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CONTEÚDO
Há 20 anos atrás, na década de 90, 
era comum as pessoas levantarem de 
suas camas, irem até a porta e pegar 
o jornal que o entregador deixou na 
porta, ou ir até a banca mais próxima 
e adquirir o que era o maior meio de 
comunicação e disseminação de notí-
cias da época.
Jornais enormes, pesados, cheios de 
cadernos e páginas, matérias exten-
sas, reportagens especiais que, muitas 
vezes, eram divididas em várias e-
dições, publicando uma parte por dia.
Quando havia um acontecimento 
grande, cadernos especiais eram pro-
duzidos para suprir a quantidade de 
informações necessárias e disponíveis 
sobre determinado assunto e, mais 
uma vez, podiam ser discorridas por 
dias a fio.
Naturalmente, com todas as mudan-
ças no modo online de se comunicar, 
os profissionais de comunicação 
também tiveram que aprimorar – ou 
abrir a mente – para esse novo mundo 
digital. Jornalisticamente falando, a 
rapidez tem seus defeitos, pois traz 
consigo a superficialidade da infor-
mação, ou seja, notícias rasas com a 
finalidade de passar apenas o que está 
acontecendo e não necessariamente 
se aprofundar no conteúdo.
Basicamente, o conteúdo deixou de se 
atentar ao “Por que isso está acon-
tecendo?” e passou a dar vazão para 
“O que está acontecendo agora”. A fer-
ramenta “Moments”, do Twitter, é um 
dos maiores exemplos da atualidade 
sobre notícias rápidas. É um me-
canismo para ficar por dentro do que 
está mais em alta naquele momento 
ao redor do mundo e, mais uma vez, 
superficial. 

A Era da Informação ou era digital são termos frequentemente utilizados para designar 

os avanços tecnológicos advindos da Terceira Revolução Industrial e que reverberaram na 

difusão de um ciberespaço, um meio de comunicação instrumentalizado pela informática 

e pela internet.

Essa expressão também é uma forma de observar os avanços das técnicas atuais de trans-

formação da sociedade em comparação a outras anteriores. Fala-se, por exemplo, que a era 

digital emerge como uma substituição à era industrial que, por sua vez, emergiu outrora 

em substituição à era da agricultura. Assim, ao menos em tese, estaríamos passando por 

um terceiro ciclo de renovações de ideias, ações e pensamentos que marcaram a história da 

humanidade.

Podemos compreender, portanto, que a era da informação nada mais é do que mais uma 

dentre as várias evoluções que as transformações sobre as técnicas produziram, desde a 

invenção das técnicas agrícolas em tempos remotos. Sendo assim, trata-se também de uma 

nova forma de se produzir e transformar o espaço geográfico, as paisagens, os lugares e o 

território.

A particularidade mais notória da atual era da informação é, sem dúvidas, a ampliação da 

capacidade de armazenamento e memorização de informações, dados e formas de conhe-

cimentos. A integração mundial é uma outra marca, haja vista que, via internet, pessoas do 

mundo inteiro estão interligadas, compartilhando informações, divulgando impressões e 

difundindo formas de cultura e saberes.

Para esse processo de formação e integração espacial ocasionado pelas técnicas digitais, 

bem como à maneira que ele modifica o espaço, é dado o nome de meio técnico-científico 

informacional. Nele, a velocidade dos fluxos econômicos, sociais, culturais, linguísticos, den-

tre outros, amplia-se em ritmo exponencial, deflagrando uma sucessão de novas revoluções 

a cada instante.

Tais avanços nas comunicações alcançaram um nível de integração inimaginável em ou-

tros tempos. Um exemplo desse processo é a onda de protestos e revoltas que se iniciou em 

2011 na chamada Primavera Árabe, em que ações organizadas pela população para a der-

rubada de ditadores e governantes foram arquitetadas através das redes sociais e divulga-

das mundo afora também por técnicas avançadas e cada vez mais velozes de informações.

No entanto, algumas posições mais céticas a respeito dessa ampliação na difusão das 

informações afirmam que não há uma plena democracia no mundo digital, ao contrário 

do pensamento de muitos. Afirma-se que os dados disponíveis na internet, por exemplo, 

nem sempre são confiáveis e reproduzem a lógica da cultura de massas mantida por outras 

mídias, como a TV e o Rádio. Assim, por mais que as pessoas possuam uma maior capaci-

dade técnica de ampliar as fronteiras de seus saberes, isso não necessariamente acontece 

em função da hierarquia nessa ordem de produção de informações, em que conhecimentos 

alternativos são relegados a dimensões periféricas.

Controvérsias à parte, o que se pode concluir, com certeza, é que na era da informação 

manifesta-se também uma era da interação, ou seja, as pessoas, além de meras receptoras 

de dados e informações, passam também a contribuir e produzir novas ideias e ações. Assim, 

considera-se que o espaço geográfico encontra-se cada vez mais integrado às inovações 

tecnológicas e informacionais, tornando-se delas dependente.

NOTAS

ERA DA 
INFORMAÇÃO

CITAÇÃO
“O moralista é como um sinal de trânsito 

que indica para onde se pode ir para uma 

cidade, mas não vai. ” 

Charles Dickens

 RODOLFO PENA
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REVELANDO SP

A Secretaria da Cultura e a comissão orga-

nizadora do Revelando São Paulo lançam as 

inscrições para os expositores interessados em 

participar da edição 2017 do maior festival de 

cultura tradicional do Estado.

É possível fazer as inscrições para as catego-

rias Artesanato, Culinária, Rancho Tropeiro, 

Grupos, Arranchamento interétnico, Divino e 

Irmandades. Para cada um há regulamentos e 

orientações específicas. O Revelando São Paulo 

acontece de 29 de novembro a 3 de dezembro, 

no Parque do Trote, na Vila Guilherme, zona 

norte da Capital. Orientações e regulamento 

em cultura.sp.gov.br.

EXPULSÃO

Os organizadores do Oscar votaram pela 

expulsão do produtor Harvey Weinstein de 

seus quadros. O produtor foi acusado de 

assédio sexual por mais de 20 mulheres. A 

Academia de Artes e Ciências Cinematográfi-

cas afirmou que seu conselho “votou bastante 

além da necessária maioria de dois terços” 

para expulsá-lo, em um encontro emergencial. 

Seus membros incluem figuras de Hollywood 

como Tom Hanks e Whoopi Goldberg.

A expulsão significa que Weinstein não poderá 

mais votar por indicados e vencedores ao 

Oscar. Seus filmes já receberam mais de 300 

indicações para o prêmio, conquistando 81 

delas.

Nos últimos dias, foram feitas dezenas de 

acusações contra o produtor, incluindo relatos 

das atrizes Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow e 

Rose McGowan - que alega que o produtor a 

estuprou em um quarto de hotel.

Weinstein insistiu, através de um porta-voz, 

FIQUE ATENTO...
que qualquer contato sexual que ele tenha 

tido foi consensual e negou acusações de as-

sédio, agressão e estupro.

Como co-fundador da Miramax Pictures e 

da Weinstein Company, Weinstein produziu 

alguns dos filmes mais celebrados do cinema, 

como “Pulp Fiction” e “Shakespeare Apaixo-

nado”.

A academia britânica British Academy Film 

Awards (Bafta) já havia suspendido anterior-

mente o magnata do cinema.

ENEM

Será divulgado no dia 20 deste mês o local de 

prova do Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem) 2017, que será realizado nos dias 5 e 12 

de novembro deste ano - dois domingos con-

secutivos.  O endereço onde cada participante 

vai realizar a prova será informado nos “Cartões 

de Confirmação de Inscrição”, que precisarão 

ser consultados na Página do Participante 

(http://enem.inep.gov.br/participante/#!/

inicial).

Para acessar o Cartão é necessário fornecer 

o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) 

e a senha cadastrada na inscrição. Para os 

participantes que não se lembram da senha 

cadastrada, o Inep preparou um passo a passo 

para recuperação de senha.

Recuperação da senha (simples)

1. Acesse a Página do Participante do Enem 

2017 (http://enem.inep.gov.br/participante/#!/

inicial).

2. Forneça seu CPF, responda ao desafio das 

figuras e clique no link “Esqueci minha senha”.

3. Uma nova tela mostrará seu CPF e alguns 

caracteres do e-mail cadastrado na inscrição 

para sua conferência. Responda novamente 

ao desafio das figuras e clique em “Enviar 

nova senha por e-mail”. Uma nova senha será 

enviada para o e-mail cadastrado.

n8. Uma mensagem de “Dados confirmados 

com sucesso” será exibida na tela. Uma notifi-

cação será enviada para o e-mail cadastrado 

na inscrição informando detalhes da alteração. 

Uma senha temporária será enviada para o 

e-mail recentemente cadastrado.

GRATUITO

As inscrições para o curso My English Online 

(MEO), do programa Idiomas Sem Fronteiras 

(IsF), estão abertas. O cadastro, gratuito, deve 

ser feito exclusivamente pela internet. Edital 

publicado pela Secretaria de Educação Supe-

rior (Sesu) do MEC contém informações sobre 

as inscrições, participação dos estudantes e 

funcionamento do programa.

A partir de agora, apenas estudantes, técnicos 

e docentes de instituições cadastradas ao IsF 

Inglês podem participar do curso, além de 

professores da educação básica. Aqueles que já 

participam do MEO, mas são de universidades 

não cadastradas como parceiras do programa, 

podem seguir realizando as atividades e com-

pletando seus módulos somente se estiverem 

ativos no curso, ou seja, se não tiverem sido 

bloqueados por falta de participação.

As inscrições, bem como todas as demais ações 

do programa Idiomas sem Fronteiras, serão 

realizadas apenas pelo sistema IsF Aluno e não 

mais pela página eletrônica do curso. Além 

disso, o MEO agora oferece tutoria presencial 

ou a distância para os níveis 1 e 2 em todas 

as instituições parceiras e para os níveis 3, 4 e 

5 em algumas delas. A tutoria é opcional aos 

estudantes.

www.folhaopiniao.com.br
Domingo, 24 de setembro de 2017



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
DE TODAS AS SECRETARIAS



FEIRA VEGANA
A 2.ª edição da Feira Vegana de Mairiporã aconteceu no sábado, 

14, na praça da matriz. Organizado pelo coletivo Cultura Ativa, trará 

muitas opções veganas, tanto para crianças quanto para adultos. 

Lanches de carne de jaca, tortas, coxinhas, , hambúrgueres veganos, 

pães e geleias foram algumas das opções disponíveis no cardápio. 

“Foi uma delícia. Co-

midinhas maravilhosas, músi-

ca de primeira qualidade, pa-

pos alegres e descontraídos. 

E que venham mais feiras 

veganas”, comentou a artesã 

Luciana Muller.

A feira também contou 

com atividades recreativas 

para crianças, como apresen-

tação de palhaço e shows 

musicais.

CULTURA ATIVA

www.folhaopiniao.com.br
Segunda-feira, 16 de outubro de 2017 7

Arthur Gandra



BEATRIZ CAMPOS

Nenhum trabalho é mais es-

tressante, perigoso e recheado de 

adrenalina do que o feito pelos 

bombeiros, equipes de resgate e 

paramédicos da Brigada 51. Eles 

são os corajosos homens e mulhe-

res que mergulham de cabeça no 

perigo quando alguém precisa de 

ajuda, enquanto outros correm para 

o outro lado. Entretanto, as enormes 

responsabilidades também cobram 

um preço na vida pessoal.

SÉRIE

Quando uma tragédia acaba 

com a vida de um membro da 

equipe, existe muita culpa para dis-

tribuir. O tenente Matthew Casey 

(Jesse Spencer, de House), que pas-

sa por um divórcio, tenta trabalhar 

como sempre, porém ele não con-

segue deixar de bater de frente com 

o tenente Kelly Severide (Taylor Kin-

ney, de Vampire Diaries, da equipe 

de resgate. Um culpa o outro pela 

morte do companheiro de equipe. 
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CHICAGO 

FIRE
Porém, quando é hora de atender 

uma nova ocorrência, eles colocam 

as diferenças de lado e se arriscam 

um pelo outro.

“A série é dinâmica e mostra o 

drama pessoal de cada personagem, 

seus medos e qualidades. Gosto 

muito, pois relata o dia a dia destes 

profissionais que arriscam a própria 

vida para salvar as pessoas”, comen-

tou a comissária de bordo, Márcia 

Gribeler. 



ESPECIAL
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ESPECIAL
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A proposta do Refúgio Pasárgada é, acima de tudo, ser um local de 
convivência e não um espaço de consumo.

A ideia é oferecer um ambiente que estimule a troca de ideias, com 
muito aconchego e descontração.

Você pode locar para temporada ou se preferir utilizar nosso 
serviço de day use e promover um encontro entre amigos para 
almoços ou jantares.

Atendemos a grupos de no minimo 6 pessoas, você pode formar 
seu próprio grupo de amigos ou participar de um de nossos 
encontros.

Esperamos sua visita.

Rua Maranduba - Recanto da Caceia - Mairiporã
@refugiopasargada

Tel.: 4419-1075 Whatsapp 98116-1018
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Shawarma de frango 
e carne bovina por 
R$15. Temos tam-
bém o misto a R$17
Babaganoush R$12
Homus R$12
Pasta de alho R$10
Muhammara R$12
Coalhada seca R$12
Torrada árabe R$2
Doces árabes R$6
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ARROZ DE P. RICA
INGREDIENTES

300 g de bacon cortado em cubos

300 g de lingüiça de porco

2 linguiças calabresas cortadas em rodelas

1 kg de coxinha de frango já temperadas com alho 

e pouco sal

1 lata de milho verde

1 lata de ervilha

2 cenouras cortadas em cubo

4 tomates sem pele e sementes, cortados em cubos 

pequenos

20 azeitonas verdes com semente

100 g de palmito picado

5 xícaras de arroz, lavado e escorrido

5 dentes de alho amassados sem sal

2 cebolas raladas

4 pimentas de cheiro picadas

Sal

1 dose de cachaça

1 e ½ colher (sopa) de açafrão

1 litro de caldo de galinha fervente

Salsinha e cebolinha a gosto picadas

2 ovos cozidos picados

PREPARO

Fritar separadamente as coxinhas de frango, a lin-

guiça de porco, a calabresa e o bacon

Após tudo frito reserve

Em uma vasilha à parte misturar fazendo como uma 

salada: a cenoura, a ervilha, o milho, o palmito, a azeito-

na, o tomate e reservar

Em uma panela grande fritar o alho e a cebola até 

dourar, quando estiver bem dourado colocar o açafrão 

e as pimentas de cheiro sempre mexendo, então colo-

que as carnes fritas mexer bem e acrescentar a cachaça, 

tampar a panela esperar 02 minutos colocar a salada e 

misturar tudo

Após 5 minutos colocar o arroz sempre mexendo 

para misturar bem

Colocar o caldo de galinha aos poucos acertar o sal e 

vigiar o cozimento do arroz

Quando estiver pronto colocar os ovos picados por 

cima junto com a salsa e cebolinha picada

Sirva ao sair do fogo com uma boa salada verde

Serve bem oito pessoas

GASTRONOMIA

BARRACA NO 
BAFO

x-salmão
R$ 25,00

japa�street

Hamburger artesanal 

Yakisoba R$ 15,00

Caldo de cana de
R$ 4,00 a R$ 6,00
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MÚSICA

12/07/2017 Senac Lapa Scipião - Workshop: Lightroom Básico.

http://www.sp.senac.br/hotsites/msg/sci/20170428_SCI_lightroomBasico.html 1/2

 

 

 

Suas fotos do jeito que você queria que fossem registradas. 
 
Equilibre contraste, brilho, gama e outros elementos de
iluminação, organize e compartilhe suas fotografias com o
software da Adobe.
 
 

 
Inscreva-se

 
 
 

     

 

APRENDIZADO E CONHECIMENTO PARA SEMPRE.
 

Acesse www.sp.senac.br/lapascipiao e conheça a
programação completa da unidade.

 
 (11) 3475-2200

 Rua Scipião 67 - Lapa

  

     
 
 Senac nas redes:      

Este e-mail está sendo enviado porque você teve algum contato conosco.

Atendimento corporativo, soluções para empresas: 0800 707 1027 ou
www.sp.senac.br/corporativo. 
 
Educação a Distância Senac: conheça a programação no site www.ead.senac.br. 
 
Bolsas de estudo e descontos para comerciários: conheça os critérios acessando
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Imagine um cardápio com 34 receitas diversificadas e 

deliciosas disponíveis ao cliente, todas por no máximo R$ 

40,00. É isso que o público poderá encontrar no menu do 

Festival Comida de Boteco de Atibaia!

A quarta edição do festival começa sexta, dia 6, e vai até 

15 de novembro. A receita/petisco e o respectivo estabe-

lecimento inscrito serão avaliados pelos seguintes critérios: 

sabor; apresentação; originalidade; atendimento; limpeza; 

e ambientação.

Confira os participantes no site: www.atibaia.sp.gov.br

REGIÃO

SODIMAC.COM.BR Rua Bartolomeu de Gusmão, 316 - Guarulhos

COMIDA DE BOTECO
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ACERVO NOVO
Notícia boa para os amantes da 

leitura! A Biblioteca Municipal “Jo-

viano Franco da Silveira”, em Atibaia, 

disponibilizou cerca de 185 novos 

livros à população. As obras estão ex-

postas em duas estantes localizadas 

em frente ao balcão de empréstimos. 

Os novos livros foram recebidos por 

meio de doações de munícipes e, an-

tes de serem incorporados ao acervo, 

passaram por procedimentos de bib-

lioteconomia: tombamento, classifi-

cação e catalogação.

A secretária de Cultura e Eventos, 

Viviane Cocco, agradeceu a todas as 

pessoas que realizaram as doações 

e reforçou a importância dos livros 

para a formação dos indivíduos, já 

que o hábito de ler amplia o conhe-

cimento, desenvolve a criatividade, o 

raciocínio e a visão crítica, além de es-

timular a imaginação. De acordo com 

o bibliotecário Edenilson Tibúrcio, os 

novos títulos ampliaram e renovaram 

o acervo da biblioteca e contribuem 

para incentivar a leitura no município.

O acervo conta agora com no-

vos best-sellers, sendo títulos da lit-

eratura americana, árabe, brasileira, 

chilena, cubana, espanhola, francesa, 

peruana, russa e italiana. Há ainda liv-

ros de autoajuda, biografias, contos, 

economia, poesia, turismo, religião, 

entre outros. Os leitores podem con-

sultar os novos títulos adquiridos por 

meio de uma lista na recepção.

Nas prateleiras já estão dis-

poníveis: “Ansia de viver”, de Danielle 

Steel; “Escritos nas estrelas”, de Sidney 

Sheldon; “Em busca de um final feliz”, 

de Katherine Boo; “Em busca de um 

novo amanhã”, de Sidney Sheldon; 

“Sua vida em movimento”, de Mar-

cio Atala; “A mulher V”, de Cristiane 

Cardoso; “Wil & Will, um nome, um 

destino”, de John Green; “Um certo 

verão”, de David Baldacci; “Detalhe fi-

nal”, de Harlan Coben; “Bel canto”, de 

Ann Pachett; “Desastre iminente”, de 

Jamie McGuire; “A lista”, de Frederick 

Forsyth; “O hipnotista”, de Lars Kepler, 

entre outros títulos.

O acervo também conta com ob-

ras de escritores de Atibaia e região, 

já disponíveis: “Lesbos”, de Vivian de 

Moraes; “Livro ilustrado de arte: vida 

e obra de Inácio Rodrigues – Navega-

dor de Espaços”, de Geraldo Edson de 

Andrade; “Atibaia no Século XX”, de 

Renato Zanoni; “Terra de Jerônimo”, 

de Gilberto Sant´Anna; “As histórias 

do meu sertão”, de Genildo Caval-

cante; “Sentindo na pele. O dia a dia 

do tratamento da HEPATITE C”, de 

Olga Aparecida Matsui; “Cordel Canta 

Caymmi”, de Juliana Gobbe; “Ricos, 

poderosos e assassinos”, de Fábio 

Siqueira do Amaral; “Pássaros flores-

cem”, de André Carneiro; “Palavras de 

ontem e de hoje”, de Guilherme Pileg-

gi Contesini; “O homem de Deus: ele 

veio mudar o mundo”, de João Batista 

de Lacerda; “O que vi da vida”, de Pau-

lo Fernando Geribello Catta Preta; “50 

Anos da Colônia Japonesa no Bairro 

do Tanque – Atibaia 1961-2011”, en-

tre outros títulos.

Para aqueles que ainda não pos-

suem a carteirinha da biblioteca, bas-

ta fazer a inscrição no local, levando 

a carteira de identidade ou outro 

documento original com fotografia, 

duas fotos 3×4 iguais e recentes e 

comprovante de residência recente 

(não há necessidade de apresentar 

cópias dos documentos). Menores de 

15 anos devem estar acompanhados 

pelos pais ou responsáveis, portando 

documentos originais.

A Biblioteca Municipal “Joviano 

Franco da Silveira” está localizada na 

Rua Benedito de Almeida Bueno, n° 

252, Centro. Mais informações pelo 

telefone (11) 4412-7553.
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CAMPANHA
A Prefeitura da Estância de Atibaia 

lançou nesta semana a campanha “Con-

heça Atibaia, vem crescer com a gente”. O 

conceito da ação é divulgar Atibaia, suas 

riquezas, a qualidade de vida e seu po-

tencial econômico e turístico. Com essas 

características, o objetivo é atingir em-

presários que queiram investir e aproveit-

ar as leis de incentivo da cidade e turistas 

que desejam conhecer e desfrutar das 

opções que o município tem.

A campanha será a nível estadual, com 

inserções nos maiores veículos de comu-

nicação do país. O vídeo institucional, 

que tem duração de 30 segundos, tam-

bém terá versões em inglês e espanhol, 

para atingir outros países. Sem contar 

que eventos nacionais e internacionais 

ligados ao tema de desenvolvimento 

também exibirão o vídeo da campanha.

Com localização privilegiada, Atibaia 

tem se evidenciado como polo turístico 

e atrativo de investidores. Está no entron-

camento de duas importantes rodovias 

(Dom Pedro I e Fernão Dias), fica próximo 

dos principais polos tecnológicos do 

estado, como São Paulo e São José dos 

Campos, e de grandes portos e aeropor-

tos. Tudo isso contribui na geração de 

novos empreendimentos, além do incen-

tivo fiscal que a Prefeitura oferece para as 

empresas.

Atualmente, é a cidade referência na 

produção de flores e morangos. São cerca 

de 150 produtores de morango, três mil-

hões de pés da fruta e uma produção de 4 

mil toneladas, responsável por um fatura-

mento anual de aproximadamente R$ 10 

milhões. Tudo isso movimenta cerca de 

500 pessoas, que trabalham diretamente 

com a produção da fruta no município.

Já a produção de flores tem aproxima-

damente 400 produtores. Em volume de 

produção, as flores de Atibaia represen-

tam cerca de 25% do total produzido no 

Brasil. São aproximadamente 500 hect-

ares de área de produção, com um fatura-

mento anual de cerca de 300 milhões de 

dólares.

O turismo de negócio também é mui-

to forte na cidade, com uma vasta rede 

hoteleira e um rico setor gastronômico. 

São 2.093 unidades hotelerias, 5.689 lei-

tos e 1.626 funcionários fixos diretos. A 

cidade recebe em torno de 20 mil turis-

tas por fim de semana, levando a taxa de 

ocupação dos hotéis para, em média, ac-

ima dos 50%. Em setembro esse número 

fechou em 51%. Já o setor de alimentos 

e bebidas tem um faturamento mensal 

de quase R$ 3 milhões, o que resulta até 

o momento em uma movimentação de 

mais de R$ 23 milhões no município.

Sem falar da vocação para o turismo e 

lazer. São diversas riquezas naturais e op-

ções de lazer. O principal ponto turístico 

de Atibaia, o Monumento Natural Estad-

ual Pedra Grande, pertence ao mosaico 

de unidade de conservação do Parque 

Estadual do Itapetinga e foi tombado 

pelo CONDEPHAAT em 1983. Com 1.418 

metros acima do nível do mar, tem aflo-

ramento rochoso e é conhecido por sua 

beleza contemplativa, além de ter uma 

das principais rampas naturais do país 

para a prática de voo livre.

Todo esse trabalho de elaboração de 

políticas indutoras de desenvolvimento 

tem gerado resultados importantes. Um 

deles é que pelo segundo ano consecu-

tivo Atibaia está entre as 100 melhores 

cidades do Brasil para investir em negó-

cios, de acordo com pesquisa da Revista 

Exame. O município ficou em 90º, com 

a nota 9,26. O estudo verificou um total 

de 28 indicadores em quatro aspectos 

essenciais para a evolução dos negócios 

em uma cidade: desenvolvimento social, 

capital humano, infraestrutura e desen-

volvimento econômico.

De acordo com o prefeito Saulo Pe-

droso de Souza, “é notório que mesmo 

diante da forte retração da economia na-

cional, estamos no caminho certo. Temos 

mantido a capacidade de investimento 

para superar gargalos de infraestrutura 

e prestação de serviços, geração de em-

prego, melhoria da qualidade de vida e 

dos atratativos logísticos e estruturais 

para a instalação de novas empresas. A 

cidade tem muito mais para viver e in-

vestir e contamos com a união de todos 

para isso”.

Para obter mais informações, os inves-

tidores devem entrar em contato com a 

Secretaria de Desenvolvimento Econômi-

co (Sedec), pelo telefone 4414-2300, ou 

pessoalmente no endereço: Rua Bruno 

Sargiani, nº 100, Parque Jerônimo de Ca-

margo.
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EXPOSIÇÃO

O CCBB São Paulo apresenta a mostra “Som: A História 

que Não Vemos” nos dias 4 e 23 de outubro, trazendo 

filmes que evidenciam a importância do som. No dia 18, o 

longa “Gravidade”, do diretor Alfonso Cuarón, será exibido 

com descrição em libras e audiodescrição. O filme, lança-

do em 2013, ganhou sete Oscars, incluindo as categorias 

de mixagem e edição de som. Integram a programação 

títulos como “O Cantor de Jazz (1927)”, que marca o início 

das exibições com áudio sincronizado à imagem, “M - O 

Vampiro de Düsseldorf” (1931), de Fritz Lang, e “Entusi-

asmo” (1930), primeiro filme sonoro de Dziga Vertov. Tam-

bém serão exibidos filmes que fazem uso da experimenta-

ção em sua faixa sonora, como “Playtime” (1967), “Persona” 

(1966), de Ingmar Bergman, “Era uma Vez no Oeste” (1968), 

de Sergio Leone, e “2001: Uma Odisseia no Espaço” (1968), 

de Stanley Kubrick, e títulos de diretores que utilizam o 

som para criar e compor um mundo imaginário ou de 

sonho, como em “Eraserhead” (1977), de David Lynch, e 

“Stalker” (1979), de Andrei Tarkovsky. O brasileiro “O Som 

ao Redor”, de Kleber Mendonça Filho, no qual o som fala 

do cotidiano, torna-se personagem e cenário da história, 

também faz parte da programação. 

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO 

Quarta, 18 de outubro 18h - “Gravidade” (2013 / 91’ / 12 

anos / Bluray) Sessão libras e audiodescrição 20h - “Entusi-

asmo” (1930 / 67’ / 12 anos / Bluray) Quinta, 19 de outubro 

16h30 - “Sudoeste” (2011 / 128’ / 12 anos / Bluray) 19h - 

DEBATE: Bernardo Adeodato, João Godoy e Luiz Adelmo 

Sexta, 20 de outubro 17h - “Cantando na Chuva” (1952 / 

103’ / Livre / Bluray) 19h - “Persona” (1966 / 85’ / 12 anos 

/ 35mm) Sábado, 21 de outubro 13h30 - “Wall-E” (2008 / 

O SOM
NO CINEMA

BEATRIZ CAMPOS
109’ / Livre / Bluray) 16h - “O Som ao Redor” (2012 / 131’ / 

12 anos / 35mm) 18h30 - “Stalker” (1979 / 163’ / 12 anos / 

35mm) Domingo, 22 de outubro 16h - “Eraserhead” (1977 / 

85’ / 16 anos / 35mm) 18h - “Playtime” (1967 / 115’ / 12 anos / 

35mm) Segunda, 23 de outubro 14h30 - “2001: Uma Odisseia 

no Espaço” (1968 / 149’ / 12 anos / Bluray) 17h30 - “O Barco - 

Inferno em Alto Mar” (1981 / 208’ / 16 anos / Bluray).

 MOSTRA SOM: A HISTÓRIA QUE NÃO VEMOS 

QUANDO 4 a 23 de outubro 

QUANTO R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada) 

ONDE Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo (R. Ál-

vares Penteado, 112 - Centro, São Paulo - SP) 

Informações: (11) 3113-3651/3652

“Gravidade”, do diretor Alfonso Cuarón, 
será exibido com descrição em libras 
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GRATUITO

Entre ‘Semana macabra’, ‘Baile do terror’, ‘Sarau do medo’ e 

‘Oficinas de contos de terror’, as Fábricas de Cultura da Secretaria 

da Cultura do Governo do Estado de São Paulo, gerenciadas pela 

Organização Social Poiesis, prometem deixar todo mundo mor-

rendo de medo durante o mês das bruxas. 

Um dos destaques da programação especial acontece no 

próximo dia 28 de outubro: o 4° Baile de Terror, das 19h às 21h, 

na Fábrica de Cultura Capão Redondo. O tema da festa será “pes-

adelo”, com promessa de muitos sustos! O baile é aberto para 

todos que queiram dançar e colocar o seu personagem interior 

para fora.

Outro evento horripilante será o Sarauloween, no dia 27 de 

outubro, na Fábrica de Cultura Brasilândia. Das 14h às 17h, a 

equipe da biblioteca contará histórias de terror, acompanhadas 

de música e monstros. O microfone estará aberto, então qual-

quer um pode participar como quiser.

E a programação segue na Fábrica de Cultura Jaçanã com 

a Semana Macabra, que inclui campeonato de Monstrofo-

bia – jogo de cartas com monstros e assombrações; Sarau do 

Medo – encontro com histórias de terror e lendas; Contação 

de história com lenda e folclore brasileiro e Oficina de Micro-

contos de Terror.

Confira abaixo a programação:

Fábrica de Cultura do Capão Redondo

4° Baile de Terror – Pesadelo

Sábado, 28 de outubro, das 19h às 21h

Fábrica de Cultura Jaçanã

SEMANA MACABRA

Leitura “O Livro da Confusão do Brasil”

com Willians Matos e equipe da biblioteca  | 18/10 – 10h às 

12h

A partir da leitura do livro de Ilan Brenman, O Livro da Con-

fusão Brasil, as crianças serão desafiadas a adivinhar o resultado 

da fusão das mais estranhas criaturas folclóricas, em uma diver-

tida brincadeira. Durante a leitura, as crianças irão conhecer criatu-

ras pouco difundidas no bestiário paulistano, como o Mapinguari, 

a Pisadeira, o Quibungo, entre outros.

Oficina de Microcontos de Terror

Com Willians Matos e equipe da biblioteca | 19/10 – 15h às 17h

A partir de uma exposição sobre o que caracteriza, em termos 

de narrativa, um conto e um microconto, e sobre as modalidades 

narrativas atuais de compartilhamento de histórias de terror, como 

fics, creepypastas e fakenews, será proposta uma oficina que irão 

compor pequenos zines individuais.

2º Campeonato de Monstrofobia

Com Willians Matos e equipe da biblioteca | 17/10 – 15h às 17h

Monstrofobia é um jogo de cartas desenvolvido pela biblio-

teca com monstros e assombrações presentes no folclore nacio-

nal, baseado nos livros “Dicionário do Folclore Brasileiro”, e “Geo-

grafia dos Mitos Brasileiros”, ambos de Luís da Câmara Cascudo. 

O jogo, além de ampliar o repertório de monstros nacionais dos 

jogadores, também desenvolve algumas habilidades matemáticas 

simples, relacionadas à adição e subtração.

2º Sarau do Medo

Com Willians Matos e equipe da biblioteca | 18/10 – 15h às 17h

O Sarau do Medo é um grande encontro onde todos podem 

contar suas histórias de terror, lendas que já ouviu, acontecimen-

tos sinistros que presenciou, contos que escreveu, dar sustos, 

enfim, é uma grande ode ao medo! As falas serão entrecortadas 

por apresentações musicais – sambas baseados nos cordéis de 

Moreira de Acopiara, no livro ‘Medo? Eu, hem?’.

Serviço

Fábrica de Cultura Brasilândia

Avenida General Penha Brasil, 2508

Fábrica de Cultura Jaçanã

Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138

MÊS DAS BRUXAS
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CICLO

Vladimir Ilyich Ulyanov, o Lenin
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DICAS MATADORAS 
PARA EVITAR RESSACA

1. Cisteína: os brócolis salvam
Quando você estiver querendo que o mundo 

acabe e o álcool deixe de existir, você também vai que-
rer que seu fígado libere todo o etanal do seu corpo. 
Também conhecido com acetaldeído, o etanal é uma 
toxina gerada pela reação do álcool no corpo humano 
e pode causar dores de cabeça, náuseas e tontura.

Por isso, não há nada melhor do que cisteína 
encontrada em ovos, brócolis, pimenta, cebolas e 
gérmen de trigo. Esse aminoácido é responsável 
pela eliminação de boa parte do acetaldeído, sendo 
responsável pela aceleração no processo da cura da 
ressaca.

2. Potássio: bananas podem ajudar
Já reparou que, quando você está no bar, é mais 

comum encontrar seus amigos no banheiro do que na 
mesa? Pois é, o álcool faz com que os seres huma-
nos urinem muito mais do que o normal. Devido ao 
fato de as bebidas alcoólicas serem muito diuréticas, 
é comum que os nutrientes do corpo sejam eliminados 
junto com a urina.

O potássio é um dos elementos que mais são 
eliminados no processo, por isso é de suma importân-
cia que as pessoas com ressaca comam alimentos 
ricos nesse nutriente – e não adianta fazer cara feia 
por causa do enjoo. A falta de potássio pode causar 
alguns problemas no sistema nervoso e muscular, por 
isso ingerir bananas, batatas chips e suco de laranja 
pode ser uma ótima ideia.

3. Frutose: o doce nunca é doce na ressaca
Você sabe o que é o glicogênio? Trata-se de uma 

reserva de energia vital para a sobrevivência dos ani-
mais, armazenada no fígado e nos músculos. Quando 
ingerimos álcool, o glicogênio é transformado em gli-
cose e logo depois é eliminado do corpo pela urina. Por 
isso é muito comum a sensação de total cansaço nas 
manhãs “pós-bebedeira”.

E uma das maneiras mais simples (e rápidas) de 
recuperar as reservas de energia é por meio da frutose 
(açúcar oriundo das frutas). Encontrada em frutas, a 
frutose acelera o processamento do álcool pelo corpo. 
Infelizmente, isso não significa que as frutas vão ser 
gostosas, pois é fato que o paladar em dias de ressaca 
fica bastante alterado.

4. Sódio: o isotônico de verdade
O sal em excesso faz mal à saúde, mas ele é 

muito necessário para que o corpo consiga realizar 
algumas das principais reações químicas necessárias 
para a manutenção dos estados normais. Isso acon-
tece porque o sal é rico em sódio, eletrólito essencial 
para os seres humanos. Junto com o potássio, o sódio 
é eliminado em grandes quantidades pela urina.

Acordou com ressaca? Está na hora de comer 
alguma coisa com sal. Mas há também outras formas 
de fazer o organismo recuperar o elemento químico. 
Ingestão de isotônicos é uma ótima alternativa, mas 
água de coco pode ser ainda melhor.

5. Água: recuperar o que foi perdido

Você sabe qual é a relação entre desidratação e 
dores de cabeça na ressaca? Como o álcool faz com 
que as pessoas urinem mais do que o normal, existe 
uma grande perda de água. Por isso, o corpo tenta se 
reidratar roubando água do cérebro, que acaba ficando 
um pouco menor do que o normal. As membranas que 
ligam o cérebro ao crânio são esticadas e assim surge 
a dor.

Para fazer com que isso seja amenizado: água, 
muita água. O líquido é capaz de fazer com que seu 
corpo seja reidratado, além de permitir que o cérebro 
volte a trabalhar da maneira correta. Logicamente, um 
copo de água não fará a dor passar em 2 minutos, mas 
a reidratação é essencial para a “revitalização”.

RUA JOÃO JORGE, 22, 
VILA NOVA - MAIRIPORÃ

TEL.: (11) 94019-5034
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OPORTUNIDADE

ALUNO APRENDIZ
Os jovens que estão em busca de emprego podem se in-

screver para o Concurso Público para Aluno Aprendiz da CPTM 

(Companhia Paulista de Trens Metropolitanas) até está terça-

feira (17). São 45 vagas para o curso Técnico de Manutenção 

de Sistemas Metroferroviário.

As inscrições podem ser feitas pela Internet. Após 

preencher o formulário, o candidato deverá imprimir o boleto 

bancário e efetuar o pagamento da taxa de R$ 15,70, em qual-

quer agência bancária.

Os candidatos devem ter idade entre 21 e 16 anos, por-

tanto nascidos no período entre 01/02/1996 e 01/02/2001, e 

terem concluído o Ensino Médio. Com duração de 24 meses, o 

curso contempla a fase de formação técnica e de prática pro-

fissional.

Os alunos aprendizes recebem no primeiro ano uma bolsa 

de estudos que corresponde a um salário mínimo e no segun-

do a bolsa de estudo passa para um salário mínimo e meio.

O objetivo do curso Técnico de Manutenção de Sistemas 

Metroferroviário é habilitar profissionais para manter os siste-

mas eletroeletrônicos e mecânicos do transporte metrofer-

roviário e desenvolver soluções de acordo com normas e pro-

cedimentos técnicos, de segurança e ambientais. Os alunos 

poderão ser contratados na CPTM, caso sejam aprovados em 

todas as fases.

O curso será ministrado, de segunda a sexta-feira, no Centro 

de Formação Profissional Eng° James C. Stewart, mantido pela 

CPTM, em convênio com o Senai. As aulas técnicas ocorrerão 

das 7h às 11h e das 12h às 16h. Na fase das aulas práticas, o 

horário será das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Seleção

A prova classificatória de Conhecimentos Teóricos será real-

izada no dia 29 de outubro, com duração de três horas. O teste 

vale 100 pontos e será composto por 50 questões de múltipla 

escolha: 20 de Língua Portuguesa; 20 de Matemática e 10 de 

Atualidades. Cada questão vale dois pontos e terá cinco alter-

nativas, sendo apenas uma correta.

O gabarito preliminar da prova será divulgado pela Internet 

no site  www.rboconcursos.com.br a partir do dia seguinte à 

aplicação da prova.

Posteriormente, os classificados na Prova de Conhecimen-

tos Teóricos realizarão a Avaliação de Perfil Profissional, que é 

eliminatória. Os candidatos aprovados serão convocados para 

Avaliação Médica, conforme número de vagas.
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SABESP
A Sabesp abriu concurso públi-

co para contratar 485 estudantes, 

como parte do Programa Apren-

diz para formação de assistente 

administrativo, sob responsabi-

lidade do Senai-SP (Serviço Nacio-

nal de Aprendizagem Industrial), 

entidade qualificada em formação 

técnico-profissional.

O edital foi publicado no site 

da Fundação Carlos Chagas, insti-

tuição responsável pelo concurso 

público. A inscrição custa R$ 55 

e pode ser feita até as 14h do dia 

24 de outubro. O edital completo 

com todas as informações está 

disponível no link https://goo.

gl/6Lejw2.

As vagas são destinadas a estu-

dantes do 1º ou 2º ano do ensino 

médio, em instituição de ensino  

pública ou privada, com idade 

mínima de 14 anos e máxima de 

22 anos e 6 meses, no ato da ad-

missão.

A idade máxima não se aplica a 

candidatos com deficiência. Para 

esses candidatos serão reservadas 

5% das vagas por regional de clas-

sificação. O total de vagas será dis-

tribuído na Região Metropolitana 

de São Paulo, interior e litoral.
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O objetivo do programa é con-

tribuir com a formação dos jovens, 

dando uma oportunidade de in-

serção no mercado de trabalho. 

Além de oferecer o aprendizado 

prático, a troca de experiência e 

a integração entre empregados 

da Sabesp, estagiários e apren-

dizes atuais, os estudantes terão 

a oportunidade de atuar em uma 

das maiores companhias de sanea-

mento do mundo.

A prova objetiva está prevista 

para ser realizada no dia 3 de 

dezembro de 2017 e a convoca-

ção dos jovens habilitados será 

a partir de fevereiro de 2018. Os 

aprendizes terão direito a bolsa-

auxílio no valor de R$ 468,50, 

vale-refeição e vale-transporte 

público, assistência médica e se-

guro contra acidentes pessoais. O 

contrato terá duração máxima de 

18 (dezoito) meses.

Ao término do programa, os 

aprendizes receberão certificado 

de qualificação profissional, pelo 

Senai-SP, no curso de formação de 

assistente administrativo. Após o 

prazo de aprendizagem, os jovens 

não são efetivados na Sabesp, 

mas a experiência adquirida pode 

ajudá-los no mercado de trabalho.
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‘SOLIDÃO’, NO MUSEU DA 

DIVERSIDADE SEXUAL
O Museu da Diversidade Sexual, administrado pela organiza-

ção social de cultura APAA, inaugurou uma nova exposição, in-

titulada “Solidão”. Com curadoria de Duilio Ferronato e Eduardo 

Besen, a coletiva conta com trabalhos de 17 artistas acerca da 

temática. A entrada é gratuita.

Paulo von Poser aborda na série exposta os relacionamentos 

através de aplicativos, tratando-os como instrumentos revela-

dores da solidão, porém também mecanismos para que pessoas 

se encontrem. Em 12 caixinhas, dispostas como a página de exi-

bição de perfis de um desses aplicativos, von Poser recorre a vari-

adas técnicas para retratar o reflexo de si mesmo, olhando para 

a tela de um celular, e a sobreposição de imagens com a qual o 

usuário se depara. A obra contempla uma infinidade de nuances 

contidas nesse universo, passando por países com legislações 

proibicionistas e a comunicação de pessoas soropositivas.

Ida Feldman, por sua vez, faz uso da colagem digital para falar 

sobre a autossuficiência como método de driblar a solidão, com 

um toque de humor. “Na falta de um bom relacionamento, posso 

me virar muito bem – e às vezes até prefiro – me masturbando”, 

explica. A tônica, inclusive, é explicitada já no nome da obra: 

“Meu gozo é autossuficiente”.

“Ausência 2”, de Daniel Melim, foi desenvolvida com pintura 

e colagem sobre madeira, em grandes dimensões. “Eu abordei o 

tema solidão a partir da ausência do outro. O trabalho representa 

um casal, sendo que uma das partes é apenas uma silhueta, o 

contorno. A solidão é tratada aí a partir dessa perspectiva que a 

gente tem da presença ou da ausência do outro”, conta o artista.

Em “Solidão” estarão expostas também obras de Adams Car-

valho, Alex Cerveny, António Teixeira, Cláudio Caropreso, Guil-

herme Gafi, Higo Joseph, Júlio de Paula, Jorge Morabito, Luma 

Assis, Magdalena Marciniak, Malu Pessoa Loeb, Sandra Martinelli, 

Sheila Goloborotko e Teresa Berlinck.

“Solidão é um tema forte e nos faz pensar em diversos as-

pectos desse sentimento. Os trabalhos exibidos a abordam com 

visões muito particulares e distintas entre si: da solidão que se 

esconde por trás das ilusões que criamos em nossas redes soci-

ais até olhares mais positivos sobre ela”, diz Luis Sobral, diretor 

da APAA. “Uma exposição revela muito mais do que as obras ali 

expostas. Em ‘Solidão’, podemos ver a importância da cultura em 

geral para enxergarmos assuntos sob diferentes perspectivas e os 

absorvermos com infinitas possibilidades de interpretação, o que 

nos torna mais ricos e receptivos à diversidade”, conclui.

Textos expositivos de: Aimar Labaki, Karina Dias e Sérgio Roveri

Serviço: 

Museu da Diversidade Sexual – “Solidão”

Período expositivo: de 10 de outubro de 2017 a 13 de janeiro 

de 2018

Artistas: Adams Carvalho, Alex Cerveny, António Teixeira, Cláu-

dio Caropreso, Daniel Melim, Guilherme Gafi, Higo Joseph, Ida 

Feldman, Júlio de Paula, Jorge Morabito, Luma Assis, Magdalena 

Marciniak, Malu Pessoa Loeb, Paulo Von Poser, Sandra Martinelli, 

Sheila Goloborotko e Teresa Berlinck

Estação República do Metrô, piso mezanino

Rua do Arouche, 24, República – São Paulo

Funcionamento: de terça a domingo, das 10h às 18h

Entrada gratuita

Acessibilidade para deficientes físicos

http://www.mds.org.br/

BEATRIZ CAMPOS
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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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O Melhor Professor da Minha Vida se inicia com um prólogo que con-

funde o público. É inevitável questionar seus título e todo material de 

divulgação quando François Foucault (Denis Podalydès), professor da 

escola mais tradicional e prestigiada de Paris, debocha dos alunos e faz 

comentários ácidos sobre sua (falta de) inteligência. Toda a sequência se 

desenrola com esse tipo de humor absurdo, que é muito engraçado, mas 

não possui a menor coesão com tudo que será apresentado a seguir: uma 

dramédia nada inspirada, porém séria sobre os problemas da educação na 

escola pública da periferia de um grande centro.

Isso porque François está longe de ser uma caricatura como o Profes-

sor Gilmar de Hermes e Renato. Logo após a introdução, reconhecemos 

no protagonista um homem elitista, arrogante, no entanto, sem nenhum 

vestígio daqueles rompantes de estupidez — no caso, até bem sensível, 

especialmente no trato das mulheres. Quando perguntado sobre o prob-

lema da educação nas regiões mais precárias da França, por exemplo, o 

personagem responde com lucidez, atribuindo-o à falta de experiência do 

corpo docente. Adulado pelo Ministério da Educação, e encantado pela 

beleza da mulher que o convida para o desafio, François aceita se mudar 

para uma escola no subúrbio de Paris, então aprendendo uma realidade 

bem diferente da que supunha com seu olhar distanciado da realidade do 

povo de baixa classe da capital francesa.

Assim que a premissa se estabelece, não fica claro se a discrepância en-

tre o prólogo e o teor de todo o filme, que vai da comédia nonsense para 

um drama água com açúcar rapidamente, partiu da confiança do diretor 

e roteirista Olivier Ayache-Vidal de que o público não se importaria com 

tamanha falta de coerência (subestimar o espectador é ruim e quase sem-

pre esconde uma autoindulgência), ou entenderia esse gap como uma li-

cença poética. O fato é que ele destina o restante de O Melhor Professor da 

Minha Vida em um crescente de empatia do professor pela situação dos 

alunos que é brusco, previsível, tedioso, o que denota ingenuidade justo 

da parte do cineasta, em seu primeiro longa-metragem.

Desse modo, o roteiro não tarda em adotar uma postura excessiva-

mente didática, o que transforma em ficção anódina um longa-metragem 

que propõe problemas reais da educação não apenas na França, como 

no Brasil e, certamente, outras partes do mundo. O close no rosto de uma 

jovem docente (Pauline Huruguen) que chora por conta da pressão dos 

alunos transforma a tomada no tipo mais óbvio da dramaturgia televisivo. 

Gaspard (Alexis Moncorgé) é o típico professor sem paciência, maturidade 

e compreensão da situação dos estudantes, sendo, assim, composto de 

um maniqueísmo que tira tanto seu peso dramático, como seu lugar na 

realidade.

Curiosamente, o objetivo de Olivier Ayache-Vidal é mesmo o de con-

ferir realismo ao projeto. Que é todo rodado em locação, a câmera está 

constantemente na mão, a fotografia simples comunica naturalismo e, 

mais importante, o elenco é quase todo composto por não atores residen-

tes da periferia. Esses aspectos técnicos, somados à sua história, evocam 

o principal problema de O Melhor Professor da Minha Vida: suas enormes 

semelhanças com Escritores da Liberdade. Eis o motivo do sentimento de 

déjà-vu constante em se assistir ao filme, provavelmente o mais fraco so-

bre o tema.

Apesar disso, a principal coincidência entre o exemplar americano 

e o genérico francês é a atuação do protagonista. Assim como a multi-

premiada Hilary Swank segura seu drama escolar com competência, De-

nis Podalydès é um artista consagrado na histórica companhia Comédie-

Française, que prosperou pela via intelectual e pelo empenho após uma 

vida humilde, assim emprestando um talento dramatúrgico e um conhe-

cimento de causa que se manifestam no profundo poder de observação 

do tipo que vive. Sempre que em cena, Podalydès se comporta como um 

seguidor do “Método” de Lee Strasberg e hipnotiza ao interpretar François 

como uma figura real, com seus próprios maneirismos, que se preocupa, 

convence nos vários momentos em que é retratado preso em seus pensa-

mentos... Enfim, o ator representa com tocante dignidade o fraco texto 

de Ayache-Vidal.

Desse modo, além de elevar o nível das cenas em que atua com o es-

treante e apenas simpático Abdoulaye Diallo (Seydou), Denis Podalydès 

se comporta como o protagonista de “Os Miseráveis”, Jean Valjean: Fran-

çois é um sujeito que ascende pessoal e socialmente com seu próprio tra-

balho, e crê que pode cumprir uma função em prol das pessoas necessita-

das à sua volta. Olivier Ayache-Vidal ensaia traçar esse paralelo no filme, 

porém sem articulação narrativa ou desenvolvimento de personagem. O 

corte final de O Melhor Professor da Minha Vida só contempla a filosofia 

política do escritor Victor Hugo (ensinado em sala) no vigor com que De-

nis Podalydès interpreta François Truffaut. Um esforço criativo tremendo 

e solitário.

CARTAZ

RODRIGO TORRES
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Reserva Cultural
Avenida Paulista, 900 - Térreo Baixo 
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EXPOSIÇÃO

A família do comerciante 
Helton Forte agradece as 
manifestações de pesar 
e convida a todos para 
participarem da 
celebração da missa de 
sétimo dia na próxima 
sexta-feira, dia 20, às 
15h, na igreja matriz 
Nossa Senhora 
do Desterro

HELTON 
FORTE
  1963
  2017



OSESP
Nova Série OSESP 60 é uma das 

mais notáveis apresentações de sua 

eclética programação na Temporada 

2017. Compõe o recital uma conversa 

entre o regente, o solista e o público, 

com duração de uma hora.

   Foi ouvida a “Sinfonia nº 82 em Dó 

Maior, o Urso”, de Joseph Haydn (1732-

1809), um dos grandes compositores 

da música clássica, nascido numa al-

deia da Áustria Baixa, não muito longe 

de Viena e  da fronteira húngara.

Haydn é o mais típico compositor 

austríaco, e soube aproveitar o folclo-

re musical de seu país de fala alemã do 

antigo império dos Habsburgos. A Sin-

fonia n º 82 (L’Ours, 1786) é obra prima 

de esprit, de fino humor, melancolia 

nobre e nobreza aristocrática, termi-

nando quase sempre com a alegria 

ruidosa de um final folclórico. 

Predominam nas suas Sinfonias 

a forma-sonata, sendo esta uma ex-

posição afirmativa, a contraposição 

por um tema antagonista, com trans-

formações e recapitulações. O movi-

mento final “Vivace” alude a uma dan-

ça de ursos.

Nas Sinfonias de Haydn não faltam 

traços do Rococó, nem do pré-roman-

tismo sentimental, nem sequer do 

Barroco, que é a grande tradição cul-

tural de sua terra austríaca, como bem 

comprova a Sinfonia n º 82, magistral-

mente executada pela OSESP na sala 

São Paulo.

   Sempre agradável ouvir Wolfgang 

Amadeus Mozart (1756-1791), mor-

mente o belo “Concerto Para Piano 

em Si Bemol Maior, KV 450”. Seus pri-

meiros Concertos para Piano e Or-

questra são simplesmente obras pri-

mas, perfeitas no gênero, sonhadoras 

e românticas, de comovente alegria 

melancólica, como se pode deduzir do 

Concerto ouvido, tendo ao piano o jo-

vem pianista Leonardo Hilsdorf, con-

siderado um dos principais expoentes 

solistas da nova geração de pianistas 

brasileiros. Atualmente é um dos solis-

tas em residência na Capela Musical 

Rainha Elisabeth, na Bélgica.

Hilsdorf um pianista sensível con-

ciliou as passagens  e sequencias com 

virtuosismo, e em perfeita consonân-

cia com a orquestra.

OSESP encomendou a “Fantasia 

Concertante para Piano e Pequena 

Orquestra de  Edino Krieger. Ao com-

positor catarinense foi reservado um 

camarote acima da orquestra. A maes-

trina apresentou ao público o autor da 

peça, sendo intensamente aplaudido 

ao final da representação. Sua obra 

possui um estilo livre, em oposição as 

estruturas clássicas dos concertos.

Com precisa leitura musical a maes-

trina Valentina Peleggi formada no 

Conservatório Santa Cecilia, em Roma, 

também regente titular do Coro da 

OSESP, é regente do Coro Universitário 

de Firenze. Com porte elegante, ges-

tual conciso e dotada de sensibilidade 

musical regeu com admirável brilho a 

performance de música erudita, sob 

intensa ovação e aplausos do publico.

Serviço:

Nova Série OSESP 60

Regência: Valentina Pileggi

Piano: Leonardo Hilsdorf

Concerto realizado sob auspícios da 

OSESP. 

Avaliação: Excelente

TARCILIO DE SOUZA BARROS
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