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Disque-Denúncia Desenvolvemos o ‘Comércio Seguro’ com o intuito de oferecer nossa 
contribuição para a administração pública no que tange ao combate a 
criminalidade”, Reginaldo Sena, presidente do Sincomércio Guarulhos
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Bolsonaro cresce e amplia vantagem 
sobre Haddad, aponta pesquisa Ibope
Presidenciável do PSL tem 31% das intenções de voto enquanto petista manteve os 21%; em seguida vêm 
Ciro Gomes (PDT), com 11%; Geraldo Alckmin (PSDB), com 8%; e Marina Silva (Rede), com 4%

Linha 13 terá trens da estação 
Aeroporto ao Brás a partir 

de amanhã com tarifa a R$ 4
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Câmara delibera projeto de lei que 
autoriza concessão do Saae à Sabesp 

Polícia Federal desarticula esquema 
de compra de votos em Roraima
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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
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       A Subsecretaria 
de Acessibilidade e 
Inclusão (SAI) realiza 
hoje, das 13h30 às 
16h, na sede da SAI 
(Rua Alberto Hinoto 
Bento, 49 – Macedo), 
formação para 
alunos do Senac. 
Serão cerca de 25 
jovens, com idade 
entre 14 e 24 anos, 
participantes do 
programa Jovem 
Aprendiz. Durante o 
período, os alunos 
assistirão a palestra 
“Desperte seu Olhar 
Inclusivo”, elaborada 
e apresentada por 
representantes da 
Subsecretaria. A ideia 
é aproximar os jovens 
do tema inclusão.

       Cerca de 100 
pessoas participaram 
do Show de Talentos 
da Melhor Idade 
no último sábado 
(29), que marcou 
o encerramento 
da 20ª Semana da 
Pessoa Idosa no 
Salão de Artes do 
Adamastor Centro. 
O evento contou 
com apresentações 
dos grupos Dança 
Casa das Marias, 
Dança Cigana Luna 
Gitana, Viva a Vida, 
Ritmos, Star e 
artistas visitantes, 
que apresentaram 
números de danças.
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ESPAÇO - Nasa completa 60 anos e diz que pretende levar novamente o homem à Lua

RETRATO DO LEITOR   

ANOTE
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#elesim? 
Apesar da direção na-

cional do PV apoiar Marina 
Silva para presidente, Luiz 
Fanganielo presidente do 
PV local apoia abertamen-
te e sem constrangimento 
Jair Bolsonaro do PSL. Para 
Governador de São Paulo, 
Luizinho acompanha Guti e 
vota Márcio França. Meio lá, 
meio cá. 

Renovação total 
Caso todos os vereadores 

que se lançaram candidatos 
fossem eleitos, teríamos uma 
renovação interessante, qua-
se 30%. Mauricio Brinquinho 
(PT), Edmilson Souza (PT) 
Ramos da Padaria (DEM), 
Romildo Santos (DEM), João 
Darcio (PODEMOS), Pastor 
Anistaldo (PSC), Eduardo 
(PSB) Lauri Rocha (PSDB) 
e Paulo Roberto Cecchinato 
(PP). Como muitos suplen-
tes deixaram seus partidos 
e outros já estão de malas 
prontas, nem é bom arriscar 
quem assumiria a vereança. 

Queimando o peixinho
Cada um puxando a brasa 

para sua sardinha: Ramos da 
Padaria disputa uma cadeira 
de deputado estadual pelo 
DEM e investe seu discurso 
no social, trabalho que de-
senvolve há anos. João Dar-
cio do PODEMOS quer ser 
deputado estadual para focar 
em Segurança, área que do-
mina bem. Nefi  Tales aposta 
em obras realizadas por seu 
fi nado pai como o PA Para-
íso e em críticas ao governo 
municipal para conquistar o 
coração do eleitor.

Tucanos soltos 
O presidente da Câmara, 

Eduardo Soltur do PSB, tem 
o apoio do governo e de mais 
de uma dezena de parlamen-
tares de Guarulhos e de outras 
cidades. A seu favor está a ex-
periência de presidir o Poder 
Legislativo por seis anos. Os 
tucanos João Thomaz, candi-
dato a deputado estadual, e 
Lauri Rocha, candidato a de-
putado federal, apostam que 
Doria irá puxar muitos votos 
para ele e para a Legenda 45.

Mistério!!!
Alencar Santana sabe 

muito bem que a quantidade 
de votos recebidos no dia 7, 
já projetará candidatos a pre-
feito. Ao seu favor na hora 
da disputa interna, Alencar 
diz que nunca escondeu seu 
partido ou trocou suas cores 
para pedir votos. De quem 
será que ele estaria falando?

Abnegados
Por outro lado, quem tiver 

poucos votos, tendo mandato 
ou não, sairá enfraquecido da 
disputa e deverá se esforçar 
ainda mais para se manter 
em evidência. Alguns mais 
espertinhos, já desistiram de 
suas campanhas e aderiram a 
outras mais sólidas. 

Sem humidade
Caso Haddad não con-

quiste a cadeira de presiden-
te, muitos parlamentares 
deverão deixar o PT na pri-
meira “janela” eleitoral. Caso 
vença aborta-se a ideia de 
mudança. Mas há também 
os que não aguentam mais o 
clima seco! 

DIRETO E RETO
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Nova lei destitui 
poder familiar por 
condenação de 
crime doloso

No dia 25 de setembro de 2018 foi 
publicado no Diário Ofi cial da União a 
lei 13.715 com data do dia 24, assinada 
pelo ministro Dias Toffoli no exercício 
da presidência da república.

Esta lei altera o código penal, o Es-
tatuto da Criança e do Adolescente, o 
Código Civil e dispõe sobre a perda do 
poder familiar, conhecido como pátrio 
poder, quando o autor de determinados 
crimes contra pessoa que detenha o 

mesmo poder familiar (cônjuge, compa-
nheira, adoção, paternidade biológica, 
etc), contra os fi lhos ou qualquer outro 
descendente, neto por exemplo ou mes-
mo contra tutelado ou curatelado.

 Vale explicar alguns pontos impor-
tantes a quem desconhece o processo 
penal, em especial, pois quando a lei 
diz condenação, o que se entende, após 

PONTO
DE VISTA

o trânsito em julgado da sentença, ou 
seja, que não caiba mais qualquer recur-
so.

Não se sabe ainda como será en-
tendido pelos juízes, desembargadores 
e ministros dos tribunais superiores à 
aplicação da lei nos casos em que for 
determinado a execução provisória da 
sentença após condenação em segundo 
grau, discussão ainda acirrada nos meios 
jurídicos, mas que ainda permanece o 
entendimento do STF a este respeito, 
até que seja novamente apreciado pelo 
plenário e modifi cado o entendimento. 
Nos casos de falsa denúncia apenas há a 
palavra do agredido, o menor e do geni-
tor que o representa e que mais adiante 
se comprova por pericias psicológicas 
que tudo o que foi declarado era menti-
ra. A destruição da família tendo como 
origem falsa denúncia, no meu entendi-
mento, é um crime tão violento quanto 
os que a lei se refere.

O resultado de uma falsa denúncia 
de abuso sexual traz a destruição fami-
liar, pois quem comete esse ato possui 
interesses escusos, que nada mais é do 
que afastar o acusado da convivência 
com o menor.

Muitos perguntam, mas se os geni-
tores não possuem mais uma vida con-
jugal, como destruir uma família se ela 
não mais existe? Enorme engano, pois 
a ruptura conjugal não signifi ca ruptura 
parental, muito menos ruptura dos laços 
com os familiares dos genitores, afi nal 
há, tios, tias, primos, amigos e o princi-
pal, os avós, e isto é convivência familiar.

Vamos aguardar como será o enten-
dimento dos juízes, desembargadores e 
ministros dos superiores tribunais, com 
a questão da aplicação da lei.

O resultado de uma falsa 
denúncia de abuso sexual 
traz a destruição familiar

PAULO AKIYAMA
palestrante, autor de artigos, 
sócio do escritório 
Akiyama Advogados 
Associados
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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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Vereadores deliberam concessão do Saae à Sabesp
DA REDAÇÃO - Com 22 votos fa-
voráveis e quatro contrários, os 
vereadores deliberaram ontem 
o projeto de lei que autoriza a 
concessão dos serviços do Saae 
de Guarulhos à Sabesp e cria o 
Fundo Municipal de Saneamen-
to Ambiental e Infraestrutura.

O projeto foi encaminhado 
para análise de sete comissões 
técnicas da Câmara: Constitui-
ção e Justiça, Administração e 
Funcionalismo Público, Desen-
volvimento Urbano e Econômi-
co, Meio Ambiente, Finanças e 
Orçamento, Defesa dos Direi-
tos do Consumidor e Obras. A 
medida está prevista para ser 
votada em sessões extraordiná-
rias agendadas para hoje.

O PL prevê a concessão dos 
serviços do Saae à Sabesp por 
40 anos, com investimentos da 
ordem de 1,7 bilhão de reais, a 
serem destinados ao abasteci-
mento de água e ao tratamento 
de esgoto da cidade.

Uma hora antes do início 

Comissão que investiga possíveis irregularidades
na autarquia realiza primeira reunião nesta terça
DA REDAÇÃO - Os vereadores 
que compõem a Comissão 
Especial de Inquérito (CEI), 
instaurada para investigar 
o conteúdo de um áudio 
envolvendo o Serviço Au-
tônomo de Água e Esgotos 
(Saae) de Guarulhos devem 

se reunir para o primeiro 
encontro hoje.

Na gravação, o superin-
tendente Ibrahim Faouze 
El Kadi relata o desapare-
cimento de R$ 4,8 bilhões, 
entre 2001 e 2016. A quan-
tia seria mais que sufi cien-

te para saldar a dívida de 
R$ 3,2 bilhões que a autar-
quia tem com a Sabesp.

A CEI tem 90 dias a par-
tir desta data para encerrar 
seus trabalhos, prazo que 
poderá ser prorrogado so-
mente uma vez por 30 dias.

das sessões de ontem, o prefei-
to Guti compareceu à Câmara 
acompanhado de uma comis-
são de servidores do Saae, a 
fi m de protocolar uma emen-
da modifi cativa ao projeto. O 
texto assegura que os 1.056 
funcionários do órgão não se-
rão prejudicados, podendo ser 
alocados na prefeitura ou na 
Sabesp, bem como participar 
do programa de demissão vo-
luntária com incentivos.

“Os servidores reivindica-
vam que o Saae absorvesse 
todos os funcionários antes da 
fusão com a Sabesp. Isso iria 
efetivamente acontecer, mas, 
receosos, os funcionários gos-
tariam que isso fosse consigna-
do em lei, para não correrem 
riscos no futuro. Considera-
mos razoável a proposta, e eu 
os convidei para virem aqui na 
Câmara, nesta segunda, logo 
cedo, para que o projeto fosse 
protocolado pelo presidente 
Eduardo Soltur”, explicou Guti.

FO
TO

: K
A

R
IN

A
 Y

A
M

A
D

A



5CIDADE
Terça-feira 2 de outubro de 2018

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

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

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

Poucas coisas podem ser mais 
honrosas do que dizer o justo e reprovar 
a maldade e a mesquinharia humana
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Linha 13-Jade terá trens da estação 
Aeroporto ao Brás a partir de amanhã
DA REDAÇÃO - A partir desta 
quarta-feira (03), a Linha 
13-Jade (Engenheiro Gou-
lart – Aeroporto-Guarulhos) 
terá trens que seguirão da 
estação Aeroporto à estação 
Brás, na Linha 12-Safi ra, 
sem a necessidade de fazer 
transferência na Estação 
Engenheiro Goulart.

O novo serviço, chama-
do Connect, terá tempo de 
percurso de cerca de 35 mi-
nutos com parada para em-
barque e desembarque em 
todas as estações. A tarifa é 
a mesma dos trens metro-
politanos, de R$ 4.

Em dias úteis, serão re-
alizadas seis viagens em 
direção ao Brás e outras 
seis no sentido Aeroporto-
-Guarulhos nos seguintes 
horários: 6h20, 7h00, 7h40, 
18h00, 18h40 e 19h20. Aos 
sábados, o serviço funcio-

nará somente no período 
da manhã com três viagens 
em cada sentido que parti-
rão às 6h20, 7h00 e 7h40. 
O Connect não funcionará 
aos domingos.

A Linha 13-Jade também 
tem o serviço regular, com 
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Univeritas/UNG sobe 26 posições 
em ranking universitário
DA REDAÇÃO - A Universidade 
Univeritas/UNG subiu 26 
posições no Ranking Uni-
versitário Folha (RUF), di-
vulgado ontem pelo jornal 
Folha de S.Paulo. Em 2017 a 
instituição de ensino fi gura-
va na 135ª posição, subindo 
para 109ª neste ano.

A Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp), que 
também possui campus em 
Guarulhos, subiu da 19ª po-
sição no ano passado para a 
17ª em 2018.

Nesta sétima edição da 
avaliação 196 universida-
des brasileiras foram ava-
liadas. A USP conquistou 
o primeiro lugar do RUF, 
após ter perdido a lideran-
ça nacional do ensino supe-
rior para a Universidade do 
Rio de Janeiro (UFRJ nas 
duas edições anteriores. A 
federal do Rio fi cou em se-
gundo lugar na lista.

intervalo nos dias úteis de 
20 minutos nos horários de 
maior movimento, entre 5h 
e 8h e entre 17h e 20h. Nos 
demais horários, em que há 
menor demanda de passa-
geiros, o intervalo é de 30 
minutos.

Neste ano, a metodologia 
passou por aperfeiçoamen-
tos. Uma das novidades é 
que o indicador de inovação, 
com peso de 4% na nota fi -
nal, passou a contabilizar, 
além das patentes solicitadas 
pelas instituições de ensino, 
a quantidade de estudos aca-
dêmicos publicados pelas 
universidades em parceria 
com o setor produtivo.

O RUF deste ano também 
amplia de dois anos para 
cinco anos (2011-2015) o re-
corte temporal da coleta dos 
dados relativos à produção 
cientifi ca das escolas do país.

Outra mudança metodo-
lógica diz respeito ao valor 
dado à nota do Enade (Exame 
Nacional de Desempenho de 
Estudantes) na fórmula do 
RUF. Esse componente, ago-
ra, passa a valer quatro pon-
tos – o dobro do que valia na 
edição anterior do ranking.

FOTO: NÍCOLLAS ORNELAS



MAYARA NASCIMENTO - A rua 
Luiz Borges de Medeiros, no 
Jardim Kátia, rachou ao meio 
na última quarta-feira (26) e 
11 famílias tiveram que dei-
xar suas casas. O problema 
começou após movimenta-
ção de terra em um terreno 
que estava em obras.

O prefeito Guti esteve no 
local do incidente três horas 
após o ocorrido, liderando 
uma força tarefa para garan-
tir a segurança dos morado-
res. Na noite de quarta-feira, 
os moradores foram para 
um hotel pago pela empre-
sa Nautika, responsável pela 
obra. A Defesa Civil noti-
fi cou as famílias, sendo 40 
adultos, seis adolescentes, 
oito crianças e dois idosos.

Apesar de a obra ser par-

FOTO: MÁRCIO LINO

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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6 Terça-feira 2 de outubro de 2018
BAIRRO A BAIRRO

Rua no Jardim Kátia racha ao 
meio após movimentação de terra

‘Feira da Economia Solidária’ é instalada 
permanentemente no Terminal São João

DA REDAÇÃO - Os usuários do 
Terminal São João contam 
agora com mais uma opção 
de compras. 

Desde o último dia 26, o 
local passou a receber todas 
as semanas, de quarta-feira 

a sábado, no período das 9h 
às 17h a Feira da Economia 
Solidária. No local, é possível 
encontrar artesanatos em ge-
ral, acessórios de moda, en-
tre outros produtos vendidos 
a preços populares.
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ticular, a prefeitura esteve 
presente atuando no que 
compete ao poder público. 

No último relatório emi-
tido na sexta-feira (28), a 
Proguaru, responsável pelo 
monitoramento dos taludes 
e muros, informou que está 

tudo dentro da normalidade. 
O Saae informou que a água 
na região foi reestabelecida e 
a Defesa Civil esclareceu que 
o local encontra-se sem emer-
gência. A SDU ressalta que a 
empresa foi notifi cada para to-
mar as providências cabíveis. 



Organize & Empreenda realiza o 2º Feirão 
de Negócios com o apoio do Sincomércio

Proprietária do Magazine Luiza recebe
Título de Cidadã Guarulhense

Projeto Comércio Seguro: Parceria Sincomércio, 
Brinks e Prefeitura de Guarulhos visa proporcionar 
mais segurança e ferramentas de combate à
criminalidade nos bolsões de comércio

Indicado por Reginaldo Sena e apresentado pelo vereador 
Eduardo Soltur, título é um gesto de gratidão e reconhecimento
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Sincomércio realiza a 1ª Edição do 
Prêmio Mulher Empreendedora com a 
participação especial de Luiza Trajano

Parceria Sincomércio e UNG/Univeritas 
cria o Espaço MEP: Mulheres 
Empreendedoras do Pimentas para 
fomentar e incentivar as iniciativas 
e boas práticas do segmento

Sincomércio e Universidade Brasil realizam a 1ª 
Ação Social: Vem Comunidade, Vem pra Faculdade
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4 CIDADE
Quinta-feira, 12 de abril de 2018

Associe-se
ao Sincomércio!

O Sincomércio engaja-
do na luta em favor do em-
preendedorismo feminino 
e parceiro do Grupo MEP 
- Mulheres Empreendedo-
ras do Pimentas, articulou 
junto ao Campus Bonsuces-
so da UnG Univeritas, um 
espaço para a promoção de 
ações de incentivo e apoio a 
mulher empreendedora do 
pimentas e região. 

A inauguração do espa-
ço foi realizada no dia 18 
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Proprietária do Magazine Luiza recebe Título de Cidadã Guarulhense!

Parceria Sincomércio e UnG Univeritas cria o Espaço MEP: 
Mulheres Empreendedoras do Pimentas para fomentar e 
incentivar as iniciativas e boas práticas do segmento.
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de setembro de 2018 e con-
tou com a participação de 
diversas empreendedoras, 
além do nosso presidente, 
Reginaldo Sena e do Coor-
denador do Campus Bon-
sucesso da UNG, Sr. Paulo 
Eduardo Leal Monteiro.

O MEP, fundado em 
22 de novembro de 2016, 
por Adeilde Dias Moraes 
Santos  e Sonia Regina 
Santos Santana, é um mo-
vimento que tem como 

missão auxiliar mulheres 
que desejam debutar ou 
se desenvolver no mundo 
do empreendedorismo. 

Segundo o Dr. Reginal-
do Sena, a parceria com o 
MEP confi rma o DNA de 
sua gestão à frente da enti-
dade que é o de apoiar de 
forma irrestrita o pequeno 
comerciante e/ou empreen-
dor, especialmente o em-
preendedorimo feminino 
na cidade de Guarulhos.

Luiza Helena Trajano 
Inácio Rodrigues é uma 
empresária de sucesso, for-
mada em Direito e Admi-
nistração de Empresas, CEO 
e dona da rede de lojas Ma-
gazine Luiza, com sede em 
São Paulo, fi liais em quase 
todo o território nacional e 
uma das maiores do ramo 
de eletrônicos da América 
Latina. Há mais de 25 anos 
à frente do grupo, a história 
de Luiza Trajano é um gran-
de case de sucesso para to-
das as empreendedoras do 
pais e, certamente, é a maior 
liderança corporativa femi-
nina do Brasil, amplamen-
te premiada e reconhecida.
Em Guarulhos, o Magazine 
Luiza é representado pelo 
Sincomércio – Fecomér-
cio Regional, que tem a 
prerrogativa constitucional 
de promover a mediação 
das Relações de Trabalho 
junto ao Sindicato de Tra-
balhadores da categoria, 
através da elaboração das 

Convenções e Acordos 
Coletivos de Trabalho. 
Com 5 lojas em nossa ci-
dade, a Rede parte para a 
inauguração de sua 6ª loja, 
desta vez, no Bairro dos 
Pimentas, gerando mais 
empregos e arrecadação 

autor do Projeto de Decreto 
Legislativo 3095/2018, que 
deu origem ao pergaminho: 
“Luiza Trajano é sem dúvi-
das uma das maiores lide-
ranças corporativas de nos-
so país, além disto, parte 
para a inauguração de sua 
sexta loja em nosso muni-
cípio, dando uma demons-
tração clara e inequívoca 
de confi ança e parceria. É 
uma grande honra para 
mim ter sido o autor des-
ta propositura”, afi rmou.
O Título foi entregue pes-
soalmente a Luiza Trajano 
que fez questão de vir a 
cidade receber a láurea em 
um concorrido coquetel 
servido pelo Buffet Europa, 
que contou com a presença 
de mais de 150 convidados. 
Para Sena, fi cou fácil en-
tender os motivos de seu 
sucesso: “ Luiza tem brilho, 
emana simpatia, humilda-
de e liderança. Eu era um 
admirador, agora me tornei 
um fã”, sentenciou.

para o nosso município. 
Por este motivo, nosso pre-
sidente, Dr. Reginaldo Sena, 
fez a indicação da concessão 
do Título de Cidadã Gua-
rulhense a Luiza Trajano 
diretamente ao Presidente 
da Câmara Municipal, Ver. 
Eduardo Soltur, que pronta-
mente aceitou tornando-se o 

VER. EDUARDO, AUTOR DO PDL DO 
TÍTULO DE CIDADÃ GUARULHENSE.

2 ASSOCIE-SE  AO  SINCOMÉRCIO
Terça-feira, 2 de outubro de 2018

O Sincomércio engajado 
na luta em favor do empre-
endedorismo feminino e par-
ceiro do Grupo MEP - Mu-
lheres Empreendedoras do 
Pimentas, articulou junto ao 
Campus Bonsucesso da UNG/
Univeritas, um espaço para a 
promoção de ações de incenti-
vo e apoio a mulher empreen-
dedora do pimentas e região. 

A inauguração do espa-
ço foi realizada no dia 18 
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Proprietária do Magazine Luiza recebe Título de Cidadã Guarulhense

Parceria Sincomércio e UNG/Univeritas cria o Espaço MEP: 
Mulheres Empreendedoras do Pimentas para fomentar e 
incentivar as iniciativas e boas práticas do segmento
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de setembro e contou com a 
participação de diversas em-
preendedoras, além do nosso 
presidente, Reginaldo Sena e 
do Coordenador do Campus 
Bonsucesso da UNG, Paulo 
Eduardo Leal Monteiro.

O MEP, fundado em 22 
de novembro de 2016, por 
Adeilde Dias Moraes Santos  
e Sonia Regina Santos Santa-
na, é um movimento que tem 
como missão auxiliar mulhe-

res que desejam debutar ou 
se desenvolver no mundo do 
empreendedorismo. 

Segundo o Dr. Reginal-
do Sena, a parceria com o 
MEP confi rma o DNA de 
sua gestão à frente da enti-
dade que é o de apoiar de 
forma irrestrita o pequeno 
comerciante e/ou empreen-
dor, especialmente o em-
preendedorimo feminino 
na cidade de Guarulhos.

Luiza Helena Trajano 
Inácio Rodrigues é uma 
empresária de sucesso, for-
mada em Direito e Adminis-
tração de Empresas, CEO e 
dona da rede de lojas Maga-
zine Luiza, com sede em São 
Paulo, fi liais em quase todo 
o território nacional e uma 
das maiores do ramo de ele-
trônicos da América Latina. 
Há mais de 25 anos à fren-
te do grupo, a história de 
Luiza Trajano é um grande 
case de sucesso para todas 
as empreendedoras do pais 
e, certamente, é a maior li-
derança corporativa femi-
nina do Brasil, amplamen-
te premiada e reconhecida.
Em Guarulhos, o Magazi-
ne Luiza é representado 
pelo Sincomércio – Feco-
mércio Regional, que tem 
a prerrogativa constitucio-
nal de promover a media-
ção das Relações de Traba-
lho junto ao Sindicato de 
Trabalhadores da catego-
ria, através da elaboração 

das Convenções e Acor-
dos Coletivos de Trabalho. 
Com 5 lojas em nossa ci-
dade, a Rede parte para a 
inauguração de sua 6ª loja, 
desta vez, no Bairro dos 
Pimentas, gerando mais 
empregos e arrecadação 

autor do Projeto de Decreto 
Legislativo 3095/2018, que 
deu origem ao pergami-
nho: “Luiza Trajano é sem 
dúvidas uma das maiores 
lideranças corporativas de 
nosso país, além disto, parte 
para a inauguração de sua 
sexta loja em nosso muni-
cípio, dando uma demons-
tração clara e inequívoca 
de confi ança e parceria. 
É uma grande honra para 
mim ter sido o autor des-
ta propositura”, afi rmou.
O Título foi entregue pes-
soalmente a Luiza Trajano 
que fez questão de vir a ci-
dade receber a láurea em 
um concorrido coquetel 
servido pelo Buffet Europa, 
que contou com a presen-
ça de mais de 150 convida-
dos. Para Sena, fi cou fácil 
entender os motivos de seu 
sucesso: “ Luiza tem brilho, 
emana simpatia, humildade 
e liderança. Eu era um admi-
rador, agora me tornei um 
fã”, sentenciou.

para o nosso município. 
Por este motivo, nosso pre-
sidente, Dr. Reginaldo Sena, 
fez a indicação da concessão 
do Título de Cidadã Gua-
rulhense a Luiza Trajano 
diretamente ao Presidente 
da Câmara Municipal, Ver. 
Eduardo Soltur, que pronta-
mente aceitou tornando-se o 

VER. EDUARDO, AUTOR DO PDL DO 
TÍTULO DE CIDADÃ GUARULHENSE

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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Sincomércio e Universidade Brasil realizam a 1ª 
Ação Social: Vem Comunidade, Vem pra Faculdade

Projeto Comércio Seguro: Parceria Sincomércio, 
Brinks e Prefeitura de Guarulhos visa proporcionar 
mais segurança e ferramentas de combate à
criminalidade nos bolsões de comércio

O Sincomércio Guaru-
lhos promoveu jutamente 
com a Universidade Brasil, 
o evento “Vem Comunida-
de, Vem pra Faculdade!”, 
realizado no sábado, dia 29 
de setembro.

A ação social ofertou 
aos comerciantes e a po-
pulação da região uma sé-
rie de serviços gratuitos, 
como: teste visual, saúde 
bucal, corte de cabelo, con-

O Prêmio Mulher Em-
preendedora foi idealizado 
pelo Presidente do Sinco-
mércio, Dr. Reginaldo Sena. 
O objetivo do prêmio é in-
centivar as iniciativas e boas 
práticas de empreendedori-
mos feminino que aconte-
cem na cidade. Em sua pri-
meira edição que aconteceu 
no dia 27 de setembro de 
2018, foram laureadas as 
seguintes empreendedoras: 
Adeilde Dias Moraes San-
tos (Jhess Charme); Sonia 
Regina Santos Santana (Sr 
Multimarcas); Rute Lopes 
de Oliveira (doceria 05 es-
trelas); Sivanilda Santos de 
Jesus (Recanto Raio de Luz); 
Gislaine Pereira da Silva 
(Assessoria Cerimonial & 
Organização de Eventos); 
Ligia Maira Andrade Silva 
(Banzus Arts); Kaliane Sam-

sultoria previdenciária e 
civil, atendimento psicoló-
gico e muito mais. 

Para o nosso Presidente, 
Dr. Reginaldo Sena, atuar 
no social está no DNA do 
Sincomércio, que além de 
apoiar o empreendedoris-
mo nunca deixou de lado 
o social.Já para Ana Maria 
Andrade de Oliveira Melo, 
Diretora da Instituição, é 
papel da faculdade trazer 

Nosso Presidente, Dr. Regi-
naldo Sena, foi recebido pelo 
Secretário de Segurança do 
Município, Sr. Gilvan Passos 
para protocolar o Projeto Co-
mércio Seguro.

Trata-se de um projeto 
social na área de segurança 
pública que visa oferecer ins-
trumentos de combate a cri-
minalidade e oferecer mais 
segurança a população e ao 
comércio em toda a cidade.

O projeto foi criado e de-
senvolvido pelo Sincomércio 
Guarulhos e pela Brink’s Bra-
sil, e a ideia é trazer à Prefeitu-
ra de Guarulhos como parcei-
ra já que o objetivo é levar o 
projeto para todos os bolsões 
de comércio da cidade. 

Após o recebimento, o 
Secretário determinou uma 

reunião juntamente com os 
técnicos da Secretaria para 
estruturação e planejamento 
do projeto, reunião ocorrida 
no dia 28 de setembro na 
sede da empresa Brinks na 
Barra Funda/SP.

Segundo Reginaldo Sena, 
o projeto visa contribuir com 
o governo oferecendo mais 
uma frente de combate ao 
crime: “Desenvolvemos o 
‘Comércio Seguro’ com o in-
tuito de oferecer nossa con-
tribuição para a administra-
ção pública no que tange ao 
combate a criminalidade. As 
imagens coletadas pelo sof-
tware Brinks serão comparti-
lhadas com a Central de Ví-
deo Monitoramento da GCM 
e não terá nenhum custo para 
a Prefeitura”, afi rmou Sena.

a comunidade para den-
tro de suas dependências, 
através da oferta de servi-
ços gratuitos, reforçando o 
compromisso social da uni-
versidade com a cidade. Es-
tiveram presentes: Wizard; 
Escola do Mecânico; Ótica 
Indaiá; SebraeSP; Aurora; 
Big Brinquedos; Sicredi; 
Fisk; WD-40; Minha Con-
tadora, Grupo Mais Vida e 
outros.

Sincomércio realiza a 1ª Edição do Prêmio Mulher 
Empreendedora com a participação especial de Luiza Trajano

paio (Loja Kaly Magricela); 
Lidiane Reis (Loja Gabiz); Dé-
borah Raij (Loja Sekron Rou-
pas Indianas); Kelly Andrade 
(Produtos Hinode); Gislaine 
Silva (Assessoria de Eventos); 
Marcela Almeida (Fotógrafa); 
Isla Barbosa (Parada Obriga-
tória Lanches); Mhel Lancero-
te (Apresentadora);  Elenice 
Freire (Nina Bolsas Térmi-
cas); Magali Almeida (Trans-
porte Escolar); Tatiane Ber-
tolino (Tempos Modernos); 
Letícia Sanches Duarte (Em-
podera GRU); Cinthia Oka-
da Nomura (L&L Criações); 
Adriana dos Santos Olímpio 
(Olímpio Mais Vida); Magda 
Vilella (Gui Kids); Rosana de 
Azevedo Germano Lins Pon-
tes (Casa Guarulhos Tintas); 
Patricia Hilário (P.H. Consul-
toria para Eventos); Simone 
Lopes da Silva (Morena Jam-

bo) e Joelma Rodrigues da 
Silva (Diva’s Car). A entrega 
do prêmio foi antecipada 
em razão da vinda de Luiza 
Trajano, CEO e Proprietária 
da Rede de Lojas Magazi-
ne Luiza à Guarulhos para 
receber o título de cidadã 
guarulhense. Prestativa 
e humilde, Luiza que é a 
maior liderança empresarial 
feminina do Brasil, fez ques-
tão de entregar o prêmio as 
homenageadas juntamente 
com o Presidente do Sinco-
mércio, Dr. Reginaldo Sena.
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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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Organize & Empreenda realiza o 2º Feirão 
de Negócios com o apoio do Sincomércio

Efeitos práticos da terceirização 

O Sincomércio Guarulhos 
participou do 2º Feirão de Ne-
gócios do Organize & Empre-
enda, realizado no sabado, dia 
29 de setembro. O movimen-
to fundado em 09 de Julho de 
2018 pelas amigas  Lidiane 
Falabella, Kaliane Sampaio e 
Bruna Couto, incentiva e apoia 
o empreendedorismo feminino 
e faz parte do Sincomercio Mu-
lher. O Evento que contou com 
mais de 35 expositoras rece-
beu um ótimo público e gerou 
bons negócios. Para o nosso 
Presidente, Dr. Reginaldo Sena, 
apoiar o empreendedorismo 
feminino é compromisso de 
sua gestão. Segundo Kaliane 
e Lidiane, atuais gestoras do 
O&E, o apoio do Sincomércio 
alavancou o movimento na ci-
dade, e por isso, tem crescido a 
cada dia.

No último dia 30 de agos-
to, o Supremo Tribunal Fede-
ral, seguindo uma tendência 
mundial, considerou lícita a 
terceirização das atividades-
-fi m das empresas por sete 
votos a quatro. A decisão re-
percutirá em, pelo menos, 
quatro mil ações ajuizadas 
nas diversas esferas do Judi-
ciário. Com a determinação, 
ocorre a valorização da auto-
nomia da vontade das partes, 
o que estimula as negocia-
ções coletivas e a liberdade 
de organização produtiva dos 
cidadãos. As intervenções de 
regulamentação na dinâmica 
da economia agora se limi-
tam ao mínimo possível. 

Em tempo de amadureci-
mento das relações de traba-
lho, a palavra de ordem pas-
sou a ser negociação, aliada 
à fl exibilização. Confi gura-se, 
desse modo, a expectativa de 
ampliação das possibilidades 
para o empresário manter e 
ampliar sua atividade eco-
nômica, gerando empregos. 
Prevaleceu, também, a manu-
tenção do nível de emprega-
bilidade. No centro das preo-
cupações sociais, mais do que 
uma eventual precarização 
do trabalho, está a situação 
de exclusão dos mais de 12 
milhões de brasileiros desem-
pregados. Impactados pela 
crise político-econômica que 
assola o País, esses trabalha-
dores buscam alternativas, 
como a prestação de serviços 
terceirizados, contratos de 
“pejotização”, ou o exercício 
de atividades informais. A 

possibilidade de fragmenta-
ção do processo produtivo 
pela terceirização atrai, tam-
bém, o investidor estrangei-
ro, que busca profi ssionais es-
pecializados para a prestação 
de serviços de modo globali-
zado. Nesse processo macro, 
não há vínculo empregatício 
com o detentor do resultado. 
A demanda de especialização 
traz a necessidade de pulveri-
zação das etapas da produção 
de modo horizontal, o que 
favorece a redução de custos 
e o aumento da competitivi-
dade no mercado. Tudo isso 
se traduz em novos inves-
timentos. Na contratação, 
contudo, deve ser observada 
a legislação vigente, tanto 
cível como trabalhista.  Esse 
cumprimento obrigatório por 
todas as empresas da cadeia 
produtiva resulta em prote-
ção tanto para o empresário, 
que gera o posto de trabalho, 
quanto para o trabalhador 
contratado, que desfruta da 
garantia de boas condições 
para o exercício profi ssional. 
O resultado será a plena le-
galidade atribuída à tercei-
rização, mesmo que seja de 
atividade-fi m, prevenindo-se 
riscos e eventuais reclama-
ções trabalhistas.   (ABRAM 
SZAJMAN, PRESIDENTE DA 
FECOMERCIOSP - ENTIDA-
DE QUE GERE O SESC E O 
SENAC NO ESTADO.)

Espaço Fecomercio

O ‘Café com o Presidente’ recebeu no Dilicias 
Uai Marcio Pontes e Marcelo Paranzini
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MARCIO PONTES, SECRETÁRIO ADJUNTO DE  TRANSPORTES E TRÂNSITO E DR. REGINALDO SENA, 
PRESIDENTE DO SINCOMÉRCIO GUARULHOS.

MARCELO PARANZINI, GERENTE SEBRAESP REGIONAL GUARULHOS E DR. REGINALDO SENA, 
PRESIDENTE DO SINCOMÉRCIO GUARULHOS.

O quadro “Café com o 
Presidente” , apresentado 
pelo presidente do Sinco-
mércio, Dr. Reginaldo Sena,  
no Café e Doceria Dilicias 
Uai que fi ca localizado na 
Rua Soldado José de Andra-
de, 267, Guarulhos/SP, tem 
se notabilizado por receber 
autoridades e fi guras ilustres 
conectadas com os mais di-
versos setores responsáveis 
pela geração de empregos e 
desenvolvimento econômico 
e social de nosso município. 

Seguindo a risca o script 
do programa, o quadro re-
cebeu recentemente dois 
grandes players, foram eles: 
Marcio Pontes, Secretário Ad-
junto de Transportes e Trân-
sito e Ex-Inspetor chefe da 1ª 
Delegacia da PRF de Guaru-
lhos e Marcelo Paranzini, Ge-
rente Regional do SebraeSP. 
O vídeo das entrevistas já es-
tão no ar na pagina ofi cial do 
Sincomércio no Facebook 
(/sincomercio.guarulhos). 
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Ao término de 2017, terá completado um ano de gestão dos 
novos prefeitos. É interessante olhar para trás para entender 
o que foi prometido e o que está sendo entregue. A esta altura, 
diferentemente do primeiro mês ou dos primeiros 100 dias, já é 
possível distinguir com mais clareza a palavra da ação, o plane-
jado do inusitado, a política de uns da política para todos. Fato é 
que, enquanto é apenas um produto preparado por especialistas 
e consultores de marketing político para ser vendido às massas, 
o candidato parece muito mais atraente, diferente dos demais, 
do tipo que vale a pena investir o voto. No entanto, muitas vezes, 
quando chega aonde almejou chegar, a diferença entre o discurso 

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

Poucas coisas podem ser mais 
honrosas do que dizer o justo e reprovar 
a maldade e a mesquinharia humana
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Bolsonaro sobe quatro pontos e vai a 31%; 
Haddad se mantém com 21%, diz Ibope
DA REDAÇÃO - A menos de 
uma semana das eleições 
2018, o candidato a presiden-
te Jair Bolsonaro (PSL) subiu 
quatro pontos porcentuais e 
chegou a 31%de intenção de 
votos, seu patamar mais alto 
desde o início da série de 
pesquisas Ibope/Estado/TV 
Globo. Em segundo lugar, o 
petista Fernando Haddad se 
manteve com os 21% regis-
trados no levantamento an-
terior, divulgado no dia 26.

A seguir aparecem Ciro 
Gomes (PDT), que oscilou de 
12% para 11%, e Geraldo Al-
ckmin (PSDB), que manteve 
seus 8%. Marina Silva (Rede) 
passou de 6% para 4%, sua 
taxa mais baixa desde o iní-
cio da campanha. 

No universo dos votos to-
tais, a vantagem de Bolsona-

Diga que viu 
esse anúncio na 

Folha Metropolitana 
e ganhe 10% 

de desconto

WBS conserto de malas, bolsas e mochilas

Conserto de malas de fibra e tecido Troca de zíper e costura Venda e aluguel de malas de viagem 
com o melhor preço do mercado

Somos a maior empresa do Brasil em conserto, venda e aluguel de malas de 
viagem. Entre em contato conosco e peça um orçamento, sem compromisso.

Reparos diversos em bolsas femininas

Rua Portuguesa, 258 - Vila Endres - Guarulhos-SP (próx. ao Shop. Internacional)
Fone: (11) 2413-5266 | Whatsapp: (11) 96430-5969
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Lro sobre Haddad aumentou 
de 6 pontos porcentuais para 
10 em cinco dias. Quando se 
considera apenas os votos vá-
lidos, ou seja, sem contar os 
brancos e nulos, o candidato 
do PSL lidera por 38% a 25%.

Na simulação de segun-
do turno entre os candida-
tos do PSL e do PT, há um 
empate: ambos com 42%. 
Na pesquisa anterior, Ha-
ddad tinha 42% e Bolsonaro, 
38% – um empate no limite 
da margem de erro, de dois 
pontos porcentuais para 
mais ou para menos.

No quesito rejeição, o 
candidato do PSL segue lí-
der, com 44%. Mas a quanti-
dade de eleitores que não ad-
mitem votar em Haddad de 
jeito nenhum deu um salto, 
passando de 27% para 38%.

O Ibope ouviu 3.010 elei-
tores, em 208 municípios, 
entre os dias 29 e 30 de se-
tembro. A margem de erro 
máxima é de dois pontos 

porcentuais, e o nível de 
confi ança, de 95%. Isso quer 
dizer que há probabilidade 
de 95% de os atuais resulta-
dos retratarem o atual qua-

dro eleitoral, considerando a 
margem de erro. O levanta-
mento foi registrado no Tri-
bunal Superior Eleitoral sob 
o protocolo BR–08650/2018.
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Ao término de 2017, terá completado um ano de gestão dos 
novos prefeitos. É interessante olhar para trás para entender 
o que foi prometido e o que está sendo entregue. A esta altura, 
diferentemente do primeiro mês ou dos primeiros 100 dias, já é 
possível distinguir com mais clareza a palavra da ação, o plane-
jado do inusitado, a política de uns da política para todos. Fato é 
que, enquanto é apenas um produto preparado por especialistas 
e consultores de marketing político para ser vendido às massas, 
o candidato parece muito mais atraente, diferente dos demais, 
do tipo que vale a pena investir o voto. No entanto, muitas vezes, 
quando chega aonde almejou chegar, a diferença entre o discurso 

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

Poucas coisas podem ser mais 
honrosas do que dizer o justo e reprovar 
a maldade e a mesquinharia humana
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INTIMAÇÃO DE DEVEDOR EM PROCEDIMENTO EXECUTORIO 
ADMINISTRATIVO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da Co-
marca de Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a todos 
quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, 
em especial ao Sr. DARIO MARCIO DO CARMO, brasileiro, servidor publico muni-
cipal, RG. 24.129.406-X-SSP/SP, CPF/MF. 136.492.698-99 e sua mulher ADRIANA 
APARECIDA MACEDO DO CARMO, brasileira, do lar, RG. 26.659.220-X-SSP/SP, 
CPF/MF. 266.276.118-05, casados pelo regime da comunhão parcial de bens, pos-
teriormente à 27/12/1977, residentes na Rua Bezerra de Menezes, n. 292, Jardim 
Tranquilidade, nesta Cidade, que atendendo ao requerido por CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL-CEF., (prenotado sob n. 316.035) foi instaurado o procedimento execu-
tório administrativo, em conformidade com o artigo 26, parágrafo 1º da Lei fede-
ral 9.514 /97, da Alienação Fiduciária registrada sob n. 2, na matrícula n. 112.326, 
desta serventia, pela qual DARIO MARCIO DO CARMO e sua mulher ADRIANA 
APARECIDA MACEDO DO CARMO, transmitiram-lhe em alienação fiduciária, o 
imóvel situado nesta comarca: Rua 14, n. 200, Apto n.44, Bloco A, Solar Esperanza, 
Residencial e Comercial Guarulhos, Guarulhos/SP- CEP: 07182-682. Com o intuito 
de proceder à intimação pessoal dos devedores, foram efetuadas diligências nos 
seguintes endereços: a-) Rua 14, n. 200, Apto n.44, Bloco A, Solar Esperanza, Resi-
dencial e Comercial Guarulhos, Guarulhos/SP- CEP: 07182-682 (no próprio imóvel 
transmitido em alienação fiduciária), tendo o escrevente notificador certificado haver 
obtido informações no local que: “...os destinatários mudaram-se do endereço in-
dicado, para local incerto e não sabido, conforme informações prestadas pela Sra. 
Aparecida da Silva Justino, que se apresentou como esposa do sindico do condo-
mínio.” (conforme certidões de fls. 76 e 84); b-) Rua Bezerra de Menezes, n. 292, 
Jardim Tranquilidade, Guarulhos/SP- CEP: 07051-160 (no endereço dos devedores 
constante no registro aquisitivo), tendo o escrevente notificador certificado haver 
obtido informações no local que: “...os destinatários mudaram-se do endereço in-
dicado,há mais ou menos dois anos,  para local incerto e não sabido, conforme 
informações prestadas pelo Sr. José Alfredo de Macedo, que se apresentou com 
pai da destinatária”. (conforme certidões de fls. 16 e 24). Diante desse quadro, a 
credora exequente requereu a intimação por edital dos devedores: DARIO MARCIO 
DO CARMO E ADRIANA APARECIDA MACEDO DO CARMO, com fundamento 
no §4º Art. 26 da Lei 9514/97, redação inserida pela Lei nº 13.043, de 2014, do 
teor seguinte: § 4º Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante 
legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato 
será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial 
de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital 
publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação 
local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, 
contado o prazo para purgação da mora da data da ultima publicação do edital. Foi 
deferida a intimação por edital, pelo despacho de fls.89/91. Assim, pelo presente, 
ficam os referidos fiduciantes (DARIO MARCIO DO CARMO E ADRIANA APARE-
CIDA MACEDO DO CARMO), intimados para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 
DIAS, a contar da última publicação deste edital, que será feita em 3 (três) dias 
consecutivos, compareça ao 1º Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, 
sito à Rua Dona Olinda de Albuquerque, nº157, Jardim São Paulo, Guarulhos 
/ São Paulo (de segunda a sexta-feira - horário 9:00 as 16:00h), para quitar o 
seu débito para com a credora fiduciária e proprietária supra, que em 10/09/2018 
perfazia o valor de R$ 34.262,19 (trinta e quatro mil duzentos e sessenta e dois reais 
e dezenove centavos), corresponde ao principal (prestações até hoje vencidas) e 
seus encargos contratualmente convencionados, devendo ser acrescidas ao valor 
acima: a) As prestações que se vencerem até a data do efetivo pagamento; b) Os 
acréscimos correspondentes a atualização entre o dia de hoje e o do efetivo paga-
mento (os quais constam da planilha apresentada pelo exequente, que encontra-se 
acostada ao procedimento executório; c) As despesas ocorridas com o procedimen-
to executório administrativo. O não pagamento do débito dentro do prazo supramen-
cionado (15 dias) implicará na CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA 
CREDORA FIDUCIÁRIA. Assim, expediu-se o presente edital, para que de futuro 
ninguém possa alegar nulidade, o qual será publicado, por três vezes, em jornal de 
grande circulação deste Município. Guarulhos, 11 de setembro de 2018.

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA
Oficial Delegado

EDITAL

Manuel Sanches de Almeida
Oficial

CNPJ n. 51.260.743/0001-31

INTIMAÇÃO DE DEVEDOR EM PROCEDIMENTO EXECUTORIO 
ADMINISTRATIVO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da 
Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a 
todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possam, em especial ao Sr. ROZEANDRO FERREIRA DE SOUZA, brasileiro, in-
dustriário, RG. 55.869.943-1-SSP/SP, CPF/MF. 034.137.684-17 e sua mulher CIN-
TIA FERREIRA ORTEGA, brasileira, do lar, RG. 40.366.720-3-SSP/SP, CPF/MF. 
361.759.768-86, casados pelo regime da comunhão parcial de bens, posterior-
mente à 27/12/1977, residentes na Rua Eldorado dos Carajás, n. 128, Anita Gari-
bald, nesta Cidade, que atendendo ao requerido por CAIXA ECONÔMICA FEDE-
RAL-CEF., (prenotado sob n. 319.416) foi instaurado o procedimento executório 
administrativo, em conformidade com o artigo 26, parágrafo 1º da Lei federal 9.514 
/97, da Alienação Fiduciária registrada sob n. 3, na matrícula n. 116.570, desta 
serventia, pela qual ROZEANDRO FERREIRA DE SOUZA e sua mulher CINTIA 
FERREIRA ORTEGA, transmitiram-lhe em alienação fiduciária, o imóvel situado 
nesta comarca: Rua Itainópolis, n. 415, Apto n.14, Bloco C, Solar Paradiso, Cidade 
Aracília, Guarulhos/SP- CEP: 07250-170. Com o intuito de proceder à intimação 
pessoal dos devedores, foram efetuadas diligências nos seguintes endereços: a-) 
Rua Itainópolis, n. 415, Apto n.14, Bloco C, Solar Paradiso, Cidade Aracília, Guaru-
lhos/SP- CEP: 07250-170 (no próprio imóvel transmitido em alienação fiduciária), 
tendo o escrevente notificador certificado haver obtido informações no local que: 
“...os destinatários mudaram-se há mais ou menos dois meses, para local incerto 
e não sabido, conforme informações prestadas pelo Sr. Elder da Silva Moreno, 
que se apresentou como sindico do condomínio.” (certidões de fls. 18 e 27); b-) 
Rua Eldorado dos Carajás, n. 128, Anita Garibald, Guarulhos/SP- CEP: 07179-810 
(no endereço dos devedores constante no registro aquisitivo), tendo o escrevente 
notificador certificado que: após diversar diligencias não logrou ter acesso aos 
devedores. (certidões de fls. 41 e 49); c-) No endereço indicado pela parte (Rua 
Santa Mercedes, n. 211, Vila Água Funda, São Paulo/SP- CEP: 04157-080), tendo 
o escrevente notificador do 3° Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Cível 
de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo – Capital, certificado que: a despei-
to de haver feito diversas diligencias no local, não logrou acesso ao Sr. Rozeandro 
Ferreira de Souza, tendo no entanto obtido a informação que a Sra. Cintia Ferreira 
Ortega não é conhecida naquela localidade. (certidões de fls. 57 e 65) Diante 
desse quadro, a credora exequente requereu a intimação por edital dos devedo-
res: ROZEANDRO FERREIRA DE SOUZA E CINTIA FERREIRA ORTEGA, com 
fundamento no §4º Art. 26 da Lei 9514/97, redação inserida pela Lei nº 13.043, 
de 2014, do teor seguinte: § 4º Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu 
representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou 
inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e 
informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá 
a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos 
jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local 
não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da 
ultima publicação do edital. Foi deferida a intimação por edital, pelo despacho 
de fls.70/73. Assim, pelo presente, ficam os referidos fiduciantes (ROZEANDRO 
FERREIRA DE SOUZA E CINTIA FERREIRA ORTEGA), intimados para que, NO 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a contar da última publicação deste edital, que 
será feita em 3 (três) dias consecutivos, compareça ao 1º Oficial de Registro de 
Imóveis de Guarulhos/SP, sito à Rua Dona Olinda de Albuquerque, nº157, 
Jardim São Paulo, Guarulhos / São Paulo (de segunda a sexta-feira - horário 
9:00 as 16:00h), para quitar o seu débito para com a credora fiduciária e proprie-
tária supra, que em 10/09/2018 perfazia o valor de R$ 14.920,08 (quatorze mil 
novecentos e vinte reais e oito centavos), corresponde ao principal (prestações 
até hoje vencidas) e seus encargos contratualmente convencionados, devendo 
ser acrescidas ao valor acima: a) As prestações que se vencerem até a data do 
efetivo pagamento; b) Os acréscimos correspondentes a atualização entre o dia 
de hoje e o do efetivo pagamento (os quais constam da planilha apresentada pelo 
exequente, que encontra-se acostada ao procedimento executório; c) As despe-
sas ocorridas com o procedimento executório administrativo. O não pagamento do 
débito dentro do prazo supramencionado (15 dias) implicará na CONSOLIDAÇÃO 
DA PROPRIEDADE EM NOME DA CREDORA FIDUCIÁRIA. Assim, expediu-se 
o presente edital, para que de futuro ninguém possa alegar nulidade, o qual será 
publicado, por três vezes, em jornal de grande circulação deste Município. Guaru-
lhos, 19 de setembro de 2018.

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA
Oficial Delegado

EDITAL

Manuel Sanches de Almeida
Oficial

CNPJ n. 51.260.743/0001-31
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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

Como instalar um 
olho mágico em casa

FOTO: DIVULGAÇÃO

Como fazer
1. Antes de mais nada, meça a altura em 

que o furo para colocação do olho mágico será 
feito e marque a porta dos lados interno e ex-
terno. Geralmente, a marcação é feita a 1,5m 
de altura, mas é importante você levar em con-
ta a altura média de todos na casa. Uma dica, 
é considerar se você costuma deixar crianças 
sozinhas, ver uma altura em que elas precisem 
de muito pouco para alcançar o olho mágico.

2. Medindo a metade da largura da porta, 
agora é hora de furar, mas não esqueça de que 
esta etapa não tem volta. Com a furadeira, faça 
agora, o furo no local indicado até mais ou me-
nos a metade da porta.

3. Repita o processo do outro lado, comple-
tando o furo. Isso é necessário para evitar que 
a saída da broca do outro lado, tire lascas do 
revestimento da madeira.

4. Desmonte a peça do olho mágico e colo-
que a parte exterior do lado de fora da porta. 
Segure e coloque o cilindro pelo buraco e en-
caixe a lente no lado interno.

5. Depois da instalação, é hora da limpeza 
da porta pois depois deste trabalho, não vá 
estragar seu sucesso deixando a casa cheia de 
sujeira, não é mesmo? Passe um pano que não 
solte pelos com álcool para limpar a lente do 
olho mágico e úmido em água para a porta... e 
pronto! Novamente você salvou a casa!

Olá pessoal, sou o Rafa-
el Lima da ERJ Reformas, 
e vamos para mais um ca-
pítulo da nossa série de di-
cas de pequenas reformas, 
aquelas que além de lhe 
economizar uma boa gra-
na, farão de você o Herói 
ou Heroína da casa, com 
reparos bem fáceis de fa-
zer. Na dica de hoje vamos 
falar sobre como instalar 
um Olho mágico em sua 
porta, aumentando a segu-
rança da sua família, com 
um processo de instala-

ção simples e rápido, mas 
lembre-se de que na hora 
de reformar sua casa ou es-
critório, chame a ERJ!

Para realizar mais esta 
façanha, precisamos de 
poucas ferramentas, um 
pouco de cuidado e é claro, 
do Olho mágico, que você 
pode comprar em qual-
quer casa de materiais de 
construção. As ferramen-
tas são:  furadeira, broca 
de 1,3 cm, trena ou fi ta 
métrica e pano para limpe-
za fi nal.

Seu posto de herói da casa mais uma vez está garantido, evitando visitas indesejáveis! Mas lembre-se 
que, se for reformar ou construir, chame a ERJ pois estamos à disposição para concretizar seus projetos! 
A ERJ possui engenheiros, arquitetos e equipes de profi ssionais capacitados e prontos para a reforma que 
você queria, nas condições que você pode pagar. No mês de outubro, na contratação de sua reforma ou 
construção, o projeto 3D é nosso presente para você! Acesse agora www.erjreformas.com.br

VENDA VENDA VENDA

LOCAÇÃO

APTO – JD ADRIANA – 

R$ 175.000 (REF – 0)

2 - DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA , ÁREA DE 

LAZER, PORT 24 HORAS

COM ARMÁRIOS.

TERRENO JD PRESIDENTE 

DUTRA – R$ 135.000 - 

(REF - 0)

7,5 X 26 – TOPOGRAFIA 

PLANA – ESCRITURADO

MELHOR RUA DO BAIRRO

APTO – GOPOUVA –

 R$ 145.000 (REF – 04)

1 DORMTS, SALA,

COZ, 1 VAGA

A/C – FINAC/FGTS

KIT NET – TRAV TIMOTEO 
PENTEADO – SANTA NENA 

– R$ 145.000 - (VAGA) – 
(REF 07)

REFROMADO, 1 DORMTS, 
SALA, COZ

A/C FINAC/FGTS

CASA TERREA – VILA RO-
SALIA – R$ 450.000 (VAGA) 
– (REF 02) 3 - DORMTS, SALA 

2 MABS, COZ, 2 VAGAS, 
QUINTAL, EDICULA-

 TERRENO 8X40 
A/C - FINAC/FGTS

CASA TERERA PQ CONTI-
NENTAL II – R$ 275.000 

(VAGA) – (REF -12)
2 - DORMTS, SALA, COZ, 2 

VAGAS, EDICULA
A/C – FINAC/FGTS

APTO PROX CARREFOUR – 
SHOPING MAIA 

– R$ 185.000 - (REF -0)
2 – DORMTS, SALA 2 

AMBS, COZ, 1 VAGA, PORT 
24 HORAS, ELEVADOR

A/C – FINAC/FGTS

CASA TERREA – GOPOUVA – 
R$ 2.500.00

2 - DORMTS, SALA 2 AMBS, 
COZ, 3 VAGAS, EDICULA

CASA - PQ CONTINENTAL II – 
R$ 850.00

2 - DORMTS, SALA 2 AMBS, 
COZ, LAV, 1 VAGA

APTO – PROX SHOPPING 
MAIA R$ 210.000 –

 VAGO –(REF - 0)
2 – DORMTS, SALA 2 AMBS, 
COM SACADA, ARMARIOS 

PLANEJADOS
A/C – FINAN/FGTS

APTO VILA MILTON – 

R$ 200.000  - (REF – 04)

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA

ELEVADOR PORT 24 HORAS

A/C – FINAC /FGTS

CASA TERREA – VILA 
ROSALIA – R$ 450.000 - 

(VAGA) – (REF – 02)
3 DORMTS, SALA 2 AMBS, 
COZ, 2 VAGAS, QUINTAL, 

EDICULA
TERRENO – 8X40
A/C – FINAC/FGTS

APTO – TRAV, ALAMEDA 
YAYA – GOPOUVA –

 R$ 210.000 
(VAGO) –(REF 02)

COM 70,00 MTS, - 2 DOR-
MTS, SALA 2 AMBS, COZ, 1 

VAGA, AREA DE LAZER
A/C – FINAC/FGTS

VENDE-SE ALUGA-SEVENDE-SE
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Apto. Parque Clube Vila 
Augusta com 92 mts semi 
mobiliado, andar alto. 
R$ 630.000,00.

Apto. Alto Padrão no 
Classic Bosque Maia 
com 168 mts, área útil, 3 
suítes com 3 vagas. Novo, 
quitado. Aceita imóveis 
menos valor. Liga e conferi.

Apto. Centro Praça Ge-
túlio Vargas 1 dorm, sala, 
cozinha, w.c, 1 garagem. 
R$ 198.000,00

Apto. Padrão Vila Augusta 
- Condomínio viviam, ótimo 
local com 140 mts, área 
útil e lazer, 3 dorms. Com 
suíte. R$ 700.000,00 aceita 
troca por casa em atibaia 
ou imóveis de menos valor.

Prédio Comercial Próxi-
mo a Praça 8 com salão 
mais 6 salas, novo. R$ 
750.000,00 aceita troca 
por apto até 60% do valor.

Sobrado no Popoúva com 
3 suítes mais sóton, 4 gara-
gem ótimo local, aceita apto 
até 60% do valor. 
R$ 700.000,00.

Casa Térrea Vila Rosália 
com 2 dorms com suíte, 
sala, cozinha, 2 garagem, 
quintal. R$ 395.000,00 acei-
ta troca em terreno.

Sobrado Jardim Santa Clara 
com 3 suítes, sala 2 ambien-
tes, 4 garagem. Novo. R$ 
580.000,00 aceita troca por ter-
reno ou apto. De menos valor.

Apto Gopoúva com 2 dor-
ms, sala, cozinha, w.c, pró-
ximo ao colégio guilherme 
de almeida. R$ 200.000,00 
aceita financiamento.

Terreno, Loteamento Nova 
Carmela com 378 mts, es-
quina com projeto: salão 
mais 12 aptos. 
R$ 320.000,00.

Casa Alto Padrão Vila Ro-
sália com finíssimo acaba-
mento com 3 suítes, copa, 
cozinha, dormitório de 
empregada, 3 garagem, 
piscina, salão de festas. 
Aceita troca por apto. Liga 
e conferi.

Apto Bosque Ventura com 
96 mts de área útil, próximo 
ao shopping maia com 3 
dorms. Com suíte, 2 gara-
gem. Novo, lazer compelto. 
R$ 650.000,00 aceita troca 
imóvel de menos valor.

Apto Torre Tibagy ao lado 
da igreja são judas com 2 
dorms com suíte. Aluguel 
r$ 1.200,00 + condomínio.

Apto Gopoúva com 2 dor-
ms, sala, cozinha, w.c e 
garagem. R$ 1.100,00 com 
condomínio. 

Casa Gopoúva com 1 
dorm, w.c. r$ 600,00.

Sua Reforna
na Folha
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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 
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já é possível julgar um prefeito
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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. 
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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-
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honrosas do que dizer o justo e reprovar 
a maldade e a mesquinharia humana
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MTEREZAD
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SILVEIAS
TOMATESTOC

CASAMENTOH
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SANITARIOS

Guitarrista
e cantor 

britânico de
“Cocaine”

Dante (?),
poeta de
“A Divina
Comédia”

Célula
produzida
pelo timo
(Anat.)

Formato da
Curva do

Senna, em
Interlagos

Solucio-
nara (o
crime)

(?) Cala-
bresa,

humorista
do “CQC”

“(?) da
Praia”,
clássico
da MPB 

Paloma,
em relação

a Lima
Duarte
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mineira
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Caxambu
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primeiro
jesuíta
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Compulsi-
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“(?) 
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linguístico

Corte 
(a barba)
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pele
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“telefone”: longe
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atestar a 
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Jugular e
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Que te 

pertencem
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de lápides

Felino
listrado

Argumento
irrefutável

Terceira
consoante

São uma das causas
do afastamento dos
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do futebol no Brasil

Mensurei
Corta 

com os
dentes

“Campo”,
em “agro-
indústria”

Momento muito esperado por quem com-
prou a casa própria
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inglês

Veículo
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em
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Primeira
vogal

Modo de
proceder

Atua como
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inflação
em 2013

(pl.)

O adepto
da religião
de Dalai-
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cineasta
de “Dr.
Jivago”

(?) Segall,
pintor

4, em
romanos

Silício
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Aterros 
(?): luga-
res onde 

o lixo
sólido é 

depositado

Untar 
com subs-

tância
gordurosa

Laço que
uniu o

Príncipe
William 
a Kate

Middleton

3/get. 4/lean. 5/raspe. 7/budista — estirar — lambari. 9/tira-teima.
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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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continue zelando pela saúde e prevenindo-se contra acidentes e inimigos 
ocultos. Sorte no amor. Apegue-se às pessoas que estão ao seu redor.

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

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

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

DiVUlgAçãO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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a discriminação.
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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 
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CÂNCER: Possibilidades de lucro e sucesso no campo comercial. No terreno 
amoroso, perfeita correspondência sentimental. Êxito artístico e científico. 
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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.

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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tuído em êxitos recentes. O 
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a discriminação.
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todo o mundo por corres-
pondentes das maiores agên-
cias de notícias, Clooney e 
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explicar que, embora tenha 
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vadorismo e a onda racista 
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ceu exatamente como uma 
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tor – à presidência de Donald 
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sugerir a ideia de uma viagem. Conte com a ajuda de pessoas idosas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DiVUlgAçãO

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

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

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

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

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

Desde a coletiva do filme 
em Veneza, divulgada para 
todo o mundo por corres-
pondentes das maiores agên-
cias de notícias, Clooney e 
Damon não se cansam de 
explicar que, embora tenha 
tudo a ver com o neoconser-
vadorismo e a onda racista 
que tem emanado da Casa 
Branca, Suburbicon não nas-
ceu exatamente como uma 
reação da dupla – ator e dire-
tor – à presidência de Donald 
Trump. Liberais de carteiri-
nha, Clooney e Damon admi-
tem que foram atropelados 
pela candidatura e vitória de 
Trump.             (aGÊNcia estado)
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ÁRIES: 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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tudo que possa lhe prejudicar fisicamente. Êxito em assuntos ocultos.
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LEÃO: Um aspecto astral poderoso está contribuindo para uma 
ampliação de seus poderes intelectuais e de sua capacidade de 
progredir profissional e financeiramente. Tome novas decisões.

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

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

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

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

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

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

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

DiVUlgAçãO

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

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

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

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

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

Desde a coletiva do filme 
em Veneza, divulgada para 
todo o mundo por corres-
pondentes das maiores agên-
cias de notícias, Clooney e 
Damon não se cansam de 
explicar que, embora tenha 
tudo a ver com o neoconser-
vadorismo e a onda racista 
que tem emanado da Casa 
Branca, Suburbicon não nas-
ceu exatamente como uma 
reação da dupla – ator e dire-
tor – à presidência de Donald 
Trump. Liberais de carteiri-
nha, Clooney e Damon admi-
tem que foram atropelados 
pela candidatura e vitória de 
Trump.             (aGÊNcia estado)
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ÁRIES: 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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ÁRIES: Do aclamado planeta Vênus você irá ter uma 
importante um grande auxílio para você crescer e seguir 
em frente na sua vida.

TOURO: As questões estéticas não irão lhe atrapalhar 
agora nessa sua grande jornada em busca de conhecimen-
to. Momento de focar em outras áreas.

GÊMEOS: Dentro deste dia você passará com tranquilidade 
dando importância para coisas te elevem neste momento, 
sendo mais feliz.

CÂNCER: Os teus sentimentos virão com muito mais 
energia agora deixando as coisas bem mais quentes para 
você agora.

LEÃO: Um pensamento mais egoísta e voltado para um 
comportamento equivocado fará com que fi que mais 
distante das pessoas amadas agora.

VIRGEM: Neste dia tudo ocorrerá de maneira bem mais 
sossegada para conseguir melhores ganhos com um 
rendimento mais interessante.

LIBRA: Tente não agir de forma a criar uma situação de 
intervir na decisão das pessoas que estão ao seu lado 
agora para não seu uma pessoa muito frívola.

ESCORPIÃO: As agitações do dia serão um problema 
para você conseguir sair de um marasmo sem que tenha 
muitos problemas hoje.

SAGITÁRIO: Será a alegria que carrega no coração que 
fará você se sentir bem mais feliz agora nessa vida. Não 
dependerá de nada mais.

CAPRICÓRNIO: Seu desejo ambicioso de sempre ter mais 
irá fazer você fi car um pouco constrangido no momento, 
porém não deixe de acreditar jamais. 

AQUÁRIO: Suas pernas podem fraquejar nesse momento 
em que precisa sair de uma situação difícil, mas como 
reviravoltas durante o dia.

PEIXES: Nada tende a lhe abalar agora durante este 
momento complicado, pelo contrário haverá bastante 
renovação do planeta quente Mercúrio. 

Paula Fernandes 
se apresenta 
nesta quinta 

em Guarulhos 

Serviço:
Local: Hotel Mônaco - Rua Diogo de Farias, 181 – Centro
Horário: a partir das 19h30
Ingressos e maiores informações: 
https://pixelticket.com.br/eventos/2544/paula-fernandes-
acustico-em-guarulhos
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DA REDAÇÃO - Sensível, inten-
sa e original. Assim é a turnê 
“Acústico - Voz e Violão” que 
Paula Fernandes apresenta 
esse ano em paralelo a “Je-
ans”. A cantora se apresenta-
rá nesta quinta-feira (04) em 
Guarulhos no Hotel Mônaco.

A tour acústica é mais 
intimista; está repleta de 
grandes sucessos tanto au-
torais quanto canções que 
fazem parte da playlist da 
artista. No repertório apare-
cem novidades Nando Reis, 
Kansas, Skank, Victor e Léo, 
Almir Sater entre outros.

“Minha voz e violão se-
rão os grandes protagonistas 
desse espetáculo em um ce-
nário marcado por sutilezas. 
Pensei em um repertório 

em que o público pudesse 
cantar do começo ao fi m to-
dos meus grandes sucessos, 
além de canções que eu gos-
taria de ter composto e/ou 
gravado. Creio que será uma 
experiência deliciosa, relem-
brando meus tempos de voz 
e violão em bares e casas de 
show, que podia me realizar 
cantando canções que sem-
pre me emocionaram. Vol-
tarei ao tempo em que meu 

violão e eu éramos um só!”, 
comemora a cantora.

“Acústico - Voz e Vio-
lão” privilegia a essência 
vocal da cantora. Ilumina-
ção, cenário e músicos le-
vam o público a despertar 
memórias e emoções. A 
direção do espetáculo é da 
própria Paula Fernandes e 
de Marcio Monteiro, pro-
dutor e amigo que a acom-
panha desde sempre.
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LICENCIAMENTO
ATRASADO!!!!!
Parcelamos Todos 

os débitos 
do seu veículo

Tels: 2440-6425 ou 4963-0569

ATÉ 12X CARTÃO OU 
18X NO CHEQUE

CURSO

VEÍCULOS

SERVIÇOS

NEGÓCIOS

IMÓVEIS

Contrata-se

Oportunidade

Relax

Aluga-se

Sítios e Chácaras

Vende-se

VIDRACEIRO
Ajudante Endereço: Av. 
Tiradentes, 518-Guarulhos 
F.:  2304-2769

GALPÃO INDUSTRIAL
em Bonsucesso  Área total 
- 1.200,00m²  A.construída 
- 1.000,00m²  Energia - 
trifásico. F. 99912-0368
GALPÃO CUMBICA 600Mts²
ao Lado Rod. Dutra . 
F. : 99912-0368

COMPRA/VENDA
concerta ouro, prata, moedas
F: 3255-2272 / 99986-8823
espinely@rspinely.com.br 

NACIONAL 
Terça-feira 2 de outubro de 2018

11

ACESSE O SITE
Karina  18 anos, local climatizado 
tel. 2382 2002 / 94474-1019

www.elasmassagens.com.br

E Sensual F: 2422-1986/ 
97622-4191 whats, site:
www.massagistasguarulhosforman

MASSAGEM TERAPÊUTICA

/jornalfolhametro

CLASSIFICADOS

94805-7644

ANUNCIE
AQUI

97380-7685

ANUNCIE
AQUI

REPRESA NAZARÉ PTA.
Terreno 1000m² entrada 
R$ 15 mil + 50x R$ 900,00 
e Chácara c/ casa. Preço 
a combinar F: 2231-0777/ 
99935-6619 Vivo
ATIBAIA
Atibaia 500 m² com escritu-
ra R$ 37 mil, ac. auto 11 
95085-0505 (whats)

TERRENOS GUARULHOS
Ótimo localização há 
apenas 2 km da praça 8 
de dezembro. peq. entr. 
e mensais de R$ 650,00 
Últimas unid. não percam. 
F:4969-4226/ 4969-0884 
www.cooperterrahabitacio-
nal.com.br
BRAGANÇA PAULISTA
718 m² c/Galpão, doc. ok 
A.c. auto 11 95085-0505

ANA 21 ANOS
Atend. das 8 as 20hrs. Rua 
Cuevas, 18.  F: 2087-2091
SAYURI NISSEI 19A.
Legittima, Linda e Universi-
tária. F. 96613-0558 c/ foto 
no whats.
CASAL PROCURA !! 
Mulher p/curtir bons mo-
mentos juntos eu 48 anos 
ela.43  F.:  9433 02992

VENDE-SE
Terreno c/ 2 Casas , Vila 
Mazzei. SP.  Dir. c/ própr. 
F.: 2203-3049
VENDO SOBRADO
Jd. das Nações Cumbica 
(Vago) 3 dorms.,2 gar., 
Facil.pgto. F.: 99912-0368

EMPRÉSTIMO APENAS PARA APOSENTADO 
OU PENSIONISTA INSS GOVERNO DE SP,

SPPREV, SIAPE E FEDERAL CIVIL
Não emprestamos para ASSALARIADOS !
Compramos ou Negociamos sua DÍVIDA

Crédito sujeito a análise / Valores sujeito a alterações 

TAXA  DE JUROS A PARTIR DE: 1,75% AO MÊS

RUA DOM JOSÉ DE BARROS, 152 5ºANDAR SALA 59 
METRÔ REPUBLICA –SP. 

28,10
84,30
142,50
281,00

1.000,00
3.000,00
5.000,00
10.000,00

72X
72X
72X
72X

11 3258-6693
11 97210-7124

MASSAGEM COMPLETA
60 a 120 próximo ao Upa 
São João F. 94367-2615/ 
94952-7061 whats, ac. 
cartões
SOL MORENA
Mulherão completa liberal 
s/fresc. estilo namoradinha  
At. em Motéis na reg.
cumbica 986743982
BRUNA MASSAGEM
Sensual com local próximo 
Vila Galvão ( 11) 95555-
9741.
CAMILA  COROA
Local discreto , R$ 100,00 
próx. Aeroporto F. 96659-
5939 whatsap.

Em delação, Palocci diz que Lula sabia 
da corrupção na Petrobras desde 2007
DA REDAÇÃO - O ex-ministro 
Antonio Palocci (governos 
Lula e Dilma) detalhou, em 
delação premiada, o supos-
to loteamento de cargos 
na Petrobras com o fi m de 
captação de recursos para 
campanhas petistas. No pri-
meiro termo de sua colabo-
ração com a Polícia Federal, 
tornado público ontem pelo 
juiz federal Sérgio Moro, ele 
reafi rma que o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva te-
ria conhecimento de esque-
mas de corrupção na estatal.

A delação de Palocci con-
tém uma narrativa minucio-
sa e explica como foi monta-
do o esquema de propinas e 
loteamento de cargos estra-
tégicos atendendo interesses 

PF desarticula esquema de 
compra de votos em Roraima
DA REDAÇÃO - A Polícia Fe-
deral defl agrou ontem, em 
Roraima, a Operação Che-
que Benefício, com o obje-
tivo de desarticular esque-
ma de compra de votos em 
troca de concessão de bene-
fícios previdenciários. Por 
determinação da 8ª Zona 
Eleitoral do Tribunal Re-
gional Eleitoral de Rorai-
ma, estão sendo cumpridos 
cinco mandados – todos 
em Boa Vista - sendo um de 
prisão preventiva e quatro 
de busca e apreensão.

Por meio de nota, a PF 
informou que a investi-
gação apura a “atuação de 
associação criminosa que 
facilitava a concessão frau-
dulenta de benefícios pre-
videnciários em troca de 

votos para um candidato a 
deputado estadual em Ro-
raima, nas eleições deste 
ano”. Esse candidato já te-
ria sido indiciado por ou-
tros crimes eleitorais nas 
eleições de 2014.

Os principais alvos do 
grupo criminoso eram pes-
soas idosas. Segundo os in-
vestigadores, essas pessoas 
recebiam laudos falsos de 
um médico que também 
participava do esquema.

A PF estima que, caso as 
fraudes não tivessem sido 
descobertas, os prejuízos 
para a Previdência pode-
riam superar R$ 650 mil. 
A operação conta com o 
apoio do Ministério Públi-
co Eleitoral e da Força-Ta-
refa Previdenciária.

FOTO: DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO

de partidos políticos na Pe-
trobras, a partir das indica-
ções de Paulo Roberto Costa 
(Diretoria de Abastecimento) 
e de Renato Duque (Servi-
ços). O relato do ex-ministro 
aponta, inclusive, locais onde 
o ex-presidente teria tratado 
pessoalmente da ocupação 
dos cargos na estatal, o 1.º 
andar do Palácio do Planalto.

“Em fevereiro de 2007, 
logo após sua reeleição, Luiz 
Inácio Lula da Silva convocou 
o colaborador, à época depu-
tado federal, ao Palácio da 
Alvorada, em ambiente reser-
vado no primeiro andar, para, 
bastante irritado, dizer que 
havia tido ciência de que os 
diretores da Petrobras Renato 
Duque e Paulo Roberto Costa 

estavam envolvidos em diver-
sos crimes no âmbito das suas 
diretorias”, relatou Palocci.



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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