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GUITARRA FENDER 
STRATOCASTER 1968. 
FOI COM ELA QUE 
JIMI HENDRIX FEZ O 
HISTÓRICO SHOW 
EM WOODSTOCK, EM 
1969, TOCANDO O 
HINO AMERICANO DE 
UM JEITO QUE FARIA 
ABRAHAM LINCOLN 
TER UM ATAQUE 
EPILÉTICO DENTRO 
DO TÚMULO
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DUPLA

Vivo não é só o nome de uma op-

eradora de telefonia no Brasil, mas 

também é o nome de uma das mais 

populares marcas de smartphones 

da China. Nesta semana, a empresa 

lançou dois novos celulares premium, 

incluindo neles uma configuração 

chamativa: duas câmeras frontais em 

cada.

Trata-se do Vivo X9s e do Vivo X9s Plus, 

que custam, respectivamente, 2.698 e 

2.998 yuans (equivalente a algo entre 

R$ 1.290 e R$ 1.430). O primeiro tem 

tela Full HD AMOLED de 5,5 polega-

das, 4 GB de RAM, processador Snap-

dragon 652, 64 GB de espaço interno 

de armazenamento e 3.320 mAh de 

bateria.
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Com o avanço da internet nos últimos 

anos, novos mercados surgiram voltados 

especialmente para o ambiente digital, que 

ganhou a aceitação e a participação do pú-

blico e de empresas de uma forma que nin-

guém poderia esperar.

Mais ainda, a internet acabou criando um 

espaço de possibilidades de novos negó-

cios que são voltados especialmente para o 

meio digital, algo que, há poucos anos, nin-

guém imaginava que fosse possível.

Junto a isso, um setor que não existia até 

poucos anos atrás não só foi criado como 

também vem ganhando um destaque cada 

vez maior e uma importância crescente no 

mercado: o marketing digital.

Afinal de contas, com a presença de 

empresas físicas e virtuais na internet e a 

ocorrência de muito do mesmo dentro do 

ambiente virtual, foi preciso criar uma ma-

neira de se destacar. Afinal de contas, quan-

do falamos de internet, são aqueles que se 

destacam que obtém sucesso.

E é exatamente isso que o marketing 

NOTAS
MARKETING DIGITAL
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CITAÇÃO
“Deus, para a felicidade do homem, inven-
tou a fé e o amor. O Diabo, invejoso, fez o 
homem confundir fé com religião e amor 
com casamento. ” 
Machado de Assis

digital faz por empresas de atuação virtual: 

destacá-las no mercado de conseguir uma 

parcela de público cada vez maior. 

Dispositivos móveis

A cada ano os dispositivos móveis vêm 

ganhando importância, mas foi em 2016 que 

eles mostraram que vieram para ficar. Por 

isso mesmo uma das grandes tendências do 

marketing digital é o direcionamento de no-

vas estratégias voltadas para tablets e smart-

phones, que hoje são o principal meio de 

acesso à internet da maioria da população.

Aposta nas redes sociais

Hoje mais do que nunca temos uma var-

iedade de redes sociais disponíveis no mer-

cado que nunca foi vista antes. Facebook, 

Snapchat e Instagram são apenas alguns 

dos aplicativos que dominam o mercado e 

são uma verdadeira febre. Daí a importância 

de valorizar estes canais de forma a torná-

los um instrumento aliado do crescimento 

da empresa tanto no que diz respeito a di-

vulgação, quanto na aquisição de novos 

clientes.

SANDRA TURCHI

LUCAS CARVALHO

A Netflix já oferece a modalidade de pagamento por cartão-presente, que dispensa boleto bancário ou 

cartão de crédito ou débito para assinatura do serviço no Brasil. Os gift cards estão à venda em lojas físicas 

brasileiras e podem ser comprados em dinheiro nos valores de R$ 30, R$ 70 ou R$ 150. Ao adicionar o código 

impresso no cartão à conta, a mensalidade passa a ser descontada do saldo até que um novo valor seja 

substituído. Com isso, o pequeno cartão acaba se tornando uma opção de presente para amigos e familiares 

que curtam as séries e filmes disponíveis na plataforma de streaming.

Dependendo do valor e do plano escolhido, um cartão pré-pago da Netflix é suficiente pagar vários me-

ses de assinatura. No entanto, próximo do fim do saldo, sempre sobrará um valor muito baixo para renovar. 

Quando isso ocorre (ou quando o saldo acaba completamente), a Netflix envia um e-mail de lembrete para 

o usuário e deixa a conta ativa por mais um mês sem pagar. A ideia é haver tempo suficiente para comprar 

um novo cartão e cadastrar na conta para seguir usando.

Para ficar despreocupado com a mensalidade, é possível comprar e resgatar mais de um cartão pré-

pago de uma vez. Os cartões não têm validade, então também podem ser adquiridos para usar depois, na 

data em que você preferir ou precisar.

GIFT CARDS
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MEI

Foi publicada no Diário Oficial da 

União a Instrução Normativa RFB 

nº 1713/2017que disciplina o par-

celamento em até 120 prestações 

de dívidas apuradas pelo MEI até a 

competência maio de 2016.

Caso a dívida esteja com a exigibi-

lidade suspensa em decorrência de 

discussão administrativa ou judicial, o 

MEI deverá, até 2 de outubro de 2017, 

comparecer à unidade da RFB de seu 

domicílio tributário para comprovar a 

desistência expressa e irrevogável da 

impugnação ou do recurso interposto, 

ou da ação judicial.

O pedido de parcelamento deverá ser 

apresentado até às 20 horas do dia 2 

de outubro de 2017, horário de Brasí-

lia, exclusivamente por meio do site 

da RFB na Internet, do Portal e-CAC 

ou do Portal do Simples Nacional. 

Somente produzirão efeitos os 

pedidos de parcelamento formulados 

com o correspondente pagamento 

tempestivo da 1ª (primeira) prestação.

Caso o MEI tenha débitos de com-

petências até maio de 2016 e também 

débitos de competências posteriores, 

ele poderá formalizar o parcelamento 

em até 120 parcelas para os débitos 

até maio de 2016 e também o par-

celamento ordinário em até 60 presta-

ções, para os débitos posteriores. 

Nesta hipótese, o parcelamento em 

até 120 prestações deve ser requerido 

antes do ordinário, para garantir que 

os débitos até maio de 2016 sejam 

parcelados com o prazo especial de 

120 meses.

As informações relativas aos parcela-

mentos estarão disponíveis no site da 

RFB na Internet, no Portal e-CAC e no 

Portal do Simples Nacional.

NETFLIX

A partir do próximo mês, quem assina 

Netflix verá sua conta no serviço de 

FIQUE ATENTO...
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streaming ficar mais cara. A empresa 

anunciou que o pacote de duas telas 

e exibição em HD vai saltar para R$ 

27,90, enquanto a assinatura de 

quatro telas e exibição em 4K vai subir 

para R$ 37,90.

Só que a Netflix não é a única em-

presa a oferecer streaming de vídeo 

por assinatura no Brasil. Quem quiser 

sair da Netflix e ir para outra empresa 

tem duas alternativas: ir para a Ama-

zon Prime Video ou para a brasileira 

Looke.

A Amazon Prime Video tem um Custo 

mensal de US$ 2,99 - pouco menos de 

R$ 10, na cotação atual- nos primeiros 

seis meses e depois passa a custar 

US$ 5,99. Conta com um acervo esti-

mado de 1.162 vídeos.

Já o Looke tem uma variação de 

preços assim como a Netflix pacote de 

R$ 16,90 (um dispositivo de cada vez), 

de R$ 18,90 (três telas conectadas ao 

mesmo tempo) ou o de R$ 25,90 (até 

cinco dispositivos) por mês e conta 

com um acervo de 5.448 vídeos.

FEIRA

Se ainda existe dúvida sobre qual 

faculdade fazer, que tal receber dicas 

de equipes de professores, alunos de 

graduação e ainda receber esclareci-

mentos sobre a grade de disciplina 

dos cursos que esta pensando em 

fazer.

A universidade de São Paulo, USP, 

oferece nos dias 24, 25 e 26 de agosto 

uma feira de profissões onde fornecerá 

dinâmicas de orientação vocacional, 

além de se informação sobre as ações 

do Inclusp (Programa de Inclusão So-

cial da USP), Pasusp (Programa de Ava-

liação Seriada da USP) e Sisu (Sistema 

de Seleção Unificada), isenção e 

redução da taxa da Fuvest e programas 

de apoio a permanência estudantil 

(moradia, alimentação, livros para 

ingressantes de baixa renda).

O evento será realizado no Parque 

CienTec, localizado na Avenida Miguel 

Stéfano, 4.200, em frente ao Zoológico.

As inscrições estão abertas e a partici-

pação é gratuita.
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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
DE TODAS AS SECRETARIAS



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.



HISTÓRIA DO 
CINEMA BRASILEIRO

O curso estuda a evolução do cinema no Brasil, passando 

por todas as suas fases: o surgimento do cinema mudo, os 

ciclos regionais, a chegada do som, a primeira fase de ouro, o 

cinema de estúdios, a Atlântida, a Cinédia, o Caso Vera Cruz, 

movimentos como o Cinema Novo e o Cinema Marginal, a 

Pornochanchada, a Embrafilme, os anos de censura e a Re-

tomada.

Sobre o professor 

Formado em jornalismo pela PUC-SP em 1989, Marcelo 

Lyra passou por quase todos os editorias de jornais até 

chegar ao Caderno 2 do jornal O Estado de S. Paulo, em 

1999, como crítico de cinema. Foi sub-editor do caderno de 

TV do Jornal da Tarde e colaborador do Jornal do Brasil, Re-

vista de Cinema, revista Bizz e outros. Atualmente é crítico 

CURSO

do jornal Valor Econômico, da revista Língua Portuguesa e 

do site Cinequanon. É autor do livro Cinema Como Razão 

de Viver.

Serviço

17 a 21.jul.2017

durante toda a semana,

das 19h às 22h

64 vagas

auditório LABMIS 

R$100,00

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Av. Europa, 158, Jd. Europa

São Paulo - SP

2117 4777



GABRIELA BACELAR

DIA MUNDIAL DO 
ROCK... NO BRASIL?

Dia 13 de julho é o dia mundial do 

rock, porém a data é apenas come-

morada no Brasil. Mas por qual mo-

tivo seria mundial se é uma comemo-

ração nacional? A data foi escolhida 

em homenagem ao evento Live Aid, 

um grande concerto de rock realizado 

em 1985, em Londres, Filadélfia nos Es-

tados Unidos, Sidney, Moscou e Japão 

com o objetivo de arrecadar fundos 

em prol dos famintos na Etiópia.

Estima-se que o evento, que foi 

televisionado, alcançou 1,5 bilhão de 

espectadores em mais de 100 países.

E o cantor e compositor Phil Col-

lins, que participou do evento afirmou 

que gostaria que aquele dia fosse con-

hecido como “Dia Mundial do Rock”.

A data começou a ser comemo-

CAPA

rada no país em meados de 1990 

quando duas rádios paulistanas a 89 

FM e 97 FM começaram a mencionar 

a data na programação e com o pas-

sar dos anos, o dia caiu no gosto do 

público.

Em outros países é uma data arbi-

trária e sem respaldos, por exemplo, 

muitas pessoas nos Estados Unidos 

comemoram o Dia do Rock no dia 9 

de julho, data em que estreou o pro-

grama de televisão “American Band-

stand”, que ficou no ar entre 1952 e 

1989 e ajudou a popularizar o gênero 

no país.

STRATOCASTER

James “Marshall” Hendrix é um 

dos maiores guitarristas do século 

20, especificamente dos anos 60. Ele 

revolucionou a história do rock ‘n roll 

e a maneira de tocar guitarra. Uma 

das características mais marcantes 

do estilo do músico era a alavanca de 

trêmolo, que permitia que as notas e 

acordes fossem distorcidos sem que 

a guitarra saísse da afinação.

A história de Hendrix e sua Stra-

tocaster® pode ser apreciada em di-

versos vídeos de apresentações do 

músico - especialmente em Monterey 

(1967) e Woodstock (1969).

Jimi tinha o hábito de queimar e 

destruir sua s guitarras durante suas 

performances. Mas havia uma espe-

cial, comprada nova em 1968: uma 

Stratocaster® branca usada para a 

apresentação memorável durante o 

Woodstock, de 1969.
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ESPECIAL
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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ESPECIAL

www.folhaopiniao.com.br
Sexta-feira, 19 de maio de 2017

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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GOURMET

FESTIVAL
GASTRONÔMICO

Desde o último dia 1º de julho e ao 

longo de todo o mês o público poderá 

prestigiar diversos pratos em pratica-

mente 30 estabelecimentos da cidade 

que integram o Festival Gastronômico 

Atibaia 2017, iniciativa da Prefeitura, 

por meio da Secretaria de Turismo, 

que busca valorizar os estabelecimen-

tos locais. E o melhor: tudo por preços 

que variam de R$ 30 a 50.

A última semana foi uma das mais 

frias do ano em Atibaia e há quem 

diga que as baixas temperaturas 

são inversamente proporcionais ao 

apetite, que aumenta bastante com a 

chegada do inverno. Se o senso po-

pular estiver correto, o Festival Gas-

tronômico Atibaia 2017 começou na 

hora certa, oferecendo novidades ao 

público de Atibaia e aos visitantes ex-

atamente durante esse mês de julho.

Segundo a Secretaria de Turismo, 

logo na primeira semana do festival 

os estabelecimentos participantes já 

registraram um aumento no movi-

mento e também uma procura pelos 

pratos inscritos no festival. O respon-

sável por um desses estabelecimen-

tos relatou à equipe de Turismo da 

Prefeitura que no domingo, dia 2 de 

julho, 30 clientes solicitaram o prato 

de seu cardápio preparado para o 

menu do festival.

Até o dia 31 de julho, data pre-

vista para o término do Festival 

Gastronômico Atibaia 2017, os res-

taurantes participantes servirão pra-

tos específicos para apreciação do 

público e avaliação de uma equipe 

de profissionais especializados em 

culinária – composta por chef de co-

zinha, sommelier e nutricionista. Os 

jurados visitarão os estabelecimentos 

como “clientes ocultos” e os quesitos 

avaliados serão sabor, apresentação, 

originalidade, atendimento, limpeza 

e ambientação.

Haverá premiação simbólica ao 

restaurante vencedor e a outros dois 

melhores colocados na avaliação. 

Mais informações sobre o “Festival 

Gastronômico Atibaia 2017” pelos 

telefones da Secretaria de Turismo: 

(11) 4414-0400 e 4411-7577 ou pelo 

e-mail: turismo@atibaia.sp.gov.br .

Confira a lista completa de restau-

rantes participantes:

BIG JACK HAMBURGUERIA OUTLET 

FERNÃO DIAS

Local – Rodovia Fernão Dias, Km 44,5, 

Parque Fernão Dias

Funcionamento – Segunda a quinta 

das 10h às 22h30; sexta e sábado 

das 10h às 23h; domingo das 10h às 

22h30

Prato – Jacks Ribs

Preço – R$ 45,90

CANTINA PROVINCIA DI LUCCA

Local – Rua César Memolo, 17, Vila 

Thaís

Funcionamento – Sexta das 19h30 às 

23h; sábado das 12h às 16h e das 19h 

às 23h; domingo das 12h às 16h

Prato – Peniere al Bosco

Preço – R$ 46,90

CASA DE ESFIHA MESA DO CALIFA

Local – Rua Dr. Zeferino Alves do 

Amaral, 224, Centro

Funcionamento – Todos os dias a par-

tir das 12h

Prato – Moussaká à Olympia

Preço – R$ 33,90

CHALET PIEMONTESE

Local – Av. Barretos, 43, Jardim do 

Lago

Funcionamento – Quarta a quinta 

das 19h às 23h; sexta a sábado das 

12h às 15h e das 19h às 23h; domingo 

das 12h às 16h

Prato – Agnolotti de Brie e Damasco

Preço – R$ 40

CHOPERIA KREMER

Local – Al. Prof. Lucas Nogueira Gar-

cês, 2587, Jd. Paulista

Funcionamento – Segunda das 17h 

às 23h; quarta a domingo das 17h às 

23h30

Prato – Risoto de Tomate Seco com 

Rucúla

Preço – R$ 33,90

ESPETINHO SOBERANO EMPÓRIO E 

BAR

Local – Al. Prof. Lucas Nogueira Gar-

cês, 2525a, Jardim Paulista

Funcionamento – Terça a domingo 

das 12h às 00h

Prato – Soberano Nordestino

Preço – R$ 40

 ESTAÇÃO DO FRANGO 

Local – Av. Pref. Antônio Julio T. Gar-

cia Lopes, 511 (Antiga Copacabana), 

Jd. Cerejeiras

Al. Prof. Lucas Nogueira Garcês, 3137, 

Estância Lynce (Loja 2)

Funcionamento – Segunda das 11h 

às 17h; terça a domingo das 11h às 

23h

Prato – Estação Recheio Enfrangado

Preço – R$ 45,90

Taco de Camarão do Viva Zapata



FRATELLO GRILL E PIZZA

Local – Al. Prof. Lucas Nogueira Garcês, 2420, 

Estância Lynce

Funcionamento – Terça a quinta das 11h30 

às 23h; sexta e sábado das 11h30 às 00h; do-

mingo das 11h30 às 23h

Prato Chapa de Costela com Mandioca Frita

Preço – 34,99

GULAREJO BRUSCHETTAS E COMIDINHAS

Local – Al. Prof. Lucas Nogueira Garcês, 

2473, Jd. Paulista

Funcionamento – Quarta e quinta das 17h 

às 23h; sexta das 17h às 00h; sábado das 12h 

às 00h; domingo das 12h às 16h

Prato – Arroz Pé na Areia

Preço – R$ 50

KAWAII SUSHI LOUGE

Local – Av. Dona Gertrudes, 964, Alvinópolis

Funcionamento – Todos os dias das 18h às 

23h

Prato – Oshizushi com Geléia de Morango 

Apimentada

Preço – R$ 30

MÜR

Local – Al. Prof. Lucas Nogueira Garcês, 2178, 

Jardim Paulista

Funcionamento – Terça a sábado das 11h30 

às 15h30 e das 18h30 às 23h

Prato – Fettuccine de Pupunha ao Molho 

Trufado de Cogumelos

Preço – R$ 49,90

NOVO KISPETO ATIBAIA

Local – Al. Prof. Lucas Nogueira Garcês, 2094, 

Estância Lynce

Funcionamento – Terça a sexta a partir das 

17h; sábado e domingo a partir das 12h

Prato – Hamburguer Especial de Costela

Preço – R$ 30

OH PÁ! RESTAURANTE PORTUGUÊS

Local – Rua Carmela Memolo, 81, Estância 

Lynce

Funcionamento – Terça a quinta das 12h às 

15h e das 19h às 23h; sexta e sábado das 

12h às 00h; domingo das 12h às 17h

Prato – Bacalhau Assado na Brasa

Preço – R$ 46

PROCURA-SE A EMPADINHA

Local – Rodovia Fernão Dias, Km 49,6, Portão

Funcionamento – Todos os dias das 8h às 

18h

Prato – Feijoada

Preço – R$ 49,90

RANCHO DA VIOLA

Local – Rua Eliseu Corradini, 1644, Loanda

Funcionamento – Terça a domingo das 

11h30 às 16h

Prato – Big Beef Américo

Preço – R$ 45

RESTAURANTE DO SACI

Local – Estrada do Itapetinga, 301, Jardim 

Maristela

Funcionamento – Sábado, domingo e fe-

riado das 13h às 15h

Prato – Feijoada à Brasileira

Preço – R$ 45

ROMANO RISTORANTE

Local – Al. Prof. Lucas Nogueira Garcês, 2568, 

Jardim do Lago

Funcionamento – Terça a quinta das 12h às 

15h; sexta das 12h às 15h e das 19h30 às 

23h; sábado das 12h às 15h30 e das 19h30 

às 23h; domingo das 12h às 15h30

Prato – Ravioli ao Ragù de Cordeiro

Preço – R$ 46

SAKAMURA CULINÁRIA JAPONESA

Local – Av Paulista, 45, Jardim Paulista

Funcionamento – Terça a sexta das 11h30 

às 15h e das 18h às 23h; sábado e domingo 

11h30 às 23h

Prato – Duo Salmão com Shimeji

Preço – R$ 45

SAMURAI SUSHI

Local – Av. Major Alvim, 301, Alvinópolis

Funcionamento – Terça a sábado das 18h30 

às 22h30

Prato – Hot Roll Monte Fuji

Preço – R$ 39,90

 SAN COSTILLA CARNES ESPECIAIS

Local – Al. Prof. Lucas Nogueira Garcês, 3372 

(Loja 10), Jardim Paulista

Funcionamento – Segunda das 17h às 00h; 

terça e quarta das 9h às 00h; quinta a sába-

do das 9h às 1h; domingo das 9h às 00h

Prato – T-Bone de Cordeiro San Costilla

Preço – R$ 40

SEO DITO BAR E RESTAURANTE GAS-

TRONÔMICO

Local – Al. Prof. Lucas Nogueira Garcês, 3030, 

Jardim do Lago

Funcionamento – Segunda a quinta das 17h 

às 23h; sexta das 12h às 00h; sábado das 12h 

às 01h; domingo das 12h às 22h

Prato – Frango Kiever

Preço – R$ 30

SHIN HIMAWARI

Local – Al. Prof. Lucas Nogueira Garcês, 

2878, Jd. Paulista

Funcionamento – Terça a quinta das 18h30 

às 23; sexta das 18h30 às 23h30; sábado das 

12h às 16h e das 18h30 às 23h30; domingo 

das 12h às 16h e das 18h30 às 22h30

Prato – Lamem e Guioza

Preço – R$ 42

TABERNA ROCK BAR

Local – Al. Prof. Lucas Nogueira Garcês, 

1100, Vila Thaís

Funcionamento – Terça a domingo das 16 

às 00h

Prato – Batata Recheada do Chef Francês

Preço – R$ 30

TANGO GRILL

Local – Av. Santana, 279, Jardim Floresta

Funcionamento – Segunda das 12h às 15h 

e das 19h às 23h; quarta a sexta das 12h às 

15h e das 19h às 23h; sábado das 12h às 

23h; domingo das 12h às 19h

Prato – Bife Ancho Pablo

Preço – R$ 49

TRATTORIA FINO TRATO OUTLET FERNÃO 

DIAS

Local – Rodovia Fernão Dias, Km 44,5 – 

Parque Fernão Dias

Funcionamento – Terça a quinta das 10h30 

às 22h; sexta e sábado 10h30 às 23h; domin-

go das 10h30 às 23h

Prato – Nhoque a La Rô

Preço – R$ 39,90

VARANDA GOURMET

Local – Al. Prof. Lucas Nogueira Garcês, 

1700, Vila Thaís

Funcionamento – Segunda a sexta das 

11h30 às 15h; sábado e domingo das 11h30 

às 16h

Prato – Camarão à Grega

Preço – R$ 39,90

VILLAGE

Local – Rua José Alvim, 211, Centro

Funcionamento – Terça a quinta das 17h às 

22h; sexta e sábado das 17h às 23h

Prato – Burguer Ribs

Preço – R$ 34

VIVA ZAPATA

Local – Rua Benedito Peranovich, 61, Vila 

Helena

Funcionamento – Terça a sábado das 19h às 

23h

Prato – Taco de Camarão

Preço – R$ 34 
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Somando 39 anos de carreira, com 

mais de 20 novelas e 10 filmes, nas-

cido em Curitiba, pai de três filhos, 

Denis Derkian, seguiu uma carreira 

brilhante tanto na televisão, como no 

cinema e no teatro.

Mas foi em Mairiporã que achou um 

lugar de descanso e paz e agora, 

junto a sua estréia do novo longa 

metragem dirigido por Rodrigo 

Reinhardt, “O Braço direito”, Derkian 

busca ganhar prêmios em 2018 com 

este projeto – que está na fase de  

filmagens e captação de verbas.  

Quando inicia sua história em 

Mairiporã?

Minha historia em Mairiporã foi 

acontecendo naturalmente. 

No meu primeiro casamento com-

prei um sitio aqui perto - em Atibaia 

- e nas minhas andanças, sempre 

parava em Mairiporã e assim fui fa-

zendo amigos aqui e me entrosando 

com a cidade, até que um grande 

amigo meu sugeriu comprar algo 

aqui e eu gostei tanto da ideia que 

acabei adquirindo uma área onde 

construi minha casa. Isso culminou 

www.folhaopiniao.com.br
Quinta-feira, 13 de julho de 2017

Este longa já foi protagonizado por 

Denis em 1995, na Europa, em uma 

co-produção Luso-brasileira entre 

Haway Filmes do Brasil e Imperial 

Filmes de Lisboa, mas esta película 

ainda não foi exibida no Brasil. Denis 

Derkian acredita que houve um 

encantamento, uma identificação 

personagem-pessoa, além de ser um 

dos trabalhos que mais lhe causou 

impacto positivo.

“Eu vivi o personagem e foi algo 

diferente de todos meus outros traba-

lhos”, afirma o ator. 

BEATRIZ CAMPOS



CHECK IN

com a minha separação, fui casado 

por 15 anos, e por conta disso resolvi 

ficar de vez da cidade. Isso já fazem 

8 anos.

Comer e beber

Essa pergunta é difícil (risos) existem 

tantos lugares bacanas em Mairiporã.

Acredito que o Bartheu e o Badaros-

ca são bons lugares para se frequen-

tar, além da padaria Esperança.

Ponto de paz

De vez em quando vou ao pico do 

Olho D’água, pois é um lugar que 

transmite uma paz espiritual, per-

mitindo um contato com a natureza.

O que está plantado?

Mairiporã tem muita coisa boa, como 

por exemplo, o crescimento que es-

tamos vendo do turismo, mas ainda 

falta muita caminhada, as pessoas 

precisam acreditar mais no potencial 

da cidade.

Qual o próximo passo?

O poder Executivo e a sociedade de-

veriam ter um entrosamento maior, 

apesar dessas reuniões que vemos 

acontecendo, acredito que muita 

coisa não desenvolve, está presa 

ainda, acho que precisa ter esse 

entrosamento da iniciativa privada 

com o poder Executivo, Legislativo, 

enfim, para as pessoas passarem a 

ter uma vontade maior para fazer as 

coisas, não apenas ficar na mesma, 

ter iniciativa e realmente realizar e 

passar a ser um espelho para outras 

cidades, assim como Atibaia fez. O 

que falta em Mairiporã é união para 

desenvolver. 
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.HORÓSCOPO

ÁRIES -  21.mar a 20.abr
A audácia irá representar muito bem aquilo 
que você realmente quer e não irá desistir. O 
Sol influenciará neste sentido. Seu faro para sair 
desta situação estará aguçado.

TOURO - 21.abr a 20.mai
Sua teimosia durante boa parte do dia irá preju-
dicar o andamento das suas atividades e ideias. 
Tentar ser mais determinado e demonstrar seus 
conhecimentos podem reverter a situação.

GÊMEOS - 21.mai a 20.jun
Você irá descobrir aquilo que tanto procurava. 
Marte irá ascender dentro de você essa pers-
picácia para redescobrir uma grande energia 
dentro de você. Mas deve agir com cautela.

CÂNCER - 21.jun a 21.jul
Não tende ter muitas mudanças. Durante a noite 
pode ficar um pouco mais apreensivo. Suas 
falas serão muito expressivas e fará com que as 
pessoas prestem atenção em você.

LEÃO - 22.jul a 22.ago
O seu dia será desafiante, sua capacidade de 
raciocinar com equilíbrio deve ser explorado. 
Marte deixará claro a sua sensibilidade de sentir 
a dificuldade de pessoas mais próximas a você.

VIRGEM - 23.ago a 22.set
Agirá de forma mais pragmática, sempre buscan-
do algo planejado. Algumas desventuras podem 
vir acontecer com pessoas de Peixes, devido à 
forte influência impositiva da Lua.

LIBRA -  23.set a 22.out
Irá sentir uma forte energia vinda de Capricórnio 
devido a passagem de Saturno sob sua constela-
ção. Também terá momentos de demonstração 
de forte equilíbrio na forma de agir.

ESCORPIÃO - 23.out a 21.nov
O andamento do seu dia para o bem ou para mal 
estará ligado com a sua determinação. Haverá 
uma transição confusa. A profundidade das suas 
percepções, irão te ajudar muito.

SAGITÁRIO - 22.nov a 21.dez
É um dia para se agir com muita fibra e cora-
gem enfrentando os obstáculos. Não serão 
grandes obstáculos, mas devem ser levados 
muito a sério.

CAPRICÓRNIO - 22.dez a 20.jan
Terá um poder de convencimento muito forte 
pela influência da passagem de Marte nesta 
constelação. Ficará mais aflorado as suas carac-
terísticas positivas.

AQUÁRIO - 21.jan a 19.fev
Não receberá muita influência externa, o que 
fará com que o andamento do dia dependerá 
de você. No início do dia já deve buscar a melhor 
forma para lidar com as situações adversas.

PEIXES - 20.fev a 20.mar
Irá receber muito energia positiva para a sua cami-
nhada ao sucesso. A presença de outras pessoas 
fará com que você se sinta mais alegre. Netuno 
se envolverá de forma precisa nesta constelação.

Mercúrio em Touro forma trígono 

com Plutão em Capricórnio. O aspecto 

indica que a atividade intelectual dá força 

às ideias e ao modo como as pessoas se 

comunicam. Esta força é particularmente 

presente no trabalho, em atividades produ-

tivas e negócios, onde as ações são aper-

feiçoadas ao se pensar mais a fundo sobre 

elas. A concentração intelectual favorece o 

encontro de melhores ações e resultados.

CRUZADAS

Fonte: G. Queiroz
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QUE BICHO É ESSE?
O espetáculo narra a história de 

um bicho esquisito, uma princesa 

e os desafios propostos por um rei 

aos pretendentes à mão da jovem 

para adivinharem do que é feita a 

sua almofada real. 

Que bicho é esse tem duração 

de 55min na Sala Jardel Filho lo-

calizado no Centro Cultural de São 

Paulo - Rua Vergueiro, 1000, Paraí-

so - aos sábados e domingos às 

16h. Os ingressos custam R$10,00  

e a venda estará disponível na bil-

heteria em seu horário de funcio-

namento - terça a sábado, das 13h 

às 21h30; e domingos, das 13h às 

20h30 - e no site Ingresso Rápido  

30 dias antes do evento 

Nos dias 22 e 29.jul, as sessões 

da peça serão gratuitas, com reti-

rada de dois ingressos por pessoa, 

na bilheteria do Centro Cultural, 

que será aberta somente duas 

horas antes do início do espetá-

culo.

A peça irá até o dia 30 de julho.

FERNANDA RAMOS



CRÍTICA

www.folhaopiniao.com.br
Sábado, 24 de junho de 2017

SAGE GATESHEAD
Sage Gateshead, localizado às 

margens do Rio Tyne entre as cidades 

de Gateshead e Newcastle, na Ingla-

terra, é um bem sucedido complexo ar-

quitetônico de formas arredondadas, 

composto em arço e vidros.

Inaugurado em 2004 , abriga duas 

salas de espetáculos e amplos foy-

ers abertos para receber o público em 

bares, restaurantes e exposições. No 

Sage acontecem festas, conferências, 

festivais musicais que vai do clássico 

ao Rock. O foco é a diversidade musical 

baseada na inclusão social, reunindo 

pessoas interessadas em música.

Neste local ocorrem temporadas 

regulares da Royal Northern Sinfonia 

que recentemente se apresentou com 

sucesso de público e crítica na elegante 

sala São Paulo. Fundada em 1958 por 

Michael Hall é a única Orquestra de Câ-

mara permanente da Grã-Bretanha.

O violinista lituano Julian Rachlin é 

o regente que esteve à testa do grupo 

musical em concerto realizado na capi-

tal paulistana. Nascido em Vilna na 

Lituânia, em 1974, emigrou com os pais 

para Áustria, onde frequentou o Con-

servatório de Viena. Considerado garo-

to prodígio, viu sua carreira deslanchar 

ao vencer em 1988 o Prêmio Young 

Musician of the Year da Eurovision 

Competition, de Amsterdã. Essa láurea 

lhe valeu uma apresentação com a fa-

mosa Berliner Philharmonie Orchestra 

de Berlim, sob a direção de Lorin Maa-

zel e o convite para tocar com a Wien 

Philharmonie, de Viena, ao lado de Ri-

cardo Mutti.

Julian Rachlin toca com um legitimo 

violino Stradivarius de 1704. No mundo 

todo só há 70 violinos excepcional-

mente construídos por Stradivarius no 

século XVII.

Em 2012, o violinista e maestro 

Claudio Cruz e o violoncelista Antonio 

Menezes gravaram um CD com a Royal 

Northern Sinfonia contendo os Concer-

tos para Violoncelo de Edward Elgar e 

Hans Gal.

Serviço:

Royal Northern Sinfonia

Sediada ás margens do rio Tyne, 

entre às cidades de Gateshead e New-

castle, na Inglaterra.

Regente e violinista: Julian Rachlin

TARCÍLIO DE SOUZA BARROS
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Foram duas semanas de programação 

cultural intensa, com espetáculos de todas 

as vertentes, para todos os públicos. Mas 

ainda vem muito mais por aí. O Festival 

de Inverno entra em sua segunda metade 

com nada menos que 10 atrações gra-

tuitas, entre quarta (12) e domingo (16), 

distribuídas pelo Centro de Convenções, 

Coreto Silvio Caldas (da Praça do Mercado 

Municipal) e Praça da Matriz.

A programação começou na quarta-

feira (12) com show do Duo Rafael Car-

doso e Pedro Macedo, a partir das 19h30, 

no Centro de Convenções. Os músicos per-

correm, com violão e contrabaixo, o vasto 

universo da música latino-americana. O 

repertório, transcrito pela dupla com no-

vos arranjos, incluiu autores da Colômbia 

(Adolfo Mejía), Argentina (Jorge Cardoso), 

Paraguai (Augustin Barrìos), Garoto (Bra-

sil), além de obras autorais.

Na quinta-feira (13), às 19h30, o palco 

do Centro de Convenções recebe o teatro 

musical “Sampa: Encontro e Desencon-

tros”, com o grupo Cantoria. O espetáculo, 

indicado para todas as idades, conta a tra-

jetória de um casal que só se conhece por 

correspondências e “passeia” pelas diver-

sas influências culturais da cidade. Tudo, 

claro, por meio de muita música.

No dia seguinte, mais uma bela apre-

sentação musical. “A Rainha do Choro”, que 

acontece também no Centro de Conven-

ções na sexta-feira (14), às 19h30, presta 

homenagem à cantora Ademilde Fonseca, 

considerada por muitos como a maior in-

térprete do choro cantado que o país já 

teve. A carioca, que faleceu aos 91 anos 

em 2012, foi também um fenômeno de 

vendas na primeira metade do século XX e 

tem sido bastante relembrada pelas novas 

gerações.

No sábado (15), o Festival de Inverno 

reserva aos atibaianos e turistas outras 

quatro atrações. A primeira delas é a apre-

sentação  “Vou Vivendo”, com o trio de 

choro composto por Marcelo Alvim, Rafael 

Cardoso e Vitor Zago, às 18h, na Praça da 

Matriz. O trio tem como proposta valorizar 

as raízes da música instrumental brasileira.

Na sequência, às 19h, o Centro de 

Convenções recebe o Concerto Wadaiko 

– grupo Kawasuji Seiryu Daiko de Atibaia, 

grupo de Taiko surgido em 2002 com a 

vinda do professor Yukihisa Oda. O nome 

Seiryu significa “águas claras”, inspirado no 

nome da cidade, cuja origem Tupi possui 

mesmo significado. Quem for ao local ain-

da poderá conferir a exposição de foto-

grafias históricas do Clube do Fusca, que 

segue até o último dia de festival.

Para encerrar a noite, a partir das 

21h, a Praça da Matriz será o palco de 

uma apresentação que promete emo-

cionar o público. Em “Saudade da Elis”, 

que tem feito enorme sucesso por onde 

passa, a dupla Tunai e Wagner Tiso pres-

tam tributo à inesquecível Pimentinha. 

Clássicos imortalizados pela cantora, 

considerada por muitos como a maior 

intérprete brasileira de todos os tem-

pos, farão parte do repertório que ge-

ralmente ganham a ajuda do público 

cantando em coro em cada execução.

No domingo (16) a programação terá 

três apresentações – duas musicais e uma 

peça de teatro.   Logo às 10h, o Coreto Sil-

vio Caldas (da Praça do Mercado), recebe a 

Comunidade Musical, regida pelo maestro 

Pedro Gomes.

Aos amantes do teatro, a opção no 

domingo fica com a peça “Presente de 

Um Passado”, da Cia Massa Orgânica, 

às 19h30, no palco do Centro de Con-

venções. No espetáculo, indicado para 

adultos, o elenco corajosamente se dis-

põe, a partir de seus conflitos pessoais, 

a mergulhar nas suas próprias memórias 

trazendo fatos adormecidos no inconsci-

ente e utilizar toda essa experiência como 

material criativo. As cenas do espetáculo 

foram montadas e desenhadas retratan-

do esses momentos traumáticos e suas 

consequências. Encerrando a noite, às 

20h30, na Igreja do Rosário, acontece o 

concerto “Pérolas do Sacro Barroco”, com 

o Coral Bel Canto.
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PROGRAMAÇÃO TEM COMO UM DOS DESTAQUES 

TRIBUTO A ELIS REGINA, COM WAGNER TISO E TUNAI

divulgação

FESTIVAL DE INVERNO OFERECE 
10 ATRAÇÕES ATÉ DOMINGO



Rua Silvestre Vasconcelos 
Calmon, N° 748, Vila Moreira

Guarulhos - São Paulo
codigoimoveis@codigoimoveis.com.br

Tel.: 2451-1000

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

Sobrado com excelente localização 

em Guarulhos

São 3 dormitórios com armários , sala 3 am-

bientes, 2 WC, 1 escritório, cozinha planejada, 

área de serviço com armários, 2 vagas de 

garagem, quintal.

Documentação Ok

Aceita imóvel de menor valor.

Preço de Venda - R$ 620.000,00

IPTU - R$ 60,00

Observações - Valores sujeitos a alteração

Área Total - 100,00 m²

Área Construída - 91,00 m²

Detalhes da Locação

Aluguel Líquido - R$ 2.000,00

IPTU - R$ 60,00

Observações - Valores sujeitos a alterações

SOBRADO 
3 DORMITÓRIOS  
JD VILA GALVÃO 
GUARULHOS





BAIRROMEU

VILA ROSA

BEATRIZ CAMPOS



Antigamente, a cidade era composta 

praticamente por chácaras, ainda não 

haviam tantos bairros formados ou com 

nomes reconhecidos e todas as estradas 

eram de terra.

O bairro Vila Rosa, antes de sua povoa-

ção, abrigava um grande Sítio que foi lote-

ado. O nome do bairro foi denominado 

apenas em 1974 e se deu por um decreto 

municipal do então prefeito Dr. Aloysio 

Salotti. 

Inicialmente havia um grupo de vi-

zinhos que queriam atribuir outro nome, 

porém Francisco Brilha e João Brilha Neto, 

que eram os donos das terras há muitos 

anos, insistiram com o prefeito, afinal eles 

doaram 52.000 m² para a abertura da rua e 

assim, o ex prefeito aceitou o pedido e foi 

atribuído o nome Vila Rosa, uma homena-

gem dos pioneiros à avó Rosa Pierre Brilha, 

uma tecelã que foi quem ajudou a trazer a 

família Brilha para Mairiporã.

Antigamente, a única rua do bairro 

era muito estreita, simples, de terra batida 

e com muitas curvas, então junto com a 

Construtora Cabreúva - dona de um em-

preendimento na Serra que se chamava 

“Sierra Madre” - que necessitava de um 

acesso mais digno da Fernão Dias foi feito 

um acordo junto com a prefeitura para 

alargar e pavimentar deixando o bairro 

mais vistoso, tanto que hoje podemos ob-

servar a entrada do bairro que conta com 

duas vias largas e um canteiro preservado 

pelos próprios moradores.

“Quando cheguei aqui na Vila Rosa, 

em 1958, lembro que era um sacrifício 

visitar minha mãe que morava no - agora - 

bairro do lado, tínhamos que ir de carroça 

e dar uma grande volta. A pista que agora 

liga a cidade de Mairiporã com o distrito 

de Terra Preta ainda não existia, no lugar, 

ficava apenas uma ponte de madeira, o 

que tornava o percurso ainda mais compli-

cado - para acessar o distrito de Terra Preta 

havia uma estrada a caminho do, agora, 

Pico do Olho D’água - e para piorar, como 

a Vila Rosa ainda estava em construção, 

a rua que vemos hoje ainda não estava 

pronta, pois quando o dono foi vender o 

sítio - naquela época não se vendia ter-

renos por lotes, a pessoa escolhia um 

pedaço qualquer e comprava - ele havia 

aberto apenas uma estrada”. Conta Dona 

Benedita Marciano, moradora do bairro há 

58 anos, que preserva nítidas lembranças 

sobre o começo da Vila Rosa, bairro que 

escolheu para criar os filhos que vivem lá 

até hoje.

Como as outras propriedades de Fran-

cisco Brilha, próximas a represa, estavam 

sendo desapropriadas pela Comasp - an-

tiga Sabesp, o dono das terras indenizou 

todas as famílias que ali viviam dando a 

opção de escolha entre dinheiro, carro ou 

outro terreno, tanto na Vila Rosa como em 

outros pontos da cidade.

“A casa onde moro agora - conta Luiz 

Brilha, um dos primeiros moradores do 

bairro - estava sendo construída para uma 

das famílias desapropriadas, porém eles 

não quiseram afinal a Vila Rosa ainda es-

tava dando seus primeiros passos e para 

onde se olhava só se via mato, então meu 

pai - Francisco Brilha - perguntou-me se 

queria a casa e eu aceitei, terminei de 

construír e vivo aqui até hoje.

Uma história importante de ser lem-

brada é que antes do meu pai me oferecer 

a casa ele deixou bem claro qual era minha 

missão: proteger, reservar e não destruir a 

bela natureza que rodeava e ainda rodeia 

o bairro, afinal meu pai e meu tio acredi-

tavam que sem mata não há água, então 

minha casa é a última e foi por isso tam-

bém que apenas uma rua foi construída no 

bairro e nos dias de hoje eu tenho orgulho 

de dizer que estou cumprindo a promessa 

que fiz ao meu pai”.

O bairro nunca teve indústrias e con-

servou o título de bairro residencial, tanto 

que ao subir a Vila Rosa não vemos nenhu-

ma padaria ou mercado, apenas uma casa 

de produtos agropecuários que pertence a 

O advogado Luíz Brilha, que 
reside há 58 anos no bairro



família Marciano. 

Como naquela época ainda não existia 

o abastecimento de água, os moradores, 

até então em quantidade pequena, faziam 

uso da água de uma mina que desabava 

em uma pequena bica no fim da rua, que é 

mantida até hoje.

Dona Benedita Marciano afirma ainda 

beber dessa água.

“Não gosto da água fornecida pela Sa-

besp, prefiro mil vezes essa ‘natural’, porém 

está ficando difícil continuar me dando 

esse luxo (risos) de uns temos pra cá a água 

está vindo muito suja e não tem quem me 

ajude a conservá-la, o jeito mesmo será me 

render à água fornecida”.

O bairro também da fundos para um 

lindo cruzeiro, grande monumento da ci-

dade de Mairiporã, um símbolo de religio-

sidade do povo e que ainda proporciona 

uma linda vista panorâmica, claro que, 

normalmente cruzeiros não têm grande 

valor histórico e artístico, contudo há al-

guns que contemplam de uma linda bele-

za por serem bem desenhados e esculpi-

dos, como é o caso do que temos aqui na 

cidade. 

“Acredito que o grande marco do 

Bairro seja a ligação principal com o Pico 

do Olho D’água e a Fernão Dias, afinal 

quando as pessoas vinham para Mairi-

porã em busca de terrenos e chácaras, e 

até mesmo nos dias atuais em busca de 

um lazer diferenciado, o melhor acesso é 

pela Vila Rosa.

Uma informação interessante é que 

quem já subiu ao Pico sabe que lá em cima 

não tem uma gota d’água, então o ‘olho’ 

da água, localizado na montanha, são as 

vertentes, por isso o nome Pico do Olho 

D’água, ou seja, simbolicamente são os 

olhos que soltam água”, finaliza Luiz Brilha.



SISTEMA S

Dr. Friky é um cientista char-

latão que viaja pelo mundo se 

apresentando e compartilhando 

suas poções e  truques mágicos 

com seus espectadores. Ele é um 

palhaço fantasiado de cientista.

O espetáculo apresenta ce-

nas com truques elaborados por 

meio da manipulação de objetos 

do cotidiano acompanhados de 

comédia física e participação dos 

espectadores.

Disposto a tudo, do improviso 

ao imprevisível, Dr. Friky desafia 

a lei da gravidade e fará qual-

quer coisa para salvar a alegria, 

com seus experimentos malucos 

misturados com malabarismos, 

equilíbrios, física, mágica e pa-

lhaçaria.

O espetáculo será neste sába-

do, dia 15 de julho, das 14h às 

15h. 

A entrada e gratuita.

Dr. Friky

Com Gonzalo Caraballo (Uru-

guai).

Serviço: Sesc Santana 

Endereço: Av. Luiz Dumont 

Villares, 579 - Santana, São Paulo 

CIRCO
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Sarau Baque Bolado no 
Tendal da Lapa



PARQUE

Devido ao grande número de 

pessoas que diariamente utilizam 

o Parque Linear, o vereador Valdeci 

América solicitou ao atual prefeito 

que coloque um agente de segu-

rança para garantir maior proteção 

para a população, principalmente 

na região do Bosque da Amizade

LAZER
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