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Cotações Selic (ano)
Bovespa Dólar Euro

6,5% R$  954
Salário Mínimo 181

Disque-Denúncia Com o esforço que fazemos aqui hoje podemos 
avançar bastante nos índices de exportação da 
cidade”,  Guti, prefeito de Guarulhos

Cinema Pág. 9

‘O Grinch’ estreia 
hoje nos cinemas 

do país
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o jornal de Guarulhos
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Variedades Pág. 10

‘Caverna do Dragão’ 
ganha linha de réplicas 

dos personagens
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-1,08%
87.714

Prefeitura reúne empresários 
em evento sobre exportação
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Senado aprova reajuste para ministros 
do STF e salários vão a R$ 39,3 mil
Medida provoca um efeito cascata sobre os funcionários do Judiciário, abrindo caminho também para um possível 
aumento dos vencimentos dos parlamentares e do presidente da República; texto segue para sanção de Temer

Segundo domingo de provas do Enem terá 
questões de ciências da natureza e matemática
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Especial Educação
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-0,50%
R$ 3,74

-0,70%
R$ 4,26

Bolsonaro confi rma que vai acabar 
com Ministério do Trabalho
Pág. 6Pág. 6

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

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

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

LEandro Cano é coautor dos livros Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06): Dez Anos de Vigência. Avanços e Retrocessos, Sob o 
Ponto de Vista da Prática Forense e da Justiça Restaurativa e O Tribunal do Júri na Visão do Juiz, do Promotor e do Advogado.
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Pegue um homem rico e tire tudo 
dele. Faça o mesmo com um pobre. 
Destrua todos os bens de um país rico, 
faça o mesmo com um país pobre. Dei-
xe-os à própria sorte, depois de alguns 
anos volte e veja o resultado. O rico vol-
tou à riqueza e o pobre estagnou.  

O que te faz rico, qual sua riqueza, 
o que de maior valor conquistou na 
vida, o quê te socorrerá em momen-
tos de grande apuro fi nanceiro, qual é 
o seu tesouro? O que você gostaria de 
possuir para uma perigosa travessia? 

O que de mais precioso um pai pode 
deixar aos descendentes, o que um 
pai pode dar e ter certeza que aquilo 
vai salvar seu rebento em um aperto, 
uma espécie de tábua de salvação?

Com as experiências vivenciadas 
por outras pessoas e outros países pode-
mos afi rmar sem medo de errar: a expe-
riência, o conhecimento e a cultura tem 
maior valor do que o ouro, a prata, os 

      O governo do 
Estado de São Paulo 
depositou nesta 
terça-feira (06), 
R$ 181 milhões 
em repasses de 
ICMS para os 645 
municípios paulistas. 
O depósito feito pela 
Secretaria da Fazenda 
é referente ao 
montante arrecadado 
no período de 29 
de outubro a 1º de 
novembro. Os valores 
correspondem a 
25% da arrecadação 
do imposto, que 
são distribuídos 
às administrações 
municipais com 
base na aplicação do 
Índice de Participação 
dos Municípios (IPM) 
defi nido para cada 
cidade.

PONTO
DE VISTA

NATUREZA - Ibama atualiza Guia de Monitoramento da Biota Marinha para pesquisas sísmicas

ANOTE

      A Ecopistas 
registrou a passagem 
de mais de 827 mil de 
veículos nas quatro 
praças de pedágio do 
corredor Ayrton Senna/
Carvalho Pinto, nos 
dois sentidos, durante 
o feriado de Finados. 
Entre a zero hora de 
quinta-feira (01) e 
23h59 de domingo 
(04),  passaram 
aproximadamente 427 
mil veículos em direção 
às cidades do Alto 
Tietê, Vale do Paraíba, 
Campos do Jordão, 
Litoral Norte e Rio de 
Janeiro.
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diamantes ou outros minerais precio-
sos todos juntos. Como algo tão óbvio 
não é percebido?

Países que focaram todas as suas 
energias na Educação e no bem-estar de 
seu povo conseguiram passar por guer-
ras, desastres naturais, se reconstruíram 
e agora estão bem à frente do Brasil que 
nunca passou nem perto de grandes 
catástrofes. Então, no “frigir dos ovos”, 
nos momentos mais tenebrosos, não foi 
o Estado que ressurgiu das cinzas, mas 
o próprio povo. O Estado é um espelho 
da população, refl etindo seus gostos, 
seus desejos e suas mazelas.

Qual seria então a fi nalidade, o pon-
to central, qual o objetivo da existência 
do Estado? Ora cuidar do povo! Mas o 
Estado tem se preocupado mais com a 
própria existência, com os problemas 
causados por ele mesmo e sua inefi ci-
ência. Sua sobrevivência fi cou mais im-
portante do que a do povo. Criamos um 
monstro que agora tem nos engolido. 
E o realimentamos a cada 2 anos. Se o 
povo precisa de remédio e o Estado pre-
cisa pagar seus salários, o povo morre!

O Estado é um ser com vida e de-
sejos próprios, inalcançável, colocando 
em segundo plano nossas mais primá-
rias necessidades de sobrevivência. Há 
séculos construímos castelos, fortalezas 
e fomos relegados a viver nos Burgos, 
fora da segurança dos imensos muros, 
torres e palácios que nós mesmos cons-
truímos. Precisamos das ferramentas 
para sermos autossufi cientes, para não 
depender do Estado. Hoje temos ins-
trumentos para impor nossa vontade, 
não somente nas eleições, mas no dia 
a dia. Não precisamos de migalhas que-
remos nossa parte deste latifúndio.

Hoje temos instrumentos para 
impor nossa vontade, não 
somente nas eleições

Em entendimentos?
O restaurante Guaru Cen-

ter tem sido palco de encontros 
por acaso. Ontem, por exemplo, 
a empresária Fran Assis Correa 
(DEM, cotada para 2020) encon-
trou em outra mesa o empresá-
rio Antonio Veronezi. E depois 
o supersecretário Peterson (Fa-
zenda). Todos aproveitaram 
para trocar algumas palavras. 
Hummm…

A conferir
Ligado ao deputado federal 

pepessista Alex Manente, Rabih 
Khalil (ex-MDB) está cotado para 
assumir o comando da legenda 
em Guarulhos. Visando 2020, 
claro, a pedido do prefeito Guti 
(PSB). E afi rma que o vereador 
Jesus, que saiu do DEM, não in-
gressará do PPS…

Unidos
Gileno (PROS) continuará 

deputado estadual até 14 de mar-
ço. Depois deverá se concentrar 
em ajudar o mandato de sua es-
posa, a vereadora Sandra Gileno 
(PSL). Em 2020, bem provavel-
mente, ela abrirá mão para ele 
ser o candidato a vereador…

Minando?
Cresce rumor que o presi-

dente da Câmara, Eduardo Sol-
tur (PSB), estaria cotado para 
assumir a SDU (Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano) em 
janeiro. Coincidentemente (?), 
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Estado rico, 
povo pobre?

alguns de seus assessores andam 
criticando nas redes sociais o atu-
al secretário, Jorge Taiar…

#fi caadica
No embalo do presidente 

eleito Bolsonaro (PSL), o prefei-
to Guti (PSB) poderia aproveitar 
e extinguir também a Secretaria 
do Trabalho...

Vai saber
Enquete com cerca de 500 in-

ternautas apurou que 57% prefe-
rem que o vice-prefeito Zeitune 
(REDE) não reassuma nenhuma 
Secretaria. Os contrários e os fa-
voráveis, 43%, divergem se seria 
melhor ou pior para seu futuro 
político…

Pergunta no ar
Qual será o projeto de Zeitu-

ne para 2020: candidato a prefei-
to ou vereador?...

Atravessando no samba
Há ideia de tentar retornar o 

carnaval em 2019 para a avenida 
Paulo Faccini. Além de lei (ora, a 
lei…) que proíbe, o governo en-
frentaria enorme desgaste com 
os comerciantes da região, cada 
vez em maior número e unidos…

Bomba-relógio
Prováveis mudanças no 

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

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

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

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

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

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

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

LEandro Cano é coautor dos livros Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06): Dez Anos de Vigência. Avanços e Retrocessos, Sob o 
Ponto de Vista da Prática Forense e da Justiça Restaurativa e O Tribunal do Júri na Visão do Juiz, do Promotor e do Advogado.
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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
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Câmara abre sindicância 
para apurar invasão no feriado
LUCY TAMBORINO - A Câmara 
Municipal abriu uma sin-
dicância para investigar o 
arrombamento da porta da 
sala da Comissão Permanen-
te de Compras, Licitações e 
Contratos no prédio da Casa 
de Leis. O fato ocorreu du-
rante o feriado prolongado 
de Finados e foi percebido 
no início do expediente na 
última segunda-feira (05).

O Legislativo considera 
que a invasão possa estar rela-
cionada com a busca de infor-
mações sobre procedimentos 
licitatórios em andamento, 
colocando em risco a lisura 
e o caráter competitivo dos 
respectivos procedimentos. A 
comissão indicada investigará 
o caso nos próximos 15 dias, 
sem prorrogação do prazo.

“Nós estamos procurando 
(as pessoas que invadiram o 

Prefeitura pretende regularizar 
o Carnaval de rua na cidade

SDU promove ofi cinas para discussão da Lei 
de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo

local) e o caso segue em inves-
tigação. O pessoal do depar-
tamento está investigando”, 
explicou o presidente do Legis-
lativo, Eduardo Soltur (PSB).

O presidente já determi-
nou o reparo da porta de 
acesso danifi cada de modo 

a garantir maior segurança 
ao local. Além disso, ele está 
solicitando as imagens cap-
tadas pelo sistema de mo-
nitoramento contratado no 
período compreendido entre 
o fi nal do expediente do dia 
01° até a manhã do dia 05.
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LUCY TAMBORINO - A prefeitura 
pretende autorizar a realiza-
ção de desfi les de escolas de 
samba, de blocos e/ou bandas 
carnavalescas e trios elétricos 
nos logradouros públicos mu-
nicipais, mediante parecer da 
área técnica da Secretaria de 
Transportes e Mobilidade Ur-
bana (STMU). O projeto de 
lei está na pauta do Grande 
Expediente da sessão de hoje.

Segundo o PL, o projeto 
visa “resgatar o Carnaval de 
rua permitindo a continuida-
de da tradição, de forma orga-
nizada e consciente, possibi-
litando que toda a população 
usufrua desta comemoração 
de forma salutar e sem one-
rar os cofres públicos”.

No entanto, os interessa-
dos deverão cumprir uma 
série de obrigações, visando a 
garantia da ordem e seguran-
ça dos eventos. Será de com-
petência dos organizadores 
contratar segurança privada 
para a realização do evento, 
garantindo a proteção dos 
participantes, do público e 
do entorno em geral; disponi-
bilizar equipe para efetuar a 
limpeza após a realização do 
evento, atendendo as normas 

DA REDAÇÃO - A Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano ini-
ciará a terceira fase da revisão 
da Lei de Parcelamento, Uso e 
Ocupação do Solo no próximo 
mês de dezembro, com a reali-
zação de cinco ofi cinas, a fi m 
de divulgar os avanços feitos 
na revisão da lei. As ativida-
des têm como objetivo ouvir a 
opinião da população, receber 
propostas e verifi car a possibi-
lidade de agregar ao projeto. 
Os eventos serão abertos ao 
público, sem a necessidade de 
pré-cadastro para participar.

Após o envio do Projeto de 
Lei de Revisão do Plano Dire-
tor à Câmara Municipal, em 
julho deste ano, a Pasta deu 
início à discussão da Lei do 
Zoneamento. O processo foi 
dividido em cinco fases. Na 
primeira fase, os técnicos da 
secretaria realizaram a cons-
trução de conteúdos, com o 
levantamento cartográfi co 

da cidade, consolidação e vis-
torias e a primeira defi nição 
de áreas homogêneas. Na se-
gunda fase, aconteceram as 
discussões internas com as 
secretarias pertinentes para 
a defi nição dos instrumentos 
de controle e incentivo para 
cada uma das áreas, por meio 
da utilização dos mecanismos 
previsto pelo estatuto da cida-
de e no Plano Diretor. A tercei-

ra fase contará com ofi cinas 
temáticas abertas à população 
e audiências públicas.

Na quarta fase será feita 
a consolidação da minuta do 
projeto e preparação do mape-
amento. Após todo o processo, 
a quinta fase será o protocolo 
do Projeto de Lei de Revisão da 
Lei do Zoneamento na Câmara 
Municipal, prevista para acon-
tecer em fevereiro de 2019.

de posturas municipais; dis-
ponibilizar banheiros quími-
cos para os participantes e o 
público em geral; e recolher o 
respectivo preço público.

Segundo o prefeito, apena 
a autorização para a realiza-
ção dos eventos acarretaria 
no aumento nos custos com 
limpeza urbana, saúde, fi sca-
lização e segurança, além de 
insegurança para os próprios 
participantes, já que não te-
riam a presença necessária 
dos itens aqui relacionados. 
Diante disso, o projeto “prevê 
que os organizadores solici-
tem autorização para a reali-
zação dos eventos aos órgãos 
competentes da municipali-
dade, de forma a garantir a 
ordem pública com o respec-
tivo pagamento do preço pú-
blico pelos custos decorrentes 
do impacto à livre circulação 
viária e ao planejamento ope-
racional dos serviços públi-
cos correspondentes”.

A autorização deverá ser 
requerida com antecedência 
mínima de 60 dias, na Cen-
tral de Atendimento ao Ci-
dadão – Fácil. Todas as vias 
serão contempladas, exceto a 
avenida Paulo Faccini.

@folhametropolitanagru
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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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Guarulhos reúne empresários 
em evento sobre exportação
DA REDAÇÃO - A prefeitura 
realizou ontem no Hotel 
Monaco, no centro, o 8º 
Guaruex, evento que difun-
diu a cultura exportadora 
no município e apresentou 
às micro, pequena e média 
empresas as possibilidades 
e ferramentas de apoio à 
inserção no comércio in-
ternacional.

Presente no evento, o 
prefeito Guti destacou o 
refl exo do mercado expor-
tador no crescimento do 
município. “Quando os nú-
meros da exportação me-
lhoram, a cidade melhora 
com o desenvolvimento 
econômico e social. Temos 
muito trabalho, mas conta-
mos com grandes empresas 
instaladas aqui e a ótima 
logística que Guarulhos 

possui. Com o esforço que 
fazemos aqui hoje podemos 
avançar bastante nos índi-
ces de exportação da cida-
de”, comentou o prefeito.

Palestrante, o econo-
mista e gerente de expor-
tações da Investe SP, Paulo 
Brusqui, falou sobre como 
a agência colabora para o 
crescimento das exporta-
ções no Estado. “No cam-
po da exportação temos 
programas de qualifica-
ção, que são resultado de 
um trabalho consolidado 
da Apex-Brasil, com quem 
temos um convênio de co-
operação no Estado para 
disseminar essa cultura 
exportadora para as peque-
nas e médias empresas”, 
afirmou Brusqui.

O Guaruex reuniu cerca 
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SORTEIO
NAS COMPRAS ACIMA DE 50,00
PARTICIPE DO SORTEIO DE UM
SHIH TZU MACHO NO DIA 24/11
ENTREGUE PELO PAPAI NOELCONTAMOS COM SUA PRESENÇA

TUDO DE MELHOR
PARA VOCÊ, CLIENTE

DO PILLE PET.

E mais!!!Hidratação e tosahigiênica grátis paraquem trouxer o pet para banho,

E mais!!!Hidratação e tosahigiênica grátis paraquem trouxer o pet para banho,

Shopping Maia
SOB NOVA DIREÇÃO GRANDE 

INAUGURAÇÃO
GRANDE 

INAUGURAÇÃO
Não percam essa oportunidade.

Teremos amostras, brindes e sorteios!

DIAS

09, 10, 11

10:00

AM

NOVEMBRO

Organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Cien-
tífi co, Econômico, Tecnológico e de Inovação (SDCETI), 
o 8º Guaruex continua hoje, a partir das 8h30. Estão pro-
gramados debates sobre o fi nanciamento à importação e 
exportação, adequação do produto para mercado externo, 
exportação ágil e simplifi cada, entre outros temas.

O 8º Guaruex conta com apoio do Centro das Indús-
trias de São Paulo (CIESP) - Regional Guarulhos, Associa-
ção Comercial e Empresarial de Guarulhos (ACE), Asso-
ciação dos Empresários de Cumbica (ASEC), Sebrae-SP 
– Escritório Regional de Guarulhos, Sindicato dos Despa-
chantes Aduaneiros de São Paulo (SINDASP), Banco do 
Brasil, Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo 
(IPT), FATEC Guarulhos, Câmara de Comércio Árabe-Bra-
sileira e Receita Federal do Brasil.

de 60 empresários e contou 
também com palestras de 
temas como “Smart Cities e 
o Desenvolvimento Econô-
mico Atrelado às Cidades”, 
“Perspectivas de Ganhos 
de Competitividade das 
Empresas de Guarulhos 
e da Internacionalização 
da Região”, Começando a 
Exportar: Visão Geral, Pri-
meiros Passos e Modalida-
des de Exportação.

Também estiveram no 
evento nesta quarta, o se-
cretário adjunto da SDCE-
TI, Martinho Riso, o se-
cretário de Gestão, Adam 
Kubo, o vereador Rafa 
Zampronio e o presidente 
do Sindicato dos Despa-
chantes Aduaneiros de São 
Paulo, Marcos Farneze, en-
tre outras autoridades.
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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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6 Quinta-feira 8 de novembro de 2018
NACIONAL

DA REDAÇÃO - O Senado apro-
vou ontem projetos de lei que 
concedem aumento aos mi-
nistros do Supremo Tribunal 
Federal (STF) e ao procurador-
-geral da República. O reajuste 
altera o subsídio dos 11 inte-
grantes do STF e da atual chefe 
do Ministério Público Federal, 
Raquel Dodge, de R$ 33,7 mil 
para R$ 39 mil e provoca um 
efeito cascata sobre os funcio-
nários do Judiciário, abrindo 
caminho também para um 
possível aumento dos venci-
mentos dos parlamentares e 
do presidente da República.

A proposta relativa aos 
membros do STF teve 41 votos 
favoráveis, 16 contra, e uma 
abstenção, após os senadores 
aprovarem, na terça-feira (6), 
a inclusão do texto na Ordem 

Senado aprova reajuste 
de 16% para o Judiciário

PT começa a devolver 
doações feitas para 
campanha de Lula

Ministério do Trabalho 
será incorporado a 
outra área, diz Bolsonaro

www.fmetropolitana.com.br

VENDA VENDA VENDA

LOCAÇÃO

APTO – JD ADRIANA – 

R$ 175.000 (REF – 0)

2 - DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA , ÁREA DE 

LAZER, PORT 24 HORAS

COM ARMÁRIOS.

TERRENO JD PRESIDENTE 

DUTRA – R$ 135.000 - 

(REF - 0)

7,5 X 26 – TOPOGRAFIA 

PLANA – ESCRITURADO

MELHOR RUA DO BAIRRO

APTO – GOPOUVA –

 R$ 145.000 (REF – 04)

1 DORMTS, SALA,

COZ, 1 VAGA

A/C – FINAC/FGTS

KIT NET – TRAV TIMOTEO 
PENTEADO – SANTA NENA 

– R$ 145.000 - (VAGA) – 
(REF 07)

REFROMADO, 1 DORMTS, 
SALA, COZ

A/C FINAC/FGTS

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

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

 TERRENO 8X40 
A/C - FINAC/FGTS

CASA TERERA PQ CONTI-
NENTAL II – R$ 275.000 

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

VAGAS, EDICULA
A/C – FINAC/FGTS

APTO PROX CARREFOUR – 
SHOPING MAIA 

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

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

A/C – FINAC/FGTS

CASA TERREA – GOPOUVA – 
R$ 2.500.00

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

CASA - PQ CONTINENTAL II – 
R$ 850.00

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

APTO – PROX SHOPPING 
MAIA R$ 210.000 –

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

PLANEJADOS
A/C – FINAN/FGTS

APTO VILA MILTON – 

R$ 200.000  - (REF – 04)

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA

ELEVADOR PORT 24 HORAS

A/C – FINAC /FGTS

CASA TERREA – VILA 
ROSALIA – R$ 450.000 - 

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

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

APTO – TRAV, ALAMEDA 
YAYA – GOPOUVA –

 R$ 210.000 
(VAGO) –(REF 02)

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

VAGA, AREA DE LAZER
A/C – FINAC/FGTS

DA REDAÇÃO - O PT está devol-
vendo as doações de quem 
colaborou com a vaquinha 
online para a campanha do 
ex-presidente Lula. Os doado-
res, segundo o partido, têm a 
opção de receber o dinheiro 
doado de volta, menos as taxas 
administrativas, ou transferir o 
montante para campanha de 
Fernando Haddad, derrotado 
nas urnas no segundo turno.

O site que hospedava o fi -
nanciamento já está fora do ar, 
mas até o dia 4 de setembro o 
valor arrecadado era de cerca 
de R$ 700 mil, e o número de 
apoiadores passava de 7 mil. 
De acordo com a lei, as “vaqui-
nhas virtuais” realizadas em 
nome de um candidato especí-
fi co, só podem ser usadas por 
ele próprio. Como Lula teve 
sua candidatura barrada, o par-
tido tem de devolver o dinhei-
ro arrecadado em seu nome.

DA REDAÇÃO - Após reunião 
com o presidente do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), João 
Otávio de Noronha, e o futu-
ro ministro da Justiça, Sergio 
Moro, o presidente eleito Jair 
Bolsonaro disse ontem que 
pretende extinguir o Minis-
tério do Trabalho e fundi-lo a 
outra pasta. Ele não informou 
detalhes. “O Ministério do Tra-
balho vai ser incorporado a al-
gum ministério”, disse.

Criado há 30 anos, o Mi-
nistério do Trabalho divulgou 
nota nesta terça-feira (6) infor-
mando sobre a importância de 
ser mantido como uma pasta 
autônoma. “O Ministério do 
Trabalho, que recebeu pro-
fundas melhorias nos últimos 
meses, é seguramente capaz 
de coordenar as forças produ-
tivas no melhor caminho a ser 
trilhado pela nação brasileira”, 
diz trecho da nota.

do Dia de ontem. Já o projeto 
do salário do procurador-geral 
da República foi aprovado de 
forma simbólica pelo plenário.

A votação provocou diver-
gências entre os senadores des-

de o início do dia, depois que o 
presidente eleito, Jair Bolsonaro, 
manifestou “preocupação” com 
a possibilidade de reajuste. Se-
gundo Bolsonaro, o momento 
não é adequado para o aumento.

FOTO: ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL



Especial 
Educacao

Enem terá questões de ciências da 
natureza e matemática no 2º dia
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Faculdade CENSUPEG Guarulhos abre 
inscrições para vestibular 2019
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Inscrições para vestibulinho das 
Etecs se encerram no próximo dia 12
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Faculdade CENSUPEG 
Guarulhos abre inscrições 
para vestibular 2019

PIES oferece bolsa de 50% 
para alunos que nunca 
cursaram ensino superior

Especial Educacao
Quinta-feira 8 de novembro de 20182

LUCY TAMBORINO - Os alu

DA REDAÇÃO - A Faculdade CENSUPEG 
Guarulhos, localizada na rua Luiz Fac-
cini, 542 – Centro, é referência de en-
sino, e faz parte do Grupo Educacional 
CENSUPEG, com mais de uma década 
de experiência. Os cursos à distância 
estão entre os mais conceituados do 
mercado e oferecem programas acadê-
micos personalizados. Além disso, são 
pioneiros na especialização em Neu-
ropsicopedagogia Clínica e Institucio-
nal no Brasil.

As matrículas para o vestibular de 
2019 já estão abertas na unidade de 
Guarulhos. São oferecidos os cursos 
de Pedagogia, Processos Gerenciais, 
Recursos Humanos, Logística e Gestão 
Ambiental, além de mais de 250 cursos 
de pós-graduação. O único custo para 
ingressar é de R$ 47,00, valor promocio-
nal para a primeira mensalidade, pago 
em até 5 dias corridos após a matrícula.

A faculdade está constantemente se 
atualizando com modernas estratégias 

DA REDAÇÃO - O Programa de 
Incentivo ao Ensino Superior, 
PIES Graduação, é um programa 
de bolsas de estudos, de caráter 
social, privado, que garante às 
pessoas que nunca ingressaram 
em uma faculdade o benefício 
de uma bolsa de estudos para o 
ensino superior.

Por se tratar de um progra-
ma privado com apelo social o 
PIES não é um financiamento 
estudantil, não depende de pa-
gamento de taxa de inscrição ou 
pagamento de semestralidade 
para empresas conveniadas.

Através da análise socioeco-
nômica do candidato e da dispo-
nibilidade de vagas do programa 
por cidade, o PIES contempla o 
participante, durante metade do 

didáticas, para garantir o desenvolvi-
mento profissional dos alunos. Os estu-
dantes aprendem na prática, com desa-
fios que facilitam o aprendizado.  

“Nossos professores fazem aten-
dimento uma vez por semana. Nossa 
metodologia é ativa e baseada em desa-
fios. Durante a solução desses desafios 
o aluno adquire o conhecimento, tudo 
isso guiado por professores presenciais 
e online. Esta metodologia é conhecida 
como Aprendizagem por Base de Pro-
blemas – PBL”, explica Filipe Bonone, 
supervisor comercial da instituição.  

A Faculdade CENSUPEG tem 
como missão “Revolucionar a educa-
ção, inspirando pessoas a melhorarem 
suas vidas e o mundo, por meio de um 
ensino humanizador, crítico e de exce-
lência”. Com isso, a preocupação com 
a qualidade do ensino é constante. A 
formação é levada a sério na institui-
ção com o desenvolvimento e atualiza-
ção contínua de alunos e profissionais.

curso escolhido, com uma bolsa 
de estudos de 50% para cursar 
uma das Faculdades convenia-
das.

Podem participar do PIES to-
das as pessoas que concluíram o 
Ensino Médio e que nunca tive-
ram a oportunidade de ingres-
sar na universidade. É necessá-
rio informar um e-mail válido 
para que a resposta seja enviada 
em até 48 horas. Acesse e se ins-
creva www.bolsapies.com.br.

As inscrições estão abertas 
até o dia 18 de dezembro de 
2018. Ao acessá-lo o aluno deve 
procurar pelo botão de inscri-
ção e preencher o formulário 
disponível com todos os seus 
dados pessoais, de escolaridade 
e de renda.
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DA REDAÇÃO - O segundo do-
mingo de provas será dia 11 
de novembro, quando os es-
tudantes farão provas de ciên-
cias da natureza e matemática.

A estrutura para apli-
cação do Enem envolve 
10.718 locais de aplicação, 
155.254 salas e mais de 
meio milhão de colaborado-
res. Foram impressas 11,5 
milhões de provas de doze 
Cadernos de Questões dife-
rentes. Haverá ainda uma 
videoprova em Língua Bra-
sileira de Sinais (Libras). 
Ao todo, são quase 600 mil 
pessoas envolvidas na apli-
cação do exame.

A nota do exame poderá 
ser usada para concorrer a 
vagas no ensino superior 
público pelo Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu), 
a bolsas em instituições 
privadas, pelo Programa 
Universidade para Todos 
(ProUni) e para participar 
do Fundo de Financiamen-

to Estudantil (Fies).
O gabarito oficial do 

Enem 2018 será divulgado 
pelo Inep até 14 de novem-
bro. Já o resultado deverá 
ser divulgado no dia 18 de 
janeiro de 2019. Ao todo, 
5.513.726 estudantes estão 
inscritos para fazer o exa-
me em 1,7 mil cidades.

No primeiro domingo 
do exame foram aplicadas 
as provas de linguagem, ci-
ências humanas e redação. 
Alguns temas abordados 
foram a Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos, 
racismo, ditadura militar e 
violência contra a mulher.

O exame também in-
cluiu o trecho de uma ma-
téria de jornal que cita a 
“intolerância do internau-
ta” brasileiro, traduzida 
em mensagens de racismo, 
posicionamento político e 
homofobia. O racismo tam-
bém foi abordado em um 
poema que aborda o discur-

Exame tem menor percentual de faltantes desde 2009
DA REDAÇÃO - O Enem teve 
o menor percentual de fal-
tantes desde 2009, de acor-
do com o Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep), 24,9%, o que 
representa cerca de 1,4 mi-
lhão de estudantes do total 
de 5,5 milhões de inscritos.

Até então a menor por-
centagem de ausentes foi 
registrada em 2011, quan-
do 26,4% não fizeram as 
provas. De acordo com o 
ministro da Educação, Ros-
sieli Soares, o número final 
de faltantes será divulgado 
no segundo dia do exame, 
11 de novembro. Aqueles 
que comparecerem no se-
gundo dia de prova serão 
considerados presentes.

Para Soares, a redução 

das faltas se deve, entre ou-
tros motivos, pela mudança 
nas regras do exame. Os estu-
dantes isentos que faltarem 
perderão a isenção no pró-
ximo Enem caso não justifi-
quem a ausência. Além disso, 
contribuiu o fato das provas 
serem realizadas em dois 

domingos e não mais em 
um sábado e um domingo. 
“Importante termos esse 
resultado. Avançarmos na 
questão dos ausentes”, diz 
Soares. Na avaliação dele, a 
logística “funcionou e está 
funcionando maravilhosa-
mente bem”.

Segundo domingo de provas do Enem terá 
questões de ciências da natureza e matemática

so racista internalizado na 
sociedade. O racismo apa-
receu ainda na prova de ci-

ências humanas, através da 
ativista Rosa Parks.

O tema da redação foi 

“Manipulação do comporta-
mento do usuário pelo con-
trole de dados na internet”.

FOTOS: VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL
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Fique por dentro de todas as
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DA REDAÇÃO - Mais 1.020 alu-
nos de cinco escolas estadu-
ais da cidade de Guarulhos 
puderam participar nas últi-
mas duas semanas do projeto 
Trabalhando nas Escolas. Por 
meio da iniciativa, os estudan-
tes tiveram a oportunidade de 
assistir a palestras sobre o fu-
turo das profi ssões, fi nanças, 
além de informações sobre 
como utilizar as ferramentas 
da internet a seu favor.

Ao todo, 147 alunos re-
alizaram teste vocacional, a 
fi m de identifi car qual profi s-
são mais combina com o seu 
perfi l. Empresas de estágios 
receberam cerca de 200 ca-
dastros de adolescentes inte-
ressados em dar início a vida 
profi ssional. A Secretaria do 
Trabalho realizou a emissão 

Mais de 1 mil adolescentes participam 
do Programa Trabalhando nas Escolas

de 83 carteiras de trabalho.
Marcos Antônio de Araú-

jo, um dos palestrantes, res-
saltou a importância dos 
alunos terem contato com as 
tecnologias e de como isso 
facilita o ingresso no merca-
do de trabalho. “O que tento 
passar nas minhas palestras 
é que o perfi l do profi ssional 
muda. Agora ele deve estar 
atualizado com todas as for-
mas de tecnologias. Enge-
nheiros, médicos, advogados, 
todos os setores estão sendo 
afetadas, novas formas de 
trabalhar, novas formas de 
se envolver com o cliente. É 
importante eles saberem qual 
o perfi l do funcionário que 
o mercado de trabalho exige 
hoje em dia”, destacou.

Novidade nas últimas 

4

duas semanas, as empresas 
parceiras do projeto reali-
zaram sorteio de bolsas de 
estudo para os alunos. Na es-
cola Ary Gomes, a Faculdade 
Progresso sorteou uma bolsa 
de estudos. A ganhadora foi 
Letícia Mel Eduardo da Silva, 
de 17 anos, aluna do 3º ano 
do ensino médio, que optou 
pelo curso de administração. 
Já na escola Alexandre Lopes 
Oliveira, a empresa Prepara 
Cursos, unidade Centro de 
Guarulhos, sorteou uma bol-
sa em um dos seus cursos e a 
ganhadora foi Leticia Bonam-
mini, de 15 anos.

As empresas parceiras 
participantes das atividades 
foram a Faculdade Cruzeiro 
do sul, Universidade Brasil, 
Ellenco Estágios, Prepara 

Cursos, Brilho Próprio Está-
gios, Universidade Guaru-
lhos, Faculdade Progresso, 

FOTO: SIDNEI BARROS

Unisa, Liveely School - Esco-
la de Ingles e Universidade 
Braz Cubas.
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DA REDAÇÃO - Os interessados 
em concorrer a uma das 80 
mil vagas em diversas moda-
lidades de ensino oferecidas 
em todo o Estado têm até 12 de 
novembro para se inscrever no 
processo seletivo das Escolas 
Técnicas Estaduais (Etecs) para 
o primeiro semestre de 2019.

O exame será aplicado em 
16 de dezembro e a inscrição 
deve ser feita exclusivamente 
pelo site www.vestibulinhoe-
tec.com.br até às 15h do último 
dia. É necessário imprimir o 
boleto bancário e pagar a taxa 
de R$ 30 em dinheiro em qual-
quer agência bancária.

Para as modalidades com 
Ensino Médio, o candidato 
deve ter concluído o Ensino 
Fundamental. Já os que preten-
dem fazer apenas o Ensino Téc-
nico precisam ter concluído ou 

estar cursando a partir do se-
gundo ano do Ensino Médio. A 
principal novidade deste Ves-
tibulinho é a Articulação dos 
Ensinos Médio-Técnico e Supe-
rior (AMS). O estudante pode-
rá completar em cinco anos os 
Ensinos Médio, Técnico e supe-
rior Tecnológico – atualmente, 
são necessários seis anos.

O ingresso na nova modali-
dade ocorre pelo Ensino Médio 
com Habilitação Técnica Pro-
fissional em Desenvolvimento 
de Sistemas, que, além das três 
mil horas regulares do curso, 
terá mais 200 horas de ativida-
des práticas dentro de empre-
sas do setor de tecnologia. Ao 
concluir esse ciclo de três anos, 
o aluno poderá completar o 
curso superior tecnológico de 
Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas em mais dois anos de 

Etec Cecap abre 200 vagas para 
cursos nível médio e técnico 

FOTO: DIVULGAÇÃO

Vestibulinho Etecs 2019: 
últimos dias para fazer a inscrição LUCY TAMBORINO - A Etec Ce-

cap abriu inscrições para os 
cursos de Administração, 
Desenvolvimento de Sis-
temas e Logística, os três 
no período noturno e com 
40 vagas cada um. Para 
o período da manhã está 
disponível o ensino médio 
com habilitação técnica ou 
em Administração ou em 
Desenvolvimento de Siste-
mas. As inscrições custam 

estudo, em uma Faculdade de 
Tecnologia do Estado (Fatec).

A AMS será implantada no 
primeiro semestre de 2019 nas 
Fatecs Americana, na Região de 
Campinas; Zona Leste, na capi-
tal; e na Etec Jorge Street, em 
São Caetano do Sul, no ABC. Se-
rão oferecidas 40 vagas em cada 
unidade no período da tarde.

R$30 e devem ir até às 15h 
do dia 12 do mês que vem. 

As inscrições devem 
ser feitas pelo site www.
vestibulinhoetec.com.br e 
a divulgação dos locais de 
exame acontece no dia 11 
de dezembro. No dia 16 
de dezembro, às 13h30, as 
provas serão aplicadas e no 
mesmo dia a partir das 18h 
acontece à divulgação do 
gabarito

FOTO: DIVULGAÇÃO
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DA REDAÇÃO - Neste ano, a EPG 
Pedrinho e Narizinho, localiza-
da no Jardim Bela Vista, com-
pleta 37 anos de história e, para 
marcar esta data, neste sábado 
(10), das 10h às 16h, realizará 
a Festa da Família. A progra-
mação aberta ao público, conta 
com apresentação dos alunos e 
exposição dos trabalhos desen-
volvidos em sala de aula. A fes-
ta tem como objetivo promover 
o resgaste da história da escola 
e do bairro, conscientizando os 
alunos e a comunidade sobre a 
importância e preservação na 
unidade escolar.

Por meio do tema “EPG Pe-
drinho e Narizinho - 37 anos”, 
a partir de pesquisas realiza-
das sobre o perfil e vivências 
das famílias dos alunos, foram 
resgatados relatos e fotos dos 
familiares que estudaram ao 
longo dos anos na escola, tor-

EPG Pedrinho e Narizinho promove 
Festa da Família neste sábado

CEUs de Guarulhos recebem 
campanha ‘Mulheres pelo Coração’

nando o momento emocionan-
te para todos que participaram 
do projeto, além de explorarem 
as obras de Monteiro Lobato.

“Nossa equipe se empe-
nhou muito para a realização 
deste projeto, tivemos uma de-
volutiva muito positiva da co-
munidade, por meio dos rela-
tos e do entusiasmo dos alunos 
e dos próprios pais. Foi uma 
experiência muito enriquece-

6

2 Dorm.
Sala 2 Ambientes
Sacada
Elevador

RESIDENCIAL MÔNACO
Vila Rosália (prox. ao Lago dos Patos)
Próximo a FIG

Alameda Yaya, 339 - Gopouvawww.imoveismartins.com.br

2087-6666
98854-6887

2 Dorm.
Sala 2 Ambientes
Sacada
Elevador

RESIDENCIAL MÔNACO
Vila Rosália (prox. ao Lago dos Patos)
Próximo a FIG

FINANCIAMENTO
HABILITADO

IM
A

G
E

N
S

 IL
U

S
T

R
AT

IV
A

S

DA REDAÇÃO - Até o final do mês 
de novembro, das 9h às 17h, 
os nove Centros de Educação 
Unificados (CEUs) recebem 
a campanha “Mulheres Pelo 
Coração”, que conscientiza a 
população feminina sobre a 
importância da prevenção de 
doenças cardiovasculares. A 
iniciativa da Fundación MA-
PFRE tem parceria com a Se-
cretaria de Educação por meio 
da Escola 360.

Para disseminar práticas 
preventivas e alertar sobre os 
riscos desses males entre o pú-
blico feminino, a campanha 
Mulheres pelo Coração envol-
ve diferentes ações de cons-
cientização como, a realização 
de exames gratuitos de coles-
terol, circunferência abdomi-
nal, orientação nutricional e 
bioimpedância, que mede a 
quantidade de água, massa 
magra e gorduras no corpo.

O evento oferece para a 
população um maior enten-
dimento sobre saúde e orien-
tação profissional para me-
lhorar a alimentação. Além 
disso, para as participantes, 
será distribuída a revista 
“Pela Saúde do Coração”, 
um guia prático com dicas 
e orientações sobre a saúde 
cardiovascular da mulher.

FOTO: JOSÉ LUIZ

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

dora para todos envolvidos no 
projeto.”, conta a coordenadora 
pedagógica Paula Sanchez da 
Rocha.

A festa conta ainda com o 
resultado da atividade “A es-
cola que eu quero”, onde será 
possível observar nas árvores e 
frutos em formato de coração, 
construídos pelos alunos, as 
sugestões de melhorias para 
unidade escolar.
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LUCY TAMBORINO - Na próxima 
semana, na segunda-feira e 
terça-feira (12 e 13), aconte-
ce o Festival de Música de 
2018, com o tema “Legião 
Urbana em homenagem a 
Renato Russo”, no teatro 
Adamastor- Pimentas. Mais 
de 110 alunos participam, 
contando com 15 escolas 
da cidade. A plateia será 
composta pelos próprios 
alunos. O evento será em 
homenagem aos 33 anos do 
lançamento do primeiro ál-
bum da banda e 22 anos da 
morte do Renato Russo. 

Os estudantes podem 
escolher participar em três 
modalidades, cover, paró-
dia ou então mudar o estilo 
da música. “A conotação da 
mostra é o protagonismo 

Mais de 110 alunos participam de mostra de música com 
tema ‘Legião Urbana em homenagem a Renato Russo’

juvenil”, explica a dirigen-
te regional de ensino da 
Diretoria de Ensino Gua-
rulhos-Norte, Vera Lucia 
de Jesus Curriel, contando 
que a mostra já tem uma 
história na cidade.  

 A atividade é uma ma-
neira de aumentar o reper-
tório cultural dos alunos, 
além de descobrir talentos 
nas escolas, segundo Pris-
cila Freitas, coordenadora 
de Artes do Núcleo Pedagó-
gico da Diretoria de Ensino 
Guarulhos Norte. “Ele se 
animam bastante em parti-
cipar”, pontua. 

O processo de organiza-
ção da mostra conta com 
professores responsáveis 
pela ação nas escolas, pro-
fessores coordenadores e 

os diretores que incenti-
vam e autorizam, como 
também, participação dos 
professores dos Núcleos 
Pedagógicos. 

Vera também menciona 
que a equipe toda está em-
penhada, incluindo Priscila 
Freitas, Ernesto Motooka, 
supervisor de ensino; o pro-
fessor de matemática do 
Núcleo Pedagógico, Marce-
lo Balduino; e professor de 
Educação Física do Núcleo 
Pedagógico, Diego Diaz. 

Nos dois dias de evento 
todas as equipes dos Nú-
cleos Pedagógicos devem 
permanecer no teatro para 
prestar apoio na organiza-
ção, estrutura e auxílio de 
alunos e professores das es-
colas participantes.

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

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

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

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

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Primeiro Oficial de Registro de Imóveis 
da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER 
a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e inte-
ressar possam, em especial a 1- JESSICA BEZERRA DOS SANTOS BAIAO, 
brasileira, solteira, maior, assistente de atendimento, RG.47.359.602-7-SSP/
SP, CPF/MF. 393.057.868-98, e 2- ELOI FILHO DA SILVA NASCIMENTO, bra-
sileiro, solteiro, maior, técnico patrimonial, RG. 39.218.666-4-SSP/SP, CPF/MF. 
410.285.088-08, ambos residentes na Rua Solon, nº 934, 3º andar, Apto 14, 
Bom Retiro, São Paulo/SP, que atendendo ao requerido por CAIXA ECONÔ-
MICA FEDERAL-CEF., (prenotado sob n. 322.778) foi instaurado o procedi-
mento executório administrativo, em conformidade com o artigo 26, parágrafo 
1º da Lei federal 9.514 /97, da Alienação Fiduciária registrada sob n. 6, na 
matrícula n. 105.220, desta serventia, pela qual 1- JESSICA BEZERRA DOS 
SANTOS BAIAO e 2- ELOI FILHO DA SILVA NASCIMENTO, transmitiram-
-lhe em alienação fiduciária, o imóvel situado nesta comarca: Estrada da Água 
Chata, n. 2315, Apto n. 104, Torre 6, Residencial Santa Cecília, Água Chata, 
Guarulhos/SP- CEP: 07251-000. Com o intuito de proceder à intimação pes-
soal dos devedores, foram efetuadas diligências nos seguintes endereços: a-) 
Estrada da Água Chata, n. 2315, Apto n. 104, Torre 6, Residencial Santa Cecí-
lia, Água Chata, Guarulhos/SP- CEP: 07251-000 (no próprio imóvel transmitido 
em alienação fiduciária), tendo o escrevente notificador certificado que: “...os 
destinatários encontram-se inacessíveis ao ora subscritor.” (certidões de fls. 
64 e 72); b) Rua Solon, n. 934, Apto n. 14, 3º Andar, Bom Retiro, São Paulo/SP- 
CEP: 01127-010 (no endereço dos devedores constante no registro aquisitivo), 
tendo o escrevente notificador do 8º Oficial de Registro de Títulos e Documen-
tos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo- Capital, certificado 
que: “...os destinatários não foram encontrados quando procurados nos dias 
15/06/2018, 27/06/2018 e 30/06/2018, o condomínio não tem porteiro ou porta-
ria e nem interfone.” (conforme certidões de fls. 40 e 50). Diante desse quadro, 
a credora exequente requereu a intimação por edital dos devedores: JESSICA 
BEZERRA DOS SANTOS BIAO e ELOI FILHO DA SILVA NASCIMENTO, 
com fundamento no §4º Art. 26 da Lei 9514/97, redação inserida pela Lei nº 
13.043, de 2014, do teor seguinte: § 4º Quando o fiduciante, ou seu cessioná-
rio, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, 
incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado 
da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da 
certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo 
menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca 
de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para 
purgação da mora da data da ultima publicação do edital. Foi deferida a intima-
ção por edital, pelo despacho de fls. 77, 78 e 79. Assim, pelo presente, ficam 
os referidos fiduciantes (JESSICA BEZERRA DOS SANTOS BIAO e ELOI 
FILHO DA SILVA NASCIMENTO), intimados para que, NO PRAZO DE 15 
(QUINZE) DIAS, a contar da última publicação deste edital, (que será feita em 
3 (três) dias consecutivos, compareçam ao 1º Oficial de Registro de Imóveis 
de Guarulhos/SP, sito à Rua Dona Olinda de Albuquerque, nº157, Jardim 
São Paulo, Guarulhos / São Paulo (de segunda a sexta-feira - horário 9:00 
as 16:00h), para quitar o seu débito para com a credora fiduciária e proprietá-
ria supra, que em 25/10/2018 perfazia o valor de R$ 24.446,60 (vinte e quatro 
mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), corresponde 
ao principal (prestações até hoje vencidas) e seus encargos contratualmente 
convencionados, devendo ser acrescidas ao valor acima: a) As prestações que 
se vencerem até a data do efetivo pagamento; b) Os acréscimos correspon-
dentes a atualização entre o dia de hoje e o do efetivo pagamento (os quais 
constam da planilha apresentada pelo exequente, que encontra-se acostada 
ao procedimento executório; c) As despesas ocorridas com o procedimento 
executório administrativo. O não pagamento do débito dentro do prazo su-
pramencionado (15 dias) implicará na CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE 
EM NOME DA CREDORA FIDUCIÁRIA. Assim, expediu-se o presente edital, 
para que de futuro ninguém possa alegar nulidade, o qual será publicado, por 
três vezes, em jornal de grande circulação deste Município. Guarulhos, 26 de 
outubro de 2018.

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA
Oficial Delegado

EDITAL

Manuel Sanches de Almeida
Oficial
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INTIMAÇÃO DE DEVEDOR EM PROCEDIMENTO EXECUTORIO 
ADMINISTRATIVO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Primeiro Oficial de Registro de Imó-
veis da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ 
SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possam, em especial a Sra. ROSEMEIRE FAGUN-
DES, brasileira, solteira, maior, professora, RG. 18.932.021-SP, CPF/MF. 
127.676.308-50, residente na Rua Dario Costa Matos, n. 11, Ermelino Ma-
tarazzo, em São Paulo/SP, que atendendo ao requerido por CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL-CEF., (prenotado sob n. 326.606) foi instaurado o pro-
cedimento executório administrativo, em conformidade com o artigo 26, 
parágrafo 1º da Lei federal 9.514 /97, da Alienação Fiduciária averbada sob 
n° 1, na matrícula n° 78.608 e registrada sob n° 61 da matrícula n° 70.328, 
desta serventia, pela qual ROSEMEIRE FAGUNDES, transmitiu-lhe em 
alienação fiduciária, o imóvel situado nesta comarca: Rua Santa Luzia, n. 
67, Apto n. 103, Edifício Saint Tropez (Bloco B), Condomínio Riviera Fran-
cesa, Vila Moreira. Com o intuito de proceder à intimação pessoal da deve-
dora, foram efetuadas diligências nos seguintes endereços: a-) Rua Santa 
Luzia, n. 67, Apto n. 103, Edifício Saint Tropez (Bloco B), Condomínio Ri-
viera Francesa, Vila Moreira, Guarulhos/SP- CEP: 07020-021 (no próprio 
imóvel transmitido em alienação fiduciária), tendo o escrevente notificador 
certificado que: “...a destinatária encontra-se inacessível ao ora subscritor.” 
(certidão de fls. 23); b-) Rua Dario Costa Matos, n. 11, Parque Boturussu, 
São Paulo/SP - CEP: 03805-090 (no endereço da devedora constante no 
registro aquisitivo), tendo o escrevente notificador do 9° Registro de Títulos 
e Documentos e Cível de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo- Ca-
pital, certificado que: a destinatária não foi encontrada (certidão de fls. 37). 
Diante desse quadro,a credora exequente requereu a intimação por edital 
da devedora: ROSEMEIRE FAGUNDES, com fundamento no §4º Art. 26 
da Lei 9514/97, redação inserida pela Lei nº 13.043, de 2014, do teor se-
guinte: § 4º Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante 
legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inaces-
sível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência 
e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, 
promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo me-
nos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de 
fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para 
purgação da mora da data da ultima publicação do edital. Foi deferida a in-
timação por edital, pelo despacho de fls. 42/44. Assim, pelo presente, fica 
a referida fiduciante (ROSEMEIRE FAGUNDES), intimada para que, NO 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a contar da última publicação deste edital, 
(que será feita em 3 (três) dias consecutivos, compareça ao 1º Oficial de 
Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, sito à Rua Dona Olinda de Albu-
querque, nº157, Jardim São Paulo, Guarulhos / São Paulo (de segunda 
a sexta-feira - horário 9:00 as 16:00h), para quitar o seu débito para com 
a credora fiduciária e proprietária supra, que em 23/10/2018 perfazia o va-
lor de R$ 38.486,53 (trinta e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e 
cinquenta e três centavos), corresponde ao principal (prestações até hoje 
vencidas) e seus encargos contratualmente convencionados, devendo ser 
acrescidas ao valor acima: a) As prestações que se vencerem até a data 
do efetivo pagamento; b) Os acréscimos correspondentes a atualização 
entre o dia de hoje e o do efetivo pagamento (os quais constam da planilha 
apresentada pela exequente, que encontra-se acostada ao procedimen-
to executório; c) As despesas ocorridas com o procedimento executório 
administrativo. O não pagamento do débito dentro do prazo supramen-
cionado (15 dias) implicará na CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM 
NOME DA CREDORA FIDUCIÁRIA. Assim, expediu-se o presente edital, 
para que de futuro ninguém possa alegar nulidade, o qual será publicado, 
por três vezes, em jornal de grande circulação deste Município. Guarulhos, 
24 de outubro de 2018.

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA
Oficial Delegado

EDITAL

Manuel Sanches de Almeida
Oficial

CNPJ n. 51.260.743/0001-31
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Ao término de 2017, terá completado um ano de gestão dos 
novos prefeitos. É interessante olhar para trás para entender 
o que foi prometido e o que está sendo entregue. A esta altura, 
diferentemente do primeiro mês ou dos primeiros 100 dias, já é 
possível distinguir com mais clareza a palavra da ação, o plane-
jado do inusitado, a política de uns da política para todos. Fato é 
que, enquanto é apenas um produto preparado por especialistas 
e consultores de marketing político para ser vendido às massas, 
o candidato parece muito mais atraente, diferente dos demais, 
do tipo que vale a pena investir o voto. No entanto, muitas vezes, 
quando chega aonde almejou chegar, a diferença entre o discurso 

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

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

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

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Primeiro Oficial de Registro de Imóveis 
da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SA-
BER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem 
e interessar possam, em especial a Sra. EDYNA MARTINS, brasileira, sol-
teira, maior, vendedora, RG. 33.898.711-3-SSP/SP, CPF/MF. 362.667.598-
02, residente na Estrada Sebastião Walter Fusco, n. 295, Cidade Soimco, 
em Guarulhos/SP, que atendendo ao requerido por CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL-CEF., (prenotado sob n. 317.521) foi instaurado o procedimento 
executório administrativo, em conformidade com o artigo 26, parágrafo 1º da 
Lei federal 9.514 /97, da Alienação Fiduciária registrada sob n° 4 da matrícu-
la n° 105.208, desta serventia, pela qual EDYNA MARTINS, transmitiu-lhe 
em alienação fiduciária, o imóvel situado nesta comarca: Estrada da Água 
Chata, n. 2.315, Apto n. 408, Torre 05, Residencial Santa Cecília, Água Cha-
ta, Guarulhos/SP –CEP: 07251-000. Com o intuito de proceder à intimação 
pessoal da devedora, foram efetuadas diligências nos seguintes endereços: 
a-) Estrada da Água Chata, n. 2.315, Apto n. 408, Torre 05, Residencial San-
ta Cecília, Água Chata, Guarulhos/SP –CEP: 07251-000 (no próprio imóvel 
transmitido em alienação fiduciária), tendo o escrevente notificador certifica-
do que: “...a destinatária encontra-se inacessível ao ora subscritor.” (certidão 
de fls. 77); b-) Estrada Sebastião Walter Fusco, n. 295, Cidade Soimco, Gua-
rulhos/SP - CEP: 07183-000 (no endereço da devedora constante no registro 
aquisitivo), tendo o escrevente notificador certificado que: “...a destinatária 
mudou-se há mais ou menos quatro anos,  para local incerto e não sabido. 
Conforme informações prestadas pela Sra. Vanda Santana da Silva, que se 
apresentou como atual moradora do imóvel”. (certidão de fls. 61). Diante des-
se quadro,a credora exequente requereu a intimação por edital da devedora: 
EDYNA MARTINS, com fundamento no §4º Art. 26 da Lei 9514/97, redação 
inserida pela Lei nº 13.043, de 2014, do teor seguinte: § 4º Quando o fiducian-
te, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-
-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo 
serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de 
Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado 
durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação 
local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa 
diária, contado o prazo para purgação da mora da data da ultima publicação 
do edital. Foi deferida a intimação por edital, pelo despacho de fls. 82/84. 
Assim, pelo presente, fica a referida fiduciante (EDYNA MARTINS), intimada 
para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a contar da última publicação 
deste edital, (que será feita em 3 (três) dias consecutivos, compareça ao 1º 
Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, sito à Rua Dona Olinda 
de Albuquerque, nº157, Jardim São Paulo, Guarulhos / São Paulo (de se-
gunda a sexta-feira - horário 9:00 as 16:00h), para quitar o seu débito para 
com a credora fiduciária e proprietária supra, que em 23/10/2018 perfazia o 
valor de R$ 56.283,47 (cinqüenta e seis mil, duzentos e oitenta e três reais 
e quarenta e sete centavos), corresponde ao principal (prestações até hoje 
vencidas) e seus encargos contratualmente convencionados, devendo ser 
acrescidas ao valor acima: a) As prestações que se vencerem até a data do 
efetivo pagamento; b) Os acréscimos correspondentes a atualização entre o 
dia de hoje e o do efetivo pagamento (os quais constam da planilha apresen-
tada pela exequente, que encontra-se acostada ao procedimento executório; 
c) As despesas ocorridas com o procedimento executório administrativo. O 
não pagamento do débito dentro do prazo supramencionado (15 dias) impli-
cará na CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA CREDORA FI-
DUCIÁRIA. Assim, expediu-se o presente edital, para que de futuro ninguém 
possa alegar nulidade, o qual será publicado, por três vezes, em jornal de 
grande circulação deste Município. Guarulhos, 24 de outubro de 2018.

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA
Oficial Delegado

EDITAL

Manuel Sanches de Almeida
Oficial

CNPJ n. 51.260.743/0001-31

INTIMAÇÃO DE DEVEDOR EM PROCEDIMENTO EXECUTORIO 
ADMINISTRATIVO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da 
Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a todos 
quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, 
em especial ao Sr. HELIO SILVA SANTOS, brasileiro, supervisor coordenador, RG. 
53.833.205-0-SSP/SP, CPF/MF. 913.775.525-00 e sua mulher LENIVALDA DA 
SILVA ALVES SANTOS, brasileira, agente de proteção, RG. 18.113.488-3-SSP/
SP, CPF/MF. 106.551.718-19, casados pelo regime da comunhão parcial de bens, 
posteriormente à 27/12/1977, residentes na Rua Maria Isabel Rezende, n. 309, 
Vila Izabel, nesta Cidade, que atendendo ao requerido por CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL-CEF., (prenotado sob n. 322.578) foi instaurado o procedimento execu-
tório administrativo, em conformidade com o artigo 26, parágrafo 1º da Lei federal 
9.514 /97, da Alienação Fiduciária registrada sob n. 4, na matrícula n. 111.195, desta 
serventia, pela qual HELIO SILVA SANTOS e sua mulher LENIVALDA DA SILVA 
ALVES SANTOS, transmitiram-lhe em alienação fiduciária, o imóvel situado nes-
ta comarca: Rua Fernando Luz, n. 403, Apto n.405, Torre 01, Residencial Santa 
Marina, Água Chata, Guarulhos/SP- CEP: 07251-365. Com o intuito de proceder à 
intimação pessoal dos devedores, foram efetuadas diligências nos seguintes en-
dereços: a-) Rua Fernando Luz, n. 403, Apto n.405, Torre 01, Residencial Santa 
Marina, Água Chata, Guarulhos/SP- CEP: 07251-365 (no próprio imóvel transmi-
tido em alienação fiduciária), tendo o escrevente notificador certificado que: “...os 
destinatários encontram-se inacessíveis.” (certidões de fls. 69 e 76); b-) Rua Maria 
Izabel Rezende, n. 309, Vila Izabel, Guarulhos/SP- CEP: 07241-450 (no endereço 
dos devedores constante no registro aquisitivo), tendo o escrevente notificador cer-
tificado haver obtido informações no local que: “... os destinatários mudaram-se há 
mais ou menos três anos, para local incerto e não sabido. Conforme informações 
prestadas pela Sra. Silvia da Silva”. (certidões de fls. 22 e 33). Diante desse qua-
dro, a credora exequente requereu a intimação por edital dos devedores: HELIO 
SILVA SANTOS e LENIVALDA DA SILVA ALVES SANTOS, com fundamento no 
§4º Art. 26 da Lei 9514/97, redação inserida pela Lei nº 13.043, de 2014, do teor 
seguinte: § 4º Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal 
ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato 
será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial 
de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital 
publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação 
local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, 
contado o prazo para purgação da mora da data da ultima publicação do edital. Foi 
deferida a intimação por edital, pelo despacho de fls.81/83. Assim, pelo presente, 
ficam os referidos fiduciantes (HELIO SILVA SANTOS e LENIVALDA DA SILVA 
ALVES SANTOS), intimados para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a con-
tar da última publicação deste edital, que será feita em 3 (três) dias consecutivos, 
compareça ao 1º Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, sito à Rua 
Dona Olinda de Albuquerque, nº157, Jardim São Paulo, Guarulhos / São Paulo 
(de segunda a sexta-feira - horário 9:00 as 16:00h), para quitar o seu débito 
para com a credora fiduciária e proprietária supra, que em 23/10/2018 perfazia o 
valor de R$ 50.723,02 (cinqüenta mil, setecentos e vinte e três reais e dois cen-
tavos), corresponde ao principal (prestações até hoje vencidas) e seus encargos 
contratualmente convencionados, devendo ser acrescidas ao valor acima: a) As 
prestações que se vencerem até a data do efetivo pagamento; b) Os acréscimos 
correspondentes a atualização entre o dia de hoje e o do efetivo pagamento (os 
quais constam da planilha apresentada pela exequente, que encontra-se acostada 
ao procedimento executório; c) As despesas ocorridas com o procedimento exe-
cutório administrativo. O não pagamento do débito dentro do prazo supramencio-
nado (15 dias) implicará na CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA 
CREDORA FIDUCIÁRIA. Assim, expediu-se o presente edital, para que de futuro 
ninguém possa alegar nulidade, o qual será publicado, por três vezes, em jornal de 
grande circulação deste Município. Guarulhos, 24 de outubro de 2018.

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA
Oficial Delegado

EDITAL

Manuel Sanches de Almeida
Oficial

CNPJ n. 51.260.743/0001-31
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Ao término de 2017, terá completado um ano de gestão dos 
novos prefeitos. É interessante olhar para trás para entender 
o que foi prometido e o que está sendo entregue. A esta altura, 
diferentemente do primeiro mês ou dos primeiros 100 dias, já é 
possível distinguir com mais clareza a palavra da ação, o plane-
jado do inusitado, a política de uns da política para todos. Fato é 
que, enquanto é apenas um produto preparado por especialistas 
e consultores de marketing político para ser vendido às massas, 
o candidato parece muito mais atraente, diferente dos demais, 
do tipo que vale a pena investir o voto. No entanto, muitas vezes, 
quando chega aonde almejou chegar, a diferença entre o discurso 

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

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

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

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

editorial

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

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

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

LEandro Cano é coautor dos livros Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06): Dez Anos de Vigência. Avanços e Retrocessos, Sob o 
Ponto de Vista da Prática Forense e da Justiça Restaurativa e O Tribunal do Júri na Visão do Juiz, do Promotor e do Advogado.
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Duração 90min Dub. 2D/4DX/XE

Horários - 13h (somente sábado e domingo) / 14h 
/ 14h30 / 15h15 / 16h45 / 17h30 / 19h45 (exceto 
terça-feira e quarta-feira)

Quinta-feira à quarta-feira (De 8 a 14 de novembro de 2018)

OPERAÇÃO OVERLORD

Horários - 13h (somente sábado e domin-
go)/ 16h / 18h30 / 19h / 21h15 / 22h

Dub.Leg. 2D 110min
Horários - 20h (somente terça-feira) / 
20h - 20h30 - 21h - 21h15- 22h45 -  23h15 - 
23h45 - 23h59 (somente quarta-feira)

Dub.Leg. 3D/XE 133min

BOHEMIAN RHAPSODY

Horários - 14h / 15h / 17h / 18h / 20h (exce-
to quarta-feira) / 21h / 22h (exceto terça-
-feira e quarta-feira) / 23h12

Dub. Leg. 2D/XE 132min
HALLOWEEN

Horários - 18h45 / 21h30
Dub. 2D 109min

O QUEBRA NOZES E 
OS QUATRO REINOS

Horários - 13h15 (somente sábado e do-
mingo) / 15h45 / 18h15 / 20h45 (exceto 
quarta-feira)

Dub. 3D 101min
JOHNNY ENGLISH 3.0

Horários - 17h15
Dub. 2D 83min

NASCE UMA ESTRELA

Horários - 22h15
Leg. 2D 136min

VENOM

Horários - 19h (exceto quarta-feira)/ 21h45 
(exceto quarta-feira)

Dub. 3D 112min

O DOUTRINADOR

Horários - 14h40 / 19h30
Nac. 2D 110min

TUDO POR UM POPSTAR 

Horários - 14h15 / 16h30
Nac. 2D 88min

ESTREIA ESTREIA

Confi ra a programação do Cinépolis Parque Shopping Maia 
O GRINCH
O Grinch é um ser verde que não suporta o 
Natal e, todo ano, precisa aturar que os ha-
bitantes da cidade vizinha de Quemlândia 
comemorem a data. Decidido a acabar com 
a festa, ele resolve invadir os lares dos vizi-
nhos e roubar tudo o que está relacionado 
ao Natal.

CINÉPOLIS NA
FOLHA

EM CARTAZ

CHACRINHA: O
 VELHO GUERREIRO

Duração 114min Nac.
2D

Horários - 14h50 / 17h45 / 20h30

MILLENNIUM: A GAROTA NA 
TEIA DE ARANHA

Duração 112min Leg.
2D

Horários - 15h / 18h / 21h

www.fmetropolitana.com.br

ANIMAIS FANTÁSTICOS -
 CRIMES DE GRINDELWALD



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 MAR.
20 ABR.

21 ABR.
20 MAI.

21 MAI.
20 jUN.

21 jUN.
21 jUL.

22 jUL.
22 AGO.

23 AGO.
22 SET.

23 SET.
22 OUT.

23 OUT.
21 NOV.

22 NOV.
21 dEz.

22 dEz.
20 jAN.

21 jAN.
19 fEV.

20 fEV.
20 MAR.

HOrÓscOpO OMAR CARDOSO FILhO    |   www.omarcardoso.com.br

Suburbicon – Bem-Vindos ao 
Paraíso analisa o racismo

DiVUlgAçãO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DiVUlgAçãO

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

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

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

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

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

Desde a coletiva do filme 
em Veneza, divulgada para 
todo o mundo por corres-
pondentes das maiores agên-
cias de notícias, Clooney e 
Damon não se cansam de 
explicar que, embora tenha 
tudo a ver com o neoconser-
vadorismo e a onda racista 
que tem emanado da Casa 
Branca, Suburbicon não nas-
ceu exatamente como uma 
reação da dupla – ator e dire-
tor – à presidência de Donald 
Trump. Liberais de carteiri-
nha, Clooney e Damon admi-
tem que foram atropelados 
pela candidatura e vitória de 
Trump.             (AGÊNCIA ESTADO)
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ÁRIES: Determinadas deliberações que apresentavam 
ser mais embaraçadas neste momento conseguirão ser 
efetuadas de maneira melhor capacitada. 

TOURO: Seus posicionamentos afastarão alguns indivídu-
os do seu círculo agora, se benefi cie para oportunizar sua 
efetivação. 

GÊMEOS: Haverá uma numerosa fragilidade na hora de 
disseminar os dados que lhe são indispensáveis, e por esta 
razão você carecerá de excessivo suporte.

CÂNCER: Tende a ser uma ocasião na qual você não per-
mitirá os pormenores fugirem tranquilamente. Mantenha 
a calma.

LEÃO: Com um espírito delicado os membros desta 
constelação permanecerão patrocinados e esclarecidos 
nesta oportunidade. 

VIRGEM: Encontrar-se-á de forma impetuosa com as 
atitudes daqueles que estão ao seu lado nesta época, 
primordialmente com os camaradas do seu serviço.

LIBRA: Com uma comunicação salubre, você irá se 
deparar na passagem que discriminava para a simetria. A 
tranquilidade terá muito auxílio do planeta Saturno.

ESCORPIÃO: Necessita avançar até o término com aquilo 
que você indicou a realizar neste momento. Urano irá lhe 
ofertar uma excelente energia a mais.

SAGITÁRIO: O contentamento que transporta em sua 
companhia, lhe oportunizará uma perspectiva melhorada 
em relação aos acontecimentos no seu dia a dia. 

CAPRICÓRNIO: Irá encarar os contratempos com uma 
competência sublime de alguém desta nobre constelação. 
Momento de deciões.

AQUÁRIO: No período vespertino você irá encontrar 
muitas vantagens para sair de um caminho tão engajador. 
Seja muito forte.

PEIXES: É com numerosa equidade que irá cintilar em al-
guns indivíduos o valor que você pode agregar. A paixão 
que lhe envolve auxiliará e muito na sua labuta.

DA REDAÇÃO - Fãs dos perso-
nagens do desenho Caverna 
do Dragão já estão se prepa-
rando para a chegada os no-
vos colecionáveis da série. 
Os jovens Hank, Eric, Dia-
na, Sheila, Presto, Bobby e 
Mestre dos Magos se torna-
ram bonecos em miniatura 
e revivem a nostalgia dos 
anos 1980, quando a ani-
mação alcançou o ápice do 
sucesso mundial.

Os colecionáveis, criados 
pela Iron Studios, devem 
chegar ao mercado ape-
nas em 2019, mas já foram 
apresentados durante a San 
Diego Comic-Con, nos Es-

tados Unidos. A linha com-
pleta poderá ser conferida 
de perto na edição brasilei-
ra do evento, a CCXP 2018, 
que acontece entre os dias 
6 e 9 de dezembro, no São 
Paulo Expo.

O desenho contava a his-
tória de seis crianças que 
embarcam numa montanha 
russa e acabam parando no 
Reino de Dungeons and Dra-
gons, a Caverna do Dragão. 
Para receber aos perigos da-
quela terra mágica, elas re-
cebem seis Armas do Poder: 
Hank, um arco de fl echas 
magnéticas; Eric, um pode-
roso escudo; Diana, um bas-

tão para acrobacias; Sheila, 
um capuz de invisibilidade; 
Presto, um chapéu de feiti-
ceiro; e Bobby, um tacape 
superpoderoso. Com a ajuda 
do Mestre dos Magos, eles 
tentarão encontrar um cami-
nho de volta para casa; mas 
não poderão contar com ele 
para combater o maligno 
Vingador e o dragão de cinco 
cabeças Tiamat.

A Paramount Pictures 
confi rmou, para julho de 
2021, a estreia do fi lme ba-
seado no jogo de RPG Dun-
geons & Dragons, que serviu 
de inspiração para o desenho 
Caverna do Dragão.

‘Caverna do Dragão’ ganha linha de 
réplicas dos personagens do desenho

www.fmetropolitana.com.br
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FALE COM 
NOSSA 
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EMPREGO
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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

Serviço

Relax

Aluga-se

Sítios e Chácaras

Temporada

Vende-se

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
PRECISA-SE
A empresa Construção T e 
T admite p/ inicio imediato 
ADVOGADOS ,para de-
partamento jurídico, enviar 
CV. p/ construcaotet@
gmail.com

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

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

www.elasmassagens.com.br

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

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.

PAULO PINTURAS
Pintamos seu Cond., 
Casa, Apto. (A partir de R$ 
1.000,00) F.: 2401-8065/ 
98077-5847

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

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

/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

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

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
PASSO O PONTO
O Caldeirão Restaurante , 
18 anos de funcionamento. 
F.: 2431-2860/ 98697-0806 
c/ Léo.

ANA 21 ANOS
Atend. das 8 as 20hrs. Rua 
Cuevas, 18.  F: 2087-2091
ABARY SANSEI 20A.
Legítima, Linda e completa. 
F.: 96613-0558 c/ foto no 
whats.
BELAS GAROTAS
Fazemos Tudo pelo seu 
Prazer. F.:4969-2104
COROA ZILDA GORDONA
Novidade em Guarulhos. 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

JD. CUMBICA
Apto na planta 46 M², 2 
dorm c/ sacada e vaga. 
Perto do Nagumo e Caixa. 
Acesso a Dutra. A partir de 
R$ 128.900. Últimas unid. 
F.: 94743-6268
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 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

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

CASA RENDA PICANÇO
5 casas, ótimo acabamen-
to. Terreno 10 x 30  R$ 
480 Mil  F. 2451-6511 / 
97303-8610

DA REDAÇÃO - As famílias atin-
gidas pelo incêndio na Co-
munidade Brasileira devem 
receber auxílio aluguel da 
prefeitura e nova retirada de 
documento. As informações 
são das secretarias de Habi-
tação, em conjunto com a Se-
cretaria de Desenvolvimento 
e Assistência Social que con-
forme nota “segue na busca” 
de prestar estes auxílios.

Além disso, a prefeitura 
montou dois pontos para re-
cebimento de doações, um 
na sede do Fundo Social de 

Famílias atingidas por incêndio no 
Itapegica devem receber auxílio aluguel

Solidariedade (Alameda Tu-
toia, 534 – Gopoúva) e outro 
na Secretaria de Desenvolvi-
mento e Assistência Social 
(avenida Guarulhos, 2.200 – 
Vila Augusta).

Ao todo 110 moradores fi -
caram desabrigados. Equipes 
já realizaram o cadastramen-
to para programas sociais, 
como o Bolsa Família, e para 
o aluguel social, por meio do 
Departamento de Ação Comu-
nitária da Secretaria de Habi-
tação em conjunto com a Co-
ordenadoria da Defesa Civil.

Trinta famílias da co-
munidade foram afetadas 
pelo incêndio. Não houve 
feridos. As causas do incên-
dio estão sendo investiga-
das, no entanto, segundo os 
moradores, o fogo começou 
depois de um curto circui-
to na rede elétrica de uma 
casa. Dos desabrigados, 
apenas um homem aceitou 
ser conduzido para o Cen-
tro de Acolhimento da pre-
feitura. As demais famílias 
se abrigaram em casas de 
familiares e amigos.

FOTO: 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.

editorial

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

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

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

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

LuCAS DANTAS

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

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

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

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

A história de várias pessoas, suas 

A trilogia de
um bom juiz

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

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

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

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

LEANDRO JORGE 
BITTENCOURT CANO

Ponto 
de Vista
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CONDIÇÕES
ESPECIAIS

SOMENTE PARA 
NOVEMBRO

AGENDE SEU HORÁRIO

Durante o mês 
de Novembro 

estaremos 
disponíveis até 

22h**

FINANCIAMENTO

De até 60%
direto com a

CONSTRUTORA
EM 60 MESES
taxa 7,85% a.a.+TR*

VIAGEM

Compre o seu
Apartamento ganhe
 uma viagem com 

direito a 
acompanhante

CONDIÇÕES FLEXÍVEIS

Traga a sua 
proposta e 

feche o melhor
negócio.

+ + +
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PARA BARCELONA***

Barcelona Guarulhos Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. Rua Brás Cubas,312 - CEP: 07175-030 - Jardim Maia, Guarulhos, SP. Alvará de Construção PMG nº A-127/2016 R.I 150 724 . 
Imagens meramente ilustrativas. Realização - CEAMI Tecnologia e Construção, CRECISP 141 939.

*Pagamento período obras 40%, consulte demais condições no stand de vendas. **Agendar visita no decorrer do dia até as 18h. ***Voucher no valor de R$10.000,00 por unidade.


