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Abrimos espaço para as quatro prefeituras da região 
apresentarem o balanço deste início de gestão, e quais as 
próximas ações para o equilíbrio e enfrentamento de crises
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195

Com a decisão do, do Supremo Tribunal Federal 

(STF), que autorizou abertura de 76 inquéritos 

para investigar pessoas citadas nas delações da 

Odebrecht, subiu para 195 o número de investi-

gados na Corte a partir da Operação Lava Jato..

Antes das decisões, 109 parlamentares, minis-

tros e outros envolvidos eram investigados no 

STF. Entre os parlamentares que serão proces-

sados no Supremo Tribunal Federal estão 16 

nomes do PT, 14 do PMDB e 11 do PSDB. Todos 

foram citados nos depoimentos de delação 

premiada de ex-diretores da empreiteira, uma 

das maiores doadoras para campanhas políticas 

no país.

Os presidentes do PSDB, senador Aécio Neves 

(MG), e do PMDB, senador Romero Jucá (RR), 

são os que acumulam o maior número de 

pedidos de investigações, cinco ao todo. Renan 

Calheiros (PMDB-AL) foi citado em quatro 

inquéritos envolvendo a Odebrecht e passou a 

responder a 12 investigações na Lava Jato.

Os inquéritos podem levar pelo menos cinco 

anos e meio para chegar a uma conclusão. O 

tempo é estimado pela Fundação Getúlio Vargas 

Direito Rio para que um processo criminal 

envolvendo autoridades com foro privilegiado 

seja finalizado.

Com a abertura da investigação, os processos 

devem seguir para a Procuradoria-Geral da 

República (PGR) e para a Polícia Federal (PF) 

para que sejam cumpridas as primeiras diligên-

cias contra os citados. Ao longo da investigação, 

pode ser solicitada a quebra dos sigilos tele-

fônico e fiscal, além do depoimento dos próprios 

acusados.
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O bom e velho Twitter passou por diversas encarnações ao longo de uma década. Já foi lugar 
para simples respostas ao mote ‘o que você está fazendo agora?’ e cresceu para tornar-se, ape-
nas para dar um bom exemplo, recurso de expressão e liberdade em sociedades opressoras.

São apenas 140 caracteres, quase “um grunhido”, como comentou certa vez o escritor José 
Saramago. Que seja. Mídia indispensável para marcas, produtos e chefes de Estado, o som do 
Twitter faz-se ouvir todo o tempo, por milhões de seguidores. Não dá para ficar de fora.

É menos relevante que o Facebook? Fato. Está em decadência? Esteve, não está mais – quem 
o administra soube o momento certo de pendurar o ego atrás da porta. Neste processo de mu-
dança – ou reposicionamento -, observei 6 pontos que servem como dicas preciosas para quem 
deseja lidar com o microblogging mais famoso do planeta. Portanto, se você deseja cercar seus 
públicos por todos os lados, use-as sem moderação.

1 – O Twitter é um meio, não um fim
Sendo direto: um tweet correto é uma frase com um link dentro. Mais embalagem que con-

teúdo. Na maioria das vezes sua mensagem é complexa demais para caber na minúscula centena 
de caracteres do Twitter. Então, use o tweet como porta de entrada para outros meios, tantos os 
de informação fixa e estruturada (sites, portais ou YouTube) como os de informação flutuante e 
não estruturada (você sabe: Facebook).

2 – No Twitter é para ser breve – mas nem tanto
Calma, ainda que seja um grunhido, no Twitter cabe um mundo de informação. Como espe-

cialista em Webwriting, sei que a redação para microbloggings transformou para sempre o perfil 
do redator on-line, exigindo do conteúdo produzido uma objetividade jamais vista em outro 
meio ou ferramenta. Uma vez conquistado o Everest da cordilheira do ‘cada-palavra-conta’, vai 
sobrar espaço – mesmo, você verá.

3 – Existe ‘tone voice’ no Twitter: o seu
Da criação de um personagem como o Pinguim do Ponto Frio à marcas que falam – vide 

Netflix -, a escolha de um tom de voz de marcas no Twitter é ponto pacífico, mas o tempo provou 
que dar espaço para a criatividade do redator é obrigatório: é o oxigênio que o perfil de uma fer-
ramenta de relacionamento on-line precisa para criar vida própria. Acredite!

4 – Um perfil no Twitter é embaixador da marca – acredite!
É bom você e seu cliente saberem direitinho como esmiuçar a missão e os valores da marca 

e transformá-los em tweets interessantes – e eficazes! -, porque esse é o meio perfeito para tra-
balhar tudo o que há de subjetivo em uma empresa e transformá-lo em concreto. Esta é uma das 
descobertas mais recentes no estudo de resultados (práticos) do Twitter: o futuro da atividade 
de Relações Públicas passa por aqui.

5 – Sabe o blog corporativo? Virou Twitter
Em meados da década passada, esperava-se que dirigentes de empresas fossem arrumar 

tempo para redigir textos de próprio punho para publicá-los em seus blogs pessoais/institucio-
nais – o que fez do blog corporativo uma das ideias mais incríveis da era digital, mas também um 
dos maiores fracassos.

Uma pena: como tempo é dinheiro, a missão sempre acabava nas mãos das equipes de comu-
nicação das empresas, que se tornavam ghostwriters de gerentes, diretores & cia.

Diferente é no Twitter, onde chefões de corporações como Bob Iger – o todo-poderoso da Dis-
ney, só para citar um caso bem recente – e presidentes como Donald Trump e Justin Trudeau pre-
cisam de apenas alguns segundos para dividir suas ideias com o mundo. Mais pessoal, impossível.

6 – No Twitter sua notícia corre mais rápido (pasme!) do que no Facebook
A rapidez no processo de compartilhamento de tweets pelos usuários é maior do que o que 

acontece com os posts do Facebook. A diferença é pouca? É mínima, na realidade – é consequên-
cia do tempo que o leitor de uma notícia a consome no Twitter – lembre-se que são apenas 140 
caracteres – em comparação ao ‘escaneamento’ com os olhos de um post no Facebook. Vence a 
concisão do Twitter.

NOTASTWITTER: 6 DICAS PRECIOSAS
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BRUNO RODRIGUES

bruno-rodrigues@uol.com.br

CITAÇÃO

“O futuro tem muitos nomes.
Para os fracos é o inalcançável.
Para os temerosos, o desconhecido.
Para os valentes é a oportunidade.” 
Vítor Hugo, escritor francês e ativista dos 
direitos humanos
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Concursos
A Polícia Militar do Estado de 
São Paulo, por meio da Diretoria 
de Pessoal, abre inscrições para 
o Concurso Público disponibili-
zando 74 cargos de 2º Tenente 
Médico PM Estagiário, para 
candidatos do sexo masculino e 
feminino.
As inscrições devem ser feitas até 
o dia 8 de maio exclusivamente 
via internet por meio do site 
da Vunesp. O valor da taxa de 
inscrição será de R$ 200,00.
O Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo também publicou 
dois editais de Concurso Público 
que visam atender as 10 Regiões 
Administrativas Judiciárias.
Serão oferecidas oportunidades 
para profissionais de nível supe-
rior, nos cargos de Assistente So-
cial (132), e Psicólogo Judiciário 
(74), ambos com jornada de 30h 
semanais, e remuneração de R$ 
6.010,24. As inscrições seguem 
até às 16h do dia 25 de abril. O 
candidato deve acessar o site da 
Vunesp e efetuar o pagamento de 
taxa por meio de boleto bancário.

Saúde
O Instituto de Atenção Básica e 
Avançada à Saúde (IABAS - SP) 
reabriu as inscrições para o 
Processo Seletivo direcionado à 
contratação de 150 profissionais 
de diferentes níveis de escolari-
dade. As inscrições podem ser 
realizadas até domingo, dia 16 
de abril de 2017, no endereço 
eletrônico www.consesp.com.
br, mediante taxas de R$ 25,00, 
R$ 35,00 e R$ 70,00. Para mais 
detalhes, acesse os editais 

Fique atento...
Febre amarela
Em Atibaia, quatro mil pesoas já 
foram vacinadas contra a febre 
amarela.
Ainda não foi registrado nenhum 
caso no município, mas como 
estão ocorrendo diversos casos 
de macacos positivos em ci-
dades próximas, foi iniciado esse 
trabalho de vacinação, diante do 
risco de ampliação da doença.
A vacina é completamente con-
fiável e segura, a melhor forma de 
prevenir a doença, apresentando 
eficácia   acima dos 95%.

Exercícios
O Com as baixas temperaturas a 
procura das academias é um pou-
co menor, portanto se quiser ficar 
em forma ou apenas praticar um 
exercício, as academias de Mairi-
porã oferecem preços acessíveis, 
como a academia Ginastic Center, 
localizada na Rua Laudemiro Ra-
mos, 85 no bairro Vila Nova, que 
oferece pacote promocional até o 
fim de abril para musculação. São 
12X de 79,90 reais (cheque) ou 4X 
de 89,90 reais (cheque) e ainda 
ganha 1 mês grátis.

completos.
As vagas e a formação do cadas-
tro reserva serão direcionadas 
aos seguintes cargos:
Em jornadas de 20 a 40h sema-
nais, os profissionais de nível 
fundamental, médio e superior 
irão receber salários que variam 
de R$ 1.130,00 a R$ 12.621,70 e 

R$ 97,96 por hora.
Os candidatos serão submeti-
dos à prova objetiva que está 
prevista para o dia 7 de maio de 
2017 por conta da reabertura 
das inscrições. Haverá também 
avaliação psicológica, prova de 
títulos, e entrevista comporta-
mental e técnica..
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Nesta Páscoa abra o seu coração e deixe que a fé e o amor faça por lá 
eterna moradia.
E já que a Páscoa é amor, desejo que esse amor se fortaleça a cada 
dia  e a cada ano na sua vida!
Marco Antonio Ribeiro Santos
presidente da Câmara Municipal de Mairiporã



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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O início de um mandato, para muitos, é o mo-
mento de comemorar a grande vitória, celebrando 
essa conquista, porém vai muito além disso.

Um bom prefeito não é aquele que te beneficia 
de alguma forma. O papel do prefeito é administrar 
para todos, ter bom conhecimento dos assuntos da 
cidade, equilíbrio no enfrentamento de crises, pos-
tura de diálogo aliada à capacidade de decisão no 
tempo oportuno. É aquela figura que sabe reivin-
dicar junto às esferas públicas e privadas o rece-
bimento de benefícios para o município, além de 
convênios e outras ações que visem à execução de 
serviços e à captação e destino de recursos.

Prefeito é aquele que está a serviço do município, 
conhece as necessidades da comunidade e não se 
limita a apenas administrar com dedicação e serie-
dade, mas também presta contas de seu trabalho.

Todo começo de gestão deve elaborar e definir 
claramente as suas prioridades e desenvolver um 

plano de ação para ser implantado desde o primeiro 
dia de gestão. Criada no governo do ex-presidente dos 
Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt (1933-
1945), a marca dos 100 dias de governo surgiu para 
popularizar e ajudar a alavancar a gestão do Democra-
ta que naquela época vivia situação caótica. A data 
simbólica foi importada para o Brasil há cerca de 15 
anos e virou ato político.

Hoje, serve para que o eleito mostre serviço à co-
munidade que o elegeu, provar que atrás de sorrisos, 
abraços e discursos existe uma figura para realizar 
as demandas que o povo necessita, propor projetos 
inovadores e promover mudanças de atitudes dentro 
da prefeitura assumida, que completou 100 dias de 
governo dia 10 de abril. Diante disso, abrimos espaço 
para os gestores das cidades de Guarulhos, Atibaia, 
Franco da Rocha e Mairiporã. Aliás, a prefeitura de 
Mairiporã não havia se manifestado até o fechamento 
desta edição.

www.folhaopiniao.com.br
Sexta-feira, 14 de abril de 20178
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BEATRIZ CAMPOS



GUARULHOS
O prefeito de Guarulhos, Guti, 

apresentou um panorama dos 
100 primeiros dias de governo.

Para o primeiro ano de gover-
no, as metas são ampliar o trata-
mento de esgoto para 8%, zerar 
o déficit de vagas em creches; 
implantar Escola 360 em 70% 
da rede, fazer a revisão do Plano 
Diretor da cidade, revisar a lei de 
micro e pequenas empresas, cri-
ar nova lei de incentivos fiscais, 
contratar arte-educadores, via-
bilizar o programa de moradias 
transitórias.

A nova gestão, também garan-
te que haverá melhorais na área 
da segurança, já que o novo pro-
jeto visa um aumento de patru-
lhamento escolar em 54,7% e o 
de áreas públicas em 23,17%.

Nesses primeiros meses, a 
prefeitura implantou o Via Rá-
pida, em conjunto com o governo 
estadual e diminuiu de seis me-
ses para até 48 horas a abertura 
de empresas de baixo risco. Em 
uma semana, foram abertas 150 
novas empresas. Nesse período, 
houve o lançamento do Aprende 
– apoio regionalizado para o em-
preendedor, a 5ª edição do SP Ex-
port, com a participação de 500 
empresas e a criação do Caderno 
Econômico; além da realização 
do Experimenta Saúde, com 480 
atendimentos realizados no úl-

timo final de semana.
Muitas foram as conquistas, a 

cidade conseguiu a Certidão Ne-
gativa de Débitos, entregou 560 
moradias do Programa Minha 
Casa, Minha Vida e outras 2.500 
unidades deverão ser entregues 
em breve.

Também foram destacados: 
redução do rodízio de água, com 
a expansão do abastecimento em 
praticamente 60% do município; 
as revitalizações que acon-
teceram no ginásio Fioravante 
Iervolino, João do Pulo e Ponte 
Grande, possíveis graças ao en-
volvimento da comunidade, por 
meio de doações e mão de obra, a 
chamada zeladoria colaborativa, 
que também aconteceu em forma 
de mutirões nos Parques da ci-
dade (Bosque Maia, Lago dos Pa-
tos, Chico Mendes e Fracalanza). 
O prefeito falou também sobre as 
doações feitas por empresas, ho-
téis e associações da cidade, que 
vão garantir calçamento de vias, 
material para o albergue e ali-
mentos para o Fundo Social.

Por conta de a prefeitura es-
tar sofrendo pela crise foram 
realizados projetos na área de fi-
nanças, a prefeitura economizou 
cerca de R$105 milhões devido à 
revisão de aluguéis e a entrega de 
imóveis locados; e o não repasse 
de dinheiro público para o Car-
naval, garantindo uma contenção 
de despesas de R$ 1,4 milhão. 
Outra economia veio da redução 
de 32 para 20 pastas, entre se-
cretarias e coordenadorias, re-
sultando numa redução de 39% 
de comissionados. A projeção é 
de uma economia de R$ 233 mil-
hões em quatro anos.

Segundo Mariana Oliveira, 
estudante, 19 anos, moradora 
do bairro Fortaleza, as melho-
rias em relação à segurança não 
foram vistas ainda, continuando 
do mesmo jeito de 2016.

“Agora, da saúde eu não posso 
reclamar, as coisas melhoraram 
muito, o novo prefeito chegou 
até a visitar os hospitais públicos 
para saber da situação, coisa que 
o antigo nunca fez”.
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CONJUNTO DE FATOS

ATIBAIA

No último dia 5 de abril, a Pre-
feitura lançou o Programa “Re-
ciclAtibaia” e iniciou uma nova 
fase da história do saneamento 
municipal, já que agora a cidade 
conta com 100% de coleta sele-
tiva na área urbana. A implanta-
ção do programa atende à Políti-
ca Nacional de Resíduos Sólidos 
e proporcionará uma série de 
benefícios.

Na área social, a expansão da 
coleta seletiva em Atibaia deverá 
ajudar os trabalhadores da Coo-
perativa São José, em Caetetuba, 
que é a responsável pela triagem 
dos resíduos. Com o aumento da 
demanda, o programa deve im-
pactar positivamente na geração 
de renda dos cooperados (são 
cerca de 120 famílias envolvidas).

Já na área ambiental, a coleta 
seletiva contribui com a redução 
da poluição do solo, da água e 
do ar. Além disso, possibilita o 
reaproveitamento de materiais 

que iriam para o aterro sanitário 
e diminui a exploração de recur-
sos naturais renováveis e não 
renováveis, entre outros benefí-
cios.

Antes da implantação do Pro-
grama “ReciclAtibaia”, 65 bair-
ros/locais eram atendidos e a 
média diária de coleta seletiva 
na cidade era de 100 toneladas 
por dia de material triado pela 
Cooperativa, cuja média mensal 
era de 7%.

Agora, com a expansão da co-
leta seletiva, 115 bairros/locais 
estão sendo atendidos nesta 1ª 
etapa, que tem como meta pre-
vista uma média de 200 tone-
ladas por dia de triagem pela 
Cooperativa, com média mensal 
prevista para 12%.

O prefeito Saulo Pedroso 
explicou também sobre os 
números relacionados ao des-
empenho de sua gestão, como a 
capacidade de manter o crono-

grama financeiro, o cenário po-
sitivo em relação à média dos 
municípios e o pagamento em 
dia dos servidores e prestadores 
de serviços. Ainda nessa área, 
também abordou a revisão do 
Plano Diretor, a Lei de Incenti-
vos Fiscais, a Lei de Uso e Ocu-
pação de Solo e o REFIS.

De uma maneira geral, o che-
fe do Executivo ainda tratou de 
investimentos gerais na educa-
ção, saúde, segurança, nas cam-
panhas educativas de trânsito e 
na qualificação de mão de obra 
(programa CapacitAção). Tam-
bém pontuou as licitações em 
andamento e o trabalho de valo-
rização do 3º setor, por meio de 
“chamamentos públicos”.

Segundo a Prefeitura, Atibaia 
é uma das 100 melhores cidades 
do Brasil para se investir, e a Ad-
ministração quer manter essa 
posição de destaque, de único 
município da região bragantina a 
fazer parte da lista dos “100 me-
lhores”. 

Ubirailton Reis e sua esposa 
Olga moram em Atibaia a cinco 
anos, e acreditam que as coi-
sas só tendem a melhorar com a 
nova gestão. “Desde do primeiro 
dia já se pôde comprovar que as 
promessas serão cumpridas”, co-
mentou.
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FRANCO DA ROCHA
Reeleito, Kiko Celeguim, já em 

seus 100 dias de governo deve 
beneficiar com obra da SABESP a 
Estrada da Servidão, que já está 
sendo realizada no bairro da Vila 
Palmares e se estenderá até o 
Lago Azul Alto, permitindo pela 
proximidade, fazer a ligação aos 
moradores do local. Vale ressaltar 
que a obra é feita por 20 metros 
de ligação para cada família. 

Além disso, a secretaria de In-
fraestrutura promete visitar os 
bairros, para atender a principal 
demanda sobre a melhoria das 
ruas do local. 

A prefeitura fará um acordo 
com a empresa responsável pela 
obra de loteamento do local, para 
amenizar os problemas de alaga-
mentos nas casas daquela região. 

Desenvolvimento econômico
Os moradores do Residencial 

Polônia, que faz parte do pro-
grama habitacional Minha Casa 
Minha Vida e que vivem nos con-
domínios Lublin e Gdańsk, foram 
os primeiros que contaram com 
os serviços ofertados pelo pro-
grama Desenvolve Franco. 

Esse programa tem por objeti-
vo levar o atendimento da prefei-
tura, especialmente os oferecidos 
na Diretoria de Desenvolvimento 
Local e Agricultura para perto da 
população. 

Foram oferecidos serviços 
como emissão de carteira de tra-
balho e previdência social, pré-ca-
dastro no Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) e informa-
ções sobre abertura de empresas. 

Sobre o Desenvolve Franco 
O Desenvolve Franco foi pen-

sado dentro da Diretoria de De-
senvolvimento e tem dois cami-
nhos, sendo o primeiro o trabalho 
formal, tentando convencer as 
pessoas de saírem das zonas de 
conforto para procurarem em-
prego e o segundo voltado para a 
questão do empreendedorismo, 
mostrando que é possível abrir 
um negócio e gerar renda.

A prefeitura melhorou as 
condições do Plano de Diretor, 
permitindo uma maior atrativi-
dade para que grandes empresas 
se instalem no município e que 
esse programa vale muito, junto 
com essa iniciativa, para que seja 
possível aumentar o índice de 

empregabilidade da cidade. 
Além disso, destaque sobre os 

avanços que ainda estão por vir e 
os que já existem, como a entrega 
da FATEC. Além disso, entrega-
mos nos últimos dias a escola de 
eletricista que será importante na 
oferta de mão de obra.

Haniel Wallace, 19 anos, estu-
dante, afirma que Franco da Ro-
cha mudou muito, uma mudança 
necessária. 

“Foram instalados mais semá-
foros, o que diminuiu o número 
de acidentes que aconteciam 
constantemente, além da im-
plantação de mais um terminal 
de ônibus. As ruas e avenidas 
freceberam melhorias, facilitan-
do a entrada e saída da cidade e 
evitando o trânsito, porém por 
mais que ele faça as coisas sem-
pre demora muito tempo para 
serem concluídas, bem mais do 
que o proposto e mais que o ne-
cessário”, Afirmou Haniel.
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HORÓSCOPO

ÁRIES -  21.mar a 20.abr
Momento de contato importante com certas 
pessoas, dentro do processo de renovação inte-
rior e do conjunto de sua vida. Certos encontros 
podem ser especiais.

TOURO - 21.abr a 20.mai
Você vive uma fase de renovação dos níveis 
psicológicos mais profundos, e a conjunção entre 
Sol e Urano reforça esse espírito. Não se exija 
manter sempre a mesma linha.

GÊMEOS - 21.mai a 20.jun
Momento de renovação dos projetos e sonhos 
de vida. Mudanças na participação em grupos 
sociais e relações de amizade. Mas cuidado para 
não agir contra si próprio.  

CÂNCER - 21.jun a 21.jul
É bom aceitar as mudanças do momento. Mo-
mento de intensificação da renovação profissio-
nal, com algumas outras surpresas, novidades 
dando novo sentido ao trabalho.

LEÃO - 22.jul a 22.ago
A conjunção entre Sol e Urano indica grandes 
mudanças na maneira de avaliar a si mesmo e 
ao mundo. Sua percepção se altera, e tudo muda 
em você e ao seu redor.

VIRGEM - 23.ago a 22.set
Tentar planejar o futuro pode não dar nada 
certo. Procure abrir caminho para enxergar o 
que vem. Saiba que as mudanças não ocorrem 
agora de acordo com seu critério.

LIBRA -  23.set a 22.out
A renovação nas relações e uniões se aprofunda. 
Um grande encontro pode acontecer, em meio a 
novas condições. Hoje, deixe os velhos precon-
ceitos de lado.

ESCORPIÃO - 23.out a 21.nov
É no trabalho que as novidades mais importantes 
se apresentam. Aceite-as de bom grado. Deixe as 
regrinhas e implicâncias de lado. Nem tudo pode 
ser planejado por você.

SAGITÁRIO - 22.nov a 21.dez
Uma explosão de sentimentos pode por fim 
às indecisões e autolimitações nas quais se 
permite ficar. Um importante encontro afetivo 
pode acontecer no dia de hoje.

CAPRICÓRNIO - 22.dez a 20.jan
Momento de renovação na vida doméstica 
e familiar. Deixe de controlar tudo, por um 
instante, e perceba um novo mundo nascendo 
entre os seus.

AQUÁRIO - 21.jan a 19.fev
É preciso dar mais de você, em especial no 
seu trabalho e nas lidas domésticas. Maior 
renovação nas rotinas de vida, nos estudos e 
relacionamentos.

PEIXES - 20.fev a 20.mar
Momento mais forte para as importantes renova-
ções na vida financeira. É preciso saber se livrar 
das coisas certas na hora certa. Não seja hoje tão 
conservador assim.

A conjunção entre Urano e o Sol no 
signo de Áries indica a disposição para 
renovar o alento vital. A conjunção apon-
ta para a quebra de forças e hierarquias 

estabelecidas, mas também o restabeleci-
mento de novas hierarquias e formas. De 
alguma maneira, hoje, a renovação trará 
mais vitalidade.

CRUZADAS

www.folhaopiniao.com.br
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Fonte: G. Queiroz
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Quando inicia sua história em 
Mairiporã?
Morei na Serra da Cantareira por 
10 anos, por estar mais perto de 
São Paulo, mas raras vezes visi-
tava o centro de Mairiporã. 
Meu marido era representante 
de uma fábrica de óculos, então 
ele vendia para as óticas da ci-
dade, mas sempre com o desejo 
e a esperança de um dia ter a 
loja dele.  Então, há 11 anos, eu 
e meu marido abrimos a Ótica 
Vitória, e foi quando me mudei 
de verdade para a cidade. Profis-
sionalizei-me através de cursos 
técnicos voltados para donos 
de óticas, pois neste segmento é 
obrigatório. 
Naquela época meu conhecimen-

to era básico, mas tinha muita 
determinação, então me esforcei 
e aprendi através de muito livros 
e tudo isso para conseguir ad-
ministrar a Ótica Vitória e, graças 
a Deus, deu certo (risos).

Ponto de paz
O Pico do Olho d’Água, embora 
todos acreditem, hoje em dia, 
se tratar de um lugar perigoso, 
a vista do topo é maravilhosa e 
consegue transmitir uma sensa-
ção de alivio e paz.

Comer e beber
Indico o Badaroska´s e a pizzaria 
Cidade Bonita, por se tratar de 
ambientes divertidos e acredito 
que o preço seja compatível, 
pois vale a pena pagar um valor 
justo e saborear um produto de 
qualidade. 

O que está plantado?
Mairiporã possui uma sociedade 
acolhedora, embora exista muita 
rivalidade por termos, talvez, o 
conceito de cidade de interior, 
mas isso não impede que as pes-
soas que aqui vivem sejam me-
nos receptivas, pelo contrário. 
Acredito nisso. 

Qual o próximo passo?
Luto pelo comércio há 11 anos, 
então acho que poderia entrar 
alguém com capacidade o sufici-
ente para olhar para o comércio 
e tentar fazer a cidade girar, 
renovar e crescer neste quesito. 
Hoje, vemos vários comércios, 
até mesmo franquias grandes, 
fechando as portas, então o que 
falta em Mairiporã é desen-
volver uma estrutura para nós 
comerciantes.

GABRIELA BACELAR

Rita Fassio, empresária e 
participante do atuante grupo 
Mulheres de Negócios, fala so-
bre sua história em Mairiporã
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Isabelle Huppert pratica Tai Chi Chuan 
num terraço em Paris. Não é notícia do site 
Purepeople, é a primeira cena de As Falsas 
Confidências. E não é Isabelle Huppert, 
trata-se de Araminte. Ou Madame, como 
é chamada pelos outros personagens 
do filme de Luc Bondy. Aliás, chamar de 
filme é uma generosidade. O termo mais 
adequado seria “filmagem criativa de 
adaptação teatral”. Luc retira a encenação 
do palco e leva para o foyer, salas, muitas 
escadas (ascensão social é o que está em 
disputa), porões e corredores do lendário 
Teatro Odéon. O texto é um dos clássicos 
de Marivaux e o elenco já se conhecia 
de uma montagem da peça em 2014, no 
mesmo local. Reunidos para uma curta 
temporada no ano seguinte, aceitaram o 
desafio de uma desgastante jornada dupla: 
gravar as sequências do longa durante o 
dia e subir ao palco à noite. Talvez por 
estarem no modo piloto automático ou 
por falta de preparação, os atores não 
apresentam interpretações pensadas para 
cinema. Atuam como no teatro, com gestos 
exagerados, sem se encararem, explici-
tando pensamentos em voz alta e usando 
entonações nada sutis. São eficazes, pelo 
talento que têm, mas não exatamente para 
o meio em que estão, o que origina um 
insuperável estranhamento no decorrer 
da narrativa.

A trama, que honra o título de “mestre 
da mentira” atribuído a Marivaux, é um 
intrincado jogo de interesses e sedução. 
O jovem, belo, advogado e educado Do-
rante (Louis Garrel) assume o cargo de 
secretário da viúva Araminte (Huppert), 
agenciada por seu tio (Bernard Verley), 
planejando conquistá-la e abocanhar 
parte de sua imensa fortuna. Dorante tem 

TAIANI MENDES

CINEMA

divulgação

AS FALSAS 
CONFIDÊNCIAS

como cúmplice o ardiloso criado Dubois 
(Yves Jacques), e o tio, sem saber de suas 
ideias, tenta forçar o relacionamento dele 
com Marton (Manon Combes), assistente 
da Madame. Marton fica entusiasmada e 
divide sua atenção entre o recém-chegado 
e os esforços para juntar a chefe com o 
Conde Dorimont (Jean-Pierre Malo). É isso 
e também não é, pois aos poucos discursos 
vão sendo desmontados, máscaras caem 
e novas dissimulações vão colando – às 
vezes não.

Entre tantas manipulações, o que há 
de mais firme para o público se apegar é o 
relacionamento entre os protagonistas Ara-
minte e Dorante. A química entre Huppert 
e Garrel, testada no incestuoso Minha Mãe, 
de Christophe Honoré, existe e resiste, ainda 
que tenha sua força diminuída pelas elipses 
absurdas. O diretor Bondy, que faleceu em 
novembro de 2015 deixando este como seu 
derradeiro trabalho, poderia ser ótimo no 
teatro, mas não demonstra aqui elogiosas 
habilidades. A iluminação é descuidada, 
com luz natural estourando nos exteriores 

e escuridão nos salões. Os amplos espaços 
da locação não são explorados da melhor 
maneira, com personagens sussurrando 
segredos ao lado da pessoa sobre quem 
estão falando. Em determinado momento 
a trupe, inesperadamente, sai do prédio. No 
entanto, pelo que acontece lá – em uma pa-
lavra: sapatada! –, era melhor que Isabelle 
e cia jamais tivessem chegado ao Jardim de 
Luxemburgo. Falando nela, é exigência do 
contrato que todas suas personagens sejam 
atormentadas por mães controladoras e 
desequilibradas?

Produzido para a TV, As Falsas Con-
fidências emana preguiça e afetação. Os 
figurinos são do século XXI, as palavras 
do século XVIII. Fazendo esteira, Madame 
Araminte conversa sobre casamento ar-
ranjado. Bilhetes ditados são importantes 
na comunicação. O tempo é único, mas há 
uma conclusão, despretensiosa como o 
filme se mostra, nas mãos daquela que é 
considerada por muitos (e é) a maior atriz 
francesa da atualidade - de longe o maior 
atrativo da farsa e a principal razão de seu 
lançamento nos cinemas brasileiros.

Existem motivos para que gravações 
de peças de teatro não sejam considera-
das filmes. Bondy busca, sem conseguir, 
encontrar o segredo, o que resulta numa 
obra inconsistente recomendada apenas 
aos fãs hardcore dos atores, interessados na 
montagem que jamais puderam ver ao vivo. 
Dá para ter uma noção do que foi, usando 
a imaginação.

Serviço
Reserva Cultural
Avenida Paulista, 900 - 
Bela Vista, São Paulo - SP,
(11) 3287-3529
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Leitores tem telefonado e enviado e-

mails indagando o que significa Naz-

aré Universidade da Luz. Artigos an-

teriores efetuamos descrições que 

levaram interessados conhecer este 

centro estimulador do autoconheci-

mento e a percepção com o Todo.

   Além de disseminar a redescober-

ta dos valores espirituais da vida co-

tidiana, no Campus exercem varia-

das atividades, vivências em cursos 

oferecidos em ambiente muito espe-

cial que favorecem  introspecção e a 

conexão com a conexão do sagrado 

presente no agora. Tudo isso apoia-

do por princípios como a Meditação, 

o silêncio, a plena atenção, a ordem 

cerimonial e o serviço altruísta.

   São também estimuladas práticas 

favoráveis aos processos de expan-

são de consciência. Interessante ob-

servar que muito embora nosso país 

esteja passando por uma crise de 

www.folhaopiniao.com.br
Sexta-feira, 14 de abril de 2017

valores éticos e morais, na quebra de 

atitudes religiosas, no caos econômi-

co, Nazaré Universidade da Luz se 

mantém altaneira, construtiva em 

seus doutos processos educativos. 

   Neste último ano investiu em trans-

formações no Complexo Educacio-

nal com novas construções, ampli-

ando modernas salas para estudos 

e práticas educativas. Novos mobil-

iários à revestem de maior conforto. 

Uma equipe técnica projetou novos 

jardins floridos com novas especies 

de fauna. 

   O salão de convivência foi total-

mente renovado com a retirada do 

carpete e fixado no seu lugar  tábuas 

de imbuia clara dando satisfatório 

aspecto ao meio ambiente. Nesse 

modulo são servidas quatro re-

feições diárias. A primeira consta 

de farto desjejum expondo sobre a 

mesa travessas de frutas da estação, 

pães integrais feitos na sua própria 

padaria, yogurte caseiro, granolas, 

mel, torradas e chá. Refeições são 

ovolactovegetarianas.

   Às doze e trinta horas é servido 

almoço constante de pratos quen-

tes e saladas verdes de sua própria 

horta orgânica. Às dezesseis horas é 

servido um lanche de produtos ali-

mentícios caseiros, finalizando com 

o jantar às dezenove horas. 

   Interregno é praticado por três 

vezes a Meditação. Cultivam a cor-

tesia no trato pessoal, e exercitam o 

silêncio favorável para os processos 

de expansão da consciência.

Serviço ao leitor:

Nazaré Universidade da Luz. 

Estrada do Ribeirão Acima KM 1 - 

Rod. D. Pedro I, Km. 47

Bairro do Moinho - Nazaré Paulista, 

12960-000

<secretaria@nazareuniluz.org.br> - 

11 4597-7103 / 96473-2851

TARCÍLIO DE SOUZA BARROS

NAZARÉ UNIVERSIDADE DA LUZ 
PROPICIA  AUTOPERCEPÇÃO DE SUA 
RELAÇÃO COM O PLANO SUPERIOR

ARTIG0
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Abertas as inscrições para oficinas 
de cinema nas Fábricas de Cultura

Adolescentes entre 15 e 20 anos 
podem se aventurar em descobrir 
uma nova habilidade no mundo da 
sétima arte. As Fábricas de Cultura 
oferecem o curso livre e gratuito 
em cinema “É nóis na fita”. As aulas 
serão nas unidades Jardim São Luís, 
de 29 de abril a 2 de julho, e Vila Cu-
ruçá, entre os dias 20 de maio e 23 
de julho.

Os candidatos ao curso vão pro-
duzir dois curtas-metragens, do 
roteiro a finalização. Durante as 

EDUCAÇÃO

oficinas aprenderão linguagem cin-
ematográfica, direção, produção, 
fotografia, direção de arte, edição e 
som. As inscrições podem ser feitas 
até o dia 17 de abril, no endereço 
http://www.enoisnafita.com.br/in-
scricao/. As oficinas terão apoio de 
professores e monitores especializa-
dos em diferentes áreas do cinema, 
publicidade e televisão.

Os equipamentos necessários 
para a realização dos curtas serão 
fornecidos pelo curso. As dinâmicas 

serão postas em prática em grupos 
de até 25 alunos por turma. O curso 
é gratuito e limitado a 25 vagas, com 
presença obrigatória em todas as 
aulas.

Nas últimas edições, os curtas 
produzidos pelas turmas participa-
ram de diversos festivais, como o 
Festival Internacional de Curtas de 
SP – Kinoforum, Cine Tornado (Cu-
ritiba), o Festival Cine Inclusão (São 
Paulo), In Short Film Festival (Lon-
dres) e o VII Cine Creed (Fortaleza).
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Você pode adquirir empréstimos e o valor das parcelas 
é descontado diretamente da sua folha de pagamento 
ou do seu benefício (no caso de Aposentados e 
Pensionistas do INSS). As taxas do crédito consignado 
são menores do que do crédito tradicional e variam de 
acordo com o valor contratado. Com esse crédito, você 
pode quitar suas dívidas, reformar a casa, viajar e 
realizar seus objetivos.
Ligue e faça sua simulação de crédito ou cartão 
(11) 4625-0875 ou WhatsApp 96165-6430.

CRÉDITO SEM BUROCRACIA PARA 
SERVIDORES E APOSENTADOS


