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Cotações Selic (ano)
Bovespa Dólar Euro

6,5% R$  954
Salário Mínimo 181

Disque-Denúncia É uma oportunidade para entendermos como as cidades 
europeias estão aplicando novos modelos de gestão e novas 
tecnologias”,  Rodrigo Barros, secretário da SDCETI
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‘Stranger Things’ 
participará da Comic 
Con Experience 2018
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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

+0,98%
R$ 4,29

Turismo Pág. 11

Olímpia oferece 
cultura popular e 

águas quentes
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+0,83%
R$ 3,75

-1,04%
88.668

Prefeitura busca investimentos e 
parcerias para a cidade na Europa
Secretário da SDCETI, Rodrigo Barros, participa até o dia 15 de novembro de uma missão que percorrerá Portugal, 
França e Espanha; objetivo é viabilizar o fi nanciamento para projetos desenvolvidos no município Pág. 4
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Guarulhos recebe decoração de 
Natal no aniversário da cidade

Receita abre consulta ao penúltimo 
lote de restituição do IR na sexta

Motoristas aprovam mudanças em 
trecho crítico da avenida Emílio Ribas
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Vereadores investigam 
possível falta de AVCB no 

Aeroporto de Cumbica
Pág. 3

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG



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

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

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

OPINIÃO
Sexta-feira, 22 de dezembro de 20172

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

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

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

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

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

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

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

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

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

LEANDRO JORGE 
BITTENCOURT CANO

Ponto 
de Vista
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Diferente do que 
foi publicado na 
edição de ontem da 
Folha Metropolitana 
na matéria “Prefeitura 
disponibilizará 
agendamentos para 
castração animal 
pela internet a partir 
de dezembro”, 
a Secretaria de 
Meio Ambiente de 
Guarulhos informa 
que o agendamento 
de castrações online 
começará a ser 
realizado somente a 
partir de 2019.

NATAL - O Sr. e a Sra. Claus, viajando com a Operação Papai Noel, desembarcaram no Alasca

RETRATO DO LEITOR   

ANOTE

Hoje, às 14h30, 
o Centro Municipal 
de Incentivo à 
Leitura (CMIL) 
Luís de Camões, 
localizado no 
Gopoúva, oferecerá 
ofi cina gratuita de 
Quilling, arte de 
criar fi guras com 
tirinhas de papel. 
Ministrada pela 
artesã Célia Thomé, 
as ofi cinas integram 
as atividades do 
Projeto “Literalmente 
Isso”, e são indicadas 
para maiores de sete 
anos. A ofi cina ensina 
noções básicas 
sobre técnicas de 
artesanato com 
papel e elaboração 
de peças para a 
produção de artefatos 
como bijuterias, 
mandalas, quadros, 
entre outros.
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Documento apresentado pela Confe-
deração Nacional da Indústria (CNI) ao 
novo presidente da República, ainda à 
época da campanha eleitoral, reafi rma 
a importância de o futuro governo con-
tinuar buscando acordos que sejam es-
tratégicos para o setor industrial, como 
as negociações com a União Europeia 
e o México. A essas prioridades deve-se 
também acrescentar a necessidade de 
que o novo governo reafi rme tudo o que 
fi cou acertado nas recentes negociações 

com o Chile para a assinatura de um 
acordo de livre-comércio, que tiveram 
início em abril deste ano de 2018. 

Com a assinatura desse acordo pre-
vista para breve, ainda dentro do man-
dato do atual governante, o País deixará 
para trás o processo de isolamento po-
lítico e comercial que marcou o longo 
período sob a visão estreita do lulopetis-
mo, mas que, a rigor, vem desde 1991, 
quando o Brasil se tornou membro do 

Mercosul. Desde então, o País só assinou 
três acordos de livre-comércio, ou seja, 
com Israel, Palestina e Egito, mas desses 
apenas o primeiro ainda está em vigor. 
Tudo isso num período em que houve no 
mundo uma explosão de acordos bilate-
rais e regionais.

Na América Latina, os acordos tam-
bém proliferaram. Basta ver que Peru 
e Colômbia selaram 12 e 11 acordos de 
livre-comércio, respectivamente, incluin-
do Estados Unidos e União Europeia. Já o 
Chile abriu o seu mercado para 21 países, 
enquanto o México assinou 13 acordos. 
Mas, com a presença de governos de 
orientação populista e terceiro-mundista 
tanto no Brasil como na Argentina e no 
Uruguai, aqueles países encontraram 
difi culdades para acertar um tratado de 
larga abrangência com o Mercosul.  Aliás, 
para o Chile, assumir a condição de mem-
bro pleno do Mercosul sempre constituiu 
um processo difícil porque esse passo re-
presentaria um retrocesso, porque o país 
andino sempre esteve mais avançado nas 
reformas e na abertura econômica. 

Agora, o que se espera é que essa 
fase venha a ser superada e, fi nalmente, 
o Mercosul possa acertar também um 
acordo amplo com a Aliança do Pacífi co, 
grupo criado em 2011 por Chile, Peru, 
Colômbia e México, e com a Parceria 
Transpacífi co (Trans-Pacifi c Partnership 
- TPP), que pode vir a se constituir uma 
ponte entre a América Latina e os merca-
dos asiáticos Como se sabe, dessa Parce-
ria Transpacífi co faziam parte os Estados 
Unidos, que se retiraram em 2017. Como 
resposta, os demais parceiros fi rmaram 
um amplo tratado comercial que reduziu 
as tarifas alfandegárias e estabeleceu no-
vas regras entre eles.

Tudo isso num período em que 
houve no mundo uma explosão 
de acordos bilaterais

Guarulhos recebe nova edição de 
festival internacional de teatro

Orquestra Jovem se apresenta 
no Parque Cecap e em Cumbica

Cemitérios recebem 60 mil 
pessoas durante o Dia de Finados

ACONTECE

*A coluna Espalha Fatos do jornalista Sergio Lessa 
retornará na próxima quarta-feira (14).

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!

www.fmetropolitana.com.br

Uma abertura 
para o mundo 

PONTO
DE VISTA

MILTON LOURENÇO
presidente da 
Sindicomis 
e da ACTC

Entre os dias 15 e 19 de 
novembro, Guarulhos recebe 
a 2ª edição do Festival Inter-
nacional de Teatro Comunitá-
rio Panamérica Utópica, ini-
ciativa que conta com o apoio 
da Prefeitura para a realiza-
ção de uma série de eventos 
de teatro gratuitos com gru-
pos latino-americanos. 

Nesta edição, os espetá-
culos acontecem no Bosque 

Maia, Adamastor Centro, 
Pimentas, Vila Carmela e 
Jardim Ponte Alta. Dentre 
as atividades que aconte-
cem ao longo do Festival, a 
programação destaca encon-
tro com coletivos teatrais, 
intercâmbio com grupos 
convidados, apresentações 
de obras teatrais, palestras, 
ofi cinas, rodas de conversa e 
laboratórios.

Para encerramento da 
edição 2018 do Programa 
Orquestra no Bairro, a Or-
questra Jovem Municipal de 
Guarulhos (OJMG) apresenta 
espetáculo gratuito e aberto 
ao público em duas escolas 
da Prefeitura. Na próxima 
sexta-feira (09), às 15h, a 
apresentação acontece na 
EPG Profª. Zulma Castanhei-
ra de Oliveira, localizada no 

Parque Cecap. Já no dia 23, 
também às 15h, será a vez da 
EPG Marfi lha Belloti Gonçal-
ves, na região de Cumbica, 
receber os músicos e des-
frutar de repertório erudito, 
especialmente selecionado 
para a ocasião.

IO projeto objetiva a difu-
são da música clássica para 
toda a cidade, por meio de 
apresentações em escolas.

Cerca de 60 mil pessoas vi-
sitaram os quatro cemitérios 
públicos da cidade durante a 
última sexta-feira (02), Dia de 
Finados. A estimativa foi di-
vulgada nesta terça-feira (06), 
pela Secretaria de Serviços Pú-
blicos. Todas as unidades tive-
ram horário de funcionamen-
to estendido, das 7h às 18h30, 

período no qual registraram 
1.570 atendimentos para so-
licitação de exumações, reno-
vações de locação de nichos, 
entre outros.

A maior movimentação 
foi registrada na Necrópole do 
Campo Santo, conhecido como 
cemitério da Vila Rio, que rece-
beu cerca de 29 mil visitantes.
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radores mais próximos, e, com 
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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 
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saúde, moradia, saneamento básico, segurança e outras mais. 
Ao final de 2016, a maior parte deste povo sonhou com dias 
melhores a partir do nome que emergiu das urnas.  Agora, 
às portas de 2018, quando tudo está se encerrando, o sonho 
permanece de que, com as escolhas que vêm sendo feitas, seja 
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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 
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terça-feira, 26, às 12h. 
Não haverá atendimento 
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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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Resposta

Vereadores investigam falta de 
AVCB no Aeroporto de Cumbica
DA REDAÇÃO - O maior ae-
roporto do país pode ser 
lacrado por falta de segu-
rança contra incêndios. O 
terminal 2 do GRU Airport 
– Aeroporto Internacional 
de São Paulo, em Cumbica, 
não tem o Auto de Visto-
ria do Corpo de Bombeiros 
(AVCB). O aeroporto recebe 
mais de 30 milhões de pas-
sageiros por ano. 

Metade das lojas que 
funcionam dentro dos ter-
minais não conseguem 
renovar o alvará de fun-
cionamento na Prefeitura 
porque o AVCB não foi re-
novado pela concessioná-
ria que administra o local 
desde 2012. Os vereadores 
da Comissão Especial de In-
quérito (CEI) que investiga 
irregularidades praticadas 
pela concessionária rece-

beram a denúncia durante 
reunião realizada com pro-
fi ssionais da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano 
(SDU) ontem.

O presidente da CEI, ve-
reador Marcelo Seminaldo 
(PT), vai convocar repre-
sentantes da concessioná-
ria para prestarem esclare-
cimentos sobre a falta do 
AVCB. As edificações de 
grande porte, com intensa 
circulação de pessoas de-
vem funcionar apenas me-
diante condições mínimas 
de segurança. 

O AVCB é um certifi ca-
do que garante instalações 
adaptadas contra incêndio 
e pânico. O estabelecimento 
deve ter equipamentos de 
proteção como alarmes, ex-
tintores, hidrantes e saídas 
de emergência. O documen-
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Em nota a Conces-
sionária do Aeroporto 
Internacional de Guaru-
lhos S.A. informou que 
o Terminal 2 passa por 
obras de modernização 
(retrofi t), que ocorrem em 
fases, desde 2014, para 
não gerar impacto aos 
passageiros. Além de ge-
rar mais comodidade, as 
obras também fazem par-

te de uma série de imple-
mentações e projetos que 
vêm sendo adotados para 
a obtenção do AVCB e todo 
processo é informado e atu-
alizado, constantemente, 
junto ao órgão competente.

Ela destacou que a “segu-
rança é questão prioritária 
para a administração do ae-
roporto, que conta com uma 
moderna infraestrutura con-

tra incêndio para atender 
qualquer tipo de ocorrên-
cia em todo o sítio aeropor-
tuário”. A concessionária 
informou, ainda, que “en-
tende que o licenciamento 
da infraestrutura aeropor-
tuária é de competência da 
Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac), conside-
rando tratar-se de serviço 
público federal”.

to é obrigatório. A ausência 
de renovação, após o venci-
mento, pode gerar multas, 
provocar o fechamento do 
imóvel e invalidar apólices 
de seguro. Enquanto o laudo 
não sai do papel, o aeropor-
to de Guarulhos segue irre-
gular, sem fi scalização.
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Ao término de 2017, terá completado um ano de gestão dos 
novos prefeitos. É interessante olhar para trás para entender 
o que foi prometido e o que está sendo entregue. A esta altura, 
diferentemente do primeiro mês ou dos primeiros 100 dias, já é 
possível distinguir com mais clareza a palavra da ação, o plane-
jado do inusitado, a política de uns da política para todos. Fato é 
que, enquanto é apenas um produto preparado por especialistas 
e consultores de marketing político para ser vendido às massas, 
o candidato parece muito mais atraente, diferente dos demais, 
do tipo que vale a pena investir o voto. No entanto, muitas vezes, 
quando chega aonde almejou chegar, a diferença entre o discurso 

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

Poucas coisas podem ser mais 
honrosas do que dizer o justo e reprovar 
a maldade e a mesquinharia humana
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Prefeitura participa de eventos na Europa 
em busca de investimentos e parcerias
DA REDAÇÃO - A Prefeitura 
de Guarulhos, representada 
pelo secretário de Desen-
volvimento Científi co Eco-
nômico, Tecnológico e de 
Inovação (SDCETI), Rodrigo 
Barros, participa até o 15 de 
novembro de uma missão 
internacional que percorrerá 
Portugal, França e Espanha.  
O objetivo é viabilizar o fi -
nanciamento para projetos 
desenvolvidos no municí-
pio, atrair investimentos e 
inserir a cidade no cenário 
internacional do qual fazem 
parte as principais metrópo-
les do mundo.

Barros atende aos convi-
tes da Federação das Câma-
ras Portuguesas no Brasil, 
Agência Francesa de Investi-
mentos, Consulado Francês 
e Frente Nacional dos Pre-
feitos. A viagem não utiliza 
recursos públicos.

Durante a agenda inter-
nacional, que envolve os en-
contros Web Summit, em 
Lisboa, Missão França, em 

Paris e Lyon e Smart City 
Expo World Congress, na ci-
dade de Barcelona, os partici-
pantes terão contato com ca-
ses de sucesso em Inovação, 
Parcerias Público Privadas 
(PPPs) e Cidades Inteligentes.

“É uma oportunidade para 
entendermos como as cida-
des europeias estão aplican-
do novos modelos de gestão e 
novas tecnologias. Nosso de-
safi o é revelar o potencial de 
Guarulhos, conquistar inves-
timentos e oferecer soluções 
que proporcionem melhorias 
na gestão pública e mais qua-
lidade de vida para a popula-
ção da nossa cidade”, comen-
ta Rodrigo Barros.

O primeiro compromisso, 
entre os dias 5 e 7 de novem-
bro, é com a Web Summit, 
em Lisboa. “Trata-se da maior 
e mais importante conferên-
cia de tecnologia, inovação e 
empreendedorismo do mun-
do. O evento deve reunir mi-
lhares de investidores”, expli-
ca o secretário.

Na sequência, entre os dias 
8 a 10 do mesmo mês, na Mis-
são França, a pauta prevê estu-
do sobre a legislação e meca-
nismos para a implementação 
das chamadas Parcerias Pú-
blico-Privadas (PPPs) que dão 
suporte às cidades francesas 
na gestão de serviços urbanos, 
como água e esgoto, resíduos 
sólidos, mobilidade e ilumina-
ção pública.

Já no Smart City Expo 
World Congress, em Barcelo-
na, entre 13 e 15 de novembro, 
estarão reunidos mais de 17 
mil especialistas representan-
do as 650 cidades mais moder-
nas do mundo, em um ambien-
te de partilha de conhecimento 
e experiências bem-sucedidas 
que podem servir à cidade de 
Guarulhos. O evento também 
propicia a realização de negó-
cios e parcerias.

As atividades em Barcelona 
envolvem debates, visitas téc-
nicas e troca de experiências 
sobre transformação digital, 
ambiente urbano, mobilidade, 

Guarulhos recebe decoração de Natal no aniversário da cidade
LUCY TAMBORINO - A decoração 
de Natal na cidade será inau-
gurada no aniversário de 458 
anos da cidade, 8 de dezem-
bro. Serão decorados o Bos-
que Maia, a avenida Paulo 
Faccini, o canteiro central 
da avenida Bartholomeu de 

Carlos, o Lago dos Patos e o 
Terminal Pimentas.

Apesar disso, as decora-
ções, que serão custeadas por 
empresas particulares, pode-
rão ser iniciadas no dia 19 
deste mês e deverão perma-
necer na cidade até o dia 13 

www.fmetropolitana.com.br

cidades inclusivas e comparti-
lhadas, governança e fi nanças.

“Uma das marcas do go-
verno Guti é que a gestão 
não se contenta em per-
manecer numa posição de 
conforto, esperando que as 
coisas aconteçam. Estamos 

levando Guarulhos para o 
mundo, onde estão os re-
cursos que podem ser in-
vestidos na cidade, em pro-
jetos que modernizem o 
município, tornando a vida 
da população melhor”, de-
clara Barros.

JÁ CURTIU NOSSSA PÁGINA

NO FACEBOOK?

Fique por dentro de todas as
últimas notícias, eventos e

novidades. Siga nosso Facebook

/jornalfolhametro

de janeiro do ano que vem. 
As empresas fi rmaram parce-
ria com a prefeitura por meio 
de publicação de Chamamen-
to Público no Diário Ofi cial. 
O prazo para a entrega das 
propostas foi encerrado em 
22 do mês passado. 

As empresas responsá-
veis pela decoração são Bau-
ducco Alimentos Ltda, Con-
domínio Civil Voluntário 
do Parque Shopping Maia, 
Associação Guarulhos Food 
Truck e Similares e MRV 
Engenharia e Participações 
SA. A primeira fará a de-
coração no Bosque Maia e 
na avenida Paulo Faccini, a 
segunda no canteiro central 
da avenida Bartholomeu de 
Carlos, a terceira no Lago 
dos Patos, já a quarta no 
Terminal Pimentas.

No ano passado, a árvo-
re de Natal com 21 metros 
de altura e 7,5 metros de 
diâmetro foi inaugurada no 
Bosque Maia, no dia 8 de 
dezembro, aniversário de 
457 anos da cidade. A deco-
ração natalina foi uma doa-
ção da Bauducco.

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

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

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

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

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

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

Poucas coisas podem ser mais 
honrosas do que dizer o justo e reprovar 
a maldade e a mesquinharia humana
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Motoristas aprovam mudanças em 
trecho crítico da avenida Emílio Ribas
DA REDAÇÃO - O trecho de 45 
metros muito crítico para o 
trânsito da avenida Emílio 
Ribas, entre as ruas Doutor 
José Maurício de Oliveira e 
Cônego Valadão, no bairro 
do Gopoúva, que se trans-
formou em mão única no 
sentido Centro, foi aprovado 
pela maioria dos motoristas 
e também pelos técnicos do 
Departamento de Engenha-
ria de Trânsito da Secretaria 
de Transportes e Mobilidade 
Urbana (STMU). Com isso, 
após uma semana de testes, 
a alteração vai ser implanta-
da de forma defi nitiva a par-
tir desta terça-feira (06). A si-
nalização fi nal já começou a 
ser implantada nesta segun-
da-feira (05) e os agentes de 
trânsito ainda deverão per-
manecer no local, por mais 
alguns dias, para continuar a 
orientar os motoristas.

CEI que investiga irregularidades em 
decretos da gestão do ex-prefeito 
Almeida se reúne nesta quinta-feira
LUCY TAMBORINO - A Comissão 
Especial de Inquérito (CEI) 
que investiga se o ex-prefei-
to Sebastião Almeida (PDT) 
benefi ciou uma cooperativa 
médica em sua gestão deve 
receber um representante 
da Secretaria da Fazenda na 
próxima reunião, que acon-
tece amanhã às 11h. 

Segundo o vereador Mo-
reira (PTB), que preside a 
comissão, o representante 
foi convocado para que pos-
sa explicar os decretos um a 
um e os vereadores fazerem 
seu juízo de valor. 

Já o relator da comissão 
Eduardo Carneiro (PSB) afi r-
mou, na última reunião, que 
o convite ao representante 
vai justamente de encontro 
com o objetivo da investi-
gação e da necessidade de 
saber se os decretos estavam 

dentro da legalidade ou não. 
Em reunião anterior da 

CEI, o relator da comissão 
foi indicado. 

O objetivo é apurar possí-
veis ilegalidades e averiguar 
a ocorrência de renúncia 
fi scal por meio do decreto 
31.275/2013, que pode ter 
benefi ciado sociedades coo-
perativas e empresas ligadas 
à área médica na cidade.

Para Pedro Alcântara de 
Munhoz, 33 anos, técnico 
em manutenção de máqui-
nas de metalurgia, a situa-
ção melhorou muito: “Rodo 
por aqui faz um bom tem-
po. Uns cinco anos, pelo 
menos, e nunca vi o trânsito 
fl uindo tão bem. Realmente 
está aprovado”, afi rmou.

A opinião é comparti-

lhada pela médica Dulce 
de Castro, 35 anos, que elo-
giou a modifi cação. “Sem-
pre uso esse trecho para 
levar minha fi lha à escola. 
Até mesmo no Anel Viá-
rio, sentido bairro de Vila 
Galvão, que cruza a aveni-
da Emílio Ribas, melhorou 
muito. O trânsito parou de 
fi car congestionado”, disse.

www.fmetropolitana.com.br
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Receita abre consulta ao penúltimo 
lote de restituição do IR na sextaretrato do leitor Caro leitor, envie sua foto para esta seção:        94021-9397 ou redacao@folhametro.com.br

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

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

Poucas coisas podem ser mais 
honrosas do que dizer o justo e reprovar 
a maldade e a mesquinharia humana
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Crimes de ódio são intoleráveis, diz Moro
DA REDAÇÃO - Em sua primei-
ra entrevista à imprensa, o 
futuro ministro da Justiça, 
Sergio Moro, disse que “não 
existe qualquer possibilidade 
de discriminação contra mi-
norias”. “Todos têm direito 
à segurança pública. Crimes 
de ódio são intoleráveis”, afi r-
mou. Moro acrescentou que, 
se for necessário, ele aciona-
rá a Polícia Federal (PF) para 
combater esse tipo de crime.

“Não existe nada de polí-
tica persecutória contra ho-
mossexuais e outras mino-
rias. Não existe nada disso 
na mesa ou sendo gestado; 
nenhuma intenção de políti-
ca discriminatória. As mino-
rias vão poder exercer seus 
direitos livremente. Não vejo 
a nada além de receios infun-
dados”, destacou.

Juiz responsável pela Ope-
ração Lava Jato na primeira 
instância nos últimos quatro 
anos, Sergio Moro disse que 
aceitou o convite de Jair Bol-

DA REDAÇÃO - A Receita Fede-
ral abre nesta sexta-feira (09), 
a partir das 9h, consulta ao 
sexto lote da restituição do 
Imposto de Renda Pessoa Fí-
sica da declaração de 2018. O 
Fisco também abrirá consulta 
a lotes residuais das declara-
ções de 2008 a 2017. Ao todo, a 
Receita pagará R$ 1,9 bilhão a 
1.142.680 contribuintes. Desse 
total, 991.153 declarações são 
do Imposto de Renda deste 
ano, cujo pagamento totalizará 
R$ 1,676 bilhão.

As restituições terão cor-
reção de 4,16%, relativa às de-
clarações de 2018, a 106,28%, 
para as declarações de 2008. Os 
índices equivalem à taxa Selic 
– juros básicos da economia 
– acumulada entre a data de 
entrega da declaração até este 
mês. A relação dos contribuin-
tes estará disponível na página 
da Receita Federal na internet. 
A consulta também pode ser 

feita pelo telefone 146 ou nos 
aplicativos da Receita Federal 
para tablets e smartphones.

O pagamento será feito no 
próximo dia 16. Caso o valor 
não seja creditado nas contas 
informadas na declaração, o 
contribuinte deverá receber o 
dinheiro em qualquer agência 
do Banco do Brasil.
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Diga que viu 
esse anúncio na 

Folha Metropolitana 
e ganhe 10% 

de desconto

WBS conserto de malas, bolsas e mochilas

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

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

Reparos diversos em bolsas femininas

Rua Portuguesa, 258 - Vila Endres - Guarulhos-SP (próx. ao Shop. Internacional)
Fone: (11) 2413-5266 | Whatsapp: (11) 96430-5969

sonaro por “ver a possibilida-
de de realizar no governo fe-
deral o que, em sua avaliação, 
não foi feito nos últimos anos 
– uma forte agenda contra a 
corrupção e o crime organi-
zado”.  “Não é um projeto de 
poder”, ressaltou.

Ele disse considerar seu 
trabalho na Justiça “técnico” 
e revelou que não tem “con-
vergência absoluta” de convic-

ções com o presidente eleito, 
mas que é possível chegar a 
“resultados nas divergências”.  
Entre as convergências, a  de-
fesa de fl exibilizar a maiorida-
de penal – para crimes violen-
tos cometidos por jovens com 
mais de 16 anos –  e a não pro-
gressão de pena para crimino-
sos vinculados a organizações 
criminosas e que cometeram 
crimes de homicídio.
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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.
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já é possível julgar um prefeito

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

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

n A linha 682-Terminal 
Pimentas/Vila Alzira 
passou a atender o 
Centro de Especialidades 
Médicas de Guarulhos 
(Cemeg) Jardim Cumbica, 
no CEU Cumbica (Rua 
Atalaia do Norte). O 
itinerário, no sentido 
Jardim Cumbica, foi 
acrescido das seguintes 
vias: Rua Maria Ricci 
Perrota, Rua Roldão de 
Oliveira Carvalho, Avenida 
Venturosa, Avenida 
Atalaia do Norte (Cemeg), 
Rua Porto Velho, Rua 
Tarauacá e Rua São Paulo 
de Oliveira. Em janeiro, a 
linha 702 também deverá 
ter o itinerário alterado 
para ser mais uma opção 
aos usuários do Cemeg.
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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 reafi rma, no Congresso, 
compromisso com a Constituição
DA REDAÇÃO - Na primeira vi-
sita ao Congresso Nacional 
desde que foi eleito, Jair 
Bolsonaro reafi rmou seu 
compromisso com a Cons-
tituição Federal, e afi rmou 
que todos os Poderes da Re-
pública têm o compromisso 
de preservar a Carta Mag-
na, que completa 30 anos.

“Na democracia só exis-
te um norte que é o da nos-
sa Constituição. Juntos, va-
mos continuar construindo 
o Brasil que nosso povo 
merece. Temos tudo para 
ser uma grande nação”, 
disse ao declarar estar fe-
liz com o retorno à Casa e 
lembrar que os presentes 
na sessão ocupam cargos 
chaves capazes de mudar o 
futuro da nação.

Pouco antes, o presiden-
te do Supremo Tribunal 

Federal (STF), Dias Toffoli, 
defendeu que, passadas as 
eleições, o Brasil precisa en-
contrar um ponto de união 
em meio às diferenças. Du-
rante o evento, Toffoli de-
fendeu dedicação às refor-
mas essenciais e destacou, 
como principais, as mudan-
ças previdenciárias, tributá-
rias e fi scais e a promoção 
da segurança pública.

“É momento de reafi r-
mar nosso comprometi-
mento com a manutenção e 
longevidade da nossa Cons-
tituição. País sempre de-
manda atualização da Car-
ta. É hora de celebrarmos 
um grande pacto nacional 
para juntos trilharmos ca-
minho na busca de refor-
mas fundamentais que pre-
cisamos enfrentar”, disse.

Toffoli disse ser teste-

munha de que o Congresso 
tem conseguido atualizar 
as leis com a votação de 
emendas e projetos e asse-
gurou que Judiciário con-
tinuará sendo moderador 
nas questões fundamentais 
para o país que precisarão 
ser apaziguadas.

www.fmetropolitana.com.br
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DA REDAÇÃO - O Tesouro Na-
cional propôs ontem medi-
das que podem ser executa-
das para tonar mais rígidas 
as regras de fi nanciamento 
e reduzir o endividamento 
de estados e municípios. 
No ano passado, a dívida 
bruta dos estados e muni-
cípios com a União chegou 
a R$ 908 bilhões, confor-
me dados apresentados no 
documento Exposição da 
União à Insolvência dos 
Entes Subnacionais.

Entre 2010 e 2016, as re-
ceitas primárias dos estados 
mantiveram-se praticamente 
estáveis. Por outro lado, no 
período, as despesas obri-
gatórias com pessoal ativo 
e inativo cresceram em 6,5 
pontos percentuais. Soman-
do isso ao custeio, o conjunto 
de despesa avançou 9,9 pon-
tos percentuais sobre a recei-
ta disponível para os estados.

Dívida de estados e municípios com 
a União chega a R$ 908 bilhões

De acordo com o Te-
souro, durante a década de 
1990, a situação defi citária 
dos entes subnacionais le-
vou a União a editar diver-
sas leis para trazer alívio 
fi nanceiro aos estados e 
municípios. Após anos de 
baixo crescimento econô-
mico e elevada infl ação, as 
sucessivas medidas alcan-
çaram o seu objetivo, em-
bora tenha sido necessário 
um refi nanciamento dos 
entes subnacionais por par-
te da União da ordem de R$ 
630 bilhões em 2017.

“Hoje, novamente, di-
versos entes federados 
estão desequilibrados fi -
nanceiramente e estão em 
busca de alívio fi nanceiro 
no curto prazo. Esse dese-
quilíbrio é fruto do aumen-
to dos gastos obrigatórios, 
especifi camente dos gastos 
com pessoal”, diz o estudo.



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

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

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

Poucas coisas podem ser mais 
honrosas do que dizer o justo e reprovar 
a maldade e a mesquinharia humana
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8 Quarta-feira 7 de novembro de 2018
ESPORTES

Corinthians-Guarulhos e Cruzeiro 
se enfrentam hoje na Ponte Grande
DA REDAÇÃO - A próxima roda-
da da Superliga Masculina de 
vôlei masculino traz o duelo 
entre Corinthians-Guarulhos 
e Sada/Cruzeiro, hoje, às 20h, 
no Ginásio da Ponte Grande. 
Além de um confronto bastan-
te equilibrado, o jogo também 
marca o encontro de duas das 
maiores torcidas do futebol e 
também do voleibol nacional.

Os guarulhenses buscam 
a primeira vitória na compe-
tição. Apesar de demonstra-
rem um entrosamento maior 
nas duas primeiras rodadas, 
a equipe não conseguiu o 
resultado positivo. As der-
rotas para o Fiat/Minas por 
3 a 1, e Taubaté, por 3 a 0, 
fez com que a partida contra 
os cruzeirenses se tornasse 
essencial para as pretensões 
corintianas na Superliga.

“Estamos mais entrosa-
dos, treinando muito saque 

e bloqueio, rodagem de bola 
com passe B, tudo para ter-
mos um melhor desempenho 
durante a competição. Con-
tamos com a nossa torcida 
dando apoio a cada lance do 
jogo”, disse o central Sidão. 

Os ingressos, no valor de 
R$10, já estão à venda na bi-
lheteria do Ginásio da Ponte 

Grande, que fi ca na aveni-
da Domingos Fanganielo, 
315/317, e no Cali Café, rua 
Josephina Mandotti, 96, no 
Jardim Maia. Idosos, estu-
dantes e professores pagam 
meia entrada, com apresen-
tação de documento original 
com foto. Crianças até seis 
anos não pagam o ingresso.

Festival emociona familiares nos 
Jogos Adaptados de Guarulhos
DA REDAÇÃO - O ginásio Fiora-
vante Iervolino foi palco do 
Festival Adaptado que marcou 
o segundo dia da 19ª edição dos 
Jogos Adaptados de Guarulhos 
(JAG). Ontem alunos de diver-
sas entidades e escolas do muni-
cípio participaram de um circui-
to com atividades de arremesso, 
chute, boliche entre outros.

A aluna Milena Caires, da 
EPG Celso Furtado, estava tão 
ansiosa para o festival que mal 
conseguiu dormir na noite an-
terior. “Ela estava com tanta 
vontade de estar aqui que de-

morou a pegar no sono. Eu fi co 
extremamente feliz em ver mi-
nha fi lha aqui, se divertindo, 
conversando com os amigos, 
participando de tudo, é grati-
fi cante”, disse Tatiana Caires, 
mãe da Milena.

Na quinta-feira (08), nas de-
pendências da ACM, acontece-
rão os jogos de basquete 3x3, 
futebol e basquete adaptado. 
O encerramento será na sexta-
-feira (09), na Ponte Grande, 
com as provas de atletismo. 
Todas as atividades terão iní-
cio a partir das 8h30.
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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

Olá Amiguinhos conectadíssi-
mos! Imagino que a esta hora to-
dos estão de certa forma ansiosos 
para a tão esperada Black Friday. 
Seja para comprar ou para ven-
der, este é um dos eventos mais 
esperados do ano para o comér-
cio, seja ele presencial ou virtual, 
mas como aqui meu compromisso 
com você é de sempre trazer dicas 
para empreendedores de sucesso, 
vamos repassar aqui alguns cuida-
dos especiais para que sua campa-
nha de vendas neste dia tenha um 
final feliz (e lucrativo). Para quem 
chegou agora neste planeta, a Bla-
ck Friday acontece sempre no mês 
de novembro, na data após o Dia 
de Ação de Graças, comemorado 
nos EUA, que neste ano, cairá no 
mágico dia 23 de novembro. Neste 
dia, as lojas dão descontos imper-
díveis (ou deveriam ser imperdí-
veis), alavancando as vendas tanto 
quanto nas festas de fim de ano. 
Segundo Blog da Agência Mestre, 
em 2017 foram movimentados 
R$ 2,1 bilhões durante o evento 
(10,3% acima do ano anterior), 
com 3,76 milhões de pedidos re-
alizados, com ticket médio de R$ 
562,00. Interessou? Então pegue al-
gumas sacadas aqui para bater suas 
metas de vendas nesta Black Friday:

 
1) Prepare bem sua plataforma 

de vendas. Com a grande expec-
tativa de encontrar bons preços, 
é grande a possibilidade de haver 
acessos em massa em sua plata-
forma, portanto, verifique se seu 
site está hospedado em um bom 
servidor, se não há links quebra-
dos e se todas as imagens possuem 
tamanho menos que 1Mb pois se 
uma imagem demorar a carregar 
seu cliente pode desistir e ir para 
o próximo site, enfim, confira se 
tudo está pronto para seu cliente 
clicar e comprar. 

2) Ofereça descontos e preços 
realmente especiais, pois já se foi 

o tempo de tentar enganar seus 
clientes com o “a metade do dobro 
do preço”.

3) Comece desde já a criar um 
clima de suspense em torno do que 
sua loja está preparando para este 
dia, criar contagens regressivas cos-
tumam causar este impacto. Utilize 
aquele banco de e-mails de clientes 
e aqueles seguidores de suas redes 
sociais para divulgar as grandes 
promoções que estão por vir. Lem-
brando de que não adianta você dis-
parar e-mails agora para aquela lis-
ta que não recebe uma mensagem 
sua há 15 anos, é preciso retomar o 
relacionamento com mensagens in-
formativas para depois sim, tentar 
vender alguma coisa. 

4) Foco total no atendimento, 
pois na correria das vendas, seus 
clientes não podem fi car sem infor-
mações adicionais, portanto, pre-
pare seu Chat, Whatsapp, E-mail 
e o próprio telefone. Monitorar as 
menções, comentários e reações 
das suas publicações nas redes so-
ciais também é fundamental.

5) Por fim, nada disso será pos-
sível se seu site não tiver um bom 
sistema de pagamento e um aces-
so seguro (simbolizado por um 
pequeno cadeado e o “https” na 
barra de navegação), pois o novo 
consumidor não realiza compras 
se não se sentir em um ambiente 
100% seguro.

Enfim, queridos amiguinhos, 
as dicas estão dadas. Agora é pre-
parar seus estoques, sua comuni-
cação e é claro, sua logística pois 
vender e não entregar é bem pior 
do que vender. E aproveitando o 
clima de Black Friday, a RedPill 
fará uma análise gratuita nas mí-
dias sociais de todos os amigui-
nhos que comentarem “eu quero” 
no post desta notícia lá no Face-
book @redpillmkt.

Folha

Como se preparar para a Black Friday

ARTIGO
André Logello Lima
Gestor da agência RedPill Estratégia 
e Marketing e coordenador do curso 
de pós-graduação em marketing digital 
e e-commerce do Senac Osasco.
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ESCOLHA UMA 
DAS 3 UNIDADES 

PARA O SEU
NEGÓCIO 
DECOLAR

Condições imperdíveis para você terminar o ano em seu 
novo escritório, com internet banda larga, telefonia VOIP 

(sob consulta), copa/café e toda a estrutura que seu 
negócio precisa para decolar em 2019.

Corra que as vagas são limitadas!

WWW.SUMFORCES.COM.BR

Sumforces I
R. Ari Barroso, 166 – Jd. Pinhal.

Sumforces II
R. Cavadas, 43 – Vila Endres.

Sumforces III
R. Túlio Brancaleone, 114 – Centro.

Fechando o contrato semestral até o dia de nossa Black Friday 
(23/11/2018) você terá desconto de 50% nas duas primeiras 

mensalidades.
Na prática, nos dois primeiros meses, você irá pagar apenas R$ 
249,50 na posição individual e R$ 749,50 na sala de 6 posições.

#ComeTogether
@sumforces

#ComeTogether

>>> Espaço com copa/café

>>> Internet banda larga

>>> Ramal PABX Digital (opcional)

>>> Localização previlegiada

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

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

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

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

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

É preciso trabalhar 
arduamente para conseguir 
entregar, ao final de quatro 
anos, uma cidade melhor 
do que aquela recebida
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n Por conta das festas 
de final de ano, as 
agências de atendimento 
presencial da EDP São 
Paulo terão expediente 
diferenciado. Durante 
o dia 25, não haverá 
expediente presencial. 
O atendimento será 
retomado no dia 26. 
No dia 1º de janeiro, 
não haverá expediente 
presencial. O atendimento 
será retomado no dia 2. 
O quiosque de Guarulhos, 
no Poupa Tempo, terá o 
seguinte funcionamento: 
o expediente retornará na 
terça-feira, 26, às 12h. 
Não haverá atendimento 
na sexta-feira, 29 e no 
sábado, 30, retornando 
na terça-feira, 2, às 
12h. Mais informações 
e atendimento online 
no site www.edponline.
com.br

n A linha 682-Terminal 
Pimentas/Vila Alzira 
passou a atender o 
Centro de Especialidades 
Médicas de Guarulhos 
(Cemeg) Jardim Cumbica, 
no CEU Cumbica (Rua 
Atalaia do Norte). O 
itinerário, no sentido 
Jardim Cumbica, foi 
acrescido das seguintes 
vias: Rua Maria Ricci 
Perrota, Rua Roldão de 
Oliveira Carvalho, Avenida 
Venturosa, Avenida 
Atalaia do Norte (Cemeg), 
Rua Porto Velho, Rua 
Tarauacá e Rua São Paulo 
de Oliveira. Em janeiro, a 
linha 702 também deverá 
ter o itinerário alterado 
para ser mais uma opção 
aos usuários do Cemeg.
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vidas, projetos, sonhos e esperanças 
passaram e continuam passando pe-
las minhas mãos e de vários colegas 
de profissão. Cada processo encerra 
o problema de uma existência, sendo 
a independência funcional não um 
privilégio, mas uma garantia aos ci-
dadãos e à própria democracia de que 
fazer justiça é a mais delicada das ta-
refas humanas. Judicar é, por deveras, 
estressante. O juiz dos dias atuais não 
deve apenas dominar a ciência jurídi-
ca, deve agir com sensibilidade e in-
teligência emocional, mormente para 
que se insira de corpo e alma nessa 
vocação de servir e não ser servido.

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DiVUlgAçãO

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

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

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

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

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

Desde a coletiva do filme 
em Veneza, divulgada para 
todo o mundo por corres-
pondentes das maiores agên-
cias de notícias, Clooney e 
Damon não se cansam de 
explicar que, embora tenha 
tudo a ver com o neoconser-
vadorismo e a onda racista 
que tem emanado da Casa 
Branca, Suburbicon não nas-
ceu exatamente como uma 
reação da dupla – ator e dire-
tor – à presidência de Donald 
Trump. Liberais de carteiri-
nha, Clooney e Damon admi-
tem que foram atropelados 
pela candidatura e vitória de 
Trump.             (AGÊNCIA ESTADO)
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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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Havia dois filmes estrela-
dos por Matt Damon na se-
leção do Festival de Veneza 
deste ano, ambos dirigidos 
por amigos do ator. Down-
sizing, de Alexander Payne, 
e Suburbicon, de George 
Clooney. Nenhum dos dois é 
100%, mas apresentam cer-
tas qualidades.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PEIXES: Bom aspecto astral para novos empreendimentos imobiliários. Falta 
de constância poderá prejudicar seus objetivos financeiros e profissionais. 
Dê mais atenção aos assuntos relacionados com as pessoas de sua família.
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cias de notícias, Clooney e 
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ÁRIES: Uma potente carga reluzirá em você para que 
realize as alterações indispensáveis tangentes a sua 
existência.

TOURO: O caminho que lhe dirige na sua vivência par-
ticular e laboral se entrelaçará com o do equilíbrio. Suas 
meditações estarão em um esboço mental.

GÊMEOS: A indecisão que antes planava nas suas 
refl exões e nas suas maneiras, irá se dizimar com mais 
compreensibilidade neste instante.

CÂNCER: Com bastante predisposição poderá diferenciar 
os convenientes dos inconvenientes, mas aja com cuidado. 
Nos números se esbarrará duramente contra a lógica.

LEÃO: Quem se sobressairá ante a magnanimidade da 
faculdade do seu afã e aprazável será o astro rei com 
amparo no componente Fogo.

VIRGEM: Todo o avanço conjecturado da sua programa-
ção converterá de Mercúrio. Não arrisque-se desprezar o 
prestígio.

DA REDAÇÃO - Os fãs de Stran-
ger Things já podem come-
morar: os integrantes da sé-
rie estão a caminho do Brasil 
e participarão da próxima 
edição da Comic Con Expe-
rience 2018, que será reali-
zada entre os dias 6 e 9 de 
dezembro. A Netfl ix Brasil 
publicou a novidade em sua 
conta no Facebook, mas ain-
da não revelou quais atores 
do elenco virão ao país.

O anúncio aconteceu em 
um dia especial. Nesta terça-
-feira (06) é o dia em que Will 

Byers (Noah Schnapp) desa-
parece na 1ª temporada. Em 
comemoração ao #Stranger-
ThingsDay, o perfi l ofi cial de 
Stranger Things no Twitter 
publicou um vídeo com os 
atores da série.

A série se passa na cidade 
rural fi ctícia de Hawkins, em 
Indiana, nos Estados Unidos, 
durante a década de 1980. 
O Laboratório Nacional de 
Hawkins, localizado nas 
proximidades, é conhecido 
por realizar ostensivamente 
pesquisas científi cas para o 

Departamento de Energia 
dos Estados Unidos. No en-
tanto, a instalação executa 
secretamente experimentos 
paranormais e sobrenatu-
rais, envolvendo inclusive 
testes humanos, o que co-
meça a afetar os moradores 
inconscientes de Hawkins de 
maneiras calamitosas.

As duas primeiras tempo-
radas da série estão disponí-
veis no catálogo da Netfl ix. 
A terceira temporada tem 
estreia marcada para 2019, 
ainda sem data revelada.

‘Stranger Things’ participará 
da Comic Con Experience 2018

LIBRA: Experimentará uma violenta aspiração de 
assessorar alguém para a prosperidade de outrem, não 
obstante precisa evitar o ganho pecuniário.

ESCORPIÃO: Por causa dos acontecimentos da manhã 
é que colidirá mais com a brecha para concluir os seus 
delineamentos mais longínquos. 

SAGITÁRIO: É com demasia complexidade que irá lograr 
habilidade para o trato com determinadas gentes que lhe 
ocasionam animosidade ancestral.

CAPRICÓRNIO: Com a energia que vem do cerne do seu 
signo, haverá muita pujança para moderar os infortúnios 
deste momento.

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

PEIXES: Os distúrbios estabelecerão que você situe-se na 
forma mais retrancada, porém terá excessiva desassosse-
go durante o ápice, para tanto carecerá de estar ligado.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Menciono

2/ad. 3/dot — get. 5/alain — cairu. 8/portrait. 10/striptease.
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NOSSA REDAÇÃO
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v
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LICENCIAMENTO
ATRASADO!!!!!
Parcelamos Todos 

os débitos 
do seu veículo

Tels: 2440-6425 ou 4963-0569

ATÉ 12X CARTÃO OU 
18X NO CHEQUE

CURSO

VEÍCULOS

SERVIÇOS

IMÓVEIS

NEGÓCIOS

Contrata-se Oportunidade

Máquinas

Esoterismo

Marido de Aluguel

RelaxAluga-se

Sítios e Chácaras

Temporada

Vende-se

Autos

PRECISA-SE
½ Ofi cial / Preparador e 
Pintor Automotivo Enviar 
Cv p/  administrativo@
lofatec.com.br
SOLDADOR /MONTADOR
P/Implementos Rodoviarios 
enviar Cv. administrativo@
lofatec.com.br
EMPRESA ADMITE
Aux escritório c/Conhe-
cimento em logística e 
planejamento de produção. 
residir próx. Vila Galvão-
-Guarulhos Cv. p/ dmpa-
bril@gmail.com.
VIDRACEIRO URGENTE
Fs.:  2304-2769/ 
965629923
DOMÉSTICA
C/Referência, que more 
próx. Vila Galvão F.: 
2212-1132  2ª à 6ª horário 
comercial

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

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

www.elasmassagens.com.br

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

MÃE INARA
Amarração Amorosa   
100% gar., não pego trab.p/ 
perder só p/ ganhar. Peço 
Não Confunda c/ Outras , 
joga-se Búzios  e Opelê Ifâ. 
Temos o verdadeiro Banho 
do Amor F. 98230-8017/ 
2092-3527.

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

Veri�car Condições
Vitoram Corretora de Seguros

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

F. 2409-5992
9500-5000

SAÚDE

SALA COMERCIAL
Ótima, reformada. Em 
frente a Faculdade de 
Medicina. R$ 630,00 direto 
c/ propr. F:99901-6804

FIT EX/15
Aut., compl., troco/fi n. 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

/jornalfolhametro

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

ANUNCIE AQUI
97380-7685

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

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 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 SHOPPING 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

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
VENDO EMPRESA
De Locações de mesas 
e Cadeiras. Excelente 
carteira de clientes, ativa, 
faturando em Guarulhos.  
F.: 97168-5877
PASSO O PONTO
O Caldeirão Restaurante , 
18 anos de funcionamento. 
F.: 2431-2860/ 98697-0806 
c/ Léo.

94745-7749
5583-2905

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

APTO. JD. COCAIA

Ót. Localização 60mts.² 
Todo planejado , pronto 
p/ morar 3 dorms., 
1 suíte, lazer completo 
300 Mil  F.: 98722-2555

TERRENOS GUARULHOS
Ótimo localização há 
apenas 2 km da praça 8 
de dezembro. peq. entr. 
e mensais de R$ 650,00 
Últimas unid. não percam. 
F:4969-4226/ 4969-0884 
www.cooperterrahabitacio-
nal.com.br
TERRENO B. MAIA 250Mts²
Excel Local Doc. ok  350 
Mil. Est. Proposta.  F.: 
2382-8300
CASA PRAÇA 8 MOLEZA!
Próx. Merc. Barbosa 2 
dorms. c/ árms., coz. plan., 
sla ampla., 3 wcs., dep. 
emp. Quintal amplo, 2 
vagas Doc. Ok. R$ 250 Mil, 
est. prop. Ch. na mão F.: 
2382-8300
APTO. PICANÇO
2 dormitórios, 01 vaga, 
sacada  R$ 220 Mil.  Ac. 
fi nanc.  F. 2451-6511 / 
97303-8610
CASA PQ. CONT. I
2 dormitórios, 02 vagas,   
R$ 320 Mil. Aceita fi nanc.  
F. 2451-6511 / 97303-8610
TERRENO PRÓX.
Stela Maris 570,00M² , 
(Frente p/ 2 Ruas ) R$ 
450.Mil   F. 2451-6511 / 
97303-8610
CASA RENDA PICANÇO
5 casas, ótimo acabamen-
to. Terreno 10 x 30  R$ 
480 Mil  F. 2451-6511 / 
97303-8610

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

Olímpia, berço da cultura popular e águas quentes
DA REDAÇÃO - A cidade de Olím-
pia, a 429 quilômetros da capi-
tal, é conhecida por seus vários 
títulos como de “Capital Na-
cional do Folclore” e também 
como importante polo turísti-
co paulista. Não bastasse isso, 
o município tem ainda o privi-
légio de estar situada na região 
do Aquífero Guarani, uma das 
maiores reservas subterrâneas 
de água doce do mundo.

A forte infl uência popu-
lar faz com que todo mês de 
agosto Olímpia receba visi-
tantes de todo país para cur-
tir o tradicional “Festival do 
Folclore”, evento que reúne 
danças e músicas típicas.

FOTO: DIVULGAÇÃO

E por falar em cultura, 
a cidade hospeda o Museu 
de História e Folclore Maria 
Olímpia, que detém um dos 
mais completos acervos sobre 
o tema, recebendo visitas de 
estudiosos e pesquisadores.

Agora falando em lazer 
e encantos naturais, um 
dos destinos preferidos dos 
turistas é o complexo Ther-
mas dos Laranjais, que pos-
sui ampla estrutura de la-
zer e um espaço sofi sticado 
integrado à natureza, com 
piscinas de águas quentes 
naturais e pousadas.

Outra atração indispensá-
vel é o Orquidário Chácara 

Aguapey. O local proporcio-
na um encontro único com a 
natureza, onde é possível co-
nhecer várias espécies de or-
quídeas e observar o processo 
de produção e cultivo da fl or.

Se quiser aproveitar ain-
da mais as belezas naturais 
de Olímpia, é possível co-
nhecer a Gruta do Índio, 
um passeio por trilhas que 
percorrem uma vasta área 
de vegetação, com árvores 
centenárias, habitada por di-
versas espécies de pássaros. 
A trilha tem cerca de 2 km e 
o acesso pode ser feito pela 
Estrada Vicinal Natal Breda, 
a 8,5 km do município.
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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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