
CINEMA
Personal Shopper, estreia 
no Reserva Cultural

EDUCAÇÃO
Centro Paula Souza abre ins-
crições para MBA gratuito

Sexta-feira, 
17 de março de 2017

CHEERS
Mairiporã não é o berço da boemia na região metro-

politana, mas abriga diversos bares e restaurantes para 
você se reunir com amigos ou família. Selecionamos 14 
lugares, desde aquele que você pode tomar uma cer-
veja tradicional em pé e outros mais refinados.   
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Casa da Morte

Um dia, o fotógrafo de guerra Robert 

Capa apaixonou-se pela atriz sueca Ingrid 

Bergman. O amor o levou para Hollywood 

e fez com que a Magnum percebesse um 

novo filão para seus fotógrafos, tão acos-

tumados a fotografar guerras e a fazer 

fotojornalismo. Foi aí que os fotógrafos da 

Magnum começaram a se relacionar mais 

profundamente com o cinema e a frequen-

tar cada vez mais o cotidiano de preparos 

e gravações dos filmes.

“Ele [Capa] se apaixonou por Ingrid 

Bergmann e foi atrás dela para Hollywood. 

Eles se encontraram na Europa por duas 

ou três vezes. Ela era casada, mas ele foi 

até lá, atrás dela, e se apaixonaram. Eles 

foram amantes por um bom tempo e essa 

foi a aproximação inicial. A Magnum per-

cebeu que isso poderia ser um novo campo 

de trabalho”, conta o curador João Kulcsár.

Foi assim que, em 1955, o fotógrafo Elliott 

Erwitt fez uma das imagens mais famosas 

da história da fotografia e do cinema: a de 

Marilyn Monroe, em uma atuação no filme 

“O Pecado Mora ao Lado”, clicada no mo-

mento exato em que uma corrente de ar do 

metrô levantou o vestido branco da atriz.

A sequência de cliques até chegar a essa 

imagem icônica está em exposição no Cen-

tro Cultural Fiesp, na Avenida Paulista, em 

São Paulo. A mostra, chamada Magnum 

no Cinema, é composta por 80 imagens de 

11 filmes da época de ouro do cinema, tais 

como “Juventude Transviada” (1955), “O 

Pecado Mora ao Lado” (1955), “O Pro-

cesso” (1962), “O Planeta dos Macacos” 

(1968) e “Luzes da Ribalta” (1952).

A exposição fica em cartaz na Galeria 

de Fotos do Centro Cultural Fiesp até 2 

de abril, das 10h às 20h, com entrada 

gratuita.

Folha Opinião Comunicação, Eventos e Jornalismo Ltda 

Rua Olavo Bilac, 347, Vila Nova, Mairiporã – CEP: 07600-000

Redação e publicidade: 

4419-3902 / 99529-2619        / redacao@folhaopiniao.com.br / comercial@folhaopiniao.com.br

Reportagem: Gabriela Bacelar Editoração eletrônica: Beatriz Campos

Colaboradores: Kalinka Kaminski, Marcelo Tavares, Alberto Valle e Tarcílio de Souza Barrros.Editor: Maurício Araújo

CITAÇÃO
“É preciso erguer o povo à altura da cultura e não rebai-
xar a cultura ao nível do povo.” 
Simone de Beauvoir, escritora e feminista francesa

A partir desta semana o Google Customiza Smartphone Android 
através de seu novo site,  e vai disponibilizar a todos os usuários 
do Android personalizarem o sistema operacional de seus smart-
phones de acordo com suas preferências de design e funcionali-
dade.

A nova página, intitulada de #myAndroid, vai disponibilizar 
um questionário com o objetivo de analisar os dados preenchi-
dos pelos usuários e assim saber exatamente como cada pessoa 
interage com seu dispositivo. Dessa maneira vai aperfeiçoar suas 
customizações oferecendo uma melhor experiência a cada usuário 
do sistema operacional Android.

O formulário é simples e enxuto, pois segundo informações do 
Google, eles pretendem que os usuários gastem o menor tem pos-
sível para  responder e que tudo seja feito da maneira mais clara e 
concisa possível.

Assim que os usuários finalizam o preenchimento do ques-
tionário, o serviço irá disponibilizar uma série de sugestões de 
customização, como novos papéis de parede, pacotes de ícones e 
outras características.

Caso o usuário não se sinta satisfeito com as sugestões do ser-
viço, ele poderá solicitar quantas vezes achar necessário, até que 
encontre o layout e as personalizações de acordo com as necessi-
dade e gostos.

NOTASGoogle Customiza Smartphone

www.folhaopiniao.com.br
Sexta-feira, 17 de março de 20173
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Limpeza
No dia 22 de março, quarta-feira, 
haverá a 6.ª mega operação de 
limpeza do reservatório Paiva Cas-
tro das 8h ás 17h, promovido pela 
Sabesp com a parceira da Funda-
ção Floresta.
O evento contará com trabalho 
voluntario dos moradores de 
Mairiporã.
O local escolhido foi a Barra-
gem Paiva Castro, localizada na 
Rodovia Prefeito Luiz Salomão 
Chamma - SP 023, KM 47.
Para mais informações entrae em 
contato com a Sabesp nos tele-
fones 4485-1505/4485-2507 ou 
Parque Juquery 4449-5545.

Fique atento...
IPVA
Já está disponível o calendário 
completo do Programa Imposto 
sobre a Renda de Pessoa Física 
2017 (IRPF) no site da Receita 
Federal.
Nesse ano algumas novidades 
visam facilitar a declaração do 
imposto de renda, tais como:
Rendimentos isentos e não tribu-
táveis e Rendimentos sujeitos a 
tributação exclusiva/definitiva: 
a ficha foi remodelada e possui 
agora a aba “Rendimentos” e “To-
tais”. As informações são inseri-
das em “Rendimento” seleciona-
ndo o tipo de rendimento. 
Solicitação de celular e email: 
Caso o contribuinte aceite, este 
meio será utilizado para ampliar 
as informações do cadastro de 
pessoas físicas.
O prazo máximo para a declara-
ção do Imposto de Renda será 
até o dia 28/abril ás 23h59m 
referente aos ganhos de 2016.

Internet
O Plenário aprovou na quarta-
feira, 15, o projeto que proíbe 
as operadoras de internet de 
estabelecer franquias de dados 
em seus contratos de banda larga 
fixa. Do senador Ricardo Fer-
raço (PSDB-ES), o projeto (PLS 
174/2016) altera o Marco Civil da 
Internet (Lei 12.965/2014) para 
vedar os planos de limitação de 
dados para esse tipo de serviço. 
Por acordo entre os líderes, a 
matéria tramitou em regime 
de urgência e segue agora para 
análise da Câmara dos Deputados. 
A proposta não altera as regras 
dos planos de internet móvel.
Na justificativa do projeto, Fer-
raço destaca que diversos aspec-
tos dependem da internet, como 
ensino à distância, declaração do 
imposto de renda e pagamento 
de obrigações tributárias, de 
modo que, a seu ver, não seria 
razoável limitar o tráfego de 
dados na rede. Segundo o sena-
dor, “limitar o uso da internet 
seria uma péssima novidade no 
Brasil, sendo somente repetida 
em países liderados por gover-
nos autoritários, que cerceiam o 
acesso à informação por parte de 
seus cidadãos”.
O relator, senador Pedro Chaves 
(PSC-MS), apresentou em 
Plenário parecer favorável ao 
projeto. Ele pediu o arquivamen-
to de outros dois projetos que 
tramitavam em conjunto com o 
PLS 174, por tratarem do mesmo 
assunto. Já o PLC 28/2011, que 
também tramitava em conjunto 
com o projeto aprovado, foi en-
viado para nova análise da CCT.
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R. Cardoso César, 363, Mairiporã
11 4419-0951 / 4419-6720
contato@consultoriaexito.com.br

Presentes no mercado de assessoria contábil desde 2002, nos de-
dicamos a identificar procedimentos que possam ajudar nossos 
clientes a gerenciar os seus negócios. Assim, nossa empresa está 
pronta a lhe oferecer as melhores soluções em contabilidade, de-
partamento pessoal, escrituração fiscal e planejamento tributário. 
Atuamos ainda em diversos setores administrativo/financeiros, 
apoiando nossos clientes na geração de relatórios gerenciais de 
grande importância na condução de seus negócios.

Com sede na Cidade de Mairiporã, estamos prontos a atendê-lo, 
sejam quais forem suas necessidades contábeis, em qualquer 
região do País. Nossos procedimentos de trabalho são totalmente 
descritos em manuais internos, garantindo altíssima confiabili-
dade nos resultados; além disso nossa equipe é constantemente 
treinada e aprimorada, para que sua empresa conte com o apoio 
de excelentes profissionais.

E, partindo desta premissa, de que os seus clientes são seu maior 
patrimônio, a busca pela excelência na prestação de serviço é 
cada vez maior para que sempre supere a expectativa de quem 
contrata os serviços da ÊXITO.
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CHEERS
Mairiporã não é o berço da bo-

emia na região metropolitana, mas 

abriga diversos bares e restauran-

tes para você se reunir com amigos 

ou família. Selecionamos 14 luga-

res, desde aquele que você pode 

tomar uma cerveja tradicional em 

pé e outros mais refinados.   

Padaria Esperança

Fundada em 1992, a casa fica 

oferece diversas marcas de cerve-

jas e, no happy hour, uma completa 

mesa de pães, queijos e saladas. O 

chope Germânia de 300 ml está em 

promoção a R$ 6,50 a caneca.

Avenida Tabelião Passarella, 

288, centro – tel.: 4419-0824. 

Mazinho’s

O almoço no sistema self service 

por quilo é oferecido de segunda a 

sábado. Mas, de quinta a sábado, 

também funcionam no período no-

turno. O chope Brahma de 300 ml, 

na caneca com camada externa de 

gelo, sai por R$ 6,99.

Rua Laura Barbosa do Nascimen-

to, 18, jardim Galrão – tel.: 4604-

5325

VAI UMA CERVEJINHA?

Boteco do Buchecha

Descontração, boa freqüência, 

cerveja gelada, música ao vivo aos 

finais de semana, simpatia do Ro-

drigo e Aline que servem o delicioso 

bolinho de bacalhau. Precisa mais?

Rua João Jorge, 22, vila Ipanema 

– tel.: 94757-4161

ESPECIAL

GABRIELA BACELAR

www.folhaopiniao.com.br
Sexta-feira, 17 de março de 2017
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Último Gole

Conhecido também como Bar 

do Seu João, nos fins de semana é 

ponto de parada de bikers que ex-

ploram as trilhas – como a da Sara-

cura – no trecho do início da estra-

da da Caceia. Além das tradicionais 

marcas de cerveja, a mesa de bilhar 

também atrai a clientela.

Rua Branca Thomaz Pereira, 

492, vila Santa Cruz – tel.: 4419-

5082

Badarosca’s

A casa oferece diversas opções 

de cervejas, inclusive artesanais. 

Para acompanhar, sugerimos a por-

ção de isca de peixe. Aberta de se-

gunda a sexta apos as 17h. Sábados, 

domingos e feriados a partir das 

12h.

Alameda Tibiriçá, 633, vila Nova 

– tel.: 4419-1474

Bar do Machadinho

Neste caso, difícil é tirar um 

sorriso do proprietário, o próprio 

Machadinho, mas as porções – 

como a de porquinho frito – e a bela 

vista para a represa Paiva Castro 

valem a visita. 

Rua Pedro Pereira da Silva, 50, 

vila Machado – tel. : 98987-0284

Bar do Xandão

Já ouviram falar por aí em um 

bar que fica próximo ao campo 

de futebol do São Luiz e que pre-

para um delicioso frango na pa-

nela de pressão? É esse, o bar do 

Xandão, que está há mais de 40 

anos naquele ponto. O ambiente é 

simples, mas aconchegante. Vale a 

pena.

Rua Carlos Sanhez, 315, Rio A-

cima – tel.: 4604-4603

João do Apolinário

Lembram do João, que trabalhou 

durante muitos anos na lanchonete 

e depois pizzaria do Zildão? Então, 

hoje ele está com um bar e mercea-

ria em um ambiente rural, servindo 

aquela tradicional porção de mor-

tadela com limão para acompanhar 

uma cerveja que ele serve no balcão 

ou em uma de suas mesas do seu es-

paço externo. 

Estrada das Sete Voltas, 190, 

bairro Apolinário – tel.: 4485-1720

Bar do Nunes

Esse é tradicional. Há mais de 

35 anos Seu Nunes atende em seu 

balcão refrigerado com tampa em 

mármore carrara. Também vende 

cervejas, mas a maioria dos seus 

clientes gostam mais das bebidas 

quentes. A decoração é bem inter-

essante. Podemos encontrar um 

berimbau pendurado no teto, casco 

de um tatu e até uma câmera filma-

ESPECIAL

dora em 8 mm da Cine Kodak Eight, 

de 1932.  

Rua XV de Novembro, 177, cen-

tro – tel.: 4604-4220

Xandão fala com 
orgulho  sobre o 
seu famoso frango 
preparado na 
panela de pressão 

Couro de jacaré 
exposto em porta 
interna do Bar 
do Nunes

Para acompanhar 
aquela cerveja 
gelada, peça isca 
de peixe



Adega Pirata´s

Esse é o ponto mais rock’n roll 

para o público jovem. O volume da 

música conduz a atenção dos clien-

tes que tem por preferência bandas 

como Metallica, AC/DC, Ramones, 

Sepultura e Camisa de Vênus.

Rua Ipiranga, 18, centro – tel.: 

4604-3997

Padaria Portuguesa

Conhecida também como Padar-

ia do Dinho – o Ivan das Neves Filho 

–, tem boa freqüência com clientes 

sempre ‘antenados’ na política lo-

cal. Mas o Dinho serve a cerveja 

bem e, outro ponto importante, é 

o serviço que presta em assar aves 

e carnes em seus fornos a lenha, o 

que deixa mais crocante e saboroso.

Rua XV de Novembro, 251, cen-

tro – tel.: 4419-0026

Padaria Terra Preta

É um dos pontos de encontro de 

final de tarde daqueles que trabal-

ham no distrito de Terra Preta. As 

vantagens ficam por conta da loca-

lização e das porções, como copa, 

salame e queijos.

Avenida Pietro Petri, 515, Terra 

Preta – tel.: 4486-1109

 

ESPECIAL

Bar do Haroldo

Esse é o japonês mais querido 

em toda a cidade de Mairiporã. Pe-

los homens, pois não acreditamos 

que as esposas tenham esse mesmo 

sentimento pelo proprietário. 

Há 25 anos, Haroldo Akutagawa 

tem conquistado seus clientes com 

um formato simples e funcional, 

ou seja, cerveja muito gelada, wifi 

gratuito, mesas de bilhar, pebolim 

e fliperama, porções justas em um 

ambiente familiar com o apoio no 

atendimento da esposa Joelma e a 

irmã Valquíria. Quem já esteve por 

lá recomenda. E isso é praticamente 

unânime. Vale a pena.

Rua Antonio Coimbra, 42, vila 

Ipanema – tel.: 4419-0583

Bartheu

Aberta atualmente de quinta à domingo, a casa é referência na 

região. Apesar da boa qualidade das cervejas e chope, almoço e jantar 

são mantidos como carros chefe. E o proprietário, o Juninho, é muito 

simpático e bom de conversa.

Avenida Leonor de Oliveira, 546, jardim Galrão – tel.: 4604-5028
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Ingredientes
1 kg de miolo de acém
2 folhas de louro
2 colheres (sopa) de vinagre
1 cebola picadinha
4 dentes de alho
5 colheres (sopa) de shoyu
cominho, pimenta branca e sal a gosto
noz-moscada a gosto
1 colher (sopa) de óleo

Preparo 
Em um recipiente, misture todos os temperos, acrescente a carne e deixe 
marinar por 30 minutos
Aqueça a panela de pressão, acrescente o óleo, a carne com o molho do 
tempero e tampe a panela
Quando a panela atingir a pressão, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 1 
hora. Está pronto para servir!

Ingredientes
2 caixas de gelatina de maracujá
2 xícaras de água quente
1/2 xícara de suco de maracujá
2 xícaras de leite de vaca
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite sem soro

Preparo
Prepare a gelatina com a água 
quente
Depois é só bater todos os ingredien-
tes no liquidificador e colocar numa 
travessa para gelar

MOUSSE DE 
MARACUJÁ

GOURMET

CARNE ASSADA 
NA PANELA DE PRESSÃO
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Uma das recordações mais ternas 

da minha vida desponta agora em 

minha memória. Toda vez que chega-

va na Itália para desenvolver meus 

trabalhos jornalistas, o que fazia em 

primeiro lugar era apanhar o trem na 

Stazione Termini em Roma, e chegar 

três horas após em Assisi, a espiritu-

al cidade medieval onde nasceu San 

Francesco.

Descia na pequenina estação de 

trem com demais visitantes, muitos 

sacerdotes, e freiras vindos de várias 

partes do mundo para render tributo 

ao Santo que se comunicava com os 

animais.

Na minha mente recordo que 

saindo da porta da estação de trem 

do lado esquerdo contemplava o 

complexo da basílica de San Frances-

co com a tumba onde repousam os 

restos mortais do humilde servo de 

Deus. Do lado direito se descortinava 

um caminho perlustrado de campos 

de trigo. Caminhando ao lado me 

satisfazia ver as hastes pendentes 

de uma multidão de grãos, vez por 

outra, colhia os tenros cereais e os 

mastigava, continuando a caminhada 

rumo ao Ostello de La Pace de meu 

amigo Giuseppe Fongo.

 Assis está situada no alto de 

www.folhaopiniao.com.br
Sexta-feira, 10 de março de 2017

uma elevação montanhosa. O casario 

todo de pedra rosada resplandecia à 

iluminação solar. O leitor ao visitá-la 

caminhará em medievais ruelas es-

treitas, calçadas de pedras, contem-

plando sua edificação medieval. À 

volta reinava um silêncio, apropriado 

à introspecção. Mesmo chegando a 

Piazza Centrale, próximo a Chiesa di 

Santa Chiara, local de reunião dos vis-

itantes, o alarido é contido por mútuo 

respeito à um lugar santificado.

San Francesco nasceu aqui e sua 

conduta humilde, e de benfeitor da 

natureza propicia até os dias atuais 

um halo de serenidade e beleza à ci-

dade.

Após a morte do Santo, em 1226, 

os mais eminentes pintores florenti-

nos e sieneses foram até Assisi para 

decorarem a basílica di San Frances-

co em sua honra; eles deixaram uma 

artística concentração de Afrescos 

que nos assombram. Mais esplendo-

rosos ficaram após a restauração em 

1982. Os Afrescos são uma grandiosa 

rendição da história que poderemos 

sempre contemplar.

Eles ilustram a transição entre 

o medieval e os primórdios da arte 

renascentista. A parte de baixo da 

igreja contém trabalhos adicionais 

dos primeiros mestres italianos in-

cluindo Cimabue, Simone Martini, 

Pietro Lorenzetti, e membros da Es-

cola de Giotto - este, mestre no meu 

entender, é o mais sublime pintor de 

Afrescos da Itália. Estes artistas inter-

pretaram o espírito de Francesco.

O Albergo de La Pace ficava situa-

do no alto de uma colina. Acomoda-

ção que me foi reservada era clara e 

ampla. Tinha uma janela que ao abrir 

expunha toda a exuberante beleza 

cênica do verde Vale da Umbria com 

suas ondulantes colinas onde os 

“contadini” cultivam vinhedos cujas 

uvas dão um dos melhores vinhos 

produzidos em toda a Itália.

Continuando a descortinar o pan-

orama em primeiro plano, a grande 

cúpula da basílica di Santa Maria 

Maggiori que abriga em seu interior a 

pequenina capela onde San Frances-

co com seus monges oravam em de-

voção e humildade louvando graças 

à Deus. Foi ali que dobrei os joelhos 

venerando San Francesco.

Serviço:

Assisi (Assis)

De Roma ou Ancona mudando de trem 

em Foligno 3 horas.

Infs. Azienda Autonoma de Turismo.

Piazza de La Comune, 12 - 

tel. 812534

TARCÍLIO DE SOUZA BARROS

ASSIS, CIDADE ONDE 
NASCEU SÃO FRANCISCO

Edificação medieval do 
complexo da basílica de San 
Francesco

VIAGEM
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HORÓSCOPO

ÁRIES -  21.mar a 20.abr
O bem estar diante do conforto material e de 
boas condições financeiras é algo a ser curtido. 
Você pode aproveitar um pouco daquilo que 
está construindo.

TOURO - 21.abr a 20.mai
Apesar do encontro com pessoas importantes, 
você pode preferir o isolamento para a reflexão e 
a intimidade consigo mesmo. Equilibre-se entre 
as tendências.

GÊMEOS - 21.mai a 20.jun
Mesmo que você prefira permanecer isolado, os 
amigos vão se aproximar de você, e isso lhe fará 
muito bem. Procure trazê-los para situações de 
intimidade afetiva e emocional.  

CÂNCER - 21.jun a 21.jul
Os novos projetos estão se entendendo bem com 
as atividades profissionais. Ideias criativas e de 
requintado sentido estético favorecem o traba-
lho. O momento é de uma paz maior.

LEÃO - 22.jul a 22.ago
O momento indica disposição para topar novas 
paradas, para inventar. Uma súbita aceitação 
para mudanças e novas formas, no trabalho e 
nos estudos.

VIRGEM - 23.ago a 22.set
Ainda em pequena escala, as portas se abrem 
para concretizar novas ideias. Para trabalhar 
bem é preciso se comunicar melhor. Receba e 
dê apoio a quem precisar.

LIBRA -  23.set a 22.out
A mão de um amigo ou companheiro pode ser o 
que precisava para certas decisões ou mudanças. 
O apoio pode ser o elemento de reconforto e 
tranquilidade.

ESCORPIÃO - 23.out a 21.nov
Procure ter boas condições para receber as 
pessoas queridas, assim como para conviver 
com as pessoas que são importantes - inclusive 
a pessoa amada.

SAGITÁRIO - 22.nov a 21.dez
Um dia positivo para harmonizar o ambiente e 
as relações em seu trabalho. A sensibilidade está 
à flor da pele, diante das pessoas e das emoções 
diante delas.

CAPRICÓRNIO - 22.dez a 20.jan
Um dia de possíveis pequenas felicidades nas 
relações afetivas e amorosas. As surpresas são 
suaves e agradáveis. Nada de muito novo, mas 
coisas boas acontecem.

AQUÁRIO - 21.jan a 19.fev
Mais harmonia e ponderação nas relações 
familiares. A vida doméstica se acalma, depois 
de alguma perturbação. Não é momento para 
desafiar ninguém, mas para buscar a paz.

PEIXES - 20.fev a 20.mar
O encantamento e a boa vontade tendem a colorir 
positivamente as relações humanas. Pequenas 
facilidades no contato e na comunicação com 
pessoas importantes.

O semi-sextil entre Mercúrio e 
Marte atua também, indicando mudan-
ças suaves e inovações agradáveis. As 
pessoas estarão dispostas a se mover 
em direção a seus interesses, e podem 

fazer isso de maneira perspicaz e inteli-
gente. Por outro lado, há uma disposição 
afetiva que favorece a atuação conjunta e 
o convívio humano.

CRUZADAS

www.folhaopiniao.com.br
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Fonte: G. Queiroz



13

Quando inicia sua história em 
Mairiporã?
Cheguei a Mairiporã em 1991 e 
desde aquela época sempre me 
dediquei a cuidar de animais 
abandonados. Lembro que as 
pessoas mais próximas sempre 
me procuravam quando o as-
sunto era bicho, até mesmo para 
retirar aranhas ou infestações 
de dentro de casa, claro de uma 
maneira que não prejudicasse o 
bichinho, mas foi por meados de 
2008 que me engajei fortemente 
no projeto proteção e resolvi 
criar um abrigo chamado “Patas 
Amigas”, que resgata e doa ani-
mais desabrigados. 

Ponto de paz?
Com certeza o Pico do Olho 
d’Água e a cachoeira da Caceia, 
pois são regados pela natureza e 
ar puro.

Comer e beber?
Um lugar que eu gosto muito é 
o Naoko Restaurante e Temake-
ria, para beber indico o Boteco 

do Buchecha, por se tratar de 
um ambiente descontraído e 
simples, pois quando você senta 
e pede uma bebida ninguém fica 
reparando no tipo de roupa que 
você está vestindo.

O que está plantado?
Quero deixar registrado e trazer 
ao povo a consciência pela de-
fesa dos animais, pois as pessoas 
parecem não se importar com 
isso, não existe aquela com-
preensão do quanto o abandono 

e os maus tratos são ilegais e 
imorais. Abandonar um animal 
é crime.

Qual o próximo passo?
O primeiro passo é melhorar a 
conservação do meio ambiente. 
Mairiporã é uma cidade repleta 
de natureza viva onde o verde 
prevalece, temos cachoeiras 
encantadoras que ninguém con-
hece ou pior que estão sendo 
tomadas pelo lixo.
Outro fator importante é o 
respeito dos políticos pelos 
moradores, estou cansada de 
promessas não cumpridas.

GABRIELA BACELAR

Apaixonada pela natureza 
e engajada na proteção de 
animais, Kelly Cristina Gavião, 
acredita que Mairiporã pode 
e irá evoluir, revelando uma 
cidade repleta de encantos.

Vista do mirante 
do Pico do Olho 
d’Água
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Olivier Assayas e Kristen Stewart, 

diretor e atriz aclamados por Acima 

das Nuvens, juntos novamente. Dian-

te da qualidade do trabalho anterior, 

era até natural que Personal Shopper 

chegasse ao Festival de Cannes em 

torno de muita expectativa, o que 

nem sempre é algo positivo. Esperar 

demais de um filme pode trazer tam-

bém uma exigência maior, de forma 

que qualquer análise inferior ao 

“ótimo” seja, de certa forma, decep-

cionante. Ainda assim, não há outra 

palavra para melhor definir o filme 

do que frustrante.

A começar porque há em Perso-

nal Shopper alguns elementos bem 

interessantes, mal aproveitados. 

Um deles é a inusitada profissão de 

Maureen, personagem de Kristen: ela 

é encarregada de ir nas lojas e, com 

dinheiro alheio, fazer compras para 

seus clientes. Por mais que a ideia de 

gastar a vontade sem ter que tirar do 

próprio bolso seja tentadora para os 

esbanjadores de plantão, tal situação 

desencadeia um efeito psicológico 

inusitado: ela simplesmente não se 

interessa pelo que compra, o que lhe 

traz um vazio imenso amplificado por 

ser uma pessoa solitária. É como se 

fosse uma mera burocrata, batendo 

o cartão (de crédito) ao realizar uma 

tarefa que não lhe agrada - o que, 

de certa forma, serve como crítica 

implícita ao vazio provocado pelo ca-

FRANCISCO RUSSO

CINEMA

divulgação

PERSONAL 
SHOPPER

pitalismo ao incitar o consumo, como 

meio de ocupar lacunas emocionais.

Por mais que o início insinue 

uma caminhada neste sentido, mais 

psicológico, logo o roteiro escrito 

pelo próprio diretor envereda pelo 

mistério e o fantástico. Afinal de 

contas, Maureen possui a estranha 

habilidade de se comunicar com os 

mortos e, sem entender o quê e quan-

do acontece, vive com medo - algo 

semelhante ao garotinho de O Sexto 

Sentido, de certa forma. Diante desta 

mudança de rumo, Assayas passa a 

investir numa fotografia mais escura, 

com direito a muita câmera na mão, 

de forma a sempre acompanhar sua 

personagem principal aonde quer 

que vá. Surge então um intrigante 

jogo cifrado, construído através de 

meras mensagens via SMS.

Por mais que Assayas seja com-

petente em criar tensão, explorando 

bastante o silêncio e também mudan-

ças de formato de tela ao migrar para 

uma câmera de celular em determi-

nado momento, Personal Shopper 

decepciona bastante por construir 

uma boa ambientação e simples-

mente abandoná-la, repentinamente. 

A ausência de respostas, por mais 

ambíguas que sejam, remetem ao 

cinema produzido por David Lynch, 

mas sem a mesma inspiração na cons-

trução de personagens e sequências 

impactantes. Com isso, fica a sensação 

de gratuidade: na história, no tal jogo 

com o algoz via celular, na cena de 

nudez estrelada pela protagonista, no 

próprio filme como um todo. Kristen 

faz o possível com uma personagem 

tão rasa, mas o problema maior aqui 

está no roteiro, desconexo e repleto 

de lacunas, que prejudica bastante o 

envolvimento do espectador.

Serviço
Reserva Cultural
Avenida Paulista, 900 - 
Bela Vista, São Paulo - SP,
(11) 3287-3529
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A Prefeitura da Estância de Ati-
baia, através da secretaria municipal 
de Cultura e Eventos, realizará no 
próximo sábado e domingo, respec-
tivamente nos dias 18 e 19, mais uma 
rodada da “Dobrada Cultural 2017” 
que tem como objetivo principal a 
valorização de artistas locais trazendo 
um aprendizado cultural de qualidade. 
O evento conta com atrações gratuitas 
e livres para todas as idades, logo na 

Atibaia promove 
Dobrada Cultural 2017

www.folhaopiniao.com.br
Sexta-feira, 17 de março de 2017

abertura haverá a exposição “Elas por 
elas” do Museu Olho Latino, localizado 
no próprio município de Atibaia. Ao 
decorrer do evento, contará com uma 
apresentação da Comunidade Musical 
ainda no sábado.  

A Dobrada Cultural ocorrerá das 
19h ás 20h no Centro de Convenções e 
Eventos “Victor Brecheret”, localizado 
na Alameda Professor Lucas Nogueira 
Garcez, n° 511 - Vila Thais. 

Por fim, a apresentação de domingo 
seguirá com danças que irão entreter 
e envolver o público presente, porém 
será realizado em um espaço diferente, 
dessa vez o evento acontecerá na Praça 
da Matriz de Atibaia das 16h ás 17h.

Para mais informações acesse o site 
da Prefeitura da Estância de Atibaia ou 
entre em contato com a secretaria mu-
nicipal de Cultura e Eventos pelo tele-
fone 4412-3287.

Promovendo atrações e entretenimento prefeitura abre 
espaço novamente para a cultura atibaiense. 
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Centro Paula Souza tem 
inscrições para MBA gratuito

Quem estiver interessado, pode 
se inscrever para o MBA em Gestão 
de Projetos e Processos Organizacio-
nais na modalidade Educação a Dis-
tância, do Centro Paula Souza. São 
disponibilizadas 60 vagas e o prazo 
termina no dia 24 de março.

A proposta é a aprendizagem 
para a gestão de projetos e proces-
sos a partir de uma visão abrangente 
envolvendo não só a estrutura das 
organizações, mas os demais elos de 
sua cadeia produtiva. Tendo como 
ponto de partida conceitos, funda-
mentos, métodos, técnicas e mel-
hores práticas da área empresarial, 
incentiva a análise, a discussão e a 
transferência desses elementos para 
a área educacional, por meio de ativ-
idades teóricas e práticas.

Com carga total de 360 horas, 
distribuídas num período máximo 
de 13 meses, o curso engloba aulas 
e trabalhos presenciais e atividades 
desenvolvidas por meio de EaD (vid-
eos, fóruns, atividades de trabalho 
orientado).

Estudantes da rede estadual 
podem pedir redução da taxa de 
inscrição do Vestibulinho ETEC

Os estudantes da rede estadual de ensino, que comprovem renda 
de até dois salários mínimos (R$ 1.874), podem solicitar a redução da 
taxa para o Vestibulinho ETEC 2º semestre de 2017. Para os alunos 
que não declaram baixa renda, a taxa é de R$ 30,00. As inscrições ter-
minam nesta sexta-feira (17), às 15h.

Para solicitar isenção e participar do processo seletivo, o candi-
dato deve preencher o formulário disponível na área do candidato e 
entregar os documentos comprobatórios, junto com o requerimento 
de solicitação de redução de taxa devidamente preenchido e assinado, 
na secretaria da Etec que pretende estudar.

Podem participar da seleção os estudantes regularmente matricu-
lado na 2ª ou 3ª série do Ensino Médio ou a partir do 2º semestre da 
Educação de Jovens e Adultos – EJA.

A divulgação do resultado de concessão de desconto será feita no 
dia 11 de abril no site da ETEC e a comprovação de inscrição deve ser 
feita até 12 de maio.

EDUCAÇÃO
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