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Cotações Selic (ano)
Bovespa Dólar Euro

6,5% R$  954
Salário Mínimo 181

Disque-Denúncia Estamos trabalhando para entregar uma 
cidade melhor, uma Guarulhos que vocês 
merecem”, Guti, prefeito de Guarulhos

+1,39%
R$ 3,70

-2,24%
83.796

Bandidos explodem caixas eletrônicos em mercado no Cabuçu
Ação ocorreu na madrugada desta segunda-feira (29) e quadrilha, com ao menos seis pessoas, é procurada segundo informações da Polícia Militar
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Com show de Paulo 
Ricardo, ACE premia 
 empresas da cidade
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Bienal do Livro acontece 
em novembro no Parque 

Transguarulhense
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Edital de licitação 
da EMTU deve ser 

publicado até dezembro
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Agentes de trânsito 
realizam megaoperação 
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Após receber documentos, CEI do 
Saae deve se reunir nesta semana
Comissão de vereadores investiga suposto sumiço de quase R$ 5 bilhões durante os 16 anos de governos 
dos ex-prefeitos Elói Pietá (PT) e Sebastião Almeida (PDT); data da reunião deve ser defi nida hoje
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+1,79%
R$ 4,23
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Ao término de 2017, terá completado um ano de gestão dos 
novos prefeitos. É interessante olhar para trás para entender 
o que foi prometido e o que está sendo entregue. A esta altura, 
diferentemente do primeiro mês ou dos primeiros 100 dias, já é 
possível distinguir com mais clareza a palavra da ação, o plane-
jado do inusitado, a política de uns da política para todos. Fato é 
que, enquanto é apenas um produto preparado por especialistas 
e consultores de marketing político para ser vendido às massas, 
o candidato parece muito mais atraente, diferente dos demais, 
do tipo que vale a pena investir o voto. No entanto, muitas vezes, 
quando chega aonde almejou chegar, a diferença entre o discurso 

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

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

LEandro Cano é coautor dos livros Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06): Dez Anos de Vigência. Avanços e Retrocessos, Sob o 
Ponto de Vista da Prática Forense e da Justiça Restaurativa e O Tribunal do Júri na Visão do Juiz, do Promotor e do Advogado.
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       A Arteris Fernão Dias 
disponibilizará recursos 
operacionais extras e 
esquema diferenciado 
de sinalização em 
trechos específi cos 
ao longo dos 570 
quilômetros de pista da 
BR-381 SP/MG, para 
aumentar a segurança 
dos usuários durante o 
feriado prolongado de 
dois de novembro, Dia 
de Finados. A operação 
especial de tráfego terá 
início na quinta-feira 
(01), às 18h, e se 
estenderá até às 23h59 
de domingo (04).

       A CCR NovaDutra 
realiza, a partir de 
quinta-feira (1º), uma 
operação especial 
de orientação 
e atendimento 
aos usuários que 
trafegarem pela 
rodovia Presidente 
Dutra durante o 
feriado de Finados. 
A operação contará 
com equipes extras 
do SOS Usuário em 
pontos estratégicos 
da rodovia; papa-
fi las nos pedágios; 
dicas de segurança, 
entrevistas ao vivo e 
informações sobre as 
condições de tráfego 
na programação da 
CCRFM 107,5; além 
de distribuição de 
folhetos nos pedágios, 
alertando sobre o uso 
do acostamento.

Caro leitor, poste sua foto no Facebook ou Instagram com a #RetratoDoLeitor. 
Se sua foto for a mais curtida, você poderá ganhar um super prêmio. Participe!

ESPORTE - Treino de pódio da equipe feminina do Brasil no Mundial de Ginástica Artística 2018

RETRATO DO LEITOR   

ANOTE

A Major e o Capitão
Com Bolsonaro eleito, 

o PSL ganha força. No en-
tanto, o presidente local 
da legenda vereador Serjão 
Inovação viu o tapete fugir 
de seus pés há poucos dias. 
Agora algumas perguntas 
fi cam no ar: quem será indi-
cado para comandar o par-
tido na cidade? Os vereado-
res Serjão e Sandra Major 
fi cam no partido? A Major 
chegou a suspender algu-
mas entrevistas para ver 
qual estratégia irá seguir.

França vence em Guarulhos
Os tucanos de fora sem-

pre tiveram boa votação em 
Guarulhos, mas desta vez 
Márcio França do PSB se 
deu bem melhor. Neste se-
gundo turno o atual gover-
nador teve maior aceitação 
mostrando que o prefeito 
Guti ainda tem muita lide-
rança na cidade.

O novo chefe do ninho
Para o vereador Geraldo 

Celestino tucano (PSDB), o 
governador eleito de São 
Paulo, João Doria tem futu-
ro político por isso tratará 
todas as cidades da Gran-
de São Paulo com atenção 
especial e não deverá criar 
entraves. Celestino também 
espera uma reformulação 
nacional do PSDB, segundo 
ele esse Caciquismo já atra-
sou demais a vida do parti-
do. Doria pensa igual.

Cadeira elétrica
Para o vereador Marcelo 

Seminaldo (PT), passada as 
eleições o assunto que deve 
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Somos todos 
brasileiros

Mais de 57 milhões escolhe-
ram Bolsonaro. Outros mais de 
47 milhões votaram em Haddad. 
42 milhões de eleitores não vota-
ram nem em Bolsonaro, nem em 
Haddad. Somos todos brasileiros, 
inclusive os outros 63 milhões de 
compatriotas que não estiveram 
aptos à votar por serem menores 
de 16 anos, idosos, estrangeiros ou 
que vivem acamados.

Passado ou arrefecido o entu-
siasmo com a vitória, na mesma 

medida o lamento do insucesso 
nas urnas, a primeira tarefa nossa 
é promover a reconciliação do povo 
brasileiro. Bolsonaro e Haddad cer-
tamente podem colaborar, mode-
rando os discursos, mas essa tare-
fa é nossa, a começar pelos nosso 
familiares e amigos. Seja capaz de 
respeitar para ser digno de respeito.

PONTO
DE VISTA

Durante o processo eleitoral, 
não foram raras as desavenças que 
culminaram no esfriamento de re-
lações afetivas entre familiares e no 
fi m de amizades. Lamentavelmente 
pessoas foram agredidas, morre-
ram e mataram por divergências 
políticas. Quase nada pode ser mais 
primitivo do que isso.

Faça um exame de consciência. 
Peça desculpas se você ofendeu al-
guém direta ou indiretamente. Não 
é possível que os 57 milhões de bra-
sileiros que votaram em Bolsonaro 
sejam pessoas ruins. Da mesma for-
ma, os 47 milhões que votaram em 
Haddad não são cidadãos inferiores.

Não há vitoriosos ou derrotados, 
eleição não é uma partida de futebol, 
nem os eleitores membros de torci-
das organizadas. Somos mulheres, 
homens, crianças e idosos. Negros, 
brancos, nordestinos e paulistas. 
Trabalhadores do campo e da cida-
de. Somos brasileiros que pensam 
diferente, votamos esperando o me-
lhor para o País, conforme nossa vi-
são de mundo.

Não estamos falando de óleo e 
água, que devido a sua composição 
química, não se misturam. Estamos 
falando sobre seres humanos que 
têm por essência a gentileza. “Quem 
não é sufi cientemente gentil não é 
sufi cientemente humano”.

Ser gentil e educado não signifi ca 
esmorecer ideais ou convicções. Re-
conciliar não é se submeter às ideias 
contrárias, mas respeitá-las, conside-
rando que o objetivo do argumento, 
ou da discussão, não deve ser mera-
mente a vitória, mas o progresso.

Quem não é 
sufi cientemente gentil não é 
sufi cientemente humano

Jornalista
GUTO TAVARES

dominar a atenção será a es-
colha do próximo presiden-
te da Câmara Municipal. 
Apesar de ser uma cadeira 
que dá muita dor de cabeça 
a seus ocupantes, ela conti-
nua sendo muito desejada.

Pravda
Perguntado sobre o PT 

local e sobre a disputa inter-
na que começa a tomar cor-
po, Seminaldo disse acredi-
tar que o deputado federal 
eleito Alencar Santana seja 
a bola da vez. Assim Elói se-
ria bola fora do jogo?

Rota de fuga
Na próxima janela elei-

toral que permita que 
parlamentares mudem de 
partido, sem a perda do 
mandato, a migração será 
bem grande. Muitas con-
versas estão bem adian-
tadas, a fusão de partidos 
que não conseguiram pas-
sar pelas cláusulas de bar-
reira poderá criar a brecha 
tão esperada.

Não sabe se vai ou fi ca?
Convocado para votar o 

projeto do SAAE, o verea-
dor Lamé (MDB) deixou 
a Secretaria de Assuntos 
Difusos e retornou a sua 
cadeira de parlamentar. 
Esta semana Lamé deverá 
sentar com o prefeito Guti 
e definir seu destino: se 
volta a ser secretário ou se 
continua na Câmara Muni-
cipal.  Assim Jorge Tadeu 
Filho, suplente de vereador 
do MDB, continua na gela-
deira.

DE VISTA

não foram raras as desavenças que 
culminaram no esfriamento de re-
lações afetivas entre familiares e no 
fi m de amizades. Lamentavelmente 
pessoas foram agredidas, morre-
ram e mataram por divergências 
políticas. Quase nada pode ser mais 
primitivo do que isso.
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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, 
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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 
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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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É preciso trabalhar 
arduamente para conseguir 
entregar, ao final de quatro 
anos, uma cidade melhor 
do que aquela recebida
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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 
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12h. Mais informações 
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no CEU Cumbica (Rua 
Atalaia do Norte). O 
itinerário, no sentido 
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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 
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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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Motoristas de ônibus terão curso de 
atendimento a idosos e defi cientes
DA REDAÇÃO - Com o objetivo de 
trabalhar a conscientização e a 
humanização dos operadores 
de transporte urbano no que diz 
respeito aos idosos e às pessoas 
com defi ciência, a Secretaria de 
Direitos Humanos, por meio 
das subsecretarias de Acessibi-
lidade e Inclusão e de Políticas 
para o Idoso, realizará na próxi-
ma segunda-feira (5), no auditó-
rio da Secretaria de Educação, 
a partir das 8h, formação com 
cerca de 120 motoristas.

O curso, que faz parte do 
programa “Desperte seu Olhar 
Inclusivo” e tem duração de 
4 horas, irá orientar os parti-
cipantes quanto aos tipos de 
defi ciência e as terminologias 
corretas para tratamento da 
pessoa com defi ciência, o per-
fi l da pessoa idosa, além das ca-
racterísticas do processo de en-
velhecimento em Guarulhos.

Na parte fi nal do curso, os 
operadores serão submetidos à 

uma vivência, onde terão seus 
olhos vendados, ou utilizarão 
cadeiras de roda, ou pesinhos 
serão colocados em suas per-
nas, para simular as pernas de 
uma pessoa idosa. A experiên-
cia tem o objetivo de colocá-los 
no lugar do outro, simulando 
situações do cotidiano, para 
que possam sentir na pele as 
difi culdades encontradas pelos 
idosos ou as pessoas com defi -
ciência no transporte público.

Edital de licitação da EMTU deve ser 
publicado até o mês de dezembro
LUCY TAMBORINO - A licitação do 
sistema metropolitano de ôni-
bus deve ter o edital lançado 
até dezembro. A informação 
foi confi rmada ontem pela 
Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos (EMTU). 
A concorrência, que foi barra-
da pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCE-SP), 
está em fase fi nal de ajustes.

O certame determina que 
num prazo de 10 anos os ôni-
bus intermunicipais tenham 
rede de Wi-Fi para os passa-
geiros e, nesse período, que 
70% dos coletivos tenham sis-
tema de ar-condicionado.

Serão licitados os ser-
viços para as cinco áreas 
operacionais da RMSP que 
abrangem 38 municípios, 
incluindo Guarulhos, mais a 
capital paulista. O objetivo 
é aprimorar a qualidade dos 
serviços prestados aos mais 

de 2 milhões de passageiros 
transportados diariamente. 
Para tanto, está prevista a ex-
pansão de linhas, melhoria 
da operação dos ônibus e da 
infraestrutura de terminais e 
sistema de bilhetagem.

O prazo para concessão 
será de 15 anos. Poderão parti-

cipar da concorrência empre-
sas individuais ou consorcia-
das e grupos internacionais. 

A licitação deveria ter 
sido realizada em 2016, 
quando terminou o prazo de 
10 anos dos contratos assina-
dos em 2006 com consórcios 
operacionais.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

FOTO: PEDRO LACERDA



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

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

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

Poucas coisas podem ser mais 
honrosas do que dizer o justo e reprovar 
a maldade e a mesquinharia humana
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PM é atropelado por carro de supostos criminosos 
durante abordagem na região do Bonsucesso 

Agentes de trânsito realizam megaoperação

LUCY TAMBORINO - Um policial 
militar numa moto foi atrope-
lado por um carro de supostos 
criminosos durante uma abor-
dagem ao veículo na manhã 
de ontem, em frente ao Sho-
pping Bonsucesso. O policial 
foi socorrido e seu estado de 
saúde não foi divulgado. 

De acordo com a assesso-
ria de imprensa da Polícia 
Militar (PM), o Astra pas-
sou por cima das pernas do 
agente após o policial tentar 
parar o automóvel ocupado 
por três homens. 

Os suspeitos dirigiram 
o automóvel em direção à 
rodovia Presidente Dutra e 
o abandonou num posto de 
combustíveis. Um suspeito 
foi preso e outros dois fugi-

Polícia investiga se caso tem relação com explosão de caixa eletrônico no Cabuçu
A Polícia Civil investiga se o dinheiro encontrado no Astra era de um caixa eletrônico de um mercado que foi explodido na 
madrugada de ontem na região do Cabuçu. Um grupo de pelo menos seis criminosos explodiu o equipamento que funcionava 
em um mercado. Uma pessoa que passava pelo local teria fi cado ferida durante a explosão. O valor roubado não foi divulgado. 
O ataque ocorreu por volta das 3h30 na Estrada David Correia de acordo com a PM. Bandidos usaram dois carros para co-
meter o crime. Eles também colocaram fogo em pelo menos mais quatro veículos. O caso deverá ser registrado no 9º DP.

ram. Dentro do veículo fo-
ram encontradas notas de 
dinheiro com marca de tinta.

O agente atropelado foi 
socorrido pelo helicóptero 
da PM e levado ao Hospital 
das Clínicas da Universida-
de de São Paulo (USP), na 
capital. Já o suspeito detido 
foi levado ao 9º Distrito Po-
licial (DP) de Guarulhos. O 
caso deverá ser investigado 
pelo 4º DP da cidade.

DA REDAÇÃO - Uma quadrilha 
com dezenas de integrantes 
e fortemente armada atacou 
uma base da empresa Brinks 
de transporte de valores, na 
madrugada de ontem (29), 
em Ribeirão Preto, interior 
de São Paulo. Os criminosos 
incendiaram quatro carros e 

Quadrilha queima veículos e explode empresa de valores em Ribeirão Preto
um caminhão para bloquear 
as vias de acesso e difi cultar a 
ação da polícia e abriram um 
buraco na parede para inva-
dir o prédio.

Moradores ouviram de 
oito a nove explosões. Hou-
ve intensa troca de tiros com 
os policiais e um suspeito foi 

Rua Dr. Rodrigo Costa, 148. Guarulhos SP. CEP 07060-190
F.: 2497.1822    2451.0937

Resp. técnico : Dr. Leando De Lucca,
CROSP 64584 - CROSP/CL 9009

morto. Os criminosos não 
teriam conseguido levar o di-
nheiro.

De acordo com as primei-
ras informações, o ataque 
teve início por volta das 3h. 
Os homens, vestindo roupas 
escuras e armados com fu-
zis, incendiaram os veículos 

e se dividiram em grupos. 
Enquanto um grupo atacava 
a base da Brinks, na aveni-
da Presidente Kennedy, ou-
tros atiravam para impedir a 
aproximação da polícia.

A Polícia Militar se mobi-
lizou rapidamente para fazer 
um cerco à região. O tiroteio 

durou cerca de duas horas. O 
suspeito atingido pelos dispa-
ros da polícia usava colete à 
prova de balas e capacete. Ele 
ainda não foi identifi cado. O 
cerco aos assaltantes prosse-
guia de manhã, após suspei-
tos terem sido avistados em 
Serra Azul, cidade da região.

FOTO: DIVULGAÇÃO 

DA REDAÇÃO - Quem passou 
pelo cruzamento das aveni-
das Monteiro Lobato e Paulo 
Faccini, entre 10h e 11h30, 
de ontem, fi cou impressiona-
do com o elevado número de 
agentes de trânsito no local.  
A ação incomum se justifi ca 
pelo fato de 50 deles estarem 
colocando em prática o que 
aprenderam em um curso de-
senvolvido pela Secretaria de 
Trânsito e Mobilidade Urba-
na (STMU) de Guarulhos. 

Durante essa atividade, os 
agentes procuraram orientar 
motoristas, motociclistas, ci-
clistas e pedestres, sem obje-
tivo de autuações. Eles reali-
zaram o curso de Atualização 

Profi ssional de Agentes da 
Autoridade de Trânsito, com 
carga horária de 48 horas, 
realizado no Adamastor Cen-
tro, de 22 a 29 de outubro.

Antes do início da aula 
desta segunda-feira, o pre-
feito Guti, acompanhado do 
secretário Giuliano Locanto e 
do adjunto Márcio José Pon-
tes, ambos da SMTU, esteve 
presente. O prefeito afi rmou 
que estava ali para prestar 
sua homenagem aos profi s-
sionais. “Sei muito bem como 
esse curso é importante para 
vocês e quanto batalharam 
para fazê-lo. É uma valoriza-
ção profi ssional muito gran-
de e uma forma, cada vez 

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

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

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

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

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

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

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

LEandro Cano é coautor dos livros Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06): Dez Anos de Vigência. Avanços e Retrocessos, Sob o 
Ponto de Vista da Prática Forense e da Justiça Restaurativa e O Tribunal do Júri na Visão do Juiz, do Promotor e do Advogado.
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Operação de limpeza da Proguaru no 2º 
turno das eleições ocorre com tranquilidade
DA REDAÇÃO - Equipes de var-
rição da Proguaru (Progresso 
e Desenvolvimento de Gua-
rulhos S/A) levantaram cedo 
no domingo (28), dia de vo-
tações do segundo turno das 
eleições. Isto porque a em-
presa mobilizou seus centros 
operacionais para realizarem 
um mutirão de limpeza no 
entorno de 209 escolas que 
foram utilizadas pelo Tribu-
nal Regional Eleitoral de São 
Paulo (TER-SP). A operação 
teve por objetivo proporcio-
nar uma cidade mais limpa 
durante o pleito, além de evi-
tar acidente com os eleitores.

A primeira etapa da ação 
começou às 5h e se esten-
deu até às 8h, horário de 
início da votação. De acordo 
com a Gerência de Opera-
ções Regionais da Proguaru, 
departamento responsável 
pela supervisão dos centros 

operacionais, a incidência de 
material de propaganda polí-
tica foi pequena, o que faci-
litou o trabalho das equipes.

Das 16h às 20h, as equi-
pes iniciaram a segunda eta-
pa da ação, que também con-
tou com 11 caminhões pipas 
que poderiam ser utilizados 
em caso de necessidade.

A operação, que ocorreu 

em parceria com a Prefeitu-
ra de Guarulhos, contou ain-
da com o auxílio da Guarda 
Civil Municipal (GCM), que 
realizou o trabalho de fi sca-
lização preventivo nos pon-
tos de votação já na noite de 
sábado (27), além de terem 
atuado na proibição da boca 
de urna, inclusive com a rea-
lização de rondas ostensivas.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PROGUARU

GUARUTELHAOutubroÉ O MÊS DO NOSSO 
ANIVERSÁRIO!

PREPARAMOS UM FESTIVAL DE OFERTAS PARA VOCÊ!

AV. PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 872 - MACEDO/GUARULHOS
TELEFONES : (11) 2440-5023 / 24405015

EMAIL: guarutelha@uol.com.br

PREÇOS VÁLIDOS ATÉ DIA 31/10/2018* CONFORME DISPONIBILIDADE* PARA COMPRAS ACIMA DE R$500,00 ENTREGAMOS EM GUARULHOS SEM FRETE  *  ACIMA DE R$ 1000,00 EM 6X NO CARTÃO

Tubo de Esgoto PET
150 MM P/B C/6,0m

R$35,00
Tubo de Esgoto PVC
75 MM P/P c/6,0m

R$18,00

Tubo p/ água 60MM
PBA BR c/ 6m

R$40,00

Folha de Porta de
Madeira 0,72x2,10m

R$55,00
Tanque de Louça s/
coluna 50/55/66cm

R$
A partir de90,00

Cuba de Louça
Redonda/Oval

R$
A partir de20,00

Pia Sintética 1,00/
1,20/1,50/1,80/2,0m

R$
A partir de65,00

Kalhetão T90 3,00/
3,70/4,60m

R$

A partir de

130,00
Forro PVC medidas
diversas (preços por m²)

R$12,00
Coluna de Louça 
Diversas cores e modelos

R$20,00
Porta Sanfonada
72/84cm - BR/BG/CZ

R$
A partir de45,00

Telha Ond. Brasilir FºCº
110x122x6/8mm
A partir de26,00R$

Telha Ond. Brasilir FºCº
92x122x5/6/8mm
A partir de18,20R$

Kalheta 44x2,50m

R$62,00

Assento Sanitário
BR/Cores

R$15,00

TELHA BRASILIT FºCº 
92 x 183 x 6 MM

92 x 366 x 6 MM

110 x 244 x 6 MM

R$25,00

R$52,00

R$46,00

Telha Ond. Translucida
Fibra de Vidro/PET Divs Medidas

R$
A partir de28,00WWW.GUARUTELHA.COM.BR

92 x 183 x 6 MM

Eletroduto PVC Roscavel
1/2’’,1’’,11/2’’,2’’ BR c/3,0m

R$
A partir de1,50

Mangueira para
Jardim 30m

R$42,00

Mutirão de papanicolau 
atendeu 5.233 
mulheres no sábado

Prefeito acompanha 
mutirão do CadÚnico 
e Bolsa Família

DA REDAÇÃO - Um total de 5.233 
exames de prevenção do cân-
cer do colo de útero (papani-
colau) foi realizado no último 
sábado (27), no mutirão pro-
movido pela Secretaria de Saú-
de dentro da programação do 
Outubro Rosa, mês dedicado 
à saúde da mulher. Todas as 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) abriram nesta data para 
realizar a coleta.

A iniciativa foi elogiada 
pela usuária da UBS Vila Fáti-
ma, Nadir Gomes da Silva Dias. 
“Achei maravilhoso esse muti-
rão, adorei. Gostaria muito que 
tivessem outras campanhas 
assim, porque incentivam as 
mulheres a se cuidarem mais 
e a se prevenir. Amei”, expli-
cou. Ela foi uma das 67 pessoas 
que realizaram o exame nesta 
unidade que, assim como as 
demais, ofereceram ainda al-
gumas ações para aumentar a 
auto-estima das participantes.

DA REDAÇÃO - O mutirão do Ca-
dastro Único para Programas 
Sociais (CadÚnico) e Bolsa Fa-
mília atendeu 353 pessoas nes-
te sábado (27), no CEU Bambi 
e foi acompanhado pelo pre-
feito Gustavo Enric Costa, o 
Guti, e pela secretária-adjunta 
de Desenvolvimento e Assis-
tência Social, Claudia Papotto. 
Promovido pela Prefeitura, a 
ação visou cadastrar famílias 
em situação de extrema vul-
nerabilidade social e atualizar 
os dados das que estavam há 
mais de dois anos com infor-
mações desatualizadas.

O prefeito destacou que 
os mutirões facilitam o aces-
so das famílias aos serviços. 
“Atualmente atendemos 41 
mil benefi ciados do progra-
ma Bolsa Família em Gua-
rulhos e a descentralização 
do cadastramento nos CEUs 
está facilitando a vida das 
pessoas”, afi rmou.



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

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

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

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

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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MAYARA NASCIMENTO - A em-
presa Publinet 1 está no mer-
cado há 11 anos e cuida do 
marketing digital de empre-
sas de diversos ramos. Foca-
da na inteligência e no ge-
renciamento de campanhas, 
desenvolve websites e ajuste 
de métricas do Google para 
otimização dos mecanismos 
de busca – Search Engine 
Optimization (SEO).

A empresa avalia, plane-
ja e executa estratégias para 
posicionar os clientes nos si-
tes de buscas online. Ofere-
cem os serviços de criação e 
otimização de sites, criação 
de e-commerce, posiciona-
mento no Google, ranque-
amento de palavras-chave 
com o Google Adwords, ge-
renciamento de todas as re-

Publinet 1 oferece serviço de 
marketing digital para todo o país

des sociais e criação de con-
teúdo para mídias sociais. 

Criada em 2007 por Ed-
milson Ribeiro, a empresa 
se mudou para Guarulhos há 
dois anos. Sua sede era em 
São Paulo, no bairro Tatua-
pé, mas por ser totalmente 
digital possibilitou a mudan-
ça de endereço sem infl uen-
ciar seus clientes. “A gente 
não para de crescer. Temos 
clientes no Brasil inteiro. Por 
ser online, tem cliente que 
nunca vi pessoalmente. Eles 
mandam o material, a gente 
trabalha e faz tudo online”, 
contou o proprietário e dire-
tor da Publinet 1.

Ribeiro conta que o 
cliente pode contratar di-
versos serviços. “Vendo o 
serviço de gestão de redes 

sociais, dentro dos serviços, 
tem os planos com a quan-
tidade de posts por dia e os 
adicionais”, disse. 

A empresa já criou e oti-
mizou mais de 1.500 sites e 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

ranqueou mais de nove mil 
palavras chaves no Google.

A agência possui 22 pro-
fi ssionais certifi cados divi-
didos em departamentos 
profi ssionais especializa-

dos em cada área de aten-
dimento. Além da equipe 
de planejamento estratégi-
co, também possui o setor 
de suporte, para auxiliar os 
clientes remotamente.
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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
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Degas Costelaria e Petiscaria 
oferece carnes com tempero caseiro
MAYARA NASCIMENTO - Inaugurado no 
último dia 19, o restaurante Degas 
Costelaria e Petiscaria oferece carnes 
grelhadas e assadas no bafo, além de 
diversos pratos elaborados com qua-
lidade e tempero caseiro.

O projeto surgiu de um hobby en-
tre a família e amigos. Edgard Cordeiro 
(Degas) e sua esposa Camila Sanches 
Barbosa (Cami) montaram o negócio 
após o incentivo de amigos e familiares. 

“Eu e minha esposa sempre fi zemos 
reuniões com os amigos em casa. Fazí-
amos costela fogo de chão, costela no 
bafo, costela suína caipira a pururuca, 
além de uma deliciosa paleta de carnei-
ro. Sempre nos cobravam para abrir 
um restaurante”, contou Degas.

A Camila é a responsável pela co-
zinha e comanda os cortes das carnes, 
o preparo das porções e dos tempe-
ros, junto com a sua equipe. As car-
nes são assadas no bafo ou grelhadas 
no char broiler, o feijão é preparado 
com bacon e linguiça, tudo isso para 
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proporcionar um toque caseiro único 
à comida. “Nosso objetivo é fazer com 
que os nossos clientes relembrem o 
tempo em que iam almoçar na casa 
da vovó...“ explica Degas, que visa re-
meter as pessoas a uma comida casei-
ra, sem nada industrializado.

Todos os pratos acompanham ar-
roz, feijão (com aquele toque especial), 
vinagrete, farofa e a deliciosa mandioca 
(crocante por fora e cremosa por den-

tro).  “Das porções temos a deliciosa e 
mais pedida Porção da Roça, feita com 
moela e coração, refogados com o tem-
pero da vovó, além da Porção de Man-
dioca Cremosa”, contou o Degas.

Além das tradicionais bebidas a casa 
oferece cervejas, entre elas Eiseinbahn, 
Heineken, Original e Baden Baden.

Para atender melhor o público, pro-
curaram abrir o negócio na região cen-
tral para que fosse de fácil acesso aos 

seus clientes. O local conta com um 
salão principal e uma varanda fechada 
com capacidade para 50 pessoas, além 
de uma varanda aberta onde seus clien-
tes podem enquanto aguardam sua 
comida, tomar um drink, comer uma 
porção ou até mesmo participar de um 
happy hour entre amigos. 

O ambiente também pode ser re-
servado para comemorações, eventos e 
confraternizações.

Para eventos e reservas contate-nos
11 94013-0707  / 94718-2977 /  96217-8985

degascostelaria@gmail.com

Av. Dr. Emilio Ribas nº 390 - Centro - Guarulhos - CEP: 07020-010

@degascostelariaepetiscaria@degascostelaria 

*Aceitamos as principais bandeiras de cartões de crédito e débito.

Horário de Funcionamento:
De quarta a sexta: das 17:00h às 00:00h
De sábado: das 12:00h às 00:00h
De domingo: das 12:00h às 18:00h
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Ao término de 2017, terá completado um ano de gestão dos 
novos prefeitos. É interessante olhar para trás para entender 
o que foi prometido e o que está sendo entregue. A esta altura, 
diferentemente do primeiro mês ou dos primeiros 100 dias, já é 
possível distinguir com mais clareza a palavra da ação, o plane-
jado do inusitado, a política de uns da política para todos. Fato é 
que, enquanto é apenas um produto preparado por especialistas 
e consultores de marketing político para ser vendido às massas, 
o candidato parece muito mais atraente, diferente dos demais, 
do tipo que vale a pena investir o voto. No entanto, muitas vezes, 
quando chega aonde almejou chegar, a diferença entre o discurso 

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

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

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

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

LEANDRO JORGE 
BITTENCOURT CANO

Ponto 
de Vista
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POLÍTICA

O caso

LUCY TAMBORINO - A Comis-
são Especial de Inquéri-
to (CEI) que investiga o 
suposto desvio de R$ 5 
bilhões das contas do Ser-
viço Autônomo de Água e 
Esgoto (Saae) de Guarulhos 
deve retomar os trabalhos 
ainda nesta semana. 

Segundo o presidente 
da comissão, vereador Je-
sus (DEM), na semana pas-
sada a comissão recebeu os 
documentos solicitados no 

CEI do Saae recebe documentos e deve 
retomar encontros ainda nesta semana

primeiro encontro da CEI 
e agora deve agendar nova 
reunião. A data do encontro 
deve ser defi nida durante a 
sessão do Legislativo de hoje.

Dentre os documentos 
solicitados estão o relatório 
dos valores repassados en-
tre Saae e Sabesp referente 
ao fornecimento de água e 
valores cobrados; relatórios 
fi nanceiros da autarquia; 
valores de precatórios com 
a Sabesp; cópia dos acordos 

A CEI foi instaurada no fi nal do mês passado com o objetivo de apurar se de fato o montante de R$ 5 bilhões sumiu dos cofres da autarquia durante os 16 anos em 
que os ex-prefeitos petistas Elói Pietá e Sebastião Almeida (agora no PDT) administraram a cidade. O caso foi denunciado pela Folha Metropolitana. 

A informação veio à tona após um funcionário gravar uma reunião do superintendente da autarquia, Ibrahim Faouzi El Kadi. Apenas parte do áudio foi vazada à 
imprensa, onde uma projeção foi apresentada por ele gerando esse valor exorbitante. Kadi explica que mensalmente o Saae paga R$ 18 milhões à Sabesp, outros R$ 
16 milhões são gastos com a operação do Saae e sobram R$ 7 milhões para investimentos. Segundo ele, as antigas gestões não pagaram nada a Sabesp e ainda assim 
não sobrou dinheiro.

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
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Gentre as partes, caso exis-

tam; cópia das auditorias 
realizadas; pedidos a com-
panhia estadual de relató-
rios da composição da dí-
vida; valores que deveriam 
ser pagos e o que de fato foi 
repassado; lista dos maio-
res devedores entre pessoas 
jurídicas e físicas; levan-
tamento da quantidade de 
funcionários comissiona-
dos, na ativa e aposentados; 
entre outros.



Vamos lá
A primeira dica é utilizar Adesivos em vinil recortado, que é vendido 

em diversas lojas em desenhos ou padrões decorativos fl orais, entre ou-
tros, mas que você pode ainda, encomendar com desenhos personaliza-
dos à sua escolha. 

Uma outra dica seria apostar em suas queridas plantinhas, pois um 
reposicionamento das plantas nos ambientes da casa, uma troca de va-
sos ou ainda utilizando cachopos decorativos dará um charme especial 
no ambiente. Experimente ainda, colocar lâmpadas próprias para jardim 
instaladas por trás de seus vasos de plantas, e contra a parede e admire-se 
com o resultado! 

Outra dica de baixo custo é para a colocação de papel de parede em 
determinados lugares. Em um de meus artigos eu até já ensinei a você a 
aplicar, mas caso tenha dúvidas, me mande uma mensagem que te ajudo. 

Por fi m, uma ótima dica vem do alto, com luminárias decorativas, que 
hoje são comercializadas nos mais diferentes formatos e intensidades de 
iluminação. Posicionando estas luminárias corretamente você pode con-
seguir verdadeiras transformações em seu ambiente. Experimente e verá!

Quatro dicas para deixar 
sua casa renovada para 
as festas de fi m de ano

FOTO: DIVULGAÇÃO

Bom, por hoje é só! Semana que vem tem mais dicas de reformas, mas 
lembre-se de que, chamar um profi ssional, sempre é mais seguro e prático 
por vários motivos, além da qualidade e a segurança por exemplo. Como 
sempre digo, precisando é só chamar a ERJ! Agora, vamos mãos à obra!

Sua Reforna
na Folha

Olá pessoal, sou o Rafael Lima 
da ERJ Reformas e quero continuar 
a falar com você sobre as reformas 
de fi m de ano. Na semana passa-
da, falei sobre como realizar uma 
pintura campeã em sua casa, apar-
tamento ou escritório, mas como 
nem só de pinturas vivem as refor-
mas, conversei com meu time de ar-
quitetos sobre como te ajudar a dar 

uma cara nova ao seu imóvel com 
diversas dicas de pequenas ações 
que podem renovar seu ambien-
te com classe, beleza e economia! 
Além da pintura que já ensinamos, 
você pode trabalhar com técnicas 
simples, utilizando materiais fa-
cilmente encontrados no mercado, 
realizar reformas incríveis no look 
do seu cantinho preferido.

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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INTIMAÇÃO DE DEVEDOR EM PROCEDIMENTO EXECUTORIO 
ADMINISTRATIVO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da 
Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a 
todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possam, em especial a Sra. CLEUSA DE SOUZA BATISTA, brasileira, solteira, 
maior, agente comunitária, RG. 35.895.308-X-SSP/SP, CPF/MF. 021.221.557-44, 
residente na Rua Ita, n. 55, Apto 302, Bloco 01, Parque Santa Teresa, Jardim An-
salca, em Guarulhos/SP, que atendendo ao requerido por CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL-CEF., (prenotado sob n. 324.619) foi instaurado o procedimento exe-
cutório administrativo, em conformidade com o artigo 26, parágrafo 1º da Lei fede-
ral 9.514 /97, da Alienação Fiduciária registrada sob n. 4, na matrícula n. 128.420, 
desta serventia, pela qual CLEUSA DE SOUZA BATISTA, transmitiu-lhe em alie-
nação fiduciária, o imóvel situado nesta comarca: Rua Ita, n. 55, Apto n. 302, Bloco 
01,Parque Santa Teresa, Jardim Ansalca, Guarulhos/SP- CEP: 07241-150. Com o 
intuito de proceder à intimação pessoal da devedora, foram efetuadas diligências 
nos seguintes endereços: a-) Rua Ita, n. 55, Apto n. 302, Bloco 01,Parque Santa 
Teresa, Jardim Ansalca, Guarulhos/SP- CEP: 07241-150 (no próprio imóvel trans-
mitido em alienação fiduciária), tendo o escrevente notificador certificado haver 
obtido informações no local que: “...a destinatária mudou-se do endereço indica-
do, para local incerto e não sabido e o imóvel encontra-se locado. Conforme infor-
mações prestadas pela Sra. Priscila da Costa, que se apresentou como porteira 
do condomínio.” (certidão de fls. 27); b-) Rua Doutor Roberto Fernandes, n. 107, 
Casa 03, Jardim Palmira, Guarulhos/SP- CEP: 07076-070 (no endereço da deve-
dora constante no registro aquisitivo), tendo o escrevente notificador certificado 
haver obtido informações no local que: “...a destinatária mudou-se do endereço 
indicado, para local incerto e não sabido. Conforme informações prestadas pela 
Sra. Simone, que se apresentou como atual moradora do imóvel.” (certidão de fls. 
18). Diante desse quadro,a credora exequente requereu a intimação por edital 
da devedora: CLEUSA DE SOUZA BATISTA, 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 procura-
dor encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certifica-
do 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, con-
tado o prazo para purgação da mora da data da ultima publicação do edital. Foi 
deferida a intimação por edital, pelo despacho de fls. 32/34. Assim, pelo presente, 
fica a referida fiduciante (CLEUSA DE SOUZA BATISTA), intimada 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 30/09/2018 perfazia o valor de R$ 21.889,48 (vinte e um mil 
reais, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos), corresponde 
ao principal (prestações até hoje vencidas) e seus encargos contratualmente con-
vencionados, 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 despesas ocorridas com o procedimento executório adminis-
trativo. 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. Guarulhos, 01 de outubro 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.
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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 
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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-
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sociedade nos conhece, naquilo que 
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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 
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A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz
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palavras cruzadas diretas
www.coquetel.com.br                                                    REVISTAS COqUETEL 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 MAI.
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21 jUN.
21 jUL.

22 jUL.
22 AGO.

23 AGO.
22 SET.
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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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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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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.

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.
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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: Tudo tende a fi car um pouco esquisito neste dia, 
porém você irá sentir bastante alegria neste dia. A sorte 
não será um elemento favorável para você.

TOURO: Tente prosseguir com calma e dando total 
atenção nas coisas que são de fato muito importantes 
neste dia. 

GÊMEOS: Em Marte as coisas podem fi car mais complica-
das do que você esperava para esta sua jornada. Tende a 
facilitar as suas tendências para valorizar a comunicação.

CÂNCER: Caso você procure abrigo no ombro de alguns 
familiares, poderá encontrar um melhor sentido para você, 
o planeta Marte facilitará as coisas. 

LEÃO: Alguns indivíduos que compõe o corpo de pessoas 
mais próximas irão fazer com que você encontre mais 
valor nas suas ações. 

VIRGEM: O teu signo encontrará muito mais conforto nes-
te dia para a sua constelação e assim fi car mais a vontade. 
Virá algumas indicações para um caminho saudável.

FOTO: DIVULGAÇÃO/ACE

DA REDAÇÃO - A ACE-Guarulhos 
anunciou na noite da última 
quinta-feira (25), as melhores 
empresas da cidade no último 
ano. A 20ª edição do Prêmio 
Destaque Empresarial apon-
tou Namastê (microempresa), 
Alameda Real (pequeno por-
te), Scuadra (médio porte) e 
Truckvan (grande porte) como 
as empresas que aplicaram as 
melhores práticas na cidade.

O evento aconteceu no Ho-
tel Marriot, no Parque Cecap, 
durante coquetel de negócios 
que contou com show de Pau-
lo Ricardo, ex-vocalista da ban-
da RPM. O cantor apresentou 
canções novas e também tocou 
sucessos de sua antiga banda 
que agitaram o público, como 
“Louras Geladas”, “A Cruz e a 
Espada” e a clássica “Olhar 43”, 
que fechou o show.

“Estou muito feliz. Nunca é 
fácil escolher as melhores, entre 
tantas empresas que se inscre-
vem e apresentam ações po-
sitivas de gestão. Isso é muito 
importante, pois os tempos são 
difíceis para o empresariado. 
E, em mais um grande evento, 

conseguimos reconhecer quem, 
apesar de tudo, consegue man-
ter boas práticas, gerando em-
prego e renda em Guarulhos”, 
comemorou o presidente da 
ACE, William Paneque.

Pelo segundo ano consecu-
tivo, a parceria institucional da 
ACE-Guarulhos com a revista 
Pequenas Empresas & Gran-
des Negócios garantiu ainda 
mais credibilidade ao PDE. 

Esta edição do PDE contou, 
pelo segundo ano, com a ino-
vadora premiação “Compre em 
Guarulhos – A mais popular das 
redes sociais”. Com base na re-

levância de empreendimentos 
do setor de bares, restaurantes 
e entretenimento da cidade nas 
redes sociais, estabelecimentos 
comerciais do setor passaram 
pelo crivo popular em uma en-
quete na página da entidade no 
Facebook. O prêmio foi entre-
gue para a empresa Marechal 
Choperia e Butiquim. “Agrade-
ço à ACE, aos clientes que vo-
taram e aos bares que concor-
reram. Nossa concorrência é só 
aqui, porque na verdade somos 
muito unidos”, comemorou Dal-
ton Horikava, responsável pela 
empresa premiada.

LIBRA: As suas emoções fi carão em um clima mais 
desconcertado neste momento. Alguns problemas de 
ordem podem lhe complicar hoje.

ESCORPIÃO: Tudo aquilo que você vem pensando irá 
corroborar para que não consiga aumentar o seu senso 
crítico. 

SAGITÁRIO: Com refl exões diferenciadas você irá carregar 
uma forte alegria dentro do seu coração, só pense em 
coisas boas para dentro do seu coração.

CAPRICÓRNIO: Mostrará que não está tão preparada para 
fazer uma distinção clara de prioridades entre trabalho e 
família, e assim poderá ter confl ito nos seus resultados. 

AQUÁRIO: Tudo pretende fi car exatamente aonde está 
sem muitas alterações, a tranquilidade irá circundar a sua 
vida. 

PEIXES: Muitos dos eventos que atormentam as pessoas 
irão levar você para o caminho do sucesso. Afaste aquelas 
coisas que não irão agregar conhecimento ou avanço.

Prêmio Destaque Empresarial da ACE 
elege Namastê, Alameda Real, Scuadra 
e Truckvan as empresas do ano

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 40

CUM
OCORRENCIA

ANTETR
LTSANTI

ACULTURADA
PIRANIUCL

NBPRISMA
CHAMANER

ADANCASA
NEOGOMOOM

SCARRANCA

CURARRIH
TRESENHA
IIATOD

SÃOBERNARDO

Responsa-
bilidade
Técnica
(abrev.)

(?) Niña,
fenômeno
climático

Cavalo
manhoso
e ordiná-
rio (bras.)

A resposta
corrigida
com "X" 

em provas

Ânion do
sal de

cozinha
(símbolo)

Permane-
ce acesa
nas Olim-

píadas

Modo de 
ver ou con-

siderar
algo (fig.)

(?) de
praia, ha-
bitação de
veraneio

(?)
passant:

"Me (?)",
sucesso

de Marina
Lima

Divisão da
polpa da
tangerina

Oscar
Magrini,

ator
paulista

"Novo",
em "neo-
plasia"

(?)
Marino,

república
europeia

Nem, em
inglês

Obra-
prima de

O último
de Santos 
Dumont foi
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Em pre-
sença de
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costume

Abalado (o estado
de espírito)
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Cobrir de gordura
(?) in peace:
descanse em 
paz, em inglês
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zação",

em OMC

Tipo de
resumo
textual

maior que
a sinopse
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Ramos
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gem (fr.)

2/en. 3/nor. 4/rest. 6/prisma. 8/carranca. 10/aculturada — conturbado. 11/são bernardo.
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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
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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

IMÓVEIS

NEGÓCIOS

Contrata-se

Oportunidade

Dinheiro

Relax

Máquinas

Aluga-se

Sítios e Chácaras

Vende-se

CONTADOR (A)
exp. em Contabilidade 
LR/LP SIMPLES Sistema 
Phoenix -lalur. E-mail 
suporte@contoffi ce.com.br  
Edivaldo.
ANALISTA CONTÁBIL
Exp. escr. tec./cont. roda 
rotina contabil. E-mail 
suporte@contoffi ce.com.br  
Edivaldo.
CORRETORES (AS)
Of.treinamento, veículo, 
comissionamento, ótimo 
local de trabalho.  Tratar 
na Av. Otávio Braga de 
Mesquita, 1559.
TRABALHE EM CASA
C/Internet  Sistema de 
micro franquia. Adquira sua 
independência fi nanceira.  
Ganhe de R$ 500,00 á R$ 
5.000,00 . www.ganho-
semcasa.com.br   Fone:  
2737-7067
COSTUREIRA
C/ experiência em 
consertos diversos. F.: 
98118-1357 c/ Cibele
SERRALHEIRO
C/ exp. em  montagem de 
portão e solda mig. p/ Gua-
rulhos. Enviar Cv. p/ conta-
to@serralheriaescudeiro.
com.br . F.: 3436-8834
MOTO BOY
p/ serviços esporádicos , 
Inicio Imediato. F.: 2421-
6261/ 94034-1287

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

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

www.elasmassagens.com.br

APROVO CRÉDITO
5 Mil a 350 Mil, score 
baixo aumento,  nome sujo 
resolvo,  F.: 4211-1400

RETROESCAVADEIRA
Escav.esteira, Rolo CA 15,  
Caminhão basc., Rolo  peq. 
dinaparc LR 95, Caçamba 
Estac. Fs.: 2486-8586/ 
97138-8449/ 97495-2574

PASSO PONTO
Estética automotiva c/tudo, 
dentro do estacionamento 
Walmart e sams Club de 
Guarulhos c/todos equip. 
de lavagem higienização e 
polimentos 65mil reais. F.  
98703-0146 Cândido
KOMBIS E VANS AGREGO
Ano a partir de 2010. Paga-
-se bem. F:2409-0019. 
Início Imediato SOL MORENA

Mulherão completa liberal 
s/fresc. estilo namoradinha  
At. em Motéis na reg.
cumbica 96167-4860
ANA 21 ANOS
Atend. das 8 as 20hrs. Rua 
Cuevas, 18.  F: 2087-2091

Veri�car Condições
Vitoram Corretora de Seguros

Planos a partir 
de R$ 119,10
De 0 a 18 anos

F. 2409-5992
9500-5000

SAÚDE

Autos

SALA COMERCIAL
Ótima, reformada. Em 
frente a Faculdade de 
Medicina. R$ 630,00 direto 
c/ propr. F:99901-6804
ALUGO APTO CECAP
Cond. Alagoas c/ 2 dorms., 
garagem.  Fone .: 99912-
0368

TERÇA FEIRA É DIA

BANNER

TAPERA GRANDE
1000 m². Ótimo local, R$ 
45 Mil. F: 96314-2035

Contato : (11) 99898 - 4817
‘Jonathan’ <frotas@fcblog.com.br

Estamos agregando 
Cavalo Mecânico para 
início imediato, 
atendemos 100% Sudeste.

SERVIÇOS E TRANSPORTES

VD. CASA
Jd. Munira , 4  Cômodos , 
2 garagem. 2 wc., 86 Mil 
+ Parcelas F.:  2467-0699 
falar c/ Cida
APTO VAGO MACEDO
3 dorms., 1 vaga. R$ 320 
Mil. Facilito Pagto. F.: 
99912-0368.
APTO PRÓX. CARREFOUR
180 Mil (Vago)  2 dorms., 
sala 2 ambs., coz., 1 vaga, 
elevador, port 24hrs. ac. 
Financ./Fgts. F.: 2087-6666/ 
99854-6887
APTO. LADO SHOPING MAIA 
210 Mil (Vago) Ref. O , 
2 dorms., sla. 2 ambs c/ 
sacada, 1 vaga , rico em 
armários A/c Financ./Fgts. 
F.: 2087-6666/ 99854-6887
APTO. PICANÇO
2 dormitórios, 01 vaga, 
sacada  R$ 220 Mil.  Ac. 
fi nanc.  F. 2451-6511 / 
97303-8610
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
CASA PQ. CONT. I
2 dormitórios, 02 vagas,   
R$ 320 Mil. Aceita fi nanc.  
F. 2451-6511 / 97303-8610

/jornalfolhametro

ALUGA CASA COMERCIAL 
Locação c/ 11 salas, ideal p/ 
clinica Rua Darci Varga, 276 
Centro Guarulhos  
Fs.: 2422-5666/99939-0246 

ALUGA 
Salas  Comercias na região 
Central de Guarulhos 
F.: 2422-5666.

VENDA DE TERRENO
Terreno 2.200 m² para 
galpão parcelado 50% saldo
24 parcelas R$ 600 Mil
F.:95586-7732 /99621-0426

TERRENO PRÓX.
Stela Maris 570,00M² , 
(Frente p/ 2 Ruas ) R$ 
450.Mil   F. 2451-6511 / 
97303-8610
CASA RENDA PICANÇO
5 casas, ótimo acabamen-
to. Terreno 10 x 30  R$ 
480 Mil  F. 2451-6511 / 
97303-8610

SPACEFOX/ 08
mec., completo, troco/
fi nanc.. F.: 2464-0144
VOYAGE/ 11
Mec., compl. - ar, troco/ fi n. 
F.: 2464-0144
SPACEFOX /08
Mec., compl., troco/ fi nanc. 
F.: 2464-0144
TUCSON /06
Aut., comp., couro, troco/
fi nanc. F.: 2464-0144
CIVIC / 06
Aut., compl., couro, troco/
fi nanci. F.: 2464-0144

ANUNCIE AQUI
97380-7685

94745-7749
5583-2905

MASSAGEM COMPLETA
60 a 120 próximo ao Upa 
São João F. 94367-2615/ 
94952-7061 whats, ac. 
cartões. Atend. 24Hrs.
CAMILA  COROA
Local discreto , R$ 100,00 
próx. Aeroporto F. 96659-
5939 whatsap.

CHÁCARAS
A partir de 1000m² à 7KM 
do Aeroporto de Guarulhos,  
a vista 35 mil ou 10 mil de 
entr + parcelas  (11) 95875 
- 9813 Whats c/ Raul.
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

GALPÃO CUMBICA 600Mts²
ao Lado Rod. Dutra . F. : 
99912-0368
ALUGO OU VENDO APTO
Centro c/ 3 dorms., 3 
vagas de garagem.  F.: 
99912-0368
GALPÃO INDUSTRIAL
em Bonsucesso  Área total 
- 1.200,00m²  A.construída 
- 1.000,00m²  Energia - 
trifásico. F. 99912-0368
APTO CENTRO MOB.
Dorms.,c/ sacada e 1 
garagem  F.: 99762-2777 
whats. c/ propr.

Guarulhos terá Bienal do Livro em novembro
DA REDAÇÃO - A Bienal do Li-
vro de Guarulhos deve acon-
tecer do dia 30 de novembro 
a 09 de dezembro, no Parque 
Linear Transguarulhense, 
localizado na avenida Trans-
guarulhense, no Parque Con-
tinental, conforme publicado 
na sexta-feira (26) no Diário 
Ofi cial da cidade. O evento - 
gratuito e aberto a pessoas de 
todas as idades -  deve aconte-
cer de segunda-feira a sexta-
-feira, das 8h às 22h e sábados 
e domingos, das 10h às 22h.

Neste ano o evento apre-
senta o tema “Páginas que Co-

nectam”. Além de proporcio-
nar a aproximação do público 
com os autores, a Bienal do Li-
vro de Guarulhos receberá im-
portantes nomes da produção 
literária brasileira, oferecendo 
literatura de qualidade, imer-
sas em palestras, artes cênicas, 
contação de histórias, ofi cinas 
e performances. 

A Bienal contará com 
aproximadamente 50 estan-
des, oferecidos às editoras, 
que além de lançamentos 
também apresentarão gran-
des obras literárias brasilei-
ras e mundiais para o público 

infanto-juvenil e adulto.
Os professores da Rede 

Municipal receberão o Credi-
Livro no valor de R$ 150,00, 
ação que incentiva a amplia-
ção de acervo pessoal. Duran-
te os 10 dias de evento, cerca 
de 20 mil alunos da Rede Mu-
nicipal são esperados.

O evento, a Bienal do Li-
vro de Guarulhos – Páginas 
que Conectam, terá apoio da 
Câmara Brasileira do Livro 
(CBL) e da Associação Guaru-
lhense de Letras (AGL).

Só neste ano, duas feiras 
do livro já aconteceram na ci-

dade. A mais recente foi em 
setembro, no campus da Es-
cola de Filosofi a, Letras e Ci-
ências Humanas da Univer-
sidade Federal de São Paulo 
(Unifesp). Já em março, a Pre-

feitura de Guarulhos em par-
ceria com o projeto Livros na 
Cidade realizou pela primeira 
vez uma Feira de Livros no 
calçadão da Rua Dom Pedro 
II, no centro da cidade.

FOTO: DIVULGAÇÃO



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

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

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

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

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

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

LEANDRO JORGE 
BITTENCOURT CANO

Ponto 
de Vista

Terça-feira 30 de outubro de 201812

ÂNCORA
Imóveis S/S Ltda.
Administração de Imóveis, planejamento de vendas

Advocacia e Assessoria Imobiliária WWW. ANCORAIMOVEIS.COM.BR     RUA LUIZ FACCINI, 142 - CENTRO - GUARULHOS - SP
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ALUGA

2408-3955

VENDA
ASSOBRADADO CASAS APARTAMENTOS APARTAMENTOS APARTAMENTOS SOBRADOS

VL.  FLÓRIDA – Rua João 
Romano – casa 03 – 1 DORM, 
COZ, WC E LAVANDERIA. 
R$ 350,00.

VL.  BARROS  –  Rua  Dor is 
Guimarães – casa 01 – 1 DORM, 
SALA, COZ, WC E LAVANDERIA. 
R$ 650,00.

VL. ITAPOAN – Rua Barra Mansa
 casa 02 - 1 DORM, SALA, COZ, 
WC, LAVANDERIA E 1 VAGA 
DE GARAGEM. R$ 600,00.

PIMENTAS  – Rua Estevam 
Tavares – casa 03 – 1 DORM, 
COZ, WC, LAVANDERIA E 1 
VAGA DE GARAGEM. R$ 570,00

ASSOBRADADO 

VL. FLÓRIDA – Av. Comendador 
Wilson Talarico – casa 02 - 1 DORM, 
SALA, COZ, WC E LAVANDERIA. 
R$ 700,00.

JD. IPORANGA – Rua Dr. Osires 
Mario Guida – 2 DORMS, SALA, 
COZ, WC, LAVANDERIA E 1 VAGA 
DE GARAGEM. R$ 900,00.

GOPOÚVA – Rua José Mauricio 
de Oliveira - baixos - 1 DORM, SALA, 
COZ, WC, LAVANDERIA E 1 VAGA 
DE GARAGEM. R$ 900,00.

VL. BARROS – Rua Águas Limpas 
2 DORMS, SALA, COZ, WC, 
LAVANDERIA E 1 VAGA DE 
GARAGEM. R$ 1.150,00.

ASSOBRADADO – JD. ACACIO 
Rua Clesia Lelis da Silva – casa 02 
02 DORMS, SALA, COZ, WC E 
LAVANDERIA. R$ 700,00.

ASSOBRADADO – PONTE GRANDE 
Rua Soldado Benedito Esteves da Silva 
casa 01 – 2 DORMS, SALA, COZ, WC 
E LAVANDERIA R$ 750,00.

RES. PQ. CUMBICA – Rua 
Jackson do Pandeiro – 2 
DORMS, SALA, COZ, WC, 
LAVANDERIA E 1 VAGA DE 
GARAGEM. R$ 1.000,00.

GOPOÚVA – Av. Emilio Ribas 
2 DORMS, SALA, COZ, 2 WC’S, 
LAVANDERIA E 2 VAGAS DE 
GARAGEM. R$ 1.500,00.

VL.  BARROS  –  Rua Caravari 
casa 03 – fundos – 1 DORM, SALA, 
COZ, WC, LAVANDERIA E QUINTAL. 
R$ 650,00.

JD. STA. BARBARA – Rua Hélio Arrelaro 
2 DORMS, SALA, COZ, 2 WC’S, 
LAVANDERIA  E  1  VAGA  DE 
GARAGEM. R$ 1.100,00.

APARTAMENTOS 

CENTRO – Rua Arminda de Lima 
2 DORMS, SALA, COZ, WC, 
LAVANDERIA, SACADA, 1 DORM 
C/ WC NOS FUNDOS E 2 VAGAS 
DE GARAGEM. R$ 1.600,00

ITAPEGICA – Rua Argentina 
3 DORMS, SALA C/ 2 AMB, 
COZ, 2 WC’S, LAVANDERIA E 
2 VAGAS DE GARAGEM. 
R$ 1.500,00.

VL.  BARROS  –  Rua Inglaterra 
3 DORMS (1 SUÍTE), SALA C/ 2 AMB, 
COZ, WC, LAVABO, LAVANDERIA E 
2 VAGAS DE GARAGEM. R$ 1.900,00.

CIDADE MAIA – Rua Máximo Gonçalves 
2 DORMS, SALA C/ 2 AMB, COZ, 
DESPENSA, WC, LAVADO, QUINTAL 
C/  GRAMADO E 4  VAGAS DE 
G A R A G E M .  R $  3 . 0 0 0 , 0 0 .

KITSNETS Centro – Cond. Monte 
Carlo Rua Cerqueira César 
1 dorm e wc. R$ 430,00 à 
R$ 650,00 + cond.

C O N D .  R E S .  S T A .  M E N A 
JD. STA. MENA – Rua Dom Macedo 
da Costa – 1 DORM, SALA, COZ, 
WC, LAVANDERIA E 1 VAGA DE 
GARAGEM. R$ 700,00 + COND.

Cond. Sta. Catarina – Pq. Cecap
Rua rubens henrique picchi 
2  dorms,  sala,  coz,  wc, 
Lavander ia  e  1  vaga de 
Garagem. R$ 850,00 + cond

Ed.  Guaratuba  –  Vl . Augusta 
Av. Pres. Humberto de alencar castelo 
Branco – 3 dorms, sala c/ 2 amb., 
Coz planejada, 2 wc’s, Lavanderia e 
1 vaga de garagem. R$ 900,00 + cond.

COND.  FOREVER –  VL.  BARROS 
Rua Senhora do Porto – 2 DORMS 
( 1  S U Í T E ) ,  S A L A ,  C O Z ,  W C, 
LAVANDERIA E 1 VAGA DE GARAGEM. 
R$ 1.100,00 + COND.

PQ. CONTINENTAL II – Av. Maria 
Gebin de Moraes – 2 DORMS, 
SALA, COZ, 2 WC’S, LAVANDERIA 
E 2 VAGAS DE GARAGEM. 
R$ 1.300,00.

VL. BARROS – Rua Aparecida 
de Goiânia – 03 DORMS, SALA, 
COZ, 2 WC’S, LAVANDERIA 
E 6 VAGAS DE GARAGEM. 
R$ 1.400,00

JD. STA. CECILIA – Av. Nova 
América - 2 DORMS, SALA, 
COZ, COPA, WC, LAVANDEIRA 
E 1 VAGA DE GARAGEM. 
R$ 1.700,00.

VL. GALVÃO – Rua Artur Rodrigues 
de Alcântara – 2 DORMS, SALA, 
COZ, WC, LAVABO, LAVANDERIA, 
CHURRASQUEIRA E 2 VAGAS DE 
G A R AG E M .  R $  1 . 3 0 0 , 0 0 .

SALAS COMERCIAIS 

Cond. Pateo Dona Tecla – Jd. Flor da 
Montanha – Rua Dona Tecla 2 dorms 
(1 suíte), sala, coz Americana, wc, 
lavanderia, Sacada gourmet e 1 vaga 
de Garagem. R$ 1.100,00 + cond.

RES. CHAMPS ELYSÉES – MACEDO 
Rua Alberto Hinoto Bento – 2 DORMS 
(1  SUÍTE),  SALA,  COZ,  WC, 
LAVANDERIA, SACADA E 1 VAGA 
DE GARAGEM. R$ 1.250,00 + COND.

C O N D .  M A N H AT TA N  –  G O P O Ú VA 
Rua Dr. José Mauricio de Oliveira – 2 DORMS, 
SALA, COZ, WC, LAVANDERIA E 1 VAGA 
DE GARAGEM. R$ 1.200,00 + COND.

COND. SQUARE - MACEDO – Rua Francisco 
Rodrigo Gasques – 3 DORMS (1 SUÍTE), 
SALA C/ 2 AMB, COZ, LAVABO, 2 WC’S, 
SACADA, 1 DORM DE EMPREG., LAVANDERIA 
E 2 VAGAS DE GARAGEM. R$ 2.300,00 + COND.

COND. NOVA GUARULHOS – CENTRO 
Av. Estilac Leal – 2 DORMS, SALA, 
COZ, 2 WC’S, LAVANDERIA E 1 
VAGA DE GARAGEM. R$ 1.300,00 
+ COND.

ED. MAIA – PQ. RENATO MAIA 
Av. Doutor Renato de Andrade Maia 
2 DORMS, SALA, COZ, WC, 
LAVANDERIA E DEPÓSITO. 
R $  1 . 5 0 0 , 0 0  +  C O N D .

COND. MONTE LIBANO – CENTRO 
Rua Sold. Brasilio Pinto de Almeida 
4 DORMS (2 SUÍTES), SALA, COZ 
PLANEJADA, 2 WC’S, LAVANDERIA, 
SACADA E 3 VAGAS DE GARAGEM. 
R $  2 . 5 0 0 , 0 0  +  C O N D 

Ed. Mercure - Centro Rua Barão de 
Mauá – possui área de 40m² c/ 2 salas, 
recepção c/ wc e 1 vaga de garagem. 
R$ 1.300,00 + cond.

CENTRO 
Rua Dr Ângelo de Vita 
Rua Dr. Ramos de Azevedo 
Rua Dom Pedro II 
Rua Arturo Fogoso Nieves 
Rua Luiz Gama.

BAIRRO 
Av. Emilio Ribas (Edifício Dubai) 
Av. Tiradentes 
Av. Salgado Filho 
Av. Armando Bei 
 

SALÕES CENTRO 
Rua Cerqueira César 
Rua João Gonçalves 
Rua Luiz Faccini  - Av. Paulo Faccini.

SALÃO COMERCIAL – JD. PRES. 
DUTRA – Av. Papa João Paulo I 
Possui Área de 250m² - R$ 3.500,00.

S A L Ã O  C O M E R C I A L  –  C E N T R O 
Rua Sete de Setembro – ÁREA TOTAL 
DE  746,05M²  -  TÉRREO  C/  327,30M² 
C/ 2 WC’S E COZ, 1º ANDAR C/ 327,30M² 
C/ 2 WC’S E SUBSOLO C/ 91,45M². R$ 27.000,00.

SALÕES BAIRRO 
Rua São Judas Tadeu 
Av. Monteiro Lobato 
Rua Mogi das Cruzes 
Rua Sold. Romeu Cocco.

IMÓVEIS COMERCIAIS

K I T  N E T  –  C E N T RO 
R$ 160.000,00, REF: “3328”.

PQ. RENATO MAIA – 02 DORMS, 
01 VAGA, R$ 210.000,00, 
REF: “2896”. 

ITAPEGICA – 02 DORMS, 01 VAGA, 
R$ 210.000,00, COND. R$ 150,00, 
REF: “3105”.

 
COND. ESSENCE - JD. ZAÍRA 
03 DORMS (01 SUÍTE), 02 VAGAS, 
R$ 480.000,00, REF: “3248”.

VL. CAMARGOS – 77 M² - 
03 DORMS (01 SUÍTE), 01 VAGA, 
R$ 320.000,00, REF: “3270”.

 
COND. SUPERA – 86 M², 03 DORMS 
( 0 1  S U Í T E ) ,  0 2  V A G A S , 
R$ 560.000,00, REF: “3268”.

BOM CLIMA – 02 DORMS, 
01 VAGA, LAZER COMPLETO, 
R$ 235.000,00, REF: “3287”

M O B I L I A D O  –  0 1  D O R M , 
01 VAGA, AR-CONDICIONADO, 
SACADA, R$ 225.000,00, REF: “3286”.

GOPOÚVA – 03 DORMS (01 SUÍTE), 
02  VAGAS,  R$  340 .000 ,00 , 
REF: “3311”.

GOPOÚVA – 02 DORMS (01 SUÍTE), 
0 1  VAG A ,  R $  2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 , 
REF: “3379”.

COND. SUPERA – 128 M² 
03 SUÍTES, SALA 02 AMBS 
C/ SACADA GOURMET, 
03 VAGAS, R$ 710.000,00, 
REF: “3170”.

OPORTUNIDADE – COND. HELBOR 
CARPE DIEM – 116 M², 03 DORMS 
(01 SUÍTE), SALA 02 AMBIENTES 
C/ SACADA GOURMET, 02 VAGAS, 
R$ 650.000,00, REF: “2983”.

 
PQ. CECAP – COND. ALAGOAS 
R$ 212.000,00, REF: “3353”.

J D .  P A R A V E N T I 
02 DORMS, 01 VAGA, 
R$ 210.000,00, REF: “3029”

COND. PIAZZA DELLA FONTANA 
G O P O Ú VA  –  0 3  D O R M S 
(01 SUÍTE), SALA C/ SACADA, 
01 VAGA, R$ 330 .000 ,00 , 
REF: “3100”.

JD. DAS FLORES – MACEDO 
03 DORMS (01 SUÍTE), 
SALA 02 AMBS C/ SACADA, 
L A Z E R  C O M P L E T O , 
R$ 320.000,00, REF: “3181”.

C E N T R O  –  0 3  D O R M S 
(01 SUÍTE), SALA 02 AMBS 
C/ SACADA, 01 VAGA, LAZER 
COMPLETO. R$ 320.000,00, 
REF: “1733”.

V L .  A U G U S TA  –  0 3 D O R M S 
(01 SUÍTE) SALA 02 AMBIENTES, 
C O Z I N H A ,  0 1  V A G A , 
R$ 285.000,00, REF: “2948”.

JD. STA CLARA – 03 DORMS, 
SALA 02 AMBS, COZINHA, 
WC, 01 VAGA, R$ 258.000,00, 
REF: “3062”.

JD. ALIANÇA – 03 SUÍTES, 
CLOSET,  04  VAGAS, 
R$ 6000.000,00, REF: “3269”.

VL. MOREIRA – 02 DORMS, 
190 M² DE TERRENO, 
R$ 330.000,00, REF: “3259”

 
S O B R A D O   C O M L 
RUA CLAUDINO BARBOSA 
MACEDO – R$ 450.000,00, 
REF: “3362”

SOBRADO COML 
AV. DR. RENATO DE ANDRADE MAIA 
03 DORMS (02 SUÍTES), SALA 
02 AMBS, COZINHA, 03 VAGAS, 
R$ 640.000,00, REF: “2359”.

COND. SOIMCO – CENTRO – Rua 
Capitão Teófilo – 3 DORMS, SALA, 
COZ, 2 WC’S, LAVANDERIA E 1 VAGA 
DE GARAGEM. R$ 1.000,00 + COND.

NOVO  –  VL. PARAÍSO 
02 DORMS, 01 VAGA, 
R$ 200.000,00, REF: “3101”.

COND. EVERY DAY  – 80 M² 
03 DORMS (01 SUÍTE), 02 VAGAS, 
R$ 520.000,00, REF: “3200”

C O N D .  P Q .  D O  S O L 
PONTE GRANDE – 03 DORMS 
( 0 1  S U Í T E ) ,  0 1  VAG A , 
R$ 340.000,00, REF: “3152”.

 
ED. FLAMBOYANT -   89  M², 
MOBILIADO, 03 DORMS (01 SUÍTE), 
01 VAGA, DEPÓSITO, R$ 480.000,00, 
REF: “3186”.

VL. FÁTIMA – 66M², 02 DORMS 
(01SUÍTE), 01 VAGA, R$ 258.000,00, 
REF: “3088”.

C O N D .  M A I S O N  V E R D E  M A I A 
130 M², 03 DORMS (02 SUÍTES), 
S A L A  0 2  A M B S  C /  S A C A D A 
GOURMET,  02  VAGAS,  LAZER 
COMPLETO. R$ 790.000,00, REF: “1117”.

VL. ROSÁLIA – 80M² - 02 DORMS, 
SL 02 AMBS, COZ, WC, 01 VAGA, 
R$ 230.000,00, REF: “3377”.

C O N D .  V I A N A  –  V L .  R I O 
03 DORMS (01 SUÍTE), 02 VAGAS, 
R$ 540.000,00, REF: “3271”.

I N O C O O P  -   R E F O R M A D O 
03 DORMS (01 SUÍTE), SALA E 
COZINHA AMPLA, CHURRASQUEIRA, 
01 VAGA, R$ 330.000,00, REF: “3308”.

SOBRADOS

JD. AMÉRICA/BELA VISTA 
0 2  D O R M S ,  0 1  VA G A , 
R$ 270.000,00, REF: “3289”.

L I N D O  –  J D .  S T A .  C L A R A 
03 DORMS (01 SUÍTE COM HIDRO), 
0 8  VA G A S ,  R $  5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , 
REF: “1623”.

Ó T I M O  S O B R A D O 
JD. PARAVENTI – 04 DORMS, 
S A L A ,  C O Z I N H A ,  C O PA , 
WC, 02 VAGAS, R$ 450.000,00, 
REF: “2903”.

IMÓVEIS COMERCIAIS

 
S A L A  C O M E R C I A L 
CENTER II – CENTRO -  32 M², 
R$ 250.000,00, REF: “2639”.

GALPÃO – JD. MARIA DIRCE 
PRÓX. ROD. DUTRA – TERRENO 
280 M² E 350 M² ÁREA CONSTRUÍDA, 
R$ 450.000,00, REF: “021”.

G A L P Ã O  –  C U M B I C A 
TERRENO DE 5.580 M² E ÁREA 
CONSTRUÍDA DE 3.582 M², 
REF: “3240”.

GALPÃO – MACEDO 
600 M² - R$ 850.000,00, 
REF: “3372”.

TERRENO 
T E R R E N O  C O M L 
VL. AUGUSTA – AV. GUARULHOS, 
PRÓX. SUPER. LOPES - 1.500 M² - 
R$ 4.700.000,00, REF: “3064”.

T E R R E N O  C O M L  –  6 X 2 2 
RUA NOSSA SENHORA MÃE DOS 
HOMENS -  R$  430.000,00, 
REF: “3242”.

T E R R E N O  –  2 0 X 4 2 
JD. SÃO JOÃO – R$ 500.000,00, 
REF: “3354”.

CASAS APARTAMENTO APARTAMENTOS APARTAMENTOS SOBRADOS

SOBRADO/ASSOBRADADO

SOBRADO/ASSOBRADADO

APARTAMENTO

SALAS COMERCIAIS

IMÓVEIS COMERCIAIS

TÉRREA

IMÓVEIS COMERCIAIS

TERRENOS

JD. ROSA DE FRANÇA – Av. 
José Antônio Cabral – Casa 02 - 1 
DORM, COZ, WC, LAVANDERIA E 

1 VAGA DE GARAGEM. 
R$ 600,00.

MOBILIADO – PICANÇO – 01 

DORMITÓRIO, 01 VAGA, 

R$ 225.000,00, REF: “3286”.

JD. AMÉRICA/BELA VISTA – 02 
DORMITÓRIOS, 01 VAGA, 

R$ 250.000,00, REF: “3289”.

GOPOÚVA – Rua do Correio - 
Fundos – 2 DORMS, SALA, COZ, 

2 WC’S E LAVANDERIA.
 R$ 1.100,00.

GOPOÚVA – Rua Cônego 
Valadão – 2 DORMS, SALA, COZ, 
WC, LAVANDERIA E 1 VAGA DE 
GARAGEM. R$ 950,00 + COND.

JD. STA. BARBARA – Av. Santa 
Barbara – 1 DORM, SALA, COZ, 

WC, LAVANDERIA E 2 VAGAS DE 
GARAGEM. R$ 650,00. 

CENTRO – COND. EVERY 
DAY - 03 DORMS (01 SUÍTE), 02 

VAGAS, R$ 520.000,00, 
REF: “3200”.

PICANÇO – 02 DORMS (01 SUÍTE), 
COZINHA AMERICADA, CHURRAS-

QUEIRA, 02 VAGAS, 
R$ 420.000,00, REF: “3441”.

JD. AMÉRICA – Rua José Lins do 
Rego – 2 DORMS, SALA, COZ, 2 
WC’S, LAVANDERIA, SACADA E 

1 VAGA DE GARAGEM. 
R$ 1.100,00.

COND. SOIMCO – CENTRO 
– Rua Capitão Teófilo – 3 

DORMS, SALA, COZ, 2 WC’S, 
LAVANDERIA E 1 VAGA DE 

GARAGEM. R$ 1.000,00 + COND.

PQ. SÃO MIGUEL – Rua Estevam 
Tavares – Casa 01 – 1 DORM, 

SALA, COZ, WC, LAVANDERIA E 
1 VAGA DE GARAGEM. 

R$ 670,00.

GOPOÚVA – 02 DORMS, 01 
VAGA, LAZER COMPLETO, 
R$ 220.000,00, REF: “2073”.

GOPOÚVA – 62 M² - 02 DROMS, 

SALA COM SACADA, 01 VAGA, 

R$ 220.000,00, REF: “3512”.

COND. VIANA – 03 DORMS 
(01 SUÍTE), 02 VAGAS, LAZER 
COMPLETO, R$ 475.000,00, 

REF: “3534”.
PQ. CONTINENTAL II – Rua 
Maria Gebin de Moraes – 2 

DORMS, SALA, COZ, 2 WC’S, 
LAVANDERIA E 2 VAGAS DE 

GARAGEM. R$ 1.300,00.

COND. RES. AMÉRICAS – JD. BOM 
CLIMA – Rua Araruna – 3 DORMS, 

SALA, COZ, WC, LAVANDERIA, 
SACADA E 1 VAGA DE GARAGEM. 

R$ 1.150,00 + COND.

JD. AMÉRICA – Rua José Lins 
do Rego – 1 DORM, SALA, 
COZ, WC E LAVANDERIA.

 R$ 700,00.

PQ. CECAP – 02 DORMS, 
COPA,  01 VAGA, 

R$ 240.000,00, 
REF: “2596”.

COCAIA - 70 M² - 01 DORMS, 
ELEVADOR, 01 VAGA, 

R$ 225.000,00, 
REF: “3504”.

ÓTIMO SOBRADO – JD. PARA-
VENTI – 04 DORMS, SALA, CO-
ZINHA, COPA, WC, 02 VAGAS, 

R$ 450.000,00, REF: “2903”.
JD. TOSCANA – Rua Manoel 

Alves Canto – 3 DORMS, SALA, 
COZ, 2 WC’S, LAVANDERIA E 2 

VAGAS DE GARAGEM. 
R$ 1.450,00.

COND. NOVA GUARULHOS – 
CENTRO – Av. Estilac Leal – 2 
DORMS, SALA, COZ, 2 WC’S, 

LAVANDERIA E 1 VAGA DE 
GARAGEM. R$ 1.250,00 + COND.

VL. ENDRES – Rua Endres 
- Casa 04 – 1 DORM, SALA, 
COZ, WC E LAVANDERIA. 

R$ 750,00.

VL. ROSÁLIA – 96 M², 03 DOR-
MS (01 SUÍTE), 02 SACADAS, 02 

VAGAS, DEPÓSITO, 
R$ 400.000,00, REF: “3428”.

CIDADE MAIA – 02 DORMS, 02 
VAGAS, (PODENDO AMPLIAR 
P/03), QUARTO NOS FUNDOS, 

R$ 480.000,00, REF: “3511”.

PRÓX. AV. DR. TIMÓTEO PEN-
TEADO – COM ELEVADOR, 01 

VAGA, R$ 212.000,00, 
REF: “3442”.

COMERCIAL - ITAPEGICA – Rua 
Argentina - 3 DORMS, SALA C/ 2 

AMB, COZ, 2 WC’S, LAVANDERIA 
E 2 VAGAS DE GARAGEM. 

R$ 1.500,00.

COND. HELBOR ENJOY – 
GOPOÚVA – Rua das Palmeiras – 
2 DORMS (1 SUÍTE), SALA, COZ, 

WC, LAVANDERIA, SACADA 
E 1 VAGA DE GARAGEM. R$ 

1.300,00 + COND.

JD. PINHAL – Av. Avelino 
Alves Machado – Fundos – 1 
DORM, SALA, COZ, WC E 
LAVANDERIA. R$ 800,00.

CENTRO 70 M²– 02 DORMS, 
SACADA, SANCA, 01 VAGA,
 R$ 310.000,00, REF: “1903”.

CENTRO – Rua Arturo Fogoso 
Nieves – 2 DORMS, SALA, COZ, 
2 WC’S, SÓTÃO, LAVANDERIA E 

2 VAGAS DE GARAGEM. 
R$ 1.500,00.

ED. MAIA – PQ. RENATO MAIA 
– Av. Dr. Renato de Andrade Maia 

– 2 DORMS, SALA, COZ, WC, 
LAVANDERIA, DEPÓSITO E 1 

VAGA DE GARAGEM. 
R$ 1.500,00 + COND.

JD. IPORANGA – Rua Dr. 
Osires Mario Guida – 2 DORMS, 
SALA, COZ, WC, LAVANDERIA 

COLETIVA E 1 VAGA DE 
GARAGEM. R$ 900,00.

COND. ESSENCE 86 M²– 03 
DORMS (01 SUÍTE), DEPÓSITO, 

02 VAGAS, R$ 600.000,00, 
REF: “3521”.

ASSOBRADADO – CENTRO – 
Rua Carlos Augusto Bresser – 3 
DORMS (1 SUÍTE), SALA, COZ, 
WC, LAVANDERIA E 1 VAGA DE 

GARAGEM. R$ 1.500,00

COND. ESSENCE GUARULHOS – 
JD. ZAIRA – Rua Dr. Miguel Vieira 
Ferreira – 2 DORMS (1 SUÍTE), 

SALA, COZ, WC, LAVANDERIA E 2 
VAGAS DE GARAGEM. 
R$ 1.550,00 + COND. 

JD. AMÉRICA – Rua Graciliano 
Ramos - 3 DORMS SENDO 1 

DORM NOS FUNDOS, SALA, COZ, 
WC, LAVANDERIA E 2 VAGAS DE 

GARAGEM. R$ 1.100,00.

KIT NET – CENTRO – 
R$ 150.000,00, 

REF: “2485”.

VILA ROSÁLIA 76 M²– 03 
DORMS (01 SUÍTE), 02 
VAGAS, R$ 390.000,00, 

REF: “1737”.

CIDADE MAIA – Rua Máximo 
Gonçalves – 2 DORMS, SALA C/ 2 

AMB, COZ, DESPENSA, WC, LAVABO, 
LAVANDERIA, QUINTAL C/ GRAMADO 

E 4 VAGAS DE GARAGEM. 
R$ 3.000,00.

JD. BELA VISTA – Rua Ipauçu – 2 
DORMS (1 SUÍTE), SALA, COZ, 2 

WC’S, LAVANDERIA, SÓTÃO, ÁREA 
C/ CHURRASQUEIRA E 2 VAGAS 

DE GARAGEM. R$ 1.600,00.

VL. ROSÁLIA – 80M² - 02 
DORMS, SL 02 AMBS, COZ, 

WC, 01 VAGA, R$ 270.000,00, 
REF: “3377”.VL. RIO – 02 DORMS, 

01 VAGA, R$ 220.000,00, 
REF: “3430”.

GALPÃO – JD. MARIA DIRCE – 
PRÓX. ROD. DUTRA – TERRENO 
280 M² E 350 M² ÁREA CONSTRUÍ-

DA, R$ 450.000,00, REF: “021”.

SALA COMERCIAL – CENTER 
II – CENTRO -  32 M², 

R$ 250.000,00, REF: “2639”.
CENTRO – Rua Dr Ângelo de Vita 

– Rua Dr. Ramos de Azevedo – 
Rua Dom Pedro II – Rua Arturo 

Fogoso Nieves – Rua Luiz Gama – 
Av. Esperança

GOPOÚVA – Rua Itapegica – 02 
DORMS, 2 SALAS, COZ, WC, 
LAVANDERIA, 1 DORM C/ WC 
NOS FUNDOS E 4 VAGAS DE 

GARAGEM. R$ 1.700,00.
NOVO – PIMENTAS – 50 
M², 02 DORMS, 01 VAGA, 

R$ 170.000,00, 
REF: “1734”.

VL. AUGUSTA – 01 DORM, 
SALA, COZINHA, WC E 01 

VAGA. R$ 160.000,00, 
REF: “177”.

GALPÃO – CUMBICA – 
TERRENO DE 5.580 M² E ÁREA 

CONSTRUÍDA DE 3.582 M², 
REF: “3240”.

SOBRADO COML – AV. DR. 
RENATO DE ANDRADE MAIA – 

03 DORMS (02 SUÍTES), SALA 02 
AMBS, COZINHA, 03 VAGAS, 
R$ 570.000,00, REF: “2359”.

BAIRRO – Av. Emilio 
Ribas (Edifício Dubai) - Av. 

Tiradentes – Av. Salgado Filho 
- Av. Armando Bei. 

PICANÇO – Rua Antonieta – 2 
DORMS, SALA, COZ, WC, 
LAVANDERIA E 1 VAGA DE 

GARAGEM. R$ 650,00 + COND.

ED. MAÍRA – TORRES TIBAGY 
– Rua Juvenal Leite – 2 DORMS, 
SALA, COZ, WC, LAVANDERIA E 

1 VAGA DE GARAGEM. 
R$ 750,00 + COND.

MOBILIADO – INOCOOP 
– 02 DORMS, 01 VAGA, 

R$ 200.000,00, 
REF: “3464”.

OPORTUNIDADE 
JD. STA CLARA – 03 

DORMS, SALA 02 AMBS, 
COZINHA, WC, 01 VAGA, 

R$ 258.000,00, 
REF: “3062”.

JD. OTAWA – Rua Falcões – 2 
DORMS, SALA, COZ, 2 WC’S, 

LAVANDERIA E 1 VAGA DE 
GARAGEM. R$ 800,00.

VL. ALZIRA – Av. Maria Ricci 
Perrota – 2 DORMS, SALA, COZ, 
WC, LAVANDERIA E 1 VAGA DE 
GARAGEM. R$ 800,00 + COND.

SALÃO COMERCIAL – CENTRO – Rua 
Sete de Setembro – ÁREA TOTAL DE 
746,05M² - TÉRREO C/ 327,30M² C/ 2 
WC’S E COZ, 1º ANDAR C/ 327,30M² 
C/ 2 WC’S E SUBSOLO C/ 91,45M².

R$ 27.000,00.

RES. PQ. CUMBICA – Rua 
Dilermano Reis – 2 DORMS, 

SALA, COZ, WC, LAVANDERIA E 
1 VAGA DE GARAGEM. 

R$ 850,00.

OPORTUNIDADE 
PQ. CECAP – 

COND. ALAGOAS 
– R$ 212.000,00, 

REF: “3353”.

OPORTUNIDADE 
MACEDO – 03 DORMS 

(01 SUÍTE), SALA 02 
AMBS, 04 VAGAS, 

R$ 350.000,00, 
REF: “3547”.

OPORTUNIDADE 
JD. ROSSI – 02 DOR-
MA, SALA, COZINHA, 

02 VAGAS + EDÍCULA, 
R$ 240.000,00, 

REF: “3538”.

OPORTUNIDADE 
LINDO – JD. STA CLARA 
– 03 DORMS (01 SUÍTE 

COM HIDRO), 08 VAGAS, 
R$ 550.000,00, 

REF: “1623”.

OPORTUNIDADE 
BOM CLIMA – 03 DORMS 

(01 SUÍTE C/ CLOSET), 
01 VAGA, R$ 350.000,00, 

REF: “3475”.

TERRENO COML – VL. AUGUSTA 
– AV. GUARULHOS, PRÓX. 
SUPER. LOPES - 1.500 M² - 

R$ 4.700.000,00, REF: “3064”.

CENTRO – Rua Felício Marcondes 
– 2 DORMS, SALA, COZ, WC 
E LAVANDERIA. R$ 800,00 + 

COND.

SALÕES BAIRRO – Rua São Judas 
Tadeu – Av. Monteiro Lobato – Rua 

Mogi das Cruzes – Rua Sold. 
Romeu Cocco – Av. Nova Taboão – 

Rua José Maria Dias da Silva.
ASSOBRADADO – VL. FLÓRIDA 
– Av. Otávio Braga de Mesquita – 
3 DORMS, SALA, COZ, 2 WC’S E 

LAVANDERIA. R$ 900,00.

TERRENO COML – 6X22 – 
RUA NOSSA SENHORA MÃE 

DOS HOMENS - R$ 430.000,00, 
REF: “3242”.

JD. TRANQUILIDADE – Rua 
Jacob – 2 DORMS, SALA, 
COZ, WC E LAVANDERIA 

COLETIVA. R$ 900,00. 

JD. NOVA TABOÃO – Av. 
Nova Taboão – POSSUI ÁREA 
DE 145M² C/ 2 WC’S E ÁREA 

EXTERNA E 4 VAGAS DE 
GARAGEM - R$ 3.500,00.

JD. SÃO PAULO – Rua Várzea 
Paulista – 1 DORM, SALA, COZ, 2 

WC’S, LAVANDERIA E 4 VAGAS DE 
GARAGEM. R$ 750,00.

SALÕES CENTRO – Rua Cerqueira 
César – Rua Luiz Faccini – Av. Paulo 

Faccini – Rua Caraguatatuba – 
Av. Dr. Timóteo Penteado.

CASA ASSOBRADADA – 
COND. ILHAS GREGAS – 02 
DORMS, 02 VAGAS, LAZER 
COMPLETO. R$ 225.000,00, 

REF: “2313”.

TERRENO – 20X42 – 
JD. SÃO JOÃO – R$ 500.000,00, 

REF: “3354”.

KITSNETS - CENTRO – COND. 
MONTE CARLO - Rua Cerqueira 

César – 1 DORM E WC. R$ 
500,00 À R$ 620,00 + COND.

ED. MERCURE - CENTRO – Rua Barão 
de Mauá – Possui área de 40m² C/ 2 

SALAS, RECEPÇÃO C/ WC E 1 VAGA 
DE GARAGEM. R$ 1.300,00 + COND.

ÂNCORA
Imóveis S/S Ltda.
Administração de Imóveis, planejamento de vendas
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VL.  FLÓRIDA – Rua João 
Romano – casa 03 – 1 DORM, 
COZ, WC E LAVANDERIA. 
R$ 350,00.

VL.  BARROS  –  Rua  Dor is 
Guimarães – casa 01 – 1 DORM, 
SALA, COZ, WC E LAVANDERIA. 
R$ 650,00.

VL. ITAPOAN – Rua Barra Mansa
 casa 02 - 1 DORM, SALA, COZ, 
WC, LAVANDERIA E 1 VAGA 
DE GARAGEM. R$ 600,00.

PIMENTAS  – Rua Estevam 
Tavares – casa 03 – 1 DORM, 
COZ, WC, LAVANDERIA E 1 
VAGA DE GARAGEM. R$ 570,00

ASSOBRADADO 

VL. FLÓRIDA – Av. Comendador 
Wilson Talarico – casa 02 - 1 DORM, 
SALA, COZ, WC E LAVANDERIA. 
R$ 700,00.

JD. IPORANGA – Rua Dr. Osires 
Mario Guida – 2 DORMS, SALA, 
COZ, WC, LAVANDERIA E 1 VAGA 
DE GARAGEM. R$ 900,00.

GOPOÚVA – Rua José Mauricio 
de Oliveira - baixos - 1 DORM, SALA, 
COZ, WC, LAVANDERIA E 1 VAGA 
DE GARAGEM. R$ 900,00.

VL. BARROS – Rua Águas Limpas 
2 DORMS, SALA, COZ, WC, 
LAVANDERIA E 1 VAGA DE 
GARAGEM. R$ 1.150,00.

ASSOBRADADO – JD. ACACIO 
Rua Clesia Lelis da Silva – casa 02 
02 DORMS, SALA, COZ, WC E 
LAVANDERIA. R$ 700,00.

ASSOBRADADO – PONTE GRANDE 
Rua Soldado Benedito Esteves da Silva 
casa 01 – 2 DORMS, SALA, COZ, WC 
E LAVANDERIA R$ 750,00.

RES. PQ. CUMBICA – Rua 
Jackson do Pandeiro – 2 
DORMS, SALA, COZ, WC, 
LAVANDERIA E 1 VAGA DE 
GARAGEM. R$ 1.000,00.

GOPOÚVA – Av. Emilio Ribas 
2 DORMS, SALA, COZ, 2 WC’S, 
LAVANDERIA E 2 VAGAS DE 
GARAGEM. R$ 1.500,00.

VL.  BARROS  –  Rua Caravari 
casa 03 – fundos – 1 DORM, SALA, 
COZ, WC, LAVANDERIA E QUINTAL. 
R$ 650,00.

JD. STA. BARBARA – Rua Hélio Arrelaro 
2 DORMS, SALA, COZ, 2 WC’S, 
LAVANDERIA  E  1  VAGA  DE 
GARAGEM. R$ 1.100,00.

APARTAMENTOS 

CENTRO – Rua Arminda de Lima 
2 DORMS, SALA, COZ, WC, 
LAVANDERIA, SACADA, 1 DORM 
C/ WC NOS FUNDOS E 2 VAGAS 
DE GARAGEM. R$ 1.600,00

ITAPEGICA – Rua Argentina 
3 DORMS, SALA C/ 2 AMB, 
COZ, 2 WC’S, LAVANDERIA E 
2 VAGAS DE GARAGEM. 
R$ 1.500,00.

VL.  BARROS  –  Rua Inglaterra 
3 DORMS (1 SUÍTE), SALA C/ 2 AMB, 
COZ, WC, LAVABO, LAVANDERIA E 
2 VAGAS DE GARAGEM. R$ 1.900,00.

CIDADE MAIA – Rua Máximo Gonçalves 
2 DORMS, SALA C/ 2 AMB, COZ, 
DESPENSA, WC, LAVADO, QUINTAL 
C/  GRAMADO E 4  VAGAS DE 
G A R A G E M .  R $  3 . 0 0 0 , 0 0 .

KITSNETS Centro – Cond. Monte 
Carlo Rua Cerqueira César 
1 dorm e wc. R$ 430,00 à 
R$ 650,00 + cond.

C O N D .  R E S .  S T A .  M E N A 
JD. STA. MENA – Rua Dom Macedo 
da Costa – 1 DORM, SALA, COZ, 
WC, LAVANDERIA E 1 VAGA DE 
GARAGEM. R$ 700,00 + COND.

Cond. Sta. Catarina – Pq. Cecap
Rua rubens henrique picchi 
2  dorms,  sala,  coz,  wc, 
Lavander ia  e  1  vaga de 
Garagem. R$ 850,00 + cond

Ed.  Guaratuba  –  Vl . Augusta 
Av. Pres. Humberto de alencar castelo 
Branco – 3 dorms, sala c/ 2 amb., 
Coz planejada, 2 wc’s, Lavanderia e 
1 vaga de garagem. R$ 900,00 + cond.

COND.  FOREVER –  VL.  BARROS 
Rua Senhora do Porto – 2 DORMS 
( 1  S U Í T E ) ,  S A L A ,  C O Z ,  W C, 
LAVANDERIA E 1 VAGA DE GARAGEM. 
R$ 1.100,00 + COND.

PQ. CONTINENTAL II – Av. Maria 
Gebin de Moraes – 2 DORMS, 
SALA, COZ, 2 WC’S, LAVANDERIA 
E 2 VAGAS DE GARAGEM. 
R$ 1.300,00.

VL. BARROS – Rua Aparecida 
de Goiânia – 03 DORMS, SALA, 
COZ, 2 WC’S, LAVANDERIA 
E 6 VAGAS DE GARAGEM. 
R$ 1.400,00

JD. STA. CECILIA – Av. Nova 
América - 2 DORMS, SALA, 
COZ, COPA, WC, LAVANDEIRA 
E 1 VAGA DE GARAGEM. 
R$ 1.700,00.

VL. GALVÃO – Rua Artur Rodrigues 
de Alcântara – 2 DORMS, SALA, 
COZ, WC, LAVABO, LAVANDERIA, 
CHURRASQUEIRA E 2 VAGAS DE 
G A R AG E M .  R $  1 . 3 0 0 , 0 0 .

SALAS COMERCIAIS 

Cond. Pateo Dona Tecla – Jd. Flor da 
Montanha – Rua Dona Tecla 2 dorms 
(1 suíte), sala, coz Americana, wc, 
lavanderia, Sacada gourmet e 1 vaga 
de Garagem. R$ 1.100,00 + cond.

RES. CHAMPS ELYSÉES – MACEDO 
Rua Alberto Hinoto Bento – 2 DORMS 
(1  SUÍTE),  SALA,  COZ,  WC, 
LAVANDERIA, SACADA E 1 VAGA 
DE GARAGEM. R$ 1.250,00 + COND.

C O N D .  M A N H AT TA N  –  G O P O Ú VA 
Rua Dr. José Mauricio de Oliveira – 2 DORMS, 
SALA, COZ, WC, LAVANDERIA E 1 VAGA 
DE GARAGEM. R$ 1.200,00 + COND.

COND. SQUARE - MACEDO – Rua Francisco 
Rodrigo Gasques – 3 DORMS (1 SUÍTE), 
SALA C/ 2 AMB, COZ, LAVABO, 2 WC’S, 
SACADA, 1 DORM DE EMPREG., LAVANDERIA 
E 2 VAGAS DE GARAGEM. R$ 2.300,00 + COND.

COND. NOVA GUARULHOS – CENTRO 
Av. Estilac Leal – 2 DORMS, SALA, 
COZ, 2 WC’S, LAVANDERIA E 1 
VAGA DE GARAGEM. R$ 1.300,00 
+ COND.

ED. MAIA – PQ. RENATO MAIA 
Av. Doutor Renato de Andrade Maia 
2 DORMS, SALA, COZ, WC, 
LAVANDERIA E DEPÓSITO. 
R $  1 . 5 0 0 , 0 0  +  C O N D .

COND. MONTE LIBANO – CENTRO 
Rua Sold. Brasilio Pinto de Almeida 
4 DORMS (2 SUÍTES), SALA, COZ 
PLANEJADA, 2 WC’S, LAVANDERIA, 
SACADA E 3 VAGAS DE GARAGEM. 
R $  2 . 5 0 0 , 0 0  +  C O N D 

Ed. Mercure - Centro Rua Barão de 
Mauá – possui área de 40m² c/ 2 salas, 
recepção c/ wc e 1 vaga de garagem. 
R$ 1.300,00 + cond.

CENTRO 
Rua Dr Ângelo de Vita 
Rua Dr. Ramos de Azevedo 
Rua Dom Pedro II 
Rua Arturo Fogoso Nieves 
Rua Luiz Gama.

BAIRRO 
Av. Emilio Ribas (Edifício Dubai) 
Av. Tiradentes 
Av. Salgado Filho 
Av. Armando Bei 
 

SALÕES CENTRO 
Rua Cerqueira César 
Rua João Gonçalves 
Rua Luiz Faccini  - Av. Paulo Faccini.

SALÃO COMERCIAL – JD. PRES. 
DUTRA – Av. Papa João Paulo I 
Possui Área de 250m² - R$ 3.500,00.

S A L Ã O  C O M E R C I A L  –  C E N T R O 
Rua Sete de Setembro – ÁREA TOTAL 
DE  746,05M²  -  TÉRREO  C/  327,30M² 
C/ 2 WC’S E COZ, 1º ANDAR C/ 327,30M² 
C/ 2 WC’S E SUBSOLO C/ 91,45M². R$ 27.000,00.

SALÕES BAIRRO 
Rua São Judas Tadeu 
Av. Monteiro Lobato 
Rua Mogi das Cruzes 
Rua Sold. Romeu Cocco.

IMÓVEIS COMERCIAIS

K I T  N E T  –  C E N T RO 
R$ 160.000,00, REF: “3328”.

PQ. RENATO MAIA – 02 DORMS, 
01 VAGA, R$ 210.000,00, 
REF: “2896”. 

ITAPEGICA – 02 DORMS, 01 VAGA, 
R$ 210.000,00, COND. R$ 150,00, 
REF: “3105”.

 
COND. ESSENCE - JD. ZAÍRA 
03 DORMS (01 SUÍTE), 02 VAGAS, 
R$ 480.000,00, REF: “3248”.

VL. CAMARGOS – 77 M² - 
03 DORMS (01 SUÍTE), 01 VAGA, 
R$ 320.000,00, REF: “3270”.

 
COND. SUPERA – 86 M², 03 DORMS 
( 0 1  S U Í T E ) ,  0 2  V A G A S , 
R$ 560.000,00, REF: “3268”.

BOM CLIMA – 02 DORMS, 
01 VAGA, LAZER COMPLETO, 
R$ 235.000,00, REF: “3287”

M O B I L I A D O  –  0 1  D O R M , 
01 VAGA, AR-CONDICIONADO, 
SACADA, R$ 225.000,00, REF: “3286”.

GOPOÚVA – 03 DORMS (01 SUÍTE), 
02  VAGAS,  R$  340 .000 ,00 , 
REF: “3311”.

GOPOÚVA – 02 DORMS (01 SUÍTE), 
0 1  VAG A ,  R $  2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 , 
REF: “3379”.

COND. SUPERA – 128 M² 
03 SUÍTES, SALA 02 AMBS 
C/ SACADA GOURMET, 
03 VAGAS, R$ 710.000,00, 
REF: “3170”.

OPORTUNIDADE – COND. HELBOR 
CARPE DIEM – 116 M², 03 DORMS 
(01 SUÍTE), SALA 02 AMBIENTES 
C/ SACADA GOURMET, 02 VAGAS, 
R$ 650.000,00, REF: “2983”.

 
PQ. CECAP – COND. ALAGOAS 
R$ 212.000,00, REF: “3353”.

J D .  P A R A V E N T I 
02 DORMS, 01 VAGA, 
R$ 210.000,00, REF: “3029”

COND. PIAZZA DELLA FONTANA 
G O P O Ú VA  –  0 3  D O R M S 
(01 SUÍTE), SALA C/ SACADA, 
01 VAGA, R$ 330 .000 ,00 , 
REF: “3100”.

JD. DAS FLORES – MACEDO 
03 DORMS (01 SUÍTE), 
SALA 02 AMBS C/ SACADA, 
L A Z E R  C O M P L E T O , 
R$ 320.000,00, REF: “3181”.

C E N T R O  –  0 3  D O R M S 
(01 SUÍTE), SALA 02 AMBS 
C/ SACADA, 01 VAGA, LAZER 
COMPLETO. R$ 320.000,00, 
REF: “1733”.

V L .  A U G U S TA  –  0 3 D O R M S 
(01 SUÍTE) SALA 02 AMBIENTES, 
C O Z I N H A ,  0 1  V A G A , 
R$ 285.000,00, REF: “2948”.

JD. STA CLARA – 03 DORMS, 
SALA 02 AMBS, COZINHA, 
WC, 01 VAGA, R$ 258.000,00, 
REF: “3062”.

JD. ALIANÇA – 03 SUÍTES, 
CLOSET,  04  VAGAS, 
R$ 6000.000,00, REF: “3269”.

VL. MOREIRA – 02 DORMS, 
190 M² DE TERRENO, 
R$ 330.000,00, REF: “3259”

 
S O B R A D O   C O M L 
RUA CLAUDINO BARBOSA 
MACEDO – R$ 450.000,00, 
REF: “3362”

SOBRADO COML 
AV. DR. RENATO DE ANDRADE MAIA 
03 DORMS (02 SUÍTES), SALA 
02 AMBS, COZINHA, 03 VAGAS, 
R$ 640.000,00, REF: “2359”.

COND. SOIMCO – CENTRO – Rua 
Capitão Teófilo – 3 DORMS, SALA, 
COZ, 2 WC’S, LAVANDERIA E 1 VAGA 
DE GARAGEM. R$ 1.000,00 + COND.

NOVO  –  VL. PARAÍSO 
02 DORMS, 01 VAGA, 
R$ 200.000,00, REF: “3101”.

COND. EVERY DAY  – 80 M² 
03 DORMS (01 SUÍTE), 02 VAGAS, 
R$ 520.000,00, REF: “3200”

C O N D .  P Q .  D O  S O L 
PONTE GRANDE – 03 DORMS 
( 0 1  S U Í T E ) ,  0 1  VAG A , 
R$ 340.000,00, REF: “3152”.

 
ED. FLAMBOYANT -   89  M², 
MOBILIADO, 03 DORMS (01 SUÍTE), 
01 VAGA, DEPÓSITO, R$ 480.000,00, 
REF: “3186”.

VL. FÁTIMA – 66M², 02 DORMS 
(01SUÍTE), 01 VAGA, R$ 258.000,00, 
REF: “3088”.

C O N D .  M A I S O N  V E R D E  M A I A 
130 M², 03 DORMS (02 SUÍTES), 
S A L A  0 2  A M B S  C /  S A C A D A 
GOURMET,  02  VAGAS,  LAZER 
COMPLETO. R$ 790.000,00, REF: “1117”.

VL. ROSÁLIA – 80M² - 02 DORMS, 
SL 02 AMBS, COZ, WC, 01 VAGA, 
R$ 230.000,00, REF: “3377”.

C O N D .  V I A N A  –  V L .  R I O 
03 DORMS (01 SUÍTE), 02 VAGAS, 
R$ 540.000,00, REF: “3271”.

I N O C O O P  -   R E F O R M A D O 
03 DORMS (01 SUÍTE), SALA E 
COZINHA AMPLA, CHURRASQUEIRA, 
01 VAGA, R$ 330.000,00, REF: “3308”.

SOBRADOS

JD. AMÉRICA/BELA VISTA 
0 2  D O R M S ,  0 1  VA G A , 
R$ 270.000,00, REF: “3289”.

L I N D O  –  J D .  S T A .  C L A R A 
03 DORMS (01 SUÍTE COM HIDRO), 
0 8  VA G A S ,  R $  5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , 
REF: “1623”.

Ó T I M O  S O B R A D O 
JD. PARAVENTI – 04 DORMS, 
S A L A ,  C O Z I N H A ,  C O PA , 
WC, 02 VAGAS, R$ 450.000,00, 
REF: “2903”.

IMÓVEIS COMERCIAIS

 
S A L A  C O M E R C I A L 
CENTER II – CENTRO -  32 M², 
R$ 250.000,00, REF: “2639”.

GALPÃO – JD. MARIA DIRCE 
PRÓX. ROD. DUTRA – TERRENO 
280 M² E 350 M² ÁREA CONSTRUÍDA, 
R$ 450.000,00, REF: “021”.

G A L P Ã O  –  C U M B I C A 
TERRENO DE 5.580 M² E ÁREA 
CONSTRUÍDA DE 3.582 M², 
REF: “3240”.

GALPÃO – MACEDO 
600 M² - R$ 850.000,00, 
REF: “3372”.

TERRENO 
T E R R E N O  C O M L 
VL. AUGUSTA – AV. GUARULHOS, 
PRÓX. SUPER. LOPES - 1.500 M² - 
R$ 4.700.000,00, REF: “3064”.

T E R R E N O  C O M L  –  6 X 2 2 
RUA NOSSA SENHORA MÃE DOS 
HOMENS -  R$  430.000,00, 
REF: “3242”.

T E R R E N O  –  2 0 X 4 2 
JD. SÃO JOÃO – R$ 500.000,00, 
REF: “3354”.
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