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Cotações Selic (ano)
Bovespa Dólar Euro

6,5% R$  954
Salário Mínimo 181

Disque-Denúncia Um grande passo, no meu entender, se este ano for possível, 
vamos passar para 61 anos o serviço público para o homem, 
56 para a mulher”,  Jair Bolsonaro, presidente eleito
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o jornal de Guarulhos

A FOLHA METROPOLITANA APOIA O NOVEMBRO AZULA FOLHA METROPOLITANA APOIA O NOVEMBRO AZULA FOLHA METROPOLITANA APOIA O NOVEMBRO AZUL

+0,99%
R$ 4,25
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Rick Grimes volta como 
personagem em fi lme 
de ‘The Walking Dead’
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Linha Jade recebe 7 mil 
passageiros por dia 
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Lula apresenta novo pedido de liberdade 
após Moro aceitar convite de Bolsonaro
Advogados dizem que decisões do juiz benefi ciaram eleitoralmente o novo presidente; petista está preso desde abril em 
Curitiba condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá
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Prefeitura realiza 8ª 
edição do Guaruex 

nesta quarta e 
quinta-feira

Pág. 7

Apostas para prêmio 
de R$ 200 milhões 

da ‘Mega da Virada’ 
já estão abertas

+0,89%
R$ 3,72
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Ao término de 2017, terá completado um ano de gestão dos 
novos prefeitos. É interessante olhar para trás para entender 
o que foi prometido e o que está sendo entregue. A esta altura, 
diferentemente do primeiro mês ou dos primeiros 100 dias, já é 
possível distinguir com mais clareza a palavra da ação, o plane-
jado do inusitado, a política de uns da política para todos. Fato é 
que, enquanto é apenas um produto preparado por especialistas 
e consultores de marketing político para ser vendido às massas, 
o candidato parece muito mais atraente, diferente dos demais, 
do tipo que vale a pena investir o voto. No entanto, muitas vezes, 
quando chega aonde almejou chegar, a diferença entre o discurso 

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

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

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

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

LEANDRO JORGE 
BITTENCOURT CANO
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       A Artesp e as 21 
concessionárias de 
rodovias do estado são 
parceiras novamente 
esse ano da Sociedade 
Brasileira de Urologia 
de São Paulo na 
campanha “Novembro 
Azul”, com objetivo 
de conscientizar o 
público masculino 
sobre a importância da 
prevenção ao câncer 
de próstata. Como 
parte da campanha, 
teve início na semana 
passada a veiculação 
nos painéis eletrônicos 
dos 8,4 mil quilômetros 
de rodovias concedidas 
da mensagem 
“Novembro azul, mês 
da próstata. Homem 
também se cuida, faça 
o exame preventivo”. 
A mensagem será 
exibida durante todo o 
mês de novembro.

       O Centro de 
Educação Ambiental 
do Bosque Maia 
promove na próxima 
quinta-feira (8), nova 
edição do evento 
Trilha Noturna. O 
passeio monitorado 
pela área de Mata 
Atlântica preservada 
do parque começa 
às 19h e tem cerca 
de duas horas de 
duração. Todo o trajeto 
é acompanhado pela 
Guarda Civil Municipal 
(GCM).

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!

ESPAÇO - Visão noturna do Observatório do Paranal do ESO, situado no topo do Cerro Paranal, no Chile

RETRATO DO LEITOR   

ANOTE

Mistério
A porta da Comissão de 

Compras, Licitação e Con-
tratos da Câmara foi arrom-
bada no fi nal de semana. 
Segundo a direção, nada foi 
roubado e a polícia já foi 
acionada. Mas há informa-
ções que folhas de processos 
teriam sumido. Algum Bole-
tim de Ocorrência foi feito?

Vai ter resistência
“Temos mandato até mar-

ço, então não haverá mudan-
ças até lá”, palavras do verea-
dor Geraldo Celestino sobre a 
possível mudança do coman-
do do PSDB. Atualmente o 
empresário Marco Iannoni 
é o presidente, na sequência 
vem o vereador Gilvan Passos 
e depois o vereador Celestino.

Transplantado
José Miguel, tido como 

político experiente em mon-
tar bons times para disputa 
de eleições de vereadores, 
deixou o PTC e se fi liou ao 
Partido Verde. Ele deve fa-
zer parte da Executiva Mu-
nicipal. O cândido convite 
partiu do grande cacique 
do Partido, mas até onde se 
sabe, a presidência será ocu-
pada por outro nome.

 
Partido Sem Líder
O PSL local continua sob 

intervenção da Executiva 
Estadual. A Comissão pro-
visória do PSL guarulhense 
foi destituída durante as elei-
ções, dia 14 de setembro, mas 
a publicação foi feita em ou-
tubro. E começou uma acir-
rada disputa pela cadeira de 
presidente da legenda.

DIRETO E RETO

Terça-feira 6 de novembro de 2018
OPINIÃO

ROBERTO SAMUEL
tblcomunicacao@gmail.com
www.facebook.com/tribuna.robertosamuel

FOTO: P. HORÁLEK/ESO

Sede, Redação e Publicidade: Rua Ari Barroso 166 - 1º 
andar - Jardim Pinhal - Guarulhos - SP - CEP: 07120-040
Telefone: 4210-1371 – www.fmetropolitana.com.br

Editora Happens
Diretora de Redação: Rosana Ibanez - rosana.ibanez@fmetropolitana.com.br
Diretor Comercial: Cae Mendroni - cae.mendroni@fmetropolitana.com.br
Diagramação e Arte: Ivanildo Barbosa e Bianca Lima - arte@fmetropolitana.com.br
E-mail Redação: redacao@fmetropolitana.com.br 
Agência de Notícias: Agência Estado/ Impressão: Folha Gráfi ca
Os artigos e colunas assinados são de responsabilidade de seus autores.

Os Escolhidos
Talvez, eu disse talvez a 

pessoa que indicará os mem-
bros da provisória já tenha 
sido escolhida. No entanto, os 
escolhidos para comandar a 
legenda, ainda não. Com Bol-
sonaro eleito pelo PSL, pode 
ter criado a ilusão que se ele-
ger pelo partido do Capitão 
seja bem mais fácil.

Pede pra sair, Os 2
Os vereadores Sandra Ma-

jor e Serjão Inovação, podem 
ser convidados a sair do PSL, 
o que para alguns analistas 
não seria tão ruim assim. 
Aliás há também a possibili-
dade de um “divórcio Litigio-
so”, o que não seria bom pra 
ninguém. Mas quem sabe o 
sobrenome da vereadora San-
dra possa agradar ao Capitão.

Na pele do Carneiro
Sob a presidência do ve-

reador Moreira do PTB, a Co-
missão Especial de Inquérito 
(CEI) que vai apurar remissão 
de impostos em torno de R$ 30 
milhões e mais possível per-
dão de dívida de um grande 
grupo de saúde de Guarulhos 
escolheu o vereador Eduardo 
Carneiro do PSB como relator.

Sebastião Almeida na CEI
Essa CEI terá muito traba-

lho. Um funcionário da Secre-
taria da Fazenda já foi convo-
cado para esclarecer algumas 
dúvidas aos vereadores. Res-
ponsáveis pelo grupo de Saú-
de que teria sido benefi ciado 
também serão convocados e 
por último o ex-prefeito Se-
bastião Almeida deverá ser 
ouvido pelos parlamentares.

www.fmetropolitana.com.br

O fi m de 
um ciclo

A eleição presidencial de 2018 foi 
histórica em muitos aspectos e talvez 
seu resultado possa mudar o rumo da, 
ainda jovem, democracia brasileira.

O primeiro aspecto que devemos ob-
servar é que o Partido dos Trabalhadores 
(PT) participou de todas as eleições dire-
tas para presidente desde 1989. Sempre 
foi uma participação de protagonista, fi -
cando em 2º lugar em 1989, 1994, 1998 
e 2018 e vencendo em 2002, 2006, 2010 
e 2014. Isto não é de se desprezar, afi -
nal o partido foi fundado em 1980 e sua 

estrutura surgiu de uma inusitada união 
entre intelectuais acadêmicos de esquer-
da e uma forte base sindical. Operacio-
nalmente, para alcançar uma rápida 
capilaridade, usou, entre outras estraté-
gias, a rede das Comunidades Eclesiais 
de Base da Igreja Católica (CEB’s). Com 
isso, tomou conta das periferias, sempre 
muito carentes, das grandes cidades. Na 
década de (19)80 o país já dava muitos 
sinais de cansaço e esgotamento do re-

gime militar, instaurado em 1964. Além 
disso, na economia, a década de 80 foi co-
nhecida como a década perdida, com bai-
xíssimo crescimento. Há de se reconhe-
cer, politicamente falando, que ninguém 
soube aproveitar melhor essas condições 
que o PT. Sendo oposição e perdendo, 
nas eleições de 1989, 1994 e 1998, che-
gou ao poder em 2003 permanecendo 
até o fi nal de 2015, quando se iniciou o 
processo de impeachment da então pre-
sidente, Dilma Rousseff. Em 2018, o PT 
chegou mais uma vez ao segundo turno, 
mesmo em condições muito adversas, 
pois seu principal dirigente político está 
preso desde abril.

O segundo aspecto é que tivemos o 
improvável surgimento da candidatura 
de um ex-capitão do Exército que se tor-
nou deputado federal em 1990 e sempre 
foi, em sua vida pública, um opositor 
ferrenho do PT. Destacou-se mais pelo 
seu tipo de comunicação, severo e autori-
tário, do que pelos seus feitos parlamen-
tares. Na verdade, Jair Bolsonaro nunca 
usou uma estrutura partidária. Em sua 
vida parlamentar, já passou por oito par-
tidos, o que prova que o sistema político 
brasileiro está desgastado, é anacrônico e 
não representativo. Com seu discurso de 
extrema-direita, de ordem e progresso e 
de liberalismo econômico, um parlamen-
tar sem dinheiro, sem apoio partidário, 
sem tempo de televisão, sem apoio da 
mídia, baseando sua comunicação com 
os eleitores via mídias sociais, derrotou 
os maiores partidos brasileiros de forma 
inapelável. PSDB e PT, que protagoniza-
ram as eleições por vinte anos, enlamea-
dos por muitos escândalos de corrupção 
e desgoverno, foram democraticamente 
rejeitados nas urnas.

A alternância de poder é 
saudável, mas infelizmente o 
poder corrompe

PONTO
DE VISTA

CELSO TRACCO
economista e autor do livro 
“Às Margens do Ipiranga - a 
esperança em sobreviver 
numa sociedade desigual”
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e a prática pode ser letal.
A partir daí, são simples-

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

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

Este é, na verdade, o grande teste, do tipo que separa mais 
um prefeito daqueles que entram para a história da cidade 
pela porta da frente. Com um ano comandando as ações, fica 
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às portas de 2018, quando tudo está se encerrando, o sonho 
permanece de que, com as escolhas que vêm sendo feitas, seja 
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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. 
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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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Bolsonaro defende aprovação da 
idade mínima para aposentadoria
DA REDAÇÃO - O presidente 
eleito, Jair Bolsonaro (PSL), 
defendeu ontem que seja 
aprovado ainda este ano al-
gum passo, “por menor que 
seja”, na Reforma da Previ-
dência. Ele propõe a fi xa-
ção da idade mínima para 
61 anos para os homens e 
56 para mulheres. O presi-
dente prevê “majorar” em 
determinas carreiras que 
serão especifi cadas. A in-
tenção é aprovar as mudan-
ças ainda este ano.

“Um grande passo, no 
meu entender, se este ano 
for possível, vamos passar 
para 61 anos [a idade míni-
ma] o serviço público para 
o homem, 56 para a mu-
lher, e majorar também o 
ano nas demais carreiras. 
Acredito que seja um bom 
começo para entrar no ano 
que vem já tendo algo de 

concreto para nos ajudar 
na economia”, disse o pre-
sidente eleito em entrevis-
ta à TV Aparecida.

Segundo Bolsonaro, 
não se pode generalizar a 
fi xação da idade mínima 
de 65 anos porque certas 
atividades são incompatí-
veis com a aposentadoria 
até mesmo aos 60. O pre-
sidente eleito usou como 
exemplo os policiais mi-
litares do Rio de Janeiro. 
“Não é justo colocar lá em 
cima [a idade mínima].”

No projeto que está 
na comissão especial da 
Câmara dos Deputados, a 
idade mínima é de 65 anos 
para homens e 62 para 
mulheres. A proposta já 
foi aprovada na comissão 
especial, ainda tem de pas-
sar por outras instâncias 
na Casa.

Defesa de Lula faz novo pedido de 
liberdade após Moro aceitar ministério
DA REDAÇÃO - A defesa do ex-
-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva entrou com um novo 
pedido de liberdade no Supre-
mo Tribunal Federal (STF), ar-
gumentando que a ida do juiz 
Sergio Moro para o governo 
do presidente eleito Jair Bolso-
naro demonstra parcialidade 
do magistrado e também que 
ele agiu “politicamente”.

Os advogados de Lula 
querem que seja reconheci-
da a suspeição de Moro para 
julgar processos contra o ex-
-presidente e que sejam con-
siderados nulos todos os atos 
processuais que resultaram na 
condenação no caso do tríplex 
do Guarujá (SP).

O pedido ainda requer que 
sejam suspensas outras ações 
penais contra Lula que esta-
vam sob a responsabilidade 
de Moro, como as que tratam 
de suposto favorecimento por 

meio da reforma de um sítio 
em Atibaia (SP) e de supostas 
propinas da empresa Odebre-
cht. Nesta última, o depoimen-
to do ex-presidente está mar-
cado para 14 de novembro.

“Lula está sendo vítima 
de verdadeira caçada judicial 
entabulada por um agente 
togado que se utilizou indevi-
damente de expedientes jurí-
dicos para perseguir politica-
mente um cidadão, buscando 
nulifi car, uma a uma, suas li-
berdades e seus direitos”, afi r-
mam os advogados.

Ao pedir pela liberdade de 
Lula, os advogados afi rmam 
ainda que o Supremo deve ser 
imune a pressões externas re-
sultantes do clamor popular. 
“A História (em maiúsculo) 
não acaba em 2018. Juízes jus-
ticeiros vêm e vão. O Supremo 
Tribunal Federal permanece”, 
escreveram os advogados.

Lula está preso desde 7 
de abril na Superintendência 
da Polícia Federal em Curiti-
ba, após ter sua condenação 
confi rmada pelo Tribunal 
Regional Federal 4ª Região 
(TRF4), que impôs pena de 
12 anos e um mês de prisão 
ao ex-presidente, pelos cri-
mes de corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro.

www.fmetropolitana.com.br

local: CIESP 
Rua uruaçu,100
jardim leila 
guarulhos / sp
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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.

OPINIÃO
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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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Prefeitura realiza evento para exportadores
DA REDAÇÃO - A Prefeitura 
de Guarulhos promove na 
quarta-feira (07) e na quin-
ta-feira (08), das 8h30 às 
12h, no Hotel Mônaco (rua 
Diogo Farias, 137), o 8º Gua-
ruex, evento que tem como 
objetivo difundir a cultura 
exportadora no município e 
apresentar às micro, peque-
na e média empresas as pos-
sibilidades e ferramentas de 
apoio à inserção no comér-
cio internacional. A partici-
pação é gratuita, mas é pre-
ciso fazer a inscrição online. 

Além de palestra da In-
veste SP, estão programa-
das palestras com os temas 
Smart Cities e o Desenvolvi-
mento Econômico Atrelado 
às Cidades, Perspectivas de 
Ganhos de Competitividade 
das Empresas de Guarulhos 

DA REDAÇÃO - Até o dia 30 de 
novembro, alunos das es-
colas da Prefeitura de Gua-
rulhos Perácio Grilli, Mário 
Quintana, Jorge Amado, Ed-
son Nunes Malecka e Tom 
Jobim se transformam em 
verdadeiros agentes de mu-
dança social. Eles partici-
pam do “Heróis em Ação”, 
um desafi o do projeto Brin-
cando com Pipas, uma ini-
ciativa da EDP e o Instituto 
Evoluir, em parceria com a 
Secretaria de Educação.

Os estudantes das cinco 
escolas da rede municipal 
foram divididos em times e 
desafi ados a cumprir as mis-
sões e fases, para completar 
o jogo. Na próxima sexta-fei-
ra (09), a EPG Tom Jobim, lo-
calizada na Cidade Serodio, 
vai revitalizar a sala de artes.

Além disso, entre as ações 
destes pequenos heróis estão 
também a criação de uma 
horta na EPG Perácio Grilli; 
de um espaço para brincar 
na unidade escolar na EPG 

Projeto ‘Heróis em Ação’ transforma 
escolas da rede municipal

Mário Quintana;  a revitali-
zação e pintura do muro es-
colar na EPG Jorge Amado; e 
a reforma do parquinho na 
EPG Edson Nunes Malecka.

Na primeira fase do pro-
jeto, os alunos elegeram solu-
ções a serem implantadas nas 
escolas e, agora, desenvol-
verão as atividades práticas 
defi nidas no planejamento, 
tudo sob supervisão de seus 
professores. Essa etapa “mão 
na massa” da iniciativa tem 

como objetivo engajar os alu-
nos a cuidar e realizar mu-
danças positivas nos espaços 
onde vivem ou estudam.

O tema do projeto é de-
fi nido por cada time, com o 
tema norteador “brincar com 
segurança” e, ao longo da ati-
vidade, os participantes têm 
que pesquisar e aprender 
conteúdos, se envolver em 
atividades com outros cole-
gas e implementar o projeto 
na prática.

www.fmetropolitana.com.br

DA REDAÇÃO - A forte chuva 
e o vendaval que atingi-
ram Guarulhos e a região 
metropolitana na noite 
do último sábado (03) 
derrubou ao menos seis 
árvores além de destelhar 
casas na cidade. 

Segundo a Coordenado-
ria Municipal de Proteção 
e Defesa Civil (Compdec) 
foram atendidos, ainda, um 
chamado de um movimento 
de solo por conta de racha-
duras; além de uma queda 

e da Internacionalização da 
Região, Começando a Ex-
portar: Visão Geral, Primei-
ros Passos e Modalidades de 
Exportação, entre outras.

De acordo com o Minis-
tério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços, se con-
siderarmos o período entre 
os meses de janeiro e setem-
bro, Guarulhos foi responsá-
vel por 3% das exportações 
do Estado, ocupando a 7ª co-
locação entre os municípios 
de São Paulo.

Organizado pelo Depar-
tamento de Relações Eco-
nômicas da Secretaria de 
Desenvolvimento Científi-
co, Econômico, Tecnológi-
co e de Inovação (SDCETI), 
o Guaruex deste ano conta 
com a parceria com da In-
veste São Paulo (Agência 

Paulista de Promoção de 
Investimentos e Competi-
tividade) e apoio do Cen-
tro das Indústrias de São 

Paulo (CIESP) - Regional 
Guarulhos, Associação 
Comercial e Empresarial 
de Guarulhos (ACE), As-

sociação dos Empresários 
de Cumbica (ASEC) e do 
Sebrae-SP – Escritório Re-
gional de Guarulhos.

@folhametropolitanagru

SIGA-NOS NO

Vendaval derruba árvores e 
destelha casas em Guarulhos

de árvore no domingo (04). 
De acordo com os 

Bombeiros, houve 454 
registros de quedas de 
árvores e vistorias na re-
gião metropolitana. Os 
transtornos causados pelo 
temporal na capital deixa-
ram ruas sem energia elé-
trica e com árvores caídas 
em diversas regiões como 
Morumbi, Butantã, Cam-
po Belo, São Bernardo do 
Campo, Santo André, Co-
tia e Santana do Parnaíba.
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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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Ponto de Vista da Prática Forense e da Justiça Restaurativa e O Tribunal do Júri na Visão do Juiz, do Promotor e do Advogado.
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contra a Mulher, de Guarulhos
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de Vista

Linha Jade recebe 7 mil passageiros por dia entre 
estações Engenheiro Goulart e Aeroporto Guarulhos 

FOTO: SILVIO SIQUEIRA

Agência bancária é alvo de 
criminosos na avenida Paulo Faccini

Prefeitura disponibilizará agendamentos para 
castração animal pela internet a partir de dezembro

www.fmetropolitana.com.br

(11) 4970-1327 / 4970-2655

www.starmoon.com.br Av. Paulo Faccini, 357 
- Guarulhos

(11) 9 5091-6962

Temos Travesseiros e Protetores

PREÇOS IMBATÍVEIS
APRESENTE ESTE FLYER E GANHE 5% DE DESCONTO

LUCY TAMBORINO - Dos trens 
da Linha 13-Jade em Guaru-
lhos, o serviço regular, que 
liga as estações Engenheiro 
Goulart e Aeroporto-Gua-
rulhos, registrou o maior 
número de usuários por 
dia, dos três serviços dispo-
níveis na cidade. Uma mé-
dia de sete mil passageiros 
transportados por dia útil. 

Já o serviço Connect, 
somou em média cerca de 
1.500 usuários por dia, com 
viagens da Estação Brás até 
o Aeroporto-Guarulhos, que 
dispensa a transferência 
entre trens na estação En-

DA REDAÇÃO - A Frente Par-
lamentar em Defesa dos 
Animais se reuniu ontem 
na Câmara. No encontro, o 
chefe da Divisão Técnica de 
Veterinária da prefeitura, 
Douglas Cardoso, informou 
que os agendamentos de 
castrações na cidade passa-
rão a ser feitos pela internet 
a partir de dezembro. 

“Para agendar, basta aces-
sar o site dpan.guarulhos.
sp.gov.br. No portal, estarão 
informações pré-cirúrgicas, 
que são essenciais para a 
realização do procedimen-
to. Sendo maior de idade, a 
pessoa vai poder fazer um 
cadastro, escolher a melhor 
data disponível e, no dia 
agendado, ela leva o animal 
para fazer a cirurgia”, expli-
cou Cardoso. Atualmente, 
são castrados no município 
por volta de 1.200 animais 
por mês.  

Durante a reunião, o co-
ordenador da Frente Parla-
mentar, vereador Zé Luiz 
Lula (PT), afi rmou que um 
grupo de servidores da Guar-
da Civil Municipal (GCM) 
passará por treinamentos 

DA REDAÇÃO - No fi nal da tar-
de de ontem um grupo com 
quatro indivíduos assalta-
ram uma agência do banco 
Itaú, localizada na avenida 
Paulo Faccini, 348 – Centro. 
De acordo com informações 
da Polícia Militar, nenhuma 
pessoa fi cou feriada na ação. 
Cerca de R$ 20 mil teriam 
sido levados pelos bandidos.

Dois homens teriam en-
trado na agência bancária 
e rendido clientes e funcio-

genheiro Goulart. O Airport 
Express, que faz viagens 
diretas entre as estações da 
Luz e Aeroporto-Guarulhos, 
indicou o menor número. 
Apesar disso, nesta primei-
ra quinzena de operação, 
o número de passageiros 
transportados saltou de 200 
para cerca de 300, na última 
quinta-feira (01), véspera do 
feriado de Finados. 

Segunda a Companhia 
Paulista de Trens Metro-
politanos (CPTM), há pers-
pectiva de crescimento de 
demanda dos serviços ofe-
recidos pela nova Linha-13. 

Isso porque o aumento de 
passageiros prosseguirá com 
a redução dos intervalos e a 
popularização da linha. 

O trem de Guarulhos foi 
inaugurado em março deste 
ano e conta com três servi-
ços. O regular, o Connect e 
o Airport-Express. As pas-
sagens dos serviços variam 
de R$ 4 a R$ 8, sendo a mais 
cara a do serviço Airport 
Express. O bilhete para esse 
caso está disponível na es-
tão do GRU Airport - Aero-
porto Internacional de São 
Paulo, em Cumbica e na Es-
tação da Luz.

nários, enquanto os outros 
dois davam cobertura do 
lado de fora. Antes de fugi-
rem, os criminosos ainda te-
riam levado duas armas dos 
seguranças que trabalham 
no banco. 

A polícia chegou a fazer 
buscas nas imediações da 
agência, mas até o fecha-
mento desta edição nin-
guém havia sido preso. O 
caso será investigado pelo 1º 
Distrito Policial.

voltados a averiguar denún-
cias de maus tratos a animais 
na cidade. Ele revelou ainda 
que três deputados estadu-
ais de Guarulhos se compro-
meteram a apoiar o projeto. 
“Essa semana, nós tivemos a 
notícia de que os deputados 
estaduais Alencar, Auriel e 
Gileno vão mandar emendas 
para a GCM, através de uma 
tratativa que nós fi zemos 
com o secretário de Seguran-
ça Municipal [Gilvan Passos], 
para que ele possa dotar, 
criar e manter uma equipe 
de guardas municipais com 

a especialização para fazer 
diligências a denúncias de 
maus tratos”.  

Além de investigar cri-
mes envolvendo maus tra-
tos, a delegacia lida ainda 
com o tráfi co de animais, 
crimes tributários, entre ou-
tros. “Nós somos 17 inves-
tigadores para atender três 
municípios – Guarulhos, 
Arujá e Santa Isabel. O ide-
al é que as denúncias sejam 
feitas pessoalmente, na de-
legacia, e nós mantemos o 
anonimato”, disse o delega-
do Bettencourt.

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

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

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

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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BAIRRO A BAIRRO

DA REDAÇÃO - Em apoio à 
campanha Novembro Azul, 
que busca conscientizar os 
homens sobre a importân-
cia da realização dos exa-
mes preventivos de câncer 
de próstata, os caminhões 
que integram a frota de co-
leta de lixo doméstico da 
cidade foram adesivados 
com a mensagem “Somos 
todos novembro azul”. 

A ação também é reali-
zada para reforçar a cam-
panha Outubro Rosa, de 
prevenção ao câncer de 
mama, com a mensagem 
“Somos todos outubro 
rosa”.

O diretor de limpe-
za urbana Felipe Nagem, 
destaca a importância da 
iniciativa da Prefeitura 

Caminhões de lixo 
fazem campanha 
do Novembro Azul

de Guarulhos em parceria 
com Trail Infraestrutura. 
“Pretendemos  chamar a 
atenção da sociedade para 
a importância dos exames 

www.fmetropolitana.com.br
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DA REDAÇÃO - Moradores da 
região do Jardim Rosa de 
França podem retirar, ao 
longo desta semana, das 8h 
às 17h, a senha de atendi-
mento para o mutirão de 
cadastramento ou atualiza-
ção do Cadastro Único para 
Programas Sociais (CadÚ-
nico) e Bolsa Família, no 
CEU Rosa de França. O mu-
tirão será realizado neste 
sábado (10), das 9h às 15h, 
no mesmo local e é voltado 
às famílias que estão com 

Ainda há senhas para mutirão 
do CadÚnico e Bolsa família

os dados desatualizados há 
mais de 14 meses.

Promovido pela prefei-
tura, por meio da Secreta-
ria de Desenvolvimento e 
Assistência Social, o muti-
rão irá também disponibi-
lizar informações sobre os 
programas Tarifa Social de 
Energia Elétrica, Carteira 
do Idoso, Bolsa Família e 
BPC/LOAS (Benefício da 
Prestação Continuada/Lei 
Orgânica da Assistência 
Social).

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

preventivos, por meio des-
tes veículos de grande por-
te e fácil visualização que 
passam em todos os locais 
da cidade”, comentou.
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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 
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Doria anuncia Kassab como 
secretário da Casa Civil
DA REDAÇÃO - Ao anunciar Gil-
berto Kassab (PSD) para a 
Casa Civil e seu vice, Rodrigo 
Garcia (DEM), para a articula-
ção de governo, o governador 
eleito de São Paulo, João Do-
ria (PSDB), prometeu reduzir 
secretarias e fazer um gover-
no “mais enxuto e focado”.

Em coletiva de imprensa, o 
tucano falou em diminuir cus-
tos de comissão e dar um novo 
desenho institucional à gestão. 
Uma das pastas a serem cria-
das, de acordo com Kassab, é a 
Secretaria do Interior.

Réu em uma ação por im-
probidade administrativa e 
acusado de ter recebido R$ 
21 milhões via caixa dois 
na campanha à Prefeitura 
de São Paulo em 2008, Kas-
sab disse que as acusações 
contra ele são “infundadas” 
e foi defendido por Doria. 

DA REDAÇÃO - Os preços do gás 
liquefeito de petróleo de uso 
residencial (GLP-P13) - gás de 
cozinha de 13 quilogramas - 
estarão 8,5% mais caros a par-
tir de hoje. De acordo com a 
Petrobras, na média nacional, 
o preço de venda nas refi na-
rias da companhia, sem tri-
butos, será equivalente a R$ 
25,07. Desde janeiro, quando 
passou a ter reajustes trimes-
trais, a alta acumulada do 
produto é de R$ 0,69 ou 2,8%.

Conforme a Petrobras, “o 
objetivo da metodologia é su-
avizar os impactos derivados 
da transferência da volatilida-
de externa para os preços do-
mésticos”. A estatal informou 
que o mecanismo leva em 
consideração a necessidade de 
praticar preços para o produ-
to com referência no mercado 
internacional e a Resolução 
4/2005 do Conselho Nacional 
de Política Energética.

DA REDAÇÃO - As apostas para 
a 10ª edição da Mega da Vira-
da, sorteada no dia 31 de de-
zembro, começaram ontem, 
com estimativa de prêmio de 
R$ 200 milhões para quem 
acertar os seis números. As 
apostas podem ser feitas até 
as 19h do próprio dia 31.

Neste concurso, por ser 
uma edição especial, o prêmio 
principal não acumula. Caso 
não haja apostas premiadas 
com seis números, o valor 
será dividido entre acertado-
res de cinco números (quina), 
e assim sucessivamente.

A aposta simples custa R$ 
3,50. Quem quiser aumentar 
as chances de ganhar também 
pode fazer um Bolão Caixa, no 
valor mínimo de R$ 10, com 
cada cota de no mínimo R$ 4. 
É possível fazer bolão de 2 a 
100 cotas. Também é possível 
comprar cotas de bolão orga-
nizado pelas lotéricas.

Petrobras reajusta 
preço do gás na 
refi naria em 8,5%

Apostas para a 
Mega da Virada já 
estão abertas

www.fmetropolitana.com.br

Shopping Maia

SORTEIO
NAS COMPRAS ACIMA DE 50,00
PARTICIPE DO SORTEIO DE UM
SHIH TZU MACHO NO DIA 24/11
ENTREGUE PELO PAPAI NOEL

Shopping Maia

“Não há juízo fi nal (sobre 
Kassab). Não gera nenhum 
tipo de problema. Ele foi um 
apoiador de nossa candida-
tura desse a primeira hora”, 
afi rmou o governador eleito.

Rodrigo Garcia, por sua 
vez, passará a fazer a articu-
lação de governo, mas Doria 
disse que a pasta será extinta. 

Segundo Garcia, a extinção 
está sendo analisada juridica-
mente. O vice eleito afi rmou 
ter conversado com o atual 
governador, Márcio França 
(PSB), derrotado na disputa 
estadual, e disse que a primei-
ra reunião de transição pode 
ocorrer entre esta segunda e 
terça-feira (dias 5 e 6).

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

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

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

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

Juiz de Direito e titular da Vara de 
Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher, de Guarulhos
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ANGELA NICOLETTI - Hoje em 
dia, os colaboradores exigem 
mais e, por isso, algumas 
companhias estão adaptando 
sua cultura e investindo em 
medidas para transformar o 
ambiente corporativo em um 
lugar mais alegre e amigável, 
fato que refl ete diretamente 
no sucesso dos negócios.  Al-
gumas, até mesmo, passaram 
a adotar “mascotes”.

O hormônio do amor (a 
oxitozicina) é encontrada em 
doses mais elevadas entre os 

Conviver com animais no ambiente 
corporativo faz as pessoas 
trabalharem mais felizes

Eles também amam os animais

que passam mais tempo com 
pet. Em Guarulhos, uma das 
pioneiras foi a Glasser Tecno-
logia em Alvenaria e Pavimen-
tação – a adotar esse método.

Para a diretora Loredana 
Piovesan Glasser, eles descon-
traem o ambiente, aumentam 
a produtividade, interação e a 
motivação de seus colaborado-
res. Segundo estudo divulga-
do pela Forbes, quem convive 
com animais de estimação no 
trabalho, tem menos estresse 
e chegam ao fi nal do dia sen-

tindo menos cansaço extremo.
Ao todo a família Piove-

san Glasser, tem 48 animais 
que têm o mesmo sobreno-
me – em especial Tom e Ma-
rieta, que chegaram em 2009 
na empresa e fazem parte 
do grupo de mascotes e são 
mantidos sob custo absoluto 
dos proprietários. “Todos os 
dias, esperam ansiosos a che-
gada dos colaboradores pela 
manhã e os recebem com o 
mais gracioso bom dia, cheio 
de lambeijos. Eles são presen-

tes nas de reuniões. A energia, 
o carinho e o afeto que nos 
transmitem nos ajuda no dia 
a dia, tornando a jornada mais 
leve!”, disse.

A prática ainda é nova no 
Brasil, mas foi inspirada em 
experiências internacionais 
de empresas com política pet-
-friendly. O Google inclusive 
tem uma política específi ca 
sobre adotar essa ideia e se au-
todenomina como uma “em-
presa canina”.

Loredana sugere que: 

ADOTE um cãolaborador para 
sua empresa e sinta como o 
astral se eleva no ambiente e 
comprove quanto amor e be-
nefícios terão!”

*A família Piovessan Glas-
ser também tem um projeto 
de adoção – adoteumamigo.

*Os animais existentes na 
Glasser hoje, são todos ado-
ções oriundas de abandono.

DRA ELIZABETH ALVIM DE SOUZA 

MELLO - CRMV-8058

Existem vários tipos de 
protocolos alimentares onde 
podemos ser fl exíveis em re-
lação à alimentação dos ani-
mais. A comida caseira pode 

KARINA DE OLIVEIRA MASSA - O 
Naja moto clube, apesar de 
ser uma organização que 
tem como fi nalidade a mo-
tocicleta e o que ela pode 
proporcionar, acredita que 
todos devemos contribuir 
com a responsabilidade so-
cial e ajuda ao próximo. E 
uma concepção que temos 
é respeitar toda forma de 
vida, por isso não achamos 
menos importante a contri-
buição aos animais que tan-
to amamos e respeitamos.  

E a Regina Pereira já 

Tô com fome!
ser oferecida a animais desde 
que seja balanceada e orienta-
da por um médico veterinário, 
mas a alimentação a base de ra-
ção ainda é considerada a ideal, 
pois é nutritiva e hoje no mer-
cado existem vários tipos de ra-
ções até para animais doentes.

As rações são divididas em 
três categorias: 

- As super Premium são as 
melhores e se caracterizam por 
ter proteínas nobres da carne 
e uma quantidade mínima de 
soja.

- As Premium são rações in-
termediárias onde há proteína 
animal. Não é tão nobre como, 

por exemplo, rações que tenha 
frango vão como composição 
os descartes do frango como 
pena, bico, unhas e a quantida-
de de soja é maior.

- As standard são conheci-
das como ração de combate 
onde a proteína principal é de 
origem vegetal como a soja.

No mercado há muitos 
tipos de rações com preços 
variados onde, muitas nos 
deixam a desejar em relação 
ao seu valor nutricional e eu 
sempre falo que a qualidade da 
ração tem relação íntima com 
preço, portanto quanto maior 
o preço melhor ela é.

Quando me perguntam o 
que é melhor: ração ou comida 
- eu como veterinária sempre 
opto pela ração, pois geralmen-
te são balanceadas e difi cil-
mente tenho problemas com a 
saúde nutricional ou digestiva, 
mas têm animais que não acei-
tam a ração comercializada e 
assim fi ca difícil a adaptação, 
então temos que recorrer à ali-
mentação “in natura”, mas de-
vemos tomar muito cuidado, 
pois o sistema digestivo dos 
cães e gatos é bem diferente de 
nós humanos. 

Os alimentos que podemos 
oferecer a esses animais que 

resistem à ração são: carne, 
arroz, frutas, legumes e em 
uma porcentagem de 50% de 
carnes de preferência a parte 
muscular, nunca oferecendo 
o órgão como fígado, pulmão 
e miúdos em geral 25% de 
arroz e 25 % de frutas e legu-
mes.

Finalizando, se seu ani-
mal não aceitar a ração, ou 
então seu organismo não se 
adapte a ela, não há nenhum 
problema, mas para que ele 
seja saudável deve-se oferecer 
uma alimentação balanceada 
sendo supervisionada por um 
profi ssional de sua confi ança.

foi atuante no nosso clube 
como integrante, por isso 
sabemos da sua doação a 
causa, seriedade, honesti-
dade, amor e respeito aos 
animais, que são resgatados, 
abrigados, cuidados e doa-
dos com muita responsabi-
lidade e carinho. Também 
sabemos das difi culdades 
que enfrenta, só conseguin-
do dar continuidade ao seu 
trabalho tão importante, 
através de doações de quem 
compartilha com ela, desse 
mesmo amor, solidariedade 

e responsabilidade social. E 
sempre que direcionamos 
nossas doações a causa ani-
mal, procuramos o LAR DE 
REGINA que confi amos e 
sabemos da idoneidade da 
mesma. 

O Naja Moto Clube ad-
mira muito o trabalho da 
Regina Pereira e convida 
a outros Clubes da cidade 
de Guarulhos que também 
se dedicam a ajudar quem 
precisa a olhar com carinho 
para a causa animal e essa 
instituição tão séria fortale-

cendo essa corrente de soli-
dariedade. 

FOTOS: 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

Madeira em mobiliário dá um 
toque especial na decoração

www.fmetropolitana.com.br

VENDA VENDA VENDA

LOCAÇÃO

APTO – JD ADRIANA – 

R$ 175.000 (REF – 0)

2 - DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA , ÁREA DE 

LAZER, PORT 24 HORAS

COM ARMÁRIOS.

TERRENO JD PRESIDENTE 

DUTRA – R$ 135.000 - 

(REF - 0)

7,5 X 26 – TOPOGRAFIA 

PLANA – ESCRITURADO

MELHOR RUA DO BAIRRO

APTO – GOPOUVA –

 R$ 145.000 (REF – 04)

1 DORMTS, SALA,

COZ, 1 VAGA

A/C – FINAC/FGTS

KIT NET – TRAV TIMOTEO 
PENTEADO – SANTA NENA 

– R$ 145.000 - (VAGA) – 
(REF 07)

REFROMADO, 1 DORMTS, 
SALA, COZ

A/C FINAC/FGTS

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

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

 TERRENO 8X40 
A/C - FINAC/FGTS

CASA TERERA PQ CONTI-
NENTAL II – R$ 275.000 

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

VAGAS, EDICULA
A/C – FINAC/FGTS

APTO PROX CARREFOUR – 
SHOPING MAIA 

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

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

A/C – FINAC/FGTS

CASA TERREA – GOPOUVA – 
R$ 2.500.00

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

CASA - PQ CONTINENTAL II – 
R$ 850.00

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

APTO – PROX SHOPPING 
MAIA R$ 210.000 –

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

PLANEJADOS
A/C – FINAN/FGTS

APTO VILA MILTON – 

R$ 200.000  - (REF – 04)

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA

ELEVADOR PORT 24 HORAS

A/C – FINAC /FGTS

CASA TERREA – VILA 
ROSALIA – R$ 450.000 - 

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

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

APTO – TRAV, ALAMEDA 
YAYA – GOPOUVA –

 R$ 210.000 
(VAGO) –(REF 02)

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

VAGA, AREA DE LAZER
A/C – FINAC/FGTS

DA REDAÇÃO - Um diferen-
cial na decoração de qual-
quer ambiente é utilizar 
móveis ou objetos em ma-
deira. Além de resistentes 
e de grande durabilidade, 
eles conseguem se adaptar 
aos mais diversos estilos do 
rústico ao moderno. Seu as-
pecto natural cria um verda-
deiro impacto visual e ainda 
é sinal de bom gosto, sofi sti-
cação e conforto.

Produtos de madeira ma-
ciça merecem atenção espe-
cial, sobretudo quanto à sua 
origem. Por isso, é essencial 
conhecer a procedência da 
matéria-prima utilizada na 
fabricação. A designer Mo-
nica Cintra é reconhecida-
mente uma profi ssional de 

sucesso no trabalho social 
e ecológico de reaproveita-
mento de madeiras de ár-
vores tombadas e de raízes 
resgatadas de queimadas. 
Com um trabalho exclusivo, 
desenvolvido para o esti-
lo do cliente, ela cria peças 
exclusivas esculpidas pela 
própria natureza e consegue 
com que as peças se adap-
tem ao inox, vidro, espelho 
e acrílico acrescentando mo-
dernidade e perfeição à be-
leza rústica da madeira.

Grande diferencial do 
trabalho da designer vem 
do uso de diversos tipos de 
madeira. Com a cedro, que 
é matéria-prima da Lareira 
Itareré, a designer consegue 
criar um visual único e na-

tural, ao despigmentar a ma-
deira traz conforto e sofi sti-
cação. Este tipo de madeira é 
versátil, fácil de serrar, lixar 
e parafusar, o que também 
facilita o processo de monta-
gem e na durabilidade.

Já a Luminária Atiara 
foi feita de madeira Cuma-
ru e raiz Fícus natural, com 
interferência de quartzo 
translucido da Mont Blanc 
Mármores e Granitos. A ro-
bustez torna essa madeira 
mais adequada à decoração 
de ambientes rústicos ou in-
dustriais. Pode ser utilizado 
em locais onde há predomi-
nância das cores marrom e 
verde, situações em que a 
madeira Cumaru destaca o 
aspecto vivo da natureza e 

Especial Aniversário de Guarulhos 
8 de Dezembro - Tema: Tecnologia
Especial Aniversário de Guarulhos 

NÃO DEIXE DE
ANUNCIAR NA
MAIOR

EDIÇÃO DO ANO!

vai bem com os produtos 
que contrastem com a colo-
ração da madeira

A Champanheira em ma-
deira maciça Canela apro-
veita toda a qualidade da 
espécie que é considerada 
praticamente perfeita. A 
peça é proveniente de uma 
árvore que estava com uma 
anomalia que foi retirada, o 
processo não afetou o resto 
do tronco e impediu que a 
árvore fosse cortada. Por ser 
muito durável, a madeira 
sempre foi extremamente 
procurada pela indústria 
para produzir móveis e 
objetos de decoração para 
casa. É perfeita para produ-
tos que demandem resistên-
cia e rigidez.
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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 
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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
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Judiciário. Óbvio! Incomodamos os 
poderosos. Daí a necessidade de mo-
deração, equilíbrio e prudência. Esta 
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ÁRIES: Boa influência para cuidar dos seus interesses pessoais e 
assuntos sentimentais. Pessoas de seu círculo de amizades procurarão 
favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor, jogos, esportes e loteria com bom fluxo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 MAR.
20 ABR.

21 ABR.
20 MAI.

21 MAI.
20 jUN.

21 jUN.
21 jUL.

22 jUL.
22 AGO.

23 AGO.
22 SET.

23 SET.
22 OUT.

23 OUT.
21 NOV.

22 NOV.
21 dEz.

22 dEz.
20 jAN.

21 jAN.
19 fEV.

20 fEV.
20 MAR.
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Suburbicon – Bem-Vindos ao 
Paraíso analisa o racismo

DiVUlgAçãO

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

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

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

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

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

Desde a coletiva do filme 
em Veneza, divulgada para 
todo o mundo por corres-
pondentes das maiores agên-
cias de notícias, Clooney e 
Damon não se cansam de 
explicar que, embora tenha 
tudo a ver com o neoconser-
vadorismo e a onda racista 
que tem emanado da Casa 
Branca, Suburbicon não nas-
ceu exatamente como uma 
reação da dupla – ator e dire-
tor – à presidência de Donald 
Trump. Liberais de carteiri-
nha, Clooney e Damon admi-
tem que foram atropelados 
pela candidatura e vitória de 
Trump.             (AGÊNCIA ESTADO)
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a brincar com o garoto afro-
descendente, mas o restante 
da vizinhança não tem essa 
abertura. A integração viria 
na década seguinte, e assim 
mesmo depois de muita luta 
por direitos – que o cinema 
tem lembrado ou reconsti-
tuído em êxitos recentes. O 
tema de Suburbicon não é a 
integração, mas seu oposto, 
a discriminação.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PEIXES: Bom aspecto astral para novos empreendimentos imobiliários. Falta 
de constância poderá prejudicar seus objetivos financeiros e profissionais. 
Dê mais atenção aos assuntos relacionados com as pessoas de sua família.
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da do american way of life, 
nos anos 1950. Uma América 
fechada, bem-sucedida e ha-
bitada por brancos, anglo-sa-
xões e protestantes. Ah, sim, 
é necessário acrescentar que, 
no Brasil, o filme ganhou um 
acréscimo ao título original, 
e é Bem-vindos ao Paraíso. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PEIXES: Bom aspecto astral para novos empreendimentos imobiliários. Falta 
de constância poderá prejudicar seus objetivos financeiros e profissionais. 
Dê mais atenção aos assuntos relacionados com as pessoas de sua família.
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21 jUL.
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ÁRIES: Se deparará com um forte abalo durante o seu 
dia que irá mudar o rumo da sua vida, porém irá atrair 
algumas pessoas. 

TOURO: As coisas mais dúbias tendem a lhe impulsionar 
fortemente para frente neste dia inacreditável. Suas 
atividades não podem ser muito agressivas.

GÊMEOS: Você precisará ajustar melhor as suas atitudes 
para que possa se encaminhar para um caminho mais 
motivador. 

CÂNCER: Ficará preso aos sentimentos familiares em 
determinados momentos, isso pode lhe prejudicar feroz-
mente durante o curso deste dia.

LEÃO: Haverá uma grande insistência, o que tende a 
deixar o seu corpo muito melhor preparado. Utilize o 
ambiente que você está para favorecer sua renovação.

VIRGEM: Receberá do pequenino Mercúrio uma ajuda 
muito importante neste momento para que você ganhe 
um fortalecimento das suas capacidades cognitivas. 

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - O Cirque de So-
leil vai trazer ao Brasil, enfi m, 
o seu espetáculo “brasileiro”: 
OVO, dirigido e criado por De-
borah Colker, estreia no País 
em Belo Horizonte, em março 
de 2019, e segue por Rio, Bra-
sília e São Paulo, até maio.

As datas: 7 a 17 de março, 
em Belo Horizonte, no Ginásio 
Mineirinho; 21 a 31 de março, 
no Rio, na Jeunesse Arena; 5 
a 13 de abril, em Brasília, no 
Ginásio Nilson Nelson; e fi nal-
mente em São Paulo, de 19 de 
abril a 12 de maio, no Ginásio 
do Ibirapuera. As entradas 
custam de R$130 (meia-entra-
da) a R$580 (inteira do setor 
premium em São Paulo).

Com a trilha sonora criada 
pelo compositor Berna Ceppas 
(parceiro musical de Colker 
desde os anos 1990) passando 
por várias fases da música bra-
sileira (da bossa nova ao sam-
ba, xaxado e funk), e cenário 
de Gringo Cardia, o espetáculo 
conta a história de uma comu-
nidade de insetos que recebe 
com alguma desconfi ança um 
ovo “misterioso”. 

Na coletiva de imprensa 
de apresentação do show nes-

ta segunda-feira, 5, em São 
Paulo, a coreógrafa conta que 
recebeu a proposta de ser a 
primeira mulher a dirigir um 
espetáculo do Cirque du So-
leil em 2006, quando o cria-
dor da companhia canadense, 
Guy Laliberté, viu a parede 
da peça Velox. “Ele gostou da 
maneira que eu trabalhava o 
movimento e como a dança 
contava uma história, trazen-
do signifi cados, não sendo 
apenas abstrata”, disse Colker.

Ela então propôs a ideia do 
ecossistema, “uma maneira 
bacana de relacionar técnicas 
de circo com as famílias de in-
setos”. O casting dos artistas, 

segundo Colker, foi um dos 
momentos mais especiais do 
processo de criação. Em OVO, 
são 50 deles, de 14 países, in-
cluindo quatro brasileiros. O 
espetáculo estreou em 2009 
em Montreal e segue em tur-
nê mundial antes de desem-
barcar no Brasil em 2019.

Os ingressos para o espetá-
culo começam a ser vendidos 
para o público geral no dia 
29 de novembro. Clientes do 
Bradesco poderão participar 
de uma pré-venda a partir já 
desta terça, 6, com desconto 
de 20%. O banco é o principal 
parceiro do espetáculo no Bra-
sil, produzido pela IMM.

LIBRA: Não estará tão equilibrado neste dia, o que pre-
cisará ser revisto algumas das suas atitudes no decorrer 
do tempo.

ESCORPIÃO: Todas as coisas mais obscuras acontecem 
na sua vida farão o seu dia se tornar algo mais dúbio. 
Mantenha a calma.

SAGITÁRIO: Determinadas formas de pensar irão trazer 
para você uma crença de que tudo está bem, porém em 
momentos diferentes da sua vida.

CAPRICÓRNIO: Realizar alguns trabalhos será algo muito 
complicado para a sua vida, precisará priorizar as boas 
coisas da vida.

AQUÁRIO: Você terá alguns momentos de alteração no 
andamento do seu dia de forma diferenciada. Conseguirá 
algumas informações extremamente importantes.

PEIXES: Muitas coisas tendem a mexer de forma intransi-
gente em uma tentativa sua de desenvolvimento para o 
seu universo como um todo.

Cirque du Soleil traz ao Brasil ‘OVO’, o 
espetáculo dirigido por Deborah Colker

www.fmetropolitana.com.br
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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
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SPACEFOX /08
Mec., compl., troco/ fi nanc. 
F.: 2464-0144
TUCSON /06
Aut., comp., couro, troco/
fi nanc. F.: 2464-0144
CIVIC / 06
Aut., compl., couro, troco/
fi nanci. F.: 2464-0144

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

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

ANUNCIE AQUI
97380-7685

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

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 TEMPORADA
Alugo . F.:  98571-4179  
WhatsApp

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

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 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
APTO. JD. COCAIA
Ót. Localização 60mts.² 
Todo planejado , pronto p/ 
morar 3 dorms., 1 suíte, 
lazer completo 300 Mil  F.. 
98722-2555
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
CASA RENDA PICANÇO
5 casas, ótimo acabamen-
to. Terreno 10 x 30  R$ 
480 Mil  F. 2451-6511 / 
97303-8610 COMUNICADO DE PERDA DE DOCUMENTO

Eu, Cléa Rezende, informo a perda 
de uma Certidão de Tempo de 
Contribuição (CTC), expedida pela 
Secretaria da Fazenda.
BO nº 5877/2018 - 
Emitido em 31/10/2018

94745-7749
5583-2905

PASSO O PONTO
O Caldeirão Restaurante , 
18 anos de funcionamento. 
F.: 2431-2860/ 98697-0806 
c/ Léo.
MARIDO DE  ALUGUEL
Instalações - Manuten-
ções - Reparos . F.: (11) 
94734-5125  Whats. (Dia 
e Noite )

ABARY SANSEI 20A.
Legítima, Linda e completa. 
F.: 96613-0558 c/ foto no 
whats.
BELAS GAROTAS
Fazemos Tudo pelo seu 
Prazer. F.:4969-2104
CAMILA  COROA
Local discreto , R$ 100,00 
próx. Aeroporto F. 96659-
5939 whatsap.
COROA ZILDA
BBW com local discreto. F.: 
94380-9078

The Walking Dead ganhará três fi lmes e Rick Grimes volta como personagem
MAYARA NASCIMENTO - O ator 
Andrew Lincoln interpreta-
rá Rick Grimes novamente 
nas telonas em três fi lmes já 
confi rmados pela AMC, pro-
dutora da série. Lincoln in-
terpretou o xerife por nove 
temporadas na série The 
Walking Dead.

O primeiro fi lme deve 
ser rodado em 2019 e os ro-
teiros serão escritos pelo di-
retor Scott Gimple. 

A AMC anunciou tam-
bém planos de expandir o 

universo dos zumbis com 
especiais, séries e conteúdo 
digital.

Rick Grimes fez sua últi-
ma participação no episódio 
“What Comes After”, que 
foi ao ar no último domingo 
(04). 

Detalhes sobre a produ-
ção ainda não foram reve-
lados, mas a ideia da pro-
dução é contar a história do 
policial. Além de Grimes, a 
personagem Jadis também 
foi confi rmada nos longas. 

The Walking Dead es-
treou em outubro de 2010 
e é baseado na história em 
quadrinhos escrita por Ro-
bert Kirkman. 

A produção se passa nos 
Estados Unidos e conta a 
história de um grupo de so-
brevivente em um mundo 
pós-apocalíptico, liderado 
pelo policial Rick Grimes. 
A série monstra a luta pela 
sobrevivência no meio de 
zumbis e confl itos entre 
grupos ideológicos.
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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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BITTENCOURT CANO
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de Vista
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