... 
Como diria a canção de Renato 
Russo, todos nós temos uma rotina 
diária ao sair da cama. Levantar, to-
mar banho, se arrumar, tomar um 
café rápido e se deslocar para o tra-
balho. Para quem enfrenta o trân-
sito todos os dias, a guerra começa 
imediatamente. Para nós, moto-
ciclistas, o perigo é ainda maior. 
Estamos vivendo intensamente a 
cada curva feita, a cada acelerada.

É notável a falta de experiência 
(e de educação) de alguns motoris-
tas de carro, que não dão seta, não 
conseguem entender a distância la-
teral entre as faixas, prejudicando, 
assim, o ir e vir de quem está de 
moto. Os “motoqueiros” também 
não fi cam atrás. Utilizam o “corre-
dor” numa velocidade exagerada, 

     As primeiras 
competições dos jogos 
regionais já renderam 
uma medalha de 
bronze para Guarulhos. 
Na manhã da última 
quarta-feira (18), 
os ciclistas do MTB 
(Mountain Bike) 
disputaram um circuito 
difi cílimo na Trilha do 
Camarão, em Ilhabela, 
litoral norte paulista. 
Vitor Gustavo, atleta 
guarulhense, garantiu 
o terceiro lugar com o 
tempo de 1h05. 
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     A Secretaria do 
Trabalho realizou 
na noite da última 
quarta-feira (18), 
a solenidade de 
premiação do Selo 
Empresa Parceira 
da Formação 
Profi ssional, na 
Associação Comercial 
e Empresarial de 
Guarulhos (ACE), no 
Bom Clima. O prefeito 
Guti participou 
da entrega dos 
certifi cados e falou 
sobre a importância 
da capacitação 
profi ssional. “O Selo 
Empresa Parceira de 
Formação Profi ssional 
é de extrema 
importância para 
nós, ainda mais no 
momento em que nós 
vivemos, onde há um 
índice muito grande 
de desemprego”, 
afi rmou.

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

tentam ultrapassar uns aos outros 
nesse pequeno espaço, fazem ma-
nobras arriscadas a todo momento, 
e agora tem um agravante: estão 
utilizando o celular enquanto pilo-
tam.

Já entrevistei diversos motoris-
tas, que colocam a culpa nos mo-
tociclistas – percebo até um certo 
ódio de quem anda sobre duas ro-
das. Ao contrário, o sentimento é o 
mesmo: os “motocas” consideram 
os condutores de carro “folgados” e 
sempre se acham na razão.

A verdade é uma só: o trânsito 
é o espelho do brasileiro. As atitu-
des arriscadas que os motoristas em 
geral tomam durante o percurso di-
ário são vergonhosas. Só pensam 
em si e não entendem que, atrás de 
cada veículo, existe uma ou mais 
vidas. O próprio redator que aqui 
vos fala foi vítima de um aciden-
te há pouco tempo, quando estava 
pilotando e fui atropelado por um 
carro, e quebrei a perna.

Os órgãos responsáveis deveriam 
caprichar um pouco mais na instru-
ção e formação de novos condutores. 
O dinheiro captado com as multas 
poderia (e deveria) ser usado para 
melhorar a qualidade das vias, que 
estão sempre esburacadas. Em con-
trapartida, o motorista ou piloto de 
moto poderia se interessar um pou-
co mais e respirar fundo enquanto 
está conduzindo seu veículo.

Quer saber mais sobre o univer-
so do motociclismo? Acesse o site 
https://aceleraderrico.com/ e acom-
panhe tudo que rola no mundo das 
duas rodas.
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Para quem enfrenta o 
trânsito todos os dias, a 
guerra começa imediatamente

Coluna do Carleto

Completando a quota
O PSB elegeu três vere-

adores, tem outros nomes 
bem votados, mas nenhum 
deles concorrerá às elei-
ções deste ano. Para depu-
tado federal, Guti apoiará 
o presidente da Câmara, 
Eduardo Soltur, que tro-
cou o PSD pelo PSB. Para 
a Assembleia Legislativa, 
a ex-diretora da Proteção 
Animal, Andréa Viegart, 
completará a quota de mu-
lheres que cada partido 
deve apresentar.

Missão difícil
Ela foi candidata a ve-

readora em 2016 e teve 
507 votos. É difícil lograr 
êxito, mas não impossível. 
O foco do Bom Clima será 
garantir ótima votação ao 
deputado estadual Caio 
França, filho do governa-
dor Márcio França, mas é 
previsto que ela também 
contará com bom apoio.

Quem tem chances? - 1
O páreo para quem irá 

disputar as eleições para 
deputado estadual não será 
tão imprevisível quanto o 
de federal, mas também 
não será fácil. Pela lógica 
matemática, quem sai no 
lucro é o já deputado Jor-
ge Wilson (PRB), que foi 
eleito com mais de 180 mil 
votos em 2014. Pelo man-
dato apenas regular que 
exerceu, tende a ser menos 
votado, mas a forte exposi-
ção na TV deve lhe garan-
tir folgada reeleição. Agora 
pelo Pros, o deputado Gi-
leno terá menos facilidade 
do que o mamão com açú-

car que foi a coligação da 
qual fez parte em 2014. A 
esperança de reeleição resi-
de na chapa de candidatos 
que o partido montou e na 
presença constante que ele 
conseguiu ter ao longo do 
mandato, principalmente 
nos redutos onde sempre 
atuou: bairros da periferia 
e clubes de futebol. Os dois 
atuais deputados do PT 
não disputam a reeleição: 
desgastado, Auriel Brito 
não será candidato e Alen-
car Santana quer ir para 
Brasília.

Quem tem chances? - 2
No lado do PT, dois dos 

sete vereadores pretendem 
uma vaga na Assembleia 
Legislativa: Edmilson Sou-
za, ex-secretário da Cultu-
ra; e Maurício Brinquinho, 
presidente do Sindicato 
dos Condutores. Ambos 
têm chance, a não ser que 
muitos nomes de fora be-
lisquem votos em Guaru-
lhos. Pelo DEM, o vereador 
Ramos da Padaria tem as 
bênçãos da família Assis 
de Almeida, o que lhe deve 
garantir ótima estrutura, 
em dobrada com o federal 
Eli Corrêa Filho. Correndo 
por fora e com a vantagem 
de ser nome novo na polí-
tica, o empresário Wilson 
Paiva busca uma vaga pelo 
PR. Ele se notabilizou pelo 
trabalho social gratuito que 
exerce, como advogado, em 
causas para obtenção, via 
Judiciário, de medicamen-
tos e cirurgias para pessoas 
carentes. Outros nomes ain-
da serão defi nidos nas con-
venções dos partidos.

VALDIR CARLETO
valdir@carletoeditorial.com.br
WhatsApp: 98849-7425
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GUILHERME DERRICO
Jornalista formado pela UNG 
e pós-graduado pela FMU. 
Especialista em esportes, 
com ênfase ao universo do 
motociclismo.
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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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Acém Bovino -
 Montana

Lombo Suíno

Filé de Merluza
PCT. 1KG

Costela Suína

Costela Bovina 

Cauda Bovina
Peito de Frango 
s/ osso  

Asa de Frango

Alcatra Bovina -
Montana

Fígado Bovino

Garantimos quantidade mínima de 5 unidades/kg de cada produto durante o período da oferta ou enquanto durar o estoque. Após esta data, os preços voltarão ao normal. As imagens dos 
produtos não respeitam proporção entre si e são meramente ilustrativas. Conforme legislação, poderá ocorrer limitação de oferta por cliente com base no artigo 39 do código de proteção e defesa do consumidor.

*Imagens meramente ilustrativas. **Proibida a venda e entrega de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, conforme artigo 8111 do estatuto da criança e do adolescente. 

AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 300  
GUARULHOS - TEL:4574-7620

CONHEÇA NOSSA GALERIA COMERCIAL

E CONHEÇA TAMBÉM
NOSSA LANCHONETE

Segunda a Sábado: 08h às 20h
Domingo: 09h às 14h

ACEITAMOS CARTÕES

Galo Congelado

Peito Bovino

OFERTAS VÁLIDAS: 20/07 até 22/07/18

SALAME ITALIANO -
CERATTI

TAPIOCA AJA
500G

PEITO DE FRANGO
DEFUMADO -

CERATTI

CHIPA HAMBURGUER BOVINO
SADIA 672G

LASANHA SADIA
SABORES 600G

FONDUE DE QUEIJO
QUATÁ 400G

CERVEJA PILSEN
ITAIPAVA
 269ML

SUCO DE UVA INTEGRAL
TINTO 1,5L - 

ALIANÇA

CERVEJA IMPERIAL 
OURO 600ML

CERVEJA IMPERIAL 
OURO PURO MALTE

 269ML

Filé de Coxa 
de Frango

kg10,69

kg5 ,89

100g
1,99

1,99

Contra Filé Bovino -
Montana

Baby Beef Montana 
Premium
peça

kg25,99

kg13,19
kg2 ,99

kg16,89

100g
3,99

kg

kg

19

12

,29

,69

kg18,89 kg11 ,79

kg11,99

kg6 ,69

kg7 ,89
kg7 ,59

cada17 ,99

cada

cada

1,89
a partir de 12 und.

12,89

cada

cada

10,90
a partir de 2 und.

1,89

cada

cada

1,69
a partir de 12 und.

5,38

cada

cada

4,79
a partir de 3 und.

100g
1,29

cada
13,99

cada cada
9,99 15,99

cada
3,19

cada
4,99

LEITE FERMENTADO
FRUTAP 
900ML
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Ao término de 2017, terá completado um ano de gestão dos 
novos prefeitos. É interessante olhar para trás para entender 
o que foi prometido e o que está sendo entregue. A esta altura, 
diferentemente do primeiro mês ou dos primeiros 100 dias, já é 
possível distinguir com mais clareza a palavra da ação, o plane-
jado do inusitado, a política de uns da política para todos. Fato é 
que, enquanto é apenas um produto preparado por especialistas 
e consultores de marketing político para ser vendido às massas, 
o candidato parece muito mais atraente, diferente dos demais, 
do tipo que vale a pena investir o voto. No entanto, muitas vezes, 
quando chega aonde almejou chegar, a diferença entre o discurso 

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

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

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

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

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

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

n A linha 682-Terminal 
Pimentas/Vila Alzira 
passou a atender o 
Centro de Especialidades 
Médicas de Guarulhos 
(Cemeg) Jardim Cumbica, 
no CEU Cumbica (Rua 
Atalaia do Norte). O 
itinerário, no sentido 
Jardim Cumbica, foi 
acrescido das seguintes 
vias: Rua Maria Ricci 
Perrota, Rua Roldão de 
Oliveira Carvalho, Avenida 
Venturosa, Avenida 
Atalaia do Norte (Cemeg), 
Rua Porto Velho, Rua 
Tarauacá e Rua São Paulo 
de Oliveira. Em janeiro, a 
linha 702 também deverá 
ter o itinerário alterado 
para ser mais uma opção 
aos usuários do Cemeg.
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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 
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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 
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Depois de estudar muito e pas-
sar num concurso público com 23 
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Quase 60% dos acidentes na Fernão Dias são 
causados por motoristas que dormem ao volante

Praça Getúlio Vargas recebe limpeza 
novamente pela Proguaru

Detran contabiliza 34 veículos elétricos na cidade

FOTO: DIVULGAÇÃO/ARTERIS

Demais rodovias
Outras importantes rodovias que cortam Guarulhos, a Ayrton Senna e a Presidente 

Dutra, também apresentaram um balanço semestral dos acidentes ocorridos nas vias.
Na via Dutra, foram cerca de 3.800 registros este ano em toda a sua extensão, o que re-

presenta uma diminuição de 12% quando comparados a 2017, onde mais de quatro mil 
acidentes foram anotados. Já na Ayrton Senna, o corredor contemplou 669 ocorrências, 
sendo 289 os acidentes que ocorrem em Guarulhos, entre o km 18+270 e o km 30+790.

PEDRO LACERDA - Durante a 
noite, período em que as 
pessoas sentem um grande 
cansaço devido ao dia que 
se passou, é a hora em que 
os motoristas que trafegam 
pela rodovia Fernão Dias 
mais cometem acidentes. 
Isso porque, segundo a con-
cessionária Arteris, respon-
sável pela administração da 
via, registrou cerca de 60% 
de acidentes que ocorrem na 

Fernão Dias acontecem no 
período noturno. 

De acordo com os dados 
do Centro de Controle de 
Operações (CCO), no primei-
ro semestre de 2018, 156 
ocorrências foram porque o 
motorista dormiu ao volante. 
Sendo que 92 casos acontece-
ram à noite, entre 18h e 6h. 

Ao todo foram registra-
dos cerca de 1.300 acidentes 
no período noturno sendo 

que as principais causas fo-
ram à perda de controle do 
veículo ou descuido do mo-
torista, que somadas repre-
sentam, 63,9% das causas 
desses acidentes. 

A administradora da ro-
dovia ressalta que além da 
sonolência, a falta de revisão 
na parte elétrica do veículo e 
uso de lâmpadas queimadas 
podem comprometer a segu-
rança dos usuários.

DA REDAÇÃO - Após cinco me-
ses da execução da lavagem 
da Praça Getúlio Vargas, na 
região central, a Proguaru 
(Progresso e Desenvolvi-
mento de Guarulhos S/A) 
voltou a realizar o serviço 
no local ontem.

Na limpeza da praça foi 
utilizado um produto bio-
degradável que foi diluído 
diretamente no caminhão 

pipa com água de reuso. 
Enquanto a mistura era 
despejada diretamente no 
piso, uma equipe esfregava 
o chão. O produto possui 
PH neutro e tem a capaci-
dade de eliminar odores 
do ambiente a ser limpo. 
Equipes também realiza-
ram a varrição e a remoção 
de lixo e entulho que se en-
contrava no local.
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PEDRO LACERDA - Símbolos da 
futura geração sustentável, os 
veículos elétricos e híbridos 
que se encontram em Gua-
rulhos, até o momento, são 
34. Segundo o Departamento 
Estadual de Trânsito de São 
Paulo (Detran-SP), o recorte 
contempla todos os tipos de 
veículos, sejam motos, carros, 
ônibus, entre outros.

Na próxima segunda-fei-
ra (23), entrará em funciona-
mento o maior corredor com 
postos de carregamento para 
carros elétricos da América 
Latina na rodovia Presiden-
te Dutra. Uma iniciativa da 
EDP, empresa que atua em 

todos os segmentos do setor 
elétrico, e do BMW Group 
Brasil, as estações de recar-
ga permitirão, pela primei-
ra vez, realizar uma viagem 
completa em veículo elétrico 

entre as capitais de São Pau-
lo e Rio de Janeiro, as duas 
cidades mais populosas do 
Brasil. A iniciativa benefi cia 
também os proprietários de 
veículos híbridos que op-
tarem por rodar apenas no 
modo elétrico.

O projeto recebeu cerca 
de R$ 1 milhão em investi-
mentos totais para a insta-
lação de seis equipamentos 
de carregamento rápido 
localizados em postos de 
combustível Ipiranga, num 
trecho de aproximadamen-
te 430 quilômetros entre as 
duas capitais.
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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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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-
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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.
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possível construir uma cidade melhor.
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passaram e continuam passando pe-
las minhas mãos e de vários colegas 
de profissão. Cada processo encerra 
o problema de uma existência, sendo 
a independência funcional não um 
privilégio, mas uma garantia aos ci-
dadãos e à própria democracia de que 
fazer justiça é a mais delicada das ta-
refas humanas. Judicar é, por deveras, 
estressante. O juiz dos dias atuais não 
deve apenas dominar a ciência jurídi-
ca, deve agir com sensibilidade e in-
teligência emocional, mormente para 
que se insira de corpo e alma nessa 
vocação de servir e não ser servido.

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

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

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

Irregularidades
O tipo mais comum 

de “gato” encontrado 
pelo Saae é a substitui-
ção do hidrômetro por 
um cano, permitindo 
que a água entre no do-
micílio sem qualquer re-
gistro de uso. 

Além disso, muitos 
fraudadores costumam 
inverter o hidrômetro no 
período em que sabe que 
o leiturista não irá fazer 
a verifi cação. Quando a 
água passar pelo relógio, 
ele vai diminuir a marca-
ção ao invés de aumen-
tar. Depois ele inverte 
novamente o equipamen-
to perto do dia da leitura, 
o que gera a cobrança de 
uma tarifa menor.

Outro método mui-
to comum é colocar um 
arame no hidrômetro 
para travar o mecanis-
mo, o que também impe-
de o registro correto do 
quanto foi gasto.

FOTO: PEDRO LACERDA
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Guarulhos economiza 37,5 milhões 
de litros de água com combate a fraudes

@cont4classes

ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL

Especializados em escolas e prestadores de serviços
Abertura e fechamento de empresas

Gestão de departamento pessoal
Consultoria tributária

SOLICITE UMA
AVALIAÇÃO
GRATUITA

www.cont4classes.com.br

Avenida Salgado Filho, 1913, Sala 07
(11) 48037002         (11) 945210660

contato@cont4classes.com.br

DA REDAÇÃO - Durante este 
longo período de estiagem 
na região Sudeste do país, o 
Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto (Saae) de Guarulhos 
realiza diversas ações para 
evitar o desperdício de água 
pela população. 

Somente no primeiro se-
mestre de 2018, as equipes 
de caça-fraudes da autar-
quia descobriram irregula-
ridades que proporcionarão 
ao município a economia 
de 37,5 milhões de litros 
de água, volume sufi ciente 
para abastecer 7,5 mil pes-
soas durante 30 dias.

Os “gatos”, como são cha-
mados esse tipo de fraude, 
acontecem de diferentes for-
mas. Entre janeiro e junho 
deste ano, o Saae descobriu 
78 casos de grandes propor-

ções em Guarulhos, contra 
48 no semestre anterior, o 
que signifi ca um aumento 
de 62,5% na efi ciência das 
equipes que saem às ruas em 
busca de irregularidades pra-
ticadas pelos consumidores. 
Em média, cada ligação clan-
destina descoberta represen-
ta uma economia de 480 mil 
litros de água.

Além do ganho imediato 
com mais água disponível, a 
descoberta dos “gatos” tam-
bém gera receita à autarquia, 
que pode utilizar o dinheiro 
para investir na melhoria do 
abastecimento. 

A multa para a fraude resi-
dencial, por exemplo, é de R$ 
1.403,65, contra R$ 12.281,90 
para estabelecimentos co-
merciais e R$ 28.072,90 para 
indústrias. Além do valor da 

multa, o fraudador tem de 
pagar o consumo de todos os 
meses em que utilizou água 

irregularmente, uma soma 
que pode superar o montante 
da multa.

DA REDAÇÃO - A Secretaria de Saúde abrirá nesta sexta-feira 
(20) as inscrições do processo seletivo para a contratação 
emergencial de médicos. São 23 vagas, sendo seis para socor-
rista pediatra, 15 para médico de Família e duas para geriatra. 
O salário base, sem gratifi cações, varia de R$ 6.070,13 a R$ 
15.347,74 para cargas horárias entre 20 a 40 horas semanais.

As inscrições devem ser feitas até 12 de agosto próximo, 
por e-mail (alineduarte@guarulhos.sp.gov.br ou celioolivei-
ra@guarulhos.sp.gov.br) ou pessoalmente, das 9 às 16 horas, 
na sala 09 da Secretaria de Saúde, localizada na rua Íris n.º 
320, (Gopoúva). Os telefones para contato são: 2472 5049, 
2472 5103 e 2472 5048. Para se inscrever, o interessado deve 
apresentar os seguintes documentos: currículo, diploma de 
Medicina, cadastro no CRM-SP e comprovação da especiali-
dade de acordo com a graduação exigida.

Mais de 116 mil alunos da rede municipal
retornam às aulas na próxima segunda

MAYARA NASCIMENTO - Na próxi-
ma segunda-feira (23) todas as 
escolas municipais retornarão 
do período de recesso. Ao todo, 
serão 116 mil alunos da rede 
municipal, incluindo os estu-
dantes das escolas de Educação 
Infantil (creches, pré-escolas e 
entidades parceiras), do Ensino 

Fundamental e da Educação 
para Jovens e Adultos (EJA).  

As 141 escolas da rede 
municipal empregam seis 
mil educadores, que irão se 
reunir na semana do dia 23 a 
27 de julho para planejar as 
ações educacionais que serão 
desenvolvidas no segundo 

semestre do ano.
Já nas escolas da rede pú-

blica estadual, os estudantes 
voltarão do recesso no pri-
meiro dia de agosto, numa 
quarta-feira. São 143.216 alu-
nos matriculados nas 170 es-
colas estaduais distribuídas 
nos bairros da cidade.



Cidade ganha nova opção de culinária oriental 
com inauguração de ‘Hana Restaurante’
PEDRO LACERDA - A culinária 
oriental está cada vez mais 
em evidência no Brasil, com 
muitos adeptos e apaixonados 
principalmente pelos pratos 
japoneses. Guarulhos passou 
a contar com mais uma opção: 
o Hana Restaurante. 

Inaugurado na noite de 
ontem, o local conta com di-
versas iguarias em seu cardá-
pio. “Ofereceremos aos clien-
tes tanto os pratos quentes, 
quanto os frios e sobremesas 
como Romeu e Julieta para 
quem quiser se servir tam-
bém no rodízio”, diz Guilher-
me Seriyaku, sushiman do 
restaurante.

O rodízio, aliás, é um dos 
destaques para os clientes do 
Hana Restaurante que disponi-

7GASTRONOMIA
Sexta-feira, 20 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

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
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BITTENCOURT CANO

Ponto 
de Vista

biliza uma variedade de opções 
como temakis, hossomaki, ura-
makis, joy, niguiris, hot rolls, 
tamago furai (ovo de codorna 
tempurá empanado), opções 

FOTOS: PEDRO LACERDA

de sashimi, entre outros. O 
preço do rodízio varia entre R$ 
59,90 no almoço e R$ 69,90 no 
jantar. Além disso, o cardápio 
conta, ainda, com ceviche, tem-

purá de milho e berinjela cozi-
da no molho shoyu. 

O local foi pensado para 
agradar a todos os paladares 
com profi ssionais especial-

mente selecionados. “Esta-
mos com uma equipe de 30 
pessoas, distribuídas entre a 
cozinha, sushi e no salão”, res-
saltou Seriyaku.

Rua Caetano d’Andrea, 260 – Maia
Horário de funcionamento: diariamente das 
11h30 às 16h e das 18h às 00h
Maiores informações: 2440-4047

Serviço:



Comemore o ‘Dia do Amigo’ nos 
bares e restaurantes de Guarulhos
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retrato do leitor Caro leitor, envie sua foto para esta seção:        94021-9397 ou redacao@folhametro.com.br

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

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

Poucas coisas podem ser mais 
honrosas do que dizer o justo e reprovar 
a maldade e a mesquinharia humana
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Black Rock Burger & Beer

New KabalaBeco da Vila

Boteco Boa Vista
A Black Rock Burger & Beer dispo-

nibiliza os melhores hambúrgueres ar-
tesanais, além de possuir a maior cho-
peira de SP, com 15 bicos de chopes. 
Localização: avenida Paulo Faccini, 
2003 – Bosque Maia. Maiores infor-
mações: 4307-1314.

Nesta sexta-feira, o happy hour 
tem início às 17h com o cantor Fer-
nando Lima. Logo depois, no palco 
principal, será a vez de Edu Ribeiro 
e Edu Araújo. Localização: avenida 
Paulo Faccini, 205 – Centro. Maio-
res informações: 2229-0281.

O local conta com uma progra-
mação diversifi cada para cada dia da 
semana. Às sextas-feiras os clientes 
podem apreciar muita música boa ao 
vivo, além de promoções de bebidas. 
Localização: Rua Tapajós, 258 – Mace-
do. Maiores informações: 4574-6006.

Entre os destaques do cardá-
pio estão o bolinho de abóbora 
com carne seca, filets aperitivos 
e a deliciosa picanha na tábua. 
Localização: rua Tapajós, 200, no 
Jardim Barbosa. Mais informa-
ções: 2358-5743.

29,90

24,90

DA REDAÇÃO  - O Dia do Amigo é come-
morado na sexta-feira, 20 de julho. Para 
reunir a galera e celebrar em grande 
estilo, os bares e restaurantes de Guaru-

Buffet de saladas com frutos do 
mar e culinária japonesa (sushi, 

sashimi, kani) 

Avenida Paulo Faccini - 117 - Macedo - F: 2408-3834

Rodízio completo 
de segunda à sábado

R$ 49,90
(por pessoa)

Tábua de frios:  
Gorgonzola  - Parmesão

Provolone  -  Gouda
Salame Italiano

lhos são ótimas opções. A Folha Metro-
politana selecionou alguns lugares que 
com certeza farão da data um momento 
especial para um encontro de amigos.
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Comemore o ‘Dia do Amigo’ nos 
bares e restaurantes de Guarulhos
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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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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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nibiliza os melhores hambúrgueres ar-
tesanais, além de possuir a maior cho-
peira de SP, com 15 bicos de chopes. 
Localização: avenida Paulo Faccini, 
2003 – Bosque Maia. Maiores infor-
mações: 4307-1314.

Nesta sexta-feira, o happy hour 
tem início às 17h com o cantor Fer-
nando Lima. Logo depois, no palco 
principal, será a vez de Edu Ribeiro 
e Edu Araújo. Localização: avenida 
Paulo Faccini, 205 – Centro. Maio-
res informações: 2229-0281.

O local conta com uma progra-
mação diversifi cada para cada dia da 
semana. Às sextas-feiras os clientes 
podem apreciar muita música boa ao 
vivo, além de promoções de bebidas. 
Localização: Rua Tapajós, 258 – Mace-
do. Maiores informações: 4574-6006.

Entre os destaques do cardá-
pio estão o bolinho de abóbora 
com carne seca, filets aperitivos 
e a deliciosa picanha na tábua. 
Localização: rua Tapajós, 200, no 
Jardim Barbosa. Mais informa-
ções: 2358-5743.
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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, 
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Epílogo – Que a alegria trazida pelo Natal sirva de inspiração para todo o ano de 2018, que já está chegando

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

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

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

Poucas coisas podem ser mais 
honrosas do que dizer o justo e reprovar 
a maldade e a mesquinharia humana
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Troféu Guarulhos 
defi ne campeões 
nas menores

Obrigado, Valdir!

LUCAS CANOSA - A Liga Pon-
to de Encontro realizou no 
Thomeuzão, no último sá-
bado (14), as fi nais do Tro-
féu Guarulhos de futsal. A 
Série Ouro da categoria sub-
8 foi vencida pelo Meninos 
da Escola, que ganhou do 
Rubrowan por 4 a 2. A Série 
Prata fi cou com a Escola de 
Educação Esportiva Guaru-
lhense, que bateu o Nações 
por 3 a 0. No sub-10, a Esco-
linha Futura superou o Ru-
browan por 3 a 2, de virada 

FOTO: LUCAS CANOSA

TODA 2ª FEIRASEÇÃO DE ESPORTE

ANUNCIE
AQUI 97380-768597380-7685

e, fi cou com o título. 
O troféu na categoria 

sub-12 foi do Rubrowan. 
Os comandados do profes-
sor Wandylton ganharam 
do União por 2 a 1. O con-
fronto se repetiu no sub-14, 
desta vez com vantagem do 
técnico Moisés Batista, por 
3 a 1. No sub-16, também 
de virada, o Madrugada su-
perou o Poá por 3 a 2. No 
sub-18, o campeão foi Colé-
gio Portal, que aplicou 5 a 2 
no Guarulhense. 

LUCAS CANOSA - Você era tão 
dedicado nos treinos, nos 
jogos e, mais importante 
do que isso, era um meni-
no exemplar. Foi aos 14, 
parecia mais velho, pois era 
mais maduro.

Hoje é dia para abra-
çarmos a família do nosso 
pequeno craque e, sim, ves-
tirmos a camisa do Guaru-
lhense, com orgulho. Hoje 
não tem categoria, não tem 
divisão. Somos todos atleti-
canos e Freitas Lemes. So-
mos uma família tricolor, 
chorando a partida de um 
dos nossos. 

“Valdir foi um dos desta-
ques na peneira. Tivemos a 
enorme sorte e honra de ter 
ele em nosso time! Quieto e 
sem falar muito no começo, 
veio na sua e foi se destacan-
do e evoluindo cada vez mais 
nos treinos e jogos. Uma 
grande personalidade dentro 
e fora de quadra, foi ganhan-
do cada vez mais espaço den-
tro do time e de nós. Sempre 
presente, sorridente e gentil 
com todos! É até difícil neste 
momento arrumar palavras 
pra falar do nosso eterno ca-
misa 14, parece que tudo o 
que está acontecendo não é 

verdade, todos estamos in-
crédulos. Infelizmente per-
demos uma parte de nós, 
que não há como superar, 
todos estamos sentindo 
muito, Valdir foi e sempre 
será parte do nosso time, 
da nossa família, do Guaru-
lhense”, disse a professora 
e sua treinadora Thaiane 
Guardado.

Valdir, obrigado por 
sua passagem na Terra, 
por nos permitir te ensinar 
um pouco e, sobretudo, 
por nos ensinar muito. 

Olhe por nós, jogue por 
nós!
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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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ECONOMIA

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 

Para vendas e locação de imóveis.
Obrigatório CRECI.

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

CONTRATA 
CORRETORES

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

11 2401-0400
Creci. 30.161-J 

Inadimplência do consumidor em 
Guarulhos subiu 1,3% em maio
DA REDAÇÃO - Em Guaru-
lhos, o Indicador de Re-
gistros de Inadimplentes 
subiu 1,3% na comparação 
mensal de maio contra o 
mês anterior, de acordo 
com os dados da Boa Vis-
ta SCPC (Serviço Central 
de Proteção ao Crédito). 
No resultado acumulado, a 
inadimplência obteve que-
da de 1,1%, enquanto na 
variação interanual (mes-
mo mês do ano anterior) o 
indicador cedeu 3,6%.

A recuperação de cré-
dito do consumidor, por 
sua vez, subiu 0,5% na 
comparação mensal de 
maio contra o mês ante-
rior. No resultado acumu-
lado, a recuperação dimi-
nuiu 4,0% enquanto na 
variação interanual (mes-
mo mês do ano anterior) 

DA REDAÇÃO - Parte da popula-
ção brasileira ainda tem o há-
bito de guardar moedas em 
casa. Estudo divulgado on-
tem pelo Banco Central (BC) 
mostra que 19,3% da popula-
ção guarda moedas por mais 
de seis meses. Além disso, 
56,2% usam o dinheiro guar-
dado no cofrinho para com-
pras e pagamentos, mostra o 
BC, no estudo “O brasileiro e 
sua relação com o dinheiro”.

De acordo com o chefe 
do Departamento do Meio 
Circulante do BC, Felipe 
Frenkel, oito bilhões de mo-
edas estão guardadas “em al-
gum lugar”. Ele destacou que 
quanto mais moedas fi carem 
em circulação, menor será o 
gasto de recursos públicos 
com a produção do dinheiro.

O chefe-adjunto do De-
partamento do Meio Circu-

Quase 20% da população ainda guarda 
moedas em casa, diz Banco Central

o indicador caiu 5,5%.
O indicador de registro 

de inadimplência é ela-
borado a partir da quan-
tidade de novos registros 
de dívidas vencidas e não 
pagas e o indicador de 
recuperação de crédito é 
elaborado a partir das ex-
clusões de registros infor-
madas à Boa Vista SCPC 
pelas empresas credoras. 
O índice calculado pela 
média móvel dos últi-
mos 12 meses do mês de 
referência, tendo como 
ano base a média desses 
valores em 2011 (base = 
100). A partir de março de 
2016, as séries dessazona-
lizadas (as quais utiliza-
vam o fi ltro sazonal X-12 
Arima, disponibilizado 
pelo US Census Bureau) 
foram descontinuadas.

 FOTO: ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

lante do BC, Fábio Bollmann, 
disse que o BC considera po-
sitivo que a população faça 
poupança com as moedas. 
Entretanto, ele orienta a tro-
car as moedas por cédulas 
sempre que atingir um valor 
maior, no comércio ou no 
banco, para ajudar na circu-
lação de dinheiro.

Segundo o BC, o dinhei-

ro vivo ainda é o meio de 
pagamento mais utilizado 
pela população: 96,1% res-
ponderam que, além de ou-
tros meios, também fazem 
pagamentos em espécie. 
Na questão, os entrevista-
dos podiam marcar mais de 
uma opção – 51,5% mencio-
naram cartão de débito e 
45,5%, cartão de crédito.
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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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SEM BUROCRACIA
CARRO FINANCIADO 100%

APROVAÇÃO IMEDIATA
INCLUSIVE PARA

AUTÔNOMOS

FACILIDADE 
DE APROVAÇÃO| |

Parcelas  R$ 799,00

FOX 2013 - PRETO DH / VE / TG

Parcelas   R$ 799,00

UP 2015 - PRETO 

Parcelas  R$ 599,00

SANDERO 1.6 - 2009 - COMPLETO

Parcelas  R$ 799,00

FIESTA 1.6 - PRATA 2014 

Completo - Sem entrada

Parcelas  R$ 649,00

STRADA 2012 - CINZA

Parcelas  R$ 899,00

PÁLIO WEEKEND - 2014 - PRATA

Parcelas  R$ 899,00

FORD KA -1.0 - 2015 - PRETO

Parcelas  R$ 399,00

CORSA - 2004 - BEGE

Completo - R$ 32.900,00

R$ 14.000,00 - Sem Entrada

Parcelas  R$ 599,00

UNO VIVANCE - 2012 - 2PTS

Parcelas  R$ 499,00

CLASSIC - 2011 - PRATA - AR/DIR

Parcelas  R$ 699,00

MERIVA - BRANCO - 2012

LOGAN 1.6 - BRANCO - 2015

Parcelas  R$ 599,00

STILO - 1.6 - 2007

Completo - Sem EntradaCompleto

Parcelas  R$ 799,00

SPACE ROUTE - 2010

Completo

Parcelas  R$ 999,00
Completo 

Parcelas  R$ 639,00

GOL - 2014 - PRATA 

Parcelas  R$ 899,00

IDEA - 2013  - CINZA

Parcelas  R$ 899,00

CIVIC - PRATA - 2007 - AUT.

Completo - Sem entrada

Parcelas   R$ 999,00

BONGO - 2011 - BRANCO 

R$ 45.900 - R$ Entrada 9.900,00

Parcelas   R$ 269,00

GOL 16V - 2001

R$ 9.900 - Sem entrada

Parcelas  R$ 499,00

KOMBI - 2005 - BRANCA 

R$ 17.900 - Sem entrada

R$ 18.900 - Sem entrada
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Negociação

2100-1718

 
Av.: João XXIII, 1250 - SP

Ricardo 98939-7904  |  Cadu 94768-7875  |  Robson 96992-5303 | Fran 99160-5959 | Fernando 94752-5683 | Vagner 94025-3237 

Av.: Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello, 4332 - SP 

2213-7000
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Ao término de 2017, terá completado um ano de gestão dos 
novos prefeitos. É interessante olhar para trás para entender 
o que foi prometido e o que está sendo entregue. A esta altura, 
diferentemente do primeiro mês ou dos primeiros 100 dias, já é 
possível distinguir com mais clareza a palavra da ação, o plane-
jado do inusitado, a política de uns da política para todos. Fato é 
que, enquanto é apenas um produto preparado por especialistas 
e consultores de marketing político para ser vendido às massas, 
o candidato parece muito mais atraente, diferente dos demais, 
do tipo que vale a pena investir o voto. No entanto, muitas vezes, 
quando chega aonde almejou chegar, a diferença entre o discurso 

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

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

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

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

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

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

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

OPINIÃO
Sexta-feira, 22 de dezembro de 20172

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

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

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

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

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

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

Poucas coisas podem ser mais 
honrosas do que dizer o justo e reprovar 
a maldade e a mesquinharia humana
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Começou o Brasília Capital Moto Week, maior
encontro de motociclistas da América Latina 

Nova Yamaha 
YZF-R3 ABS: 
Voando baixo! Painel e chassi

O painel é iluminado 
por LED, Shift Light, tem 
conta-giros analógico, in-
dicador de marcha, entre 
outros. O chassi é do tipo 
diamante, fabricado com 
tubos de aço de alta qua-
lidade, resistência e com 
ótimo acabamento.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

GUILHERME DERRICO - A espera 
acabou! Depois do sucesso da 
edição 2017, milhares de mo-
tociclistas das mais diversas 
partes do mundo chegaram 
à Granja do Torto, na Capital 
Federal, para o Brasília Ca-
pital Moto Week 2018, que 
começou ontem e vai até 28 
de julho. O maior evento do 
gênero da América Latina e o 
terceiro maior do mundo ocu-
pa 250 mil metros quadrados, 
o que corresponde a uma área 
equivalente a 25 estádios do 
Maracanã. Em sua 15º edição, 
o evento conta com shows 
de peso como Capital Inicial, 

94222-6099

TEM SEMPRE UMA  COM SEU ESTILO YAMAHA QUE COMBINA

96192-1465

À VISTA R$12.290,00

À VISTA R$8.580,00 À VISTA R$9.380,00 À VISTA R$10.390,00 À VISTA R$11.490,00

Titãs, Scalene, Raimundos e 
outras 48 atrações musicais. 
Além de casamentos, espaço 
voltado para as motociclistas, 
o Lady Bikers, Moto kids, glo-
bo da morte, bares temáticos e 
uma série de atrações que pro-
metem conquistar até quem 
não está familiarizado com o 
mundo das duas rodas. 

“Dos motociclistas que 
atravessam o mundo aos de-
mais visitantes, o espírito do 
Brasília Capital Moto Week é 
de união e partilha. Fazemos 
um evento plural, onde todos 
são bem-vindos. Começamos 
como um pequeno grupo de 

motociclistas e agora somos 
mais de 600 mil pessoas”, afi r-
ma Marco Antônio Portinho, 
um dos organizadores.

No ano passado, o encon-
tro movimentou mais de R$ 
55 milhões na economia do 
Distrito Federal e, nesta edi-
ção, deve alcançar cifras ainda 
maiores. São esperadas 680 
mil pessoas, 300 mil motos, e 
1704 moto clubes do Brasil e 
do mundo. Toda a produção 
foi pensada de acordo com re-
quisitos de responsabilidade 
social, com plantio de árvores, 
redução do carbono emitido, 
reciclagem, entre outros.

GUILHERME DERRICO - A Yamaha 
lançou a nova YZF-R3 ABS em 
um grande evento realizado 
no Autódromo de Interlagos, 
em São Paulo, e nós estivemos 
lá! Essa superesportiva apre-
senta muito estilo, tecnologia 
e performance que emociona 
qualquer piloto. O modelo 

2018 conta com melhor balan-
ço entre desempenho e agilida-
de, perfeita para quem deseja 
mais esportividade no seu dia 
a dia. Essa motocicleta traz 
ABS de série nas duas rodas 

e três novas combinações de 
cores: Racing Blue, inspirada 
nas motos de competição mais 
recentes da Yamaha; R-White, 
para quem deseja esportivida-
de com um estilo mais elegan-

te; e a nova cor Matt Black, que 
traz a tendência global da pin-
tura fosca. A máquina também 
conta com a “Revisão Preço 
Fixo Yamaha”, e chega a partir 
de R$ 23.290,00. 

Integrando os faróis duplos 
e uma luz de posição exclusiva, 
o design agressivo da carena-
gem dianteira foi desenvolvido 
em camadas, que percorrem 
pelas laterais direcionando o 
fl uxo de ar com o mínimo de 
resistência, enquanto também 
arrefece o motor, que é um 
bicilíndrico de 321cc, 42cv e 
3,02kg de torque, sendo 2 ci-
lindros em linha 4 tempos, 

DOHC arrefecimento líquido, 
e 4 válvulas por cilindro. Ospis-
tões são forjados em alumínio 
cilindro com tecnologia DiASil 
Yamaha: 80% de Alumínio e 
20% de Silício.



DA REDAÇÃO - Pesquisa produ-
zida pela plataforma PNEX, 
especializada na busca de 
pneus e serviços automoti-
vos, indicou diferenças de 
até 53% nos preços dos vare-
jistas online. Foram conside-
rados produtos referentes às 
categorias de veículos SUV, 
Sedan e Hatch. 

O levantamento foi feito 
com uma amostragem de 
1.400 ofertas referentes à 
base em dados do site, que 
conta com mais de 70 mil, 
entre 150 marcas.

A maior variação fi cou 
entre os pneus do tipo Aro 
17, com 38%. Esse produto é 
usado em automóveis do tipo 
SUV, como Sportage, Pajero 
e Freemont. Em análise por 

Diferenças de preços dependem 
de marcas e varejistas

O levantamento também apontou diferenciações de 
preços entre as principais marcas presentes no varejo. 
A maior variação fi cou entre os pneus Continental Aro 
17, que apontaram valores entre R$ 319,00 e R$714,92, 
55% de diferença; seguido pelas marcas Michelin (47%) 
e Firestone (41%). Já sobre os produtos Aro 13, a marca 
Continental também teve grandes oscilações, com cus-
tos até 50% maiores, acima da marca Firestone (34%) e 
Pirelli (26%).

“Após a análise de preços das ofertas presentes na 
plataforma, constatamos que os varejistas especializa-
dos no comércio de pneus oferecem os melhores preços 
em relação aos grandes varejistas nacionais, conheci-
dos por ofertarem uma diversidade de produtos além 
do segmento automotivo”, explica Fernando Cesar, co-
-fundador da startup PNEX.
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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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Preços de pneus variam até 53% 
no mercado online, aponta pesquisa

veículo, o pneu destinado ao 
Tiguan apresentou diferen-
ças de preços de até 53%.

Já entre os pneus de Aros 
16 e 14, utilizados em auto-
móveis dos tipos Sedan e 
Hatch, foram encontradas 

alterações na casa dos 23,6%. 
O destaque fi cou entre os 
produtos destinados aos car-
ros Cerato e Picanto, ambos 
da montadora Kia, com vari-
áveis de 32% e 44%, respecti-
vamente.
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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 
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ÁRIES: Boa influência para cuidar dos seus interesses pessoais e 
assuntos sentimentais. Pessoas de seu círculo de amizades procurarão 
favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor, jogos, esportes e loteria com bom fluxo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 MAR.
20 ABR.

21 ABR.
20 MAI.

21 MAI.
20 jUN.

21 jUN.
21 jUL.

22 jUL.
22 AGO.

23 AGO.
22 SET.

23 SET.
22 OUT.

23 OUT.
21 NOV.

22 NOV.
21 dEz.

22 dEz.
20 jAN.

21 jAN.
19 fEV.

20 fEV.
20 MAR.

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

Suburbicon – Bem-Vindos ao 
Paraíso analisa o racismo

DiVUlgAçãO

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

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

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

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

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

Desde a coletiva do filme 
em Veneza, divulgada para 
todo o mundo por corres-
pondentes das maiores agên-
cias de notícias, Clooney e 
Damon não se cansam de 
explicar que, embora tenha 
tudo a ver com o neoconser-
vadorismo e a onda racista 
que tem emanado da Casa 
Branca, Suburbicon não nas-
ceu exatamente como uma 
reação da dupla – ator e dire-
tor – à presidência de Donald 
Trump. Liberais de carteiri-
nha, Clooney e Damon admi-
tem que foram atropelados 
pela candidatura e vitória de 
Trump.             (aGÊNcia estado)
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parentes para resolver mais facilmente algum problema sério que tiver. Muito 
bom para tratar da documentação de seu casamento e de associações.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DiVUlgAçãO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DiVUlgAçãO

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

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

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

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

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

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

variedades
Sexta-feira, 22 de dezembro de 201714

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAGITÁRIO: Os astros muito o beneficiarão em todos os sentidos. Todavia, 
continue zelando pela saúde e prevenindo-se contra acidentes e inimigos 
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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.
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negativas influências. Mas para que tudo saia do seu jeito, você deverá 
usar de inteligência e perícia, principalmente ao tratar de negócios.

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

PEIXES: Bom aspecto astral para novos empreendimentos imobiliários. Falta 
de constância poderá prejudicar seus objetivos financeiros e profissionais. 
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ceu exatamente como uma 
reação da dupla – ator e dire-
tor – à presidência de Donald 
Trump. Liberais de carteiri-
nha, Clooney e Damon admi-
tem que foram atropelados 
pela candidatura e vitória de 
Trump.             (aGÊNcia estado)
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ÁRIES: Boa influência para cuidar dos seus interesses pessoais e 
assuntos sentimentais. Pessoas de seu círculo de amizades procurarão 
favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor, jogos, esportes e loteria com bom fluxo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DiVUlgAçãO

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

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

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

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

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

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

ÁRIES: Adversidades nas suas afi nidades aproximam-se 
a achar-se oferecimentos entrementes o dia. As ques-
tões aritméticas estarão hoje benignamente a você. 

TOURO: Revelará do cerne do seu alvitre a obstinação 
imprescindível para avançar. Já no planeta marciano os 
momentos se mostrarão mais brando.

GÊMEOS: Em indefi nida conferência no momento só 
exprima opinião do que for efetivamente imprescindível. 
Os bons ares lhe oferecerão excelsas regalias. 

CÂNCER: As casualidades do dia lhe conceberão um ar de 
razoabilidade. Poderá constatar uma ação insignifi cante, 
bisonha e dependente. 

LEÃO: Cintilará na sua afeição uma aspiração confusa de 
subsistir. Não consinta esse minuto atravessar em lacuna 
com algo que lhe dê brio.

VIRGEM: O esclarecimento de suas condolências estará 
amparado pelo planeta Netuno. A harmonia das suas con-
siderações inclina-se a motivar a concepção dos demais. 

LIBRA: Propende a ser um prestigiado dia para a sensa-
tez. Procure intervir nas ideias entre os seus conhecidos 
e seus parentes.

ESCORPIÃO: Os aspectos da atração virão a provocar 
bastante os seus sentimentos. O planeta de Urano se 
benefi ciará um contato mais sedutor. 

SAGITÁRIO: Tornar-se-á com a personalidade moderna e 
ativa para o progresso. As suas inclinações virão associa-
das as suas relações mais pessoais.

CAPRICÓRNIO: Com o satélite natural em queda tende a 
receber interferência de suas ideias. Não saia com ceticis-
mo tomar conta de você.

AQUÁRIO: Inoportunas nocividades reduzirão o seu 
bastante o seu dia por causa da objetividade de Marte. Irá 
sentir demasiadamente a carga das alternâncias.

PEIXES: O seu complexo sanguíneo irá lhe ajudar muito 
durante este período. O seu signo não interferirá em 
demasia como tende o planeta Netuno neste momento.

variedades
Sexta-feira, 22 de dezembro de 201714

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 MAR.
20 ABR.

21 ABR.
20 MAI.

21 MAI.
20 jUN.

21 jUN.
21 jUL.

22 jUL.
22 AGO.

23 AGO.
22 SET.

23 SET.
22 OUT.

23 OUT.
21 NOV.

22 NOV.
21 dEz.

22 dEz.
20 jAN.

21 jAN.
19 fEV.

20 fEV.
20 MAR.

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

Suburbicon – Bem-Vindos ao 
Paraíso analisa o racismo

DiVUlgAçãO

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

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

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

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

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

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

‘Cinderella, o Musical’ volta
a São Paulo em agosto

DA REDAÇÃO - A magia perma-
nece eterna. A prova é o suces-
so de “Cinderella, o Musical”, 
que após ser visto por mais de 
120 mil pessoas e percorrer as 
principais capitais brasileiras, 
está de volta a São Paulo, a 
partir de 03 de agosto, no The-
atro Net São Paulo.

Quem nunca sonhou com 
um príncipe encantado? Esse 
é um desejo universal e deu 
origem a uma série de contos 
de fadas que se perpetuam 
de geração em geração. Ne-
nhum deles, contudo, é mais 
famoso do que Cinderella, a 
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gata borralheira que se trans-
forma em princesa por um 
dia e encontra seu grande 
amor graças ao sapatinho de 
cristal perdido.  E assim são 
felizes para sempre!

O espetáculo é dirigido por 
Charles Möeller e Claudio Bo-
telho. No retorno a São Paulo, 
‘Cinderella’ traz novidades no 
elenco: Lia Canineu interpreta 
o papel título e André Loddi, 
o Príncipe Topher.  Lia par-
ticipou de musicais como ‘A 
Noviça Rebelde’ e ‘A era do 
rock’, entre outros. Já André 
Loddi esteve em espetáculos 

como ‘Wicked’, ‘Ghost’, ‘O ho-
mem de la mancha’ e ‘O Des-
pertar da primavera’. Rodrigo 
Filgueiras será alternante no 
papel do príncipe.

Ivanna Domenyco segue 
interpretando a fada madri-
nha, Marie. O elenco traz 
ainda Talitha Pereira (Ma-
drasta), Igor Miranda (Jean-
-Michel), Luana Bichiqui 
(Charlotte), Letícia Mamede 
(Gabrielle), Marino Rocha 
(Sebastian), Fernando Pa-
lazza (Lorde Pinkleton) e 
Willian Sancar (tabelião e 
stand in Jean-Michel).
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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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