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

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

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

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

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

Juiz de Direito e titular da Vara de 
Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher, de Guarulhos
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retrato do leitor Caro leitor, envie sua foto para esta seção:        94021-9397 ou redacao@folhametro.com.br

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

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

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

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

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

LEANDRO JORGE 
BITTENCOURT CANO

Ponto 
de Vista
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Ano de Copa e de eleições; 
vida que segue...

Dois mil e dezoito já alcança o seu 
último bimestre. Daqui a oito sema-
nas nós estaremos desejando feliz 
ano-novo nas redes sociais. É a vida 
que segue... E pensar que há 10 meses 
nós estávamos virando o calendário 
e projetando um ano que teria nova 
edição da Copa do Mundo de futebol 
e eleições gerais. Como sempre, se 
existe data para o fato ocorrer, esse 
dia infalivelmente chegará.

Superados os eventos tão aguar-
dados para este ano e conhecidos os 

resultados fi nais, só nos resta enca-
rar os nossos próprios desafi os. A 
bola parou na Rússia, e agora está 
nos nossos pés; a urna eletrônica já 
teve computados os seus votos, as-
sim o destino está em nossas mãos. 
O Brasil segue a sua missão, com 
seus habitantes honrando a nobre 
condição de construtores dessa em-
polgante e próspera história. A ma-
neira como observamos o desafi o 
que se apresenta à frente é que fará 

PONTO
DE VISTA

ESPAÇO - A nave espacial no universo estrelado com o fenômeno mais bonito da natureza: o brilho aurora

ANOTE
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a diferença entre o sucesso e o apren-
dizado.

Ultimamente eu tenho sido ‘perse-
guido’ pelo conceito “mindset”. Ouvi 
essa palavra da língua inglesa em dis-
cursos, palestras, li o termo em textos 
que apareceram na tela do computa-
dor. Até que eu fi z o que deveria ter re-
alizado ‘de primeira’: procurei estudar 
o assunto. Descobri que eu posso deci-
dir o meu futuro a partir da maneira 
como avalio cada situação. Mindset 
signifi ca atitude mental.

A determinação de obtermos su-
cesso por meio do nosso mindset 
vem da fi losofi a desenvolvida por 
Carol S. Dweck, a partir de sua obra 
“A nova psicologia do sucesso”. A 
estudiosa e professora de psicologia 
da Universidade de Stanford, nos Es-
tados Unidos, explica que o mindset 
mostra o modo otimista ou pessimis-
ta de enxergar as situações da vida e 
de como se portar diante delas. Após 
pesquisar durante décadas, a especia-
lista concluiu que existem dois tipos 
de mentalidades distintas: a fi xa e a 
progressiva.

A atividade mental fi xa é aquela 
na qual os indivíduos acreditam que, 
se não nasceram com determinadas 
capacidades e dons, também não po-
dem desenvolvê-los ao longo do tem-
po. No segundo tipo, a progressiva, 
as pessoas creem que seus talentos 
podem ser conquistados, desde que 
sejam elas tolerantes, focadas e per-
sistentes. Este mindset caracteriza 
aqueles que sabem transformar a di-
fi culdade em oportunidade de apren-
der e de evoluir. Este é o caminho 
para a vitória!

Descobri que eu posso decidir 
o meu futuro a partir da 
maneira como avalio

CAUSOS E CAUSAS

Sergio Moro, o futuro do superministro
Com exceção do Partido 

dos Trabalhadores, que o ta-
xou de parcial nos julgamen-
tos do ex-presidente Lula, o 
meio político acolheu posi-
tivamente o aceite do Juiz 
Federal Sergio Moro para 
assumir o superministério da 
Justiça e Segurança Pública, 
ao qual se incorporam as es-
truturas governamentais da 
Transparência, Controlado-
ria Geral da União e COAF, 
havendo um clima de con-
fi ança quanto aos trabalhos 
de combate ao crime organi-
zado e à corrupção a serem 
levados a efeito pelo poder 
executivo, pois conforme o 
Jair Bolsonaro; Moro terá to-
tal liberdade para trabalhar o 
novo ministério, podendo in-
dicar os componentes de sua 
equipe, inclusive o Delegado 
da Polícia Federal.

Enquanto muitos apos-
tam que o aceite à política 
indica que Moro visa o STF, 
diante da abertura de uma 
vaga na Suprema Corte pela 
aposentadoria do Ministro 
Celso de Melo daqui a dois 
anos, outros apostam na su-
cessão presidencial, pois Bol-
sonaro já afi rmou anterior-
mente ser contra a reeleição; 
Contudo, certo é que dora-
vante Moro não deve praticar 
mais nenhum ato relativo aos 
processos da “Lava Jato”, cujo 
ofício deve ser assumido por 
sua substituta, a Juíza Fede-
ral Gabriela Hardt, que em 
janeiro de 2015, substituindo 
a Sergio Moro, foi responsá-
vel pela quebra dos sigilos 

ALEXANDRE CADEU
BERNARDES
Contabilista, Advogado, Especialista 
em Direito e Consultor Jurídico.
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      Realizada entre 
os dias 19 e 28 
de outubro, a 2ª. 
Semana Lixo Zero 
movimentou mais 
de 9,5 mil pessoas, 
entre estudantes, 
professores, servidores 
públicos e público em 
geral, com a realização 
de 70 atividades em 
diversos locais, como 
palestras, peças 
de teatro, debates, 
mutirões de limpeza, 
rodas de conversa, 
visita ao aterro 
sanitário Guarulhos, 
fl ashmob, entre outras.

      Os grupos Afi na 
Toeira e De Ébano 
são os destaques 
das apresentações 
gratuitas e livres que 
acontecem no auditório 
do Centro Municipal 
de Educação e Artes 
(Cemear) na próxima 
quarta e quinta-feira (7 
e 8). As apresentações 
integram a 
programação 
de atividades 
musicais gratuitas 
do Conservatório 
Municipal oferecidas 
pela Prefeitura 
de Guarulhos e 
proporcionam ao 
público um recorte 
grandioso dos 
trabalhos dos cursos e 
projetos desenvolvidos 
por professores e 
alunos.

JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO
55 anos,  palestrante 
e presidente da Academia 
Guarulhense de Letras (2016-18);
jaugusto.pinheiro@uol.com.br
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bancários e fi scal de José Dir-
ceu, demonstrando que tem 
a mão tão pesada quanto o 
titular. 

Entretanto, a Juíza Gabrie-
la Hardt pode fi car apenas 
provisoriamente no comando 
da “Lava Jato”, pois, somente 
após o pedido formal de exo-
neração do cargo por Sergio 
Moro é que o TRF4 lançará 
o edital para suprimento do 
cargo de Juiz Titular da 13ª 
Vara Federal de Curitiba/PR, 
cujo critério de escolha é o da 
antiguidade no cargo.    

Tenho a impressão que a 
carreira de Moro está voltada 
mesmo ao STF, pois se não 
for na vaga de Celso de Melo, 
que completa 75 anos em 
2020, muito provavelmente 
será indicado para uma das 
outras duas vagas que de-
verão ser preenchidas por 
indicação de Jair Bolsonaro, 
eis que os Ministros Marco 
Aurélio Mello e Carmem Lú-
cia estão próximos de com-
pletarem a idade limite para 
a aposentadoria compulsória, 
não me parecendo que tenha 
a mesma disposição política 
(e fígado) que tem como juiz. 

Seja qual for o futuro de 
Moro, certo é que de muito 
tempo ele deixou de ser um 
simples magistrado para se 
tornar uma das mais respei-
tadas personalidades além 
do Brasil e mesmo quem lhe 
é contrário não duvida que a 
“Lava Jato” é uma realidade 
no combate a corrupção e ao 
crime organizado, fato que 
justifi ca o superministério.

RETRATO DO LEITOR   
Caro leitor, poste sua foto no Facebook ou Instagram com a #MeuCliqueNaFolha. 
Se sua foto for a mais curtida, você poderá ganhar um super prêmio. Participe!
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Guarulhenses devem adiantar o relógio 
em uma hora a partir deste domingo
DA REDAÇÃO - A partir da zero 
hora do próximo domingo 
(04), os guarulhenses devem 
adiantar os relógios em uma 
hora para dar início ao horá-
rio de verão. O novo horário 
fi ca em vigor até a meia noite 
do dia 16 de fevereiro do ano 
que vem. Ao todo 10 estados 
e o Distrito Federal serão afe-
tados com a medida. 

O horário de verão cos-
tumava iniciar no terceiro 
domingo do mês de outubro. 
Neste ano a alteração se deu 
devido ao processo eleitoral. 
Com isso, o período do horá-
rio de verão de 2018 e 2019 
vai ter 15 dias a menos, ter-
minando no terceiro domin-
go de fevereiro do próximo 
ano. Segundo balanço do 
ONS, o Operador Nacional 
do Sistema Elétrico, entre 

3CIDADE
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retrato do leitor Caro leitor, envie sua foto para esta seção:        94021-9397 ou redacao@folhametro.com.br

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

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

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

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

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

LEANDRO JORGE 
BITTENCOURT CANO

Ponto 
de Vista

2013 e 2016, o valor da eco-
nomia com o horário de ve-
rão caiu de 405 milhões para 
147 milhões de reais, uma 
redução de 63% na economia 
de energia elétrica.

O Ministério de Minas e 
Energia chegou a discutir o 
fi m do horário de verão. O 
argumento é que o consumo 
não é mais tão infl uencia-
do pela luminosidade, mas 
pelo calor, com o aumento 
do consumo nos momentos 
mais quentes do dia.
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DA REDAÇÃO - No sábado, a partir da meia-noite, a população deve adiantar o relógio em uma hora para acompanhar o ho-
rário de verão que segue até fevereiro de 2019. Aqueles que dependem do transporte público terão à disposição os ônibus 
municipais, circulando até as 2h de domingo. A medida da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana tem como 
objetivo atender aos usuários que transitam na madrugada, especialmente no primeiro dia do novo horário.

Com horário de verão, ônibus municipais circularão até às 2h de domingo

FOTO: MAYARA NASCIMENTO 



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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Horário de verão

Confi ra 5 dicas para o dia da prova

Mais de 5 milhões de candidatos devem fazer o Enem
LUCY TAMBORINO - Neste do-
mingo (04) cerca de 5,5 
milhões de pessoas devem 
fazer a prova Exame Na-
cional do Ensino Médio 
(Enem). O exame serve de 
porta de entrada para uni-
versidades públicas e bol-
sas em particulares. 

Os candidatos farão as 
provas de Ciências Humanas 
(45 questões de geografi a, 
história, fi losofi a e sociolo-
gia) e Linguagens e Códigos 
(45 questões de língua por-
tuguesa, literatura e língua 
estrangeira, podendo ser in-
glês ou espanhol), além da 
redação (um texto disserta-
tivo-argumentativo) e fazem 
a segunda parte da prova no 
segundo domingo do mês.

É consenso entre os espe-

cialistas e professores que na 
reta fi nal é importante rela-
xar e deixar a ansiedade de 
lado, que pode atrapalhar na 
hora de realizar a prova.  O 
bom desempenho na prova 
é fruto de uma mistura de 
conhecimento do conteúdo 
com o equilíbrio emocional

O professor de matemáti-
ca do Colégio Objetivo Brasí-
lia, Leo Jabá, trabalha há oito 
anos na área e garante que, 
após um ano de rotina de es-
tudos, o momento é de man-
ter a tranquilidade. “Repense 
nos simulados que você fez, 
além das aulas e exercícios. 
Faça questões anteriores, 
cronometrando o seu tempo. 
Relaxe com amigos e fami-
liares na véspera para con-
trolar a ansiedade”, destaca.

Candidatos podem denunciar fake news Mais de três mil alunos estão matriculados na 
modalidade de ensino integral em Guarulhos

www.fmetropolitana.com.br

DA REDAÇÃO - O ministro da 
Educação, Rossieli Soares, e 
a presidente do Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), Maria Inês Fini, fi ze-
ram um alerta para que os 
candidatos do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) 
não caiam em notícias falsas, 
as chamadas fake news, e para 
que estejam atentos ao horá-
rio de verão para não perde-
rem a prova e chegarem após 
o fechamento dos portões.

Segundo Maria Inês, nos 
últimos dias, circulou um bo-
ato de que o Enem seria adia-
do, o que é mentira, o exame 
está mantido nos dias 4 e 11 
de novembro. “A fake news 
é uma doença social e nesse 
período de exame em que os 
participantes estão no grau 
máximo de ansiedade, elas 

DA REDAÇÃO - Mais de três mil 
alunos estudam atualmente 
na modalidade de ensino 
integral em Guarulhos, nas 
mais de 10 escolas espalha-
das pelo município.  A jor-
nada estendida está dispo-
nível para alunos do Ensino 
Fundamental e Médio.

Robótica; Clube de es-
tudos (para matérias que 
os alunos tem mais difi -
culdade); Penso, logo me 
comunico, que envolve pro-
fessores da sala de leitura; 
português e sociologia, com 
o objetivo de desenvolver 
a interpretação de texto e 
melhorar a oralidade dos 
alunos e  Magaforma, que 
envolveu professores  de 
diversas matérias sendo 
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SIGA-NOS NO
Outro alerta do MEC e do Inep foi para que os participantes estejam atentos ao horá-

rio de verão, que começa no primeiro dia de prova do Enem, neste domingo (04). “Temos 
diferença grande nos estados brasileiros em relação ao horário ofi cial que é o de Brasília. 
No estado do Amazonas temos alguns municípios que não seguem as demais cidades. É 
fundamental que os participantes estejam atentos e procurem se informar”, diz Maria 
Inês. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h, no horário da capital.

1. Não estude no dia da prova. Durma cedo no dia anterior e relaxe a mente.
2. Coma alimentos saudáveis e respeite os horários das refeições.
3. Não tire foto na hora da prova.
4. Procure aplicativos para relaxar e ouça músicas.
5. Fique ligado quanto aos enunciados, pois as questões pedem um bom raciocínio 

lógico e à resolução prática de problemas.

realizado um mapeamento 
da cidade, tanto estrutural 
quanto econômico, são al-
gumas das eletivas já ofe-
recidas. Cada escola oferece 
disciplinas eletivas perso-
nalizadas para atender os 
alunos matriculados. 

Para o Ensino Funda-
mental, são as Escolas de 
Tempo Integral (ETI), que 
oferecem, não só as aulas 
regulares, mas atividades 
esportivas e culturais. Já 
para o Ensino Médio, o 
Novo Modelo de Escola de 
Tempo Integral (PEI), além 
das disciplinas obrigató-
rias, os alunos contam com 
disciplinas eletivas, que são 
escolhidas de acordo com 
seu objetivo.

atrapalham e muito”, diz.
Para se proteger, os can-

didatos devem se informar 
pelos canais oficiais de co-
municação.

Candidatos podem alertar 
o Inep sobre notícias falsas 
pela Página do Participante 
e pelo aplicativo do Enem, 
disponível para os sistemas 

Android e IOS. Os participan-
tes podem também entrar 
em contato com o Inep pelo 
telefone 0800-616161. Maria 
Inês pede que os estudan-
tes denunciem as fake news 
“para que a gente possa des-
mentir esse tipo de notícia 
que causa tanto transtorno 
aos participantes”.
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Ao término de 2017, terá completado um ano de gestão dos 
novos prefeitos. É interessante olhar para trás para entender 
o que foi prometido e o que está sendo entregue. A esta altura, 
diferentemente do primeiro mês ou dos primeiros 100 dias, já é 
possível distinguir com mais clareza a palavra da ação, o plane-
jado do inusitado, a política de uns da política para todos. Fato é 
que, enquanto é apenas um produto preparado por especialistas 
e consultores de marketing político para ser vendido às massas, 
o candidato parece muito mais atraente, diferente dos demais, 
do tipo que vale a pena investir o voto. No entanto, muitas vezes, 
quando chega aonde almejou chegar, a diferença entre o discurso 

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

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

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

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

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

Este é, na verdade, o grande teste, do tipo que separa mais 
um prefeito daqueles que entram para a história da cidade 
pela porta da frente. Com um ano comandando as ações, fica 
mais difícil produzir desculpas ou culpar gestões passadas, 
como é praxe no País. A essa altura, já cabe se perguntar em 
que o chefe do poder Executivo municipal contribuiu para a 
melhoria dos serviços básicos voltados à população ou para 
a elaboração de políticas públicas associadas à educação, 
saúde, moradia, saneamento básico, segurança e outras mais. 
Ao final de 2016, a maior parte deste povo sonhou com dias 
melhores a partir do nome que emergiu das urnas.  Agora, 
às portas de 2018, quando tudo está se encerrando, o sonho 
permanece de que, com as escolhas que vêm sendo feitas, seja 
possível construir uma cidade melhor.
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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
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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 
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 
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vias: Rua Maria Ricci 
Perrota, Rua Roldão de 
Oliveira Carvalho, Avenida 
Venturosa, Avenida 
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Rua Porto Velho, Rua 
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de Oliveira. Em janeiro, a 
linha 702 também deverá 
ter o itinerário alterado 
para ser mais uma opção 
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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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A maior Libertadores
Um grande amigo de infância 

perguntou se Boca Juniors x River 
Plate será a maior final da Liberta-
dores de todos os tempos. Difícil 
responder sem antes fazer uma 
boa pesquisa.

A verdade é que aqui no Brasil 
não dávamos tanta importância para 
o torneio até os títulos do São Paulo 
no começo da década de 1990.

Antes desse período, o Rei da 
Copa era o Independiente-ARG- com 
sete títulos conquistados entre 1960 
e 1990. O Peñarol-URU tinha cinco e 
o Nacional-URU e Estudiantes-ARG 
três cada um. Ou seja, em 30 anos de 
torneio, quatro clubes faturaram 18 
títulos, mais do que a metade.

Os rivais do clássico argentino 
desse ano vinham atrás, o Boca 
conquistou o bicampeonato entre 
1977 e 1978, e o River levantou a 
primeira taça apenas em 1986. Até 
então, os brasileiros tinham ape-
nas cinco títulos no total: Santos 
(2), Cruzeiro, Flamengo e Grêmio 
conseguiram a “façanha”.

Portanto, se houve uma grande 
fi nal entre 1960 e 1990, ela pode 
ter sido a jogada por Independien-
te e Peñarol, em 1965, quando os 
argentinos faturaram o bicampeo-
nato após vencer por 4x1 a partida 
de desempate que, curiosamente, 
foi disputada em Santiago-CHI. 
Campeão do ano anterior, a equi-
pe entrou direto na semifi nal e fez 
apenas seis jogos no total, elimi-
nando Boca Juniors e Peñarol.

Ou então a fi nal de 1970, edição 
que, assim como as de 1966 e 1969, 
não contaram com equipes brasilei-
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ras, insatisfeitas com o calendário 
da competição. Nesse ano o Estu-
diantes conseguiu o tricampeonato, 
derrotando também o Peñarol, que 
buscava o tetra com apoio de mais 
de 60 mil pessoas no Estádio Cente-
nário, em Montevidéu.  

Histórias à parte, de lá pra cá tive-
mos grandes jogos. Boca e Palmeiras, 
em 2000, sem dúvidas é um deles. 
Vitória dos argentinos nos pênaltis, 
após eliminarem o maior rival, o Ri-
ver Plate nas quartas-de-fi nal.

Em 2012 Romarinho calou a 
Bombonera com o gol de empate no 
fi nalzinho, e Emerson Sheik anotou 
os dois gols na vitória do Corinthians 
por 2x0, no Pacaembu.

Todos esses jogos foram disputa-
dos por grandes equipes da época, 
mas em nenhum deles a rivalidade 
local esteve tão presente como será 
esse Boca x River de 2018. Os Xe-
neizes têm a hegemonia no período 
recente, e buscam igualar o Indepen-
diente como maior campeão da Amé-
rica, com sete títulos. Já o River tem 
o respeito dos adversários como uma 
das maiores equipes do continente e 
carrega três canecos na bagagem.

Dá pra imaginar um Palmeiras x 
Corinthians, ou um Grêmio x inter na 
fi nal da Libertadores? Então, respon-
dendo ao meu amigo Igor, antes de a 
bola rolar, o superclássico argentino 
é a maior fi nal de Libertadores de to-
dos os tempos, pela qualidade dos ti-
mes, mas muito mais pela rivalidade 
em jogo. Mas, com a crise econômica 
que o país vive e os nervos acirrados, 
depois que o juiz apitar o início da 
decisão, tudo pode acontecer.
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Ao término de 2017, terá completado um ano de gestão dos 
novos prefeitos. É interessante olhar para trás para entender 
o que foi prometido e o que está sendo entregue. A esta altura, 
diferentemente do primeiro mês ou dos primeiros 100 dias, já é 
possível distinguir com mais clareza a palavra da ação, o plane-
jado do inusitado, a política de uns da política para todos. Fato é 
que, enquanto é apenas um produto preparado por especialistas 
e consultores de marketing político para ser vendido às massas, 
o candidato parece muito mais atraente, diferente dos demais, 
do tipo que vale a pena investir o voto. No entanto, muitas vezes, 
quando chega aonde almejou chegar, a diferença entre o discurso 

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

Poucas coisas podem ser mais 
honrosas do que dizer o justo e reprovar 
a maldade e a mesquinharia humana
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Érico Barbosa elogia campanha do 
feminino do Guarulhense no Estadual
LUCAS CANOSA - O sub-20 femi-
nino do Guarulhense sofreu 
uma goleada por 7 a 0 diante 
do líder do Estadual, Tauba-
té, na noite da última sexta-
-feira, 26, no CEU Cumbica. 
E, apesar do resultado nega-
tivo em quadra, o treinador 
da equipe, Érico Barbosa, 
valorizou o crescimento das 
meninas na competição.

“A derrota da última se-
mana foi uma construção do 
adversário, não tivemos o 
aproveitamento necessário 
quando surgiram as oportu-
nidades e Taubaté foi muito 
efi ciente aproveitando todas 
as chances que apareceram, 
tanto que se encontra na 
liderança do torneio e com 
certeza tem grandes chan-
ces de conquistar o título. A 
nossa equipe, assim como 
nas últimas partidas, tem 
demonstrado uma grande 
evolução, porém os outros 
times também cresceram. 
Podemos observar que, 
apesar de a grande maioria 
das atletas serem sub-17 
e primeiro ano de sub-20, 
mostraram personalidade e 
grande potencial”, disse.

Sobre o próximo adver-
sário no Estadual, o Taboão 
da Serra, o professor toma 
como estratégia a cautela 
para surpreender: “eles con-
tam com grandes jogadoras, 
como as duas paraguaias 
que retornam da seleção. É 
um excelente time e candi-
dato ao título. Esse é o duelo 
da volta, sabemos que será 
um jogo muito difícil, mas 

www.fmetropolitana.com.br

conseguimos fazer frente no 
primeiro confronto, criando 
chances, em que acabamos 
perdendo por inefi ciência no 
aproveitamento. Agora o re-
sultado será a consequência 
da nossa disciplina tática e 
aproveitamento”, ressaltou. 

Por fi m, o comandante do 
sub-20 faz uma análise geral 
do Galo na campanha do 
Estadual: “sabíamos desde 

o início que seria uma com-
petição forte. Infelizmente 
perdemos muitos jogos e 
na maioria deles as derrotas 
vieram por não aproveitar-
mos as chances de gols. Por 
ser a primeira participa-
ção da grande maioria das 
atletas em uma competição 
ofi cial e pela pouca idade 
delas, é uma campanha que 
pode ser considerada muito 

boa, apesar de alguns escor-
regões em algumas partidas. 
Mas, as meninas assimila-
ram isso e com certeza é um 
grupo que ainda dará mui-
tas alegrias aos atleticanos, 
concluiu.

Taboão da Serra e Gua-
rulhense se enfrentam neste 
sábado, 3, às 20h, no Centro 
de Iniciação ao Esporte, na 
cidade e casa do adversário.
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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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já é possível julgar um prefeito

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

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

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

OPINIÃO
Sexta-feira, 22 de dezembro de 20172

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

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

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

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

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

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

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

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

LuCAS DANTAS
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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.

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.
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23 OUT.
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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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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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ceu exatamente como uma 
reação da dupla – ator e dire-
tor – à presidência de Donald 
Trump. Liberais de carteiri-
nha, Clooney e Damon admi-
tem que foram atropelados 
pela candidatura e vitória de 
Trump.             (AGÊNCIA ESTADO)

vArIedAdes
Sexta-feira, 22 de dezembro de 201714

palavras cruzadas diretas
www.coquetel.com.br                                                    REVISTAS COqUETEL 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

SAGITÁRIO: Os astros muito o beneficiarão em todos os sentidos. Todavia, 
continue zelando pela saúde e prevenindo-se contra acidentes e inimigos 
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 
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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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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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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: Apesar de haver algumas modifi cações no 
ambiente em que você vive, conseguirá se adaptar 
muito bem. 

TOURO: Você irá fazer de determinado objeto algo maior 
do que realmente é neste dia. Precisa abandonar esse 
apego para poder seguir em frente. 

GÊMEOS: Se você dialogar sobre determinadas coisas com 
um pouco mais de tranquilidade seguirá muito bem. Tenha 
sempre uma boa conduta em tudo que for fazer neste dia.

CÂNCER: Precisa se esforçar para dar aquela atenção 
dentro de casa e focar menos em coisas passageiras. Só 
assim para sair da mesmice.

LEÃO: Você sentirá que tudo pode ser algo muito mais 
produtivo se você expor um pouco mais de energia. 
Conseguirá transcender determinadas barreiras. 

VIRGEM: Agir de forma um pouco mais organizada tende 
a criar uma situação um tanto quanto melancólica para 
aqueles que te rodeiam.

DA REDAÇÃO - Detalhes sobre 
o novo fi lme de Bob Esponja 
“calça quadrada

Carioca Club recebe show de Thiaguinho

LIBRA: No âmago do seu espírito mais renovador, você 
estará com toda a paz do mundo ao seu lado. Você 
conseguirá fi car muito bem estável.

ESCORPIÃO: A sua conexão será muito maior com 
alguém do signo de Câncer nesta entoada mais frenética. 
Você verá uma grande energia tomar conta de você.

SAGITÁRIO: Todas as suas refl exões estarão no caminho 
certo para sair de uma situação desagradável. As coisas 
seguirão um caminho bem mais parcimonioso.

CAPRICÓRNIO: Você tentará se profi ssionalizar para uma 
coisa nova nesta sua grande jornada. Deverá auxiliar 
algumas pessoas neste dia diferenciado.

AQUÁRIO: O que vier de fora do seu escopo irá transfor-
mar todo o seu coração, o que difi cultará um pouco a sua 
caminhada. 

PEIXES: Seu senso de boa vontade estará bem melhor 
desenvolvido e afl orado neste dia. Conseguirá compreen-
der a natureza de algumas falhas suas.
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NÃ
OVIOLENCIA

Um dos
efeitos co-
laterais do
tarja preta

(?) Ribeiro,
autora de

"O Profeta"
(TV)

Telefone
da Polícia

Militar

Diz-se do
gesto pre-
viamente
estudado

Poema
lírico

de tema
bucólico

Gaivota
(bras.)

Modo
como nada
o cavalo-
marinho

Saara (?),
território
do norte
da África

Canal que
liga o rim
à bexiga
(Anat.)

Que
passou por
uma prova
(a aluna)

Código do
Canadá na

internet

(?) Jovi,
banda de
rock de

"Always"

Baton (?),
capital da
Louisiana

(EUA)

Interjeição
própria

de Minas
Gerais

No olho 
da (?):

despedido

Forma
definitiva
do inseto

Cientista que 
estuda os animais

O profissional traidor,
segundo os italianos

Fritada
de ovos
Afirma 
que não

Tornar 
irrealizável

Núcleo,
em inglês

Situação criminosa comum na
política brasileira

A primeira
hora

Matou Go-
lias (Bíb.)

Abrevia-
tura em

inglês de
"também
conhecido

como"

A arte dos
irmãos
Caruso

Diz-se de
boi gordo,

pronto
para o
corte

Ao (?) da
letra: lite-
ralmente
Atitude
pregada
por paci-
fistas em
passeatas

Apóstata
(Rel.)

Guilherme
(?), ator

Musa da
Tropicália
Sucesso
de Leoni 

El (?),
herói (Lit.)
Nome da
letra "N"

Kummel
ou anisete
901, em
romanos

Identifica-
ção na laje

tumular
O âmago

Município
paulista
2, em

romanos
Anúncio,
em inglês
"Central",
em CIA

Tipo de
pele

Seme-
lhante

Pensar
muito em

(algo)
Castiguei

3/aka — bon — cid. 4/core. 5/imago — karan — rouge.

www.fmetropolitana.com.br

DA REDAÇÃO - Thiaguinho, um 
dos grandes nomes da músi-
ca nacional, retorna ao palco 
do Carioca Club no dia 10 de 
novembro, no famoso Pago-
de com Feijoada.

O cantor apresenta, ao 
público seu novo show “Só 
Vem”, inspirado em seu 
mais recente álbum de iné-
ditas. Cantor, compositor e 
instrumentista, Thiaguinho 
é um dos mais versáteis e 
criativos artistas brasileiros. 

Seu estilo musical é moder-
no e diferente.

Ele transmite em suas 
composições a infl uência de 
tudo o que ouve. Os ritmos 
pagode, samba, R&B, funk e 
pop se fazem presentes nas 
suas composições, criando 
uma identifi cação natural 
tanto com o público jovem, 
quanto com os mais velhos.

Para comemorar os 16 
anos de carreira, o artista 
cantará as músicas de seu 

novo álbum, homônimo da 
turnê, lançado em 2017. O 
trabalho contém 21 músi-
cas novas escolhidas a dedo 
dentro entre uma seleção de 
mais de 200 títulos.

A faixa “Só Vem”, resul-
tado de uma parceria com 
a cantora Ludmilla, ganhou 
clipe em janeiro deste ano e 
já é um sucesso.

Desde 2002, quando par-
ticipou do concurso musical 
“Fama”, da TV Globo, Thia-
guinho já chamava atenção 
por seu talento e carisma. 
Após o programa, ele as-
sumiu a frente do “Exalta-
samba” e o transformou no 
grupo de pagode de maior 
sucesso da época.

Em 2012, o cantor re-
solveu seguir carreira solo 
e, nos últimos seis anos, já 
possui sete CDs, dois DVDs, 
inúmeros hits e milhares de 
fãs pelo Brasil. “Ousadia e 
Alegria” foi o nome de seu 
primeiro álbum.

O Carioca Club está lo-
calizado na rua Cardeal Ar-
coverde, 2.899 – Pinheiros. 
Ingressos custam R$ 35 (ho-
mem) R$ 30 (mulher). Maio-
res informações 3813-8598 
ou pelo site www.carioca-
club.com.br.
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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

Máquinas

Relax

Aluga-se

Sítios e Chácaras

Temporada

Vende-se

SERRALHEIRO
C/ exp. em  montagem de 
portão e solda mig. p/ Gua-
rulhos. Enviar Cv. p/ conta-
to@serralheriaescudeiro.
com.br . F.: 3436-8834
EMPRESA CONTRATA
Mecânico de ar condicio-
nado residente na grande 
São Paulo ABC paulista, c/ 
exp. em CHILLER, SELF, 
VRF e FANCOIL, c/ CNH e 
disponibilidade de horário. 
Salário à combinar + ajuda 
de custo p/ refeição, enviar 
curriculum p/ vagaso-
bras.2015@gmail.com
PRECISA-SE
½ Ofi cial / Preparador e 
Pintor Automotivo Enviar 
Cv p/  administrativo@
lofatec.com.br
SOLDADOR /MONTADOR
P/Implementos Rodoviarios 
enviar Cv. administrativo@
lofatec.com.br
EMPRESA ADMITE
Aux escritório c/Conhe-
cimento em logística e 
planejamento de produção. 
residir próx. Vila Galvão-
-Guarulhos Cv. p/ dmpa-
bril@gmail.com.

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

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

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

ALUGO APTO CECAP
Cond. Alagoas c/ 2 dorms., 
garagem.  Fone .: 99912-
0368

KARINA  
18 anos + amigas, local 
climatizado F.: 2382 2002/ 
94474-1019zap.
MASSAGEM COMPLETA
60 a 120 próximo ao Upa 
São João F. 94367-2615/ 
94952-7061 whats, ac. 
cartões. Atend. 24Hrs.
ANA 21 ANOS
Atend. das 8 as 20hrs. Rua 
Cuevas, 18.  F: 2087-2091
ABARY SANSEI 20A.
Legítima, Linda e completa. 
F.: 96613-0558 c/ foto no 
whats.
BELAS GAROTAS
Fazemos Tudo pelo seu 
Prazer. F.:4969-2104

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

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
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
TERRENO B. MAIA 250Mts²
Excel Local Doc. ok  350 
Mil. Est. Proposta.  F.: 
2382-8300
CASA PRAÇA 8 MOLEZA!
Próx. Merc. Barbosa 2 
dorms. c/ árms., coz. plan., 
sla ampla., 3 wcs., dep. 
emp. Quintal amplo, 2 
vagas Doc. Ok. R$ 250 Mil, 
est. prop. Ch. na mão F.: 
2382-8300
CASA RENDA PICANÇO
5 casas, ótimo acabamen-
to. Terreno 10 x 30  R$ 
480 Mil  F. 2451-6511 / 
97303-8610

ANUNCIE AQUI
97380-7685

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

CASA TEMPORADA
Alugo . F.:  98571-4179  
WhatsApp

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

VENDO CONVÊNIOS
Todos os Tipos, c/preços 
especiais. Faça uma 
cotação. Atendendo todos 
os dias.  F.: 98516-2206/ 
99494-9370...

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

www.fmetropolitana.com.br

CASA RESID/ COML. STA  
MENA - 10x25 Junto Av. 
DrºTimóteo P. 3 dorms., ste. 
arms., sla 3 ambt., copa 
coz., + deps, slão festa, gar 
p/5 autos, ch. na mão, doc. 
ok. R$ 585 Mil, Est. Prop. e 
Imóvel (-) valor Lit./Norte ou 
Gru. F.: 2382-8300.
APTO. PICANÇO
2 dormitórios, 01 vaga, 
sacada  R$ 220 Mil.  Ac. 
fi nanc.  F. 2451-6511 / 
97303-8610
CASA PQ. CONT. I
2 dormitórios, 02 vagas,   
R$ 320 Mil. Aceita fi nanc.  
F. 2451-6511 / 97303-8610
TERRENO PRÓX.
Stela Maris 570,00M² , 
(Frente p/ 2 Ruas ) R$ 
450.Mil   F. 2451-6511 / 
97303-8610
APTO VAGO MACEDO
3 dorms., 1 vaga. R$ 320 
Mil. Facilito Pagto. F.: 
99912-0368.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Seu Computador Quebrou, 
esta c/ Virus e não entra na 
Internet ? At. Domicilio.Tx. 
Única R$ 50, F:94672-8044 
whats/ 2026-1845 ac. 
cartões.
VENDO EMPRESA
De Locações de mesas 
e Cadeiras. Excelente 
carteira de clientes, ativa, 
faturando em Guarulhos.  
F.: 97168-5877
VENDO EMPRESA
De Locações de mesas 
e Cadeiras. Excelente 
carteira de clientes, ativa, 
faturando em Guarulhos.  
F.: 97168-5877
PASSO O PONTO
O Caldeirão Restaurante , 
18 anos de funcionamento. 
F.: 2431-2860/ 98697-0806 
c/ Léo.

SALA COMERCIAL
Ótima, reformada. Em 
frente a Faculdade de 
Medicina. R$ 630,00 direto 
c/ propr. F:99901-6804
GALPÃO INDUSTRIAL
em Bonsucesso  Área total 
- 1.200,00m²  A.construída 
- 1.000,00m²  Energia - 
trifásico. F. 99912-0368
ALUGO OU VENDO APTO
Centro c/ 3 dorms., 3 
vagas de garagem.  F.: 
99912-0368
GALPÃO CUMBICA 600Mts²
ao Lado Rod. Dutra . F. : 
99912-0368

MARIDO DE  ALUGUEL
Instalações - Manuten-
ções - Reparos . F.: (11) 
94734-5125  Whats. (Dia 
e Noite )

CASA DE REPOUSO
Viver Bem , Temos Vagas 
p/ idosos ambos os sexos, 
F.: 96845-1949/ 2485-4440

Prefeitura e EDP realizam corrida em celebração ao aniversário da cidade
DA REDAÇÃO - Já estão abertas as ins-
crições para a Corrida EDP Energia 
em Movimento, que será realizada 
no dia 9 de dezembro e integra as 
atividades comemorativas do ani-
versário da cidade de Guarulhos, 
que completa 458 anos no dia 8 
de dezembro. Promovida pela EDP 
Bandeirantes, em parceria com a 
Prefeitura, o evento contará com 
três modalidades de percurso: cor-
rida de 5km e 10km, além de cami-
nhada de 3km.

O cadastro é realizado on-line 
pelo site www.ativo.com e a taxa 
de inscrição é R$ 35, no primeiro 
lote. Aos participantes é sugerida a 
doação de um brinquedo novo, que 
será destinado ao programa Natal 

Solidário 2018, coordenado pelo 
Fundo Social de Solidariedade.

Cada participante terá direito 
a um kit com sacola, camiseta e 

número no peito. Todos receberão 
medalha de participação e os pri-
meiros colocados serão premiados 
com troféu. A Corrida EDP terá 

um pelotão da Companhia, além 
de outros exclusivos para atletas 
profissionais e para portadores de 
necessidades especiais.

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

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

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

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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A V .  S A L G A D O  F I L H O,  2 . 1 2 0  -  G U A R U L H O S
(1) Unidades 204, 206, 208, 210 e 212 de 37 m2 serão vendidas a partir de R$ 219.900,00. O valor 
de R$ 199.000,00 refere-se ao pagamento à vista. Sujeitos à alteração e disponibilidade de 
estoque. (2) Mediante aprovação de crédito junto à instituição financeira. As imagens utilizadas 
são meramente ilustrativas, incluindo os elementos de decoração, que não serão entregues 
no fim da obra. A Via Empreendimentos reserva-se o direito de alterar as informações deste 
material sem prévio aviso. Empreendimento registrado no R5 de 14/10/2013 da matrícula 102.012 
do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Guarulhos. 

Informações: 11 4803-0339

viaempreendimentos . com.br

LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA: a 350 m do Parque Shopping Maia • A 1,8 km do Bosque Maia 
• A poucos minutos do Aeroporto Internacional de Guarulhos, com fácil acesso às rodovias Dutra e Fernão Dias.

Arquitetura:

Simulação -  Unidade Studio:  Sinal :  R$ 21 .900 + Pré-chaves:  R$ 33.000  
(24x R$ 1 .375)  +  Chaves:  R$ 165.000 (em até 420x)  =  R$ 219 .900.

OU
PA R C E L A S M E N S A I S 

F I X A S  
AT É AG O S TO  

D E 2019.  D IRETO COM 
O INCORPORAD OR.

Financiamento:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO QUE CABEM NO SEU BOLSO:

VISITE OS DECORADOS E O EXCLUSIVO ROOFTOP.

10%
Fixa até a contratação  

do financiamento

S INAL

15%
24 parcelas fixas  

a partir da contratação 
do financiamento

PRÉ-CHAVES

75%
Financiamento  

bancário em  
até 420 meses2

CHAVES

V E N H A  C O N H E C E R  U M  N OVO  C O N C E I T O  D E  M O R A R  E 
T R A B A L H A R  E M  G U A R U L H O S .  VO C Ê É N O S S O CO N V I DA D O 
E S P E C I A L PA R A O E V E N TO N O R O O F TO P. T R AG A O S A M I G O S!

STUDIOS – 1 DORM. 

31 OU 37 M² - 1 VAGA
SALAS COMERCIAIS DE  

31, 37 OU 49 M2

U N I DA D E S A PA R T I R D E 
R$ 199.000 1. 

D I A 10/11 , 
DA S 10 H À S 16 H.O B R A S  C O N C L U Í D A S

Foto da piscinaPerspectiva artística do living


