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STREAMING

Todos sabem que a Netflix é um popular 

serviço streaming de filmes e séries que 

oferece aplicativo para celulares An-

droid. O que muitos usuários não sabem 

é que o app esconde alguns recursos que 

podem ser práticos no dia a dia. Sem 

precisar instalar nada extra, é possível 

fazer uma busca por voz, citando o título 

da mídia, diretor ou até mesmo ator do 

filme. Há ainda um botão para com-

partilhar itens do catálogo com amigos 

pelo WhatsApp, Messenger e mais 

mensageiros.

Ainda é possível testar a velocidade de 

sua Internet pelo aplicativo da Netflix. 

Para completar, você pode receber no 

smartphone as notificações de novos 

conteúdos e sugestões personalizadas, 

além de encontrar títulos específicos 

com descrição de áudio ou para down-

load.

Há mais de uma década desen-

volvemos um notável conjunto de ativi-

dades produtivas na comunicação digi-

tal, propagando a informação em um 

formato que sempre revelou bom gosto 

e estilo. A soma de todos os valores resul-

tou em um relacionamento de confiança 

e respeito com leitores e apoiadores co-

merciais.

Outro ponto em destaque é a dia-

gramação com porte e presença orde-

nando imagens, títulos e textos muito 

NOTAS

AGORA É 
KULTURA

CITAÇÃO

“As ideias são como peixes. Se quisermos 

capturar peixes pequenos, podemos ficar pelas 

águas pouco profundas. Mas, se quisermos 

capturar os peixes grandes, temos que ir mais 

fundo. Nas águas profundas, os peixes são 

mais poderosos e mais puros. São enormes e 

abstratos. E são muito bonitos. ” 

David Linch

bem trabalhados em que evidenciam as 

editorias pautadas em educação, cultura 

e lazer. Já as capas com traço positivo 

inerente que sobressai a cada edição acu-

mulam elogios do público leitor. 

Apesar da excelente aceitação, a rela-

ção editorial nos levou à necessidade de 

debater e examinar a marca com a rela-

ção identidade/expressão e, juntamente 

com a equipe da Toulouse Comunicação, 

avançamos para o ciclo subsequente: a 

revista Folha Opinião agora é Kultura.

MARISA NANNINI
Desde que o ritmo das transformações tecnológi-

cas intensificou a digitalização em todas as esferas, 

as empresas experimentam mudanças cada vez mais 

significativas e frequentes em seus modelos de negó-

cios. Competir num mercado em “ruptura digital” tem 

sido uma questão crucial para o sucesso na execução 

das estratégias.

Isso tem levado as organizações a repensar seus 

modelos de desenvolvimento incorporando os e-

lementos determinantes da estrutura organizacional. 

Na medida em que as decisões de desenvolvimento e 

gestão de talentos considere esses componentes do 

contexto certamente ficarão mais propensas a des-

bloquear seu potencial no mundo digital.

Com base em estudo realizado por pesquisadores 

da SpencerStuart, devem ser levados em conta os se-

guintes aspectos para desenho da estratégia digital:

Para orientar a criação de modelos digitais fun-

cionais e alavancar a eficiência operacional recente-

mente, o World Economic Forum listou um conjunto 

de capacidades fundamentais:

Perceba e traduza a disrupção: Olhe além do seu 

próprio mercado / segmento. Esteja preparado para 

deixar mais indistintas as linhas entre os mundos 

físico e digital.

Tente desenvolver e lançar ideias mais rapida-

mente: Pare de pensar só em inovação e procure, 

em vez disso, resolver os problemas dos clientes/

consumidores. Desenvolva plataformas para experi-

mentações rápidas e mais baratas. Descubra ou crie 

o empreendimento que mais poderia causar ruptura 

à sua empresa.

TECNOLOGIA OU UM NOVO MINDSET?

Compreenda e potencialize dados: Organize 

eventos de dados. Encontre novas formas de rentabi-

lizar dados. Crie uma equipe de análise. Pense além 

do big data para considerar diferentes tipos de infor-

mações.

Crie e mantenha uma equipe com alto quoci-

ente digital: Seja honesto sobre quão digitalmente 

“letrados” são os líderes e a força de trabalho da em-

presa. Crie ambientes digitais de aprendizagem para 

renovar habilidades dos colaboradores.

Busque parcerias (e invista) para todas as ativi-

dades não essenciais: Uma das características de 

líderes digitais eficazes é sua compreensão intuitiva 

de que essa jornada não deve ser feita isoladamente.

Organize-se para a velocidade: Garanta o apoio 

da alta liderança e o comprometimento de toda a 

empresa para conduzir o crescimento digital, com o 

respaldo de colaboradores digitalmente capacitados.

Projete uma experiência digital prazerosa: A ex-

periência do usuário impulsiona arquiteturas de TI, e 

não vice-versa. O sucesso em adotar novas tecnolo-

gias e integrá-las nas operações de uma empresa tem 

o potencial de trazer ganhos em eficiência.

É preciso investir tempo de forma regular e fre-

quente, para definir claramente o que significa o digi-

tal para a empresa e evitar uma abordagem simplista 

para “resolver o digital”, que pode não estar alinhada 

às verdadeiras ameaças ou oportunidades enfrenta-

das pelo negócio.

Para lidar com um ritmo de mudanças tão intenso 

e volátil, talvez seja mais efetivo estabelecer uma cul-

tura constante de experimentação interativa.
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CNH

O Conselho Nacional de Trânsito 

(Contran) aprovou o modelo digital da 

carteira de motorista e começará a valer 

a partir de fevereiro de 2018.

A CNH-e é uma versão eletrônica do 

documento tradicional e poderá ser 

apresentada no lugar da carteira im-

pressa. Quem, por ventura, esquecer o 

seu documento em casa, não estará su-

jeito à multa e ainda pontos na carteira 

de habilitação.

Para quem quiser obter uma versão 

digital, será necessário realizar o cadas-

tro no Portal de Serviços do Denatran, 

através do uso de um certificado digital, 

ou no balcão do Detran (Departamento 

Estadual de Trânsito). Será enviado 

um link para o email informado. Em 

seguida, o motorista deverá realizar o 

login pelo aparelho onde deseja ter sua 

CNH digital.

SABESP

Os moradores dos 367 municípios 

operados pela Sabesp que utilizam 

smartphones ou tablets do sistema 

operacional Android ou IOS já podem 

usar o aplicativo criado pela empresa, o 

Sabesp Mobile.

Com ele você pode ter acesso a segunda 

via da conta de água, verificar o histórico 

das 12 últimas contas de consumo, 

comunicar um vazamento de água ou 

esgoto, obter orientações sobre débito 

automático, entre outros inúmeros 

serviços.

A ferramenta também facilita a comu-

nicação de falta de água. O serviço tem 

por objetivo agilizar as notificações sobre 

esse tipo de ocorrência. 

Além disso, o aplicativo conta com a 

funcionalidade intitulada “estou sem 

água”, permitindo o usuário a identi-

ficar no sistema se o problema ocorre 

apenas em sua residência ou em toda a 

vizinhança. Caso o sistema identifique 

a causa da ocorrência no momento da 

FIQUE ATENTO...
solicitação o próprio aplicativo já informa 

o usuário imediatamente, inclusive com 

o prazo de normalização. Se o problema 

não for identificado, o aplicativo registra 

a reclamação diretamente no sistema da 

Sabesp e o cliente recebe o protocolo 

para acompanhamento.

Para instalar baixe o aplicativo no celular, 

preencha um cadastro simples infor-

mando seu e-mail, CPF e senha, assim 

automaticamente o aplicativo envia uma 

mensagem ao seu e-mail confirmando 

o cadastramento.  Depois, basta apenas 

digitar o RGI do imóvel que deseja ter 

acesso, encontrado no canto superior da 

conta de água.

MÉDIOTEC

Os estudantes do primeiro e do segundo 

ano do ensino médio das escolas esta-

duais podem se inscrever até o dia 4 de 

agosto, para concorrer a uma vaga pelo 

programa MedioTEC. São 3.750 vagas e 

10 opções de cursos técnicos a distância. 

A inscrição é gratuita e deve ser feita pela 

Internet. As aulas começam no dia 14 de 

agosto. Na versão EAD, o aluno cumpre 

80% do programa online e 20% presen-

cial em unidades da rede estadual em 

Guarulhos ou São Paulo. 

Os aprovados receberão treinamento 

para utilização da plataforma e material 

próprio. Há oportunidades em Logística, 

Química, Qualidade, Redes de Computa-

dores, Telecomunicações, Vendas, Infor-

mática, Agronegócio, Análises Química 

e Mecânica. As inscrições podem ser 

feitas no link https://docs.google.com/

forms/d/e/1FAIpQLSdr2DAeIldpdrCzE5o

Mjkm7vpvHfRr0nSiiqPoVcXRnHkdV7A/

viewform.

Para seleção e classificação dos candi-

datos foram estabelecidos três critérios: 

candidatos beneficiários de programas 

sociais, rendimento em Língua Portu-

guesa e Matemática na 1ª e 2ª séries do 

Ensino Médio em 2017 (1º bimestre); 

e frequência. Alunos que cursaram o 

Ensino Fundamental - Anos Finais (6º ao 

9º ano ou 5ª a 8ª série) integralmente em 

rede pública também terão preferência 

no preenchimento das vagas.

www.folhaopiniao.com.br
Sábado, 29  de julho 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



MASP
Em 1975, a convite de um canal de 

televisão, Agnés Varda pergunta a algumas 

mulheres “o que é uma mulher”. Partindo 

dessa pequena proposição, pretende-se  

investigar ao longo de quatro encontros as 

diferentes respostas de atrizes e cineastas à 

representação dos lugares do feminino no 

imaginário, na arte e na história do cinema.

Dizem que somos esposas

Apresentação do curso. Nos anos 1970, 

em meio aos debates teóricos aproximan-

do cinema, psicanálise e feminismo, algu-

mas cineastas irão questionar as formas 

de representação feminina no cinema. A 

resposta das musas: Carolee Schneemann 

CURSO

bianka carbonieri

e Helena Ignez.

Dizem que somos mães

A desconstrução da representação da 

mulher no espaço doméstico. Chantal A-

kerman, Sônia Andrade, Michelle Citron, 

Helena Solberg.

Dizem que somos belas

A desconstrução do imperativo da 

beleza, do lugar da mulher como projeção 

de feminilidade silenciosa, sedução, objeto 

de olhar e do gozo masculino. Cindy Sher-

man, Dara Birbaum, Delphine Seyrig, Yas-

mim Thainá

Dizem que somos freaks

A celebração das formas “ditas” desvi-

antes, anormais, loucas, histéricas: homo-

sexualidade, a prostituição: Barbara Ha-

mmer, Pipilloti Rist, Cheryl Donegan, Terre 

Thaemilitz.

Resposta de Mulheres

Patrícia Mourão

Horário - das 19h às 21h

Duração do módulo

Quintas-feiras, de 10 a 31 de agosto de 2017

Investimento

5x R$ 60,00

Museu de Arte de São Paulo Assis Chateau-

briand

Avenida Paulista, 1.578

Telefone: 3149-5959 

E-mail: escola@masp.org.br.

Barbara Hammer, um dos temas 
de ‘dizem que somos freaks’



BEATRIZ CAMPOS

CRÔNICAS
O tema do 2º Concurso de Crônicas 

do Museu do Ipiranga será neste ano “O 

que eu quero encontrar no museu do 

Ipiranga em 2022”. A temática remete 

à data em que o museu será reaberto, 

nas comemorações do bicentenário da 

Independência do Brasil.

As inscrições são gratuitas e acon-

tecem até 20 de setembro. As crônicas 

devem ser inéditas, com extensão de 

CONCURSO

uma a três páginas, seguindo o forma-

to estabelecido no edital e devem ser 

encaminhadas exclusivamente para o 

e-mail cronicamp@usp.br junto com a 

ficha de inscrição e cópia do RG.

As crônicas que estiverem de 

acordo com o edital serão publica-

das no site do Museu Paulista da USP. 

Em seguida, serão avaliadas por uma 

comissão julgadora composta por três 

membros de notório conhecimento 

no campo literário, e também por vo-

tação popular.

As três melhores classificadas pelo 

júri, bem como a que obtiver mais vo-

tos populares, serão premiadas no dia 

21 de outubro.

Mais detalhes e ficha de inscrição 

pelo site do Museu Paulista da Univer-

sidade de São Paulo.

8
www.folhaopiniao.com.br
Sábado, 29 de julho de 2017



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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CAPA

Rock sempre foi a linguagem mu-

sical de Raul, assim como a do Camisa 

de Vênus, que mais uma vez está na 

estrada com todos os instrumentos 

apontados para os seus ouvidos.

 “Toca Raul” celebra a antiga 

afinidade da banda com o “Maluco 

Beleza”, além da parceria de Marcelo 

Nova com Raul Seixas. Clássicos da 

carreira de Raul, como “Metamorfose 

Ambulante”, “Cowboy Fora da Lei”, “Al 

Capone”, “Rock das Aranhas” e “Alu-

ga-se”, juntam se aos hits do álbum 

“Panela do Diabo”, como “Pastor João 

e a Igreja Invisível” e “Carpinteiro do 

Universo”.

Camisa - Em 1980, em Salvador, 

Marcelo Nova convidou Robério San-

tana para formar uma banda e em 

poucas semanas a dupla já começava 

a compor. Dois anos depois, lança-

BEATRIZ CAMPOS

DE VOLTA AOS
PALCOS 

vam seu primeiro EP, “Controle Total”. 

Daí em diante, com o grupo já ba-

tizado de Camisa de Vênus, gravaram 

Carina Zaratin
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CAPA
oito álbuns e 1 DVD, colecionando 

discos de ouro e platina. O Camisa de 

Vênus deu voz a mais de uma gera-

ção de roqueiros brasileiros.

Em 2015, para comemorar os 

35 anos de existência da banda, o 

vocalista Marcelo Nova e o baixista 

Robério Santana, fundadores do gru-

po, resolveram fazer uma turnê por 

todo o Brasil para festejar a data com 

os fãs e admiradores que há anos pe-

dem por novos shows do grupo. Mar-

celo e Robério retornaram com orgu-

lho ao repertorio que os consagrou. 

No setlist, ao menos uma canção de 

cada álbum, incluindo hits como “Eu 

Não Matei Joana D’Arc”, “Só o Fim”, 

“Bete Morreu”, “Hoje”, “Simca Cham-

bord”, “Deus Me Dê Grana” e “Silvia”.

“Tocamos canções que escrevi 

quando ainda era jovem, e que para 

a nossa sorte, continuam relevantes 

até hoje”, diz Marcelo Nova.

Para essa série de shows especi-

ais, Marcelo e Robério convocaram 

os músicos Drake Nova (guitarrista e 

filho de Marcelo), Leandro Dalle (gui-

tarra) e Célio Glouster (bateria), artis-

tas talentosos, competentes e cria-

tivos que tocam juntos há tempos e 

formam uma excelente e afiada ban-

da, já devidamente entrosada com 

Marcelo Nova e com o repertório do 

Camisa de Vênus. A tour foi um suces-

so retumbante e percorreu o país de 

Natal a Porto Alegre.

Em 2016, a banda lançou “Dan-

çando na Lua”, o primeiro álbum de 

inéditas em 20 anos.O disco foi muito 

bem recebido pela crítica especializa-

da sendo visto como o melhor e mais 

bem acabado trabalho já realizado 

pelo grupo, que continua na estrada, 

incorporando as novas canções ao 

setlist.

O show acontece dia 19 de agosto, 

as 21h no Teatro Bradesco, localizado 

na Rua Palestra Itália, 500, shopping 

Bourbon, Perdizes, São Paulo e os 

ingressos variam de R$ 70,00 a R$ 

110,00.

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

A banda U2 anunciou uma 

quarta data de show da “The Jo-

shua Tree Tour 2017” no Brasil. 

Após as três primeiras apresen-

tações terem seus ingressos es-

gotados, a banda abriu a agenda 

novamente e fará mais uma apre-

sentação no país. Esta, no dia 25 

de outubro. Assim como as anteri-

ores, será no Estádio do Morumbi, 

em São Paulo.

Com isso, o grupo passará ao 

menos uma semana por aqui, já 

que seus shows estão marcados 

de 19 a 25 de outubro.

A venda na Tickets for Fun, os 

ingressos para podem custar até 

R$ 1.360 -Vip Gold Fan Pack. Essa 

categoria foi aberta para venda 

apenas para os membros do fã-

clube inscritos no site e que ti-

GABRIELA BACELAR

U2
veram direito a uma pré-venda 

especial.

A Red Zone, outro espaço 

VIP, chega a custar R$ 1.250 e dá 

direito ao acesso a área VIP ex-

clusiva, junto ao palco e com a-

tendimento especial. Todo valor 

arrecadado neste espaço será re-

vertido para o fundo de combate 

à AIDS na África.

No mais, os ingressos variavam 

de R$ 130 (meia-entrada para a ar-

quibancada 2) a R$ 900 (inteira para 

o setor de cadeias superiores 1 e 2).

SHOW

divulgação
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CHECK-IN

Apaixonado por fotografias e um 

saudosista por natureza, Betho 

Massucato, dedica a maior parte do 

seu tempo buscando e trazendo à 

população mairiporanense frag-

mentos de um passado que ainda 

vive na memória de muitos. 

Tendo a ideia de criar um memorial 

de Mairiporã para que a história da 

cidade não morresse presa em uma 

gaveta, Betho, junto com o apoio da 

população, conseguiu colocar esse 

projeto em prática. 

Para quem se interessar, o memo-

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

BEATRIZ CAMPOS rial está exposto na Biblioteca 

Municipal, de segunda a sexta, 

onde o próprio Betho se coloca a 

disposição para a realização de uma 

explicação de todas as histórias que 

cada fotografia exposta ali conta.

Como iniciou sua história em 

Mairiporã?

Nasci aqui em Mairiporã em 1961, 

lembro da primeira casa onde 

morei, era feita de palafitas. Recordo 

também que o riozinho que cortava 

a cidade, o Juquery, que, quando 

chovia, transbordava e inundava 

toda a região central. 

Gosto de uma lembrança muito 

querida de quando participei do 

maior desfile cívico de Mairiporã, 

em 7 de setembro de 1971, eu levei 

a bandeira e, coincidentemente, foi 
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CHECK IN

nesse dia que me mudei definitiva-

mente para o jardim Fernão Dias, 

bairro onde vivo até hoje.

Na minha adolescência eu fre-

quentei muito a igreja católica de 

forma bem ativa e assim fui para o 

seminário em Bragança Paulista, em 

1981, sempre pensando em ser pa-

dre. Porém, depois de 3 anos desisti 

e voltei para Mairiporã e fui traba-

lhar no metrô durante 8 anos, mas 

sempre morei com a minha mãe.

Em 1996 entrei na prefeitura, na 

secretaria da Saúde, mas sempre 

quis trabalhar na Cultura, tanto que 

era para ter permanecido apenas 

um mês e mudado de área, porém 

acabei ficando quase 22 anos na 

saúde. Mas não me arrependo, levo 

muitas amizades lá de dentro, no 

qual fiz parte de muitos projetos e 

conselhos. Minha participação foi 

muito ativa. 

No ano de 2010 comecei a me in-

teressar por fotos antigas da cidade, 

comecei a postar algumas fotos de 

pessoas que já faleceram nas redes 

sociais, assim, comecei a me desta-

car entre as pessoas que também 

compartilhavam da paixão pelas 

fotografias que marcavam o inicio 

da nossa querida Mairiporã e parte 

da população começou a se re-

descobrir, pois até então as pessoas 

guardavam as fotografias na gaveta 

apenas para servir de lembrança 

para elas próprias. Absurdo, mas 

conheço famílias que chegaram a 

queimar centenas de fotos. 

Mairiporã tem sede das suas origens 

e das suas historias. Fico triste ao 

dizer que a cidade não tem pa-

trimônio, não possui monumentos, 

o que podemos citar hoje seria 

a casa do norte na rua coronel 

Fagundes, onde foi sediada a 

delegacia e depois prefeitura e a 

torre da igreja, a única coisa que nos 

resta são fotos. Pensando nisso, fui 

juntando fotos e criando uma linha 

do tempo para saciar a sede do 

passado que tanto transbordava em 

nossa cidade.

Procuro me classificar como saudo-

sista e gosto disso.

Ano passado comecei a cogitar a 

possibilidade de criar algo para ex-

por essas fotos que eu tinha para a 

população, não um museu propria-

mente dito, pois não teríamos uma 

sede para abrigá-lo, nem riqueza de 

material antigo para expor, a única 

coisa que temos até agora classifica-

do como bem material é uma mesa 

onde sentou Ulisses Guimarães para 

discutir a mudança de nome da 

cidade, o resto, se resume apenas 

em fotografias antigas.

Comecei então a demonstrar esse de-

sejo na campanha eleitoral, quando 

fui candidato, mas percebi que não 

tenho vocação para política (risos).

Quando resolvi postar essas fotos 

nas redes sociais, inicialmente, 

queria agradar aos idosos, porque 

mataria a saudade que eles têm 

de antigamente - na verdade, fiz 

pensando na minha mãe que agora 

está com 95 anos -, então postava 

essas fotos, pois sabia que os netos 

mostrariam para os avós e foi assim 

que me deparei com comentários 

emocionados sobre recordações 

daquela época. 

Ao longo, no caminho, me deparei 

com diversas pessoas que tentavam 

manter essas lembranças acessas, 

mas não sabiam que recurso utilizar, 

qual seria a melhor forma.

Como eu já sabia da repercussão rá-

pida que as redes sociais expandiam 

informações, eu postava as fotos de 

famílias antigas e de lugares que 

marcaram e de alguma forma foram 

importantes para o crescimento 

da cidade e isso foi aumentando o 

saudosismo da população.

Como na campanha eu me propus 

a criar um memorial e uma hemero-

teca - junção de revistas e jornais, 

em uma biblioteca comum, sobre 

determinada cidade - eu precisava 

colocar essa promessa em prática.

Logo no inicio do ano, como eu 

estava me sentindo um pouco 

deslocado na saúde, não estava 

mais me sentindo realizado, pois 

eu queria fazer algo que tocasse no 

coração dos mairiporanenses, res-

surgiu a ideia de colocar em prática 

a criação do memorial, junto a Cul-

tura, e com as devidas autorizações 

eu montei o que está exposto hoje 

na Biblioteca Municipal, claro que 

isso é apenas o começo do projeto, 
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essa é só uma pedra inicial, apenas 

algumas fotografias em um painel 

humilde, mas garanto que é só o 

começo e talvez futuramente tenha 

um espaço próprio, pois a tendência 

é só crescer.

As pessoas quando vem aqui, ficam 

encantadas com tanta informação, 

pois uma coisa é olhar uma fotogra-

fia qualquer, outra é você saber a 

historia por trás daquele registro. É 

encantador.

Pretendo também criar um memo-

rial de personalidades, das mulheres 

e dos homens que fizeram historia 

em Mairiporã.

Ponto de paz

Com certeza a biblioteca, aqui eu 

me sinto bem e não é porque tra-

balho aqui. Também sinto uma sen-

sação de tranquilidade no Parque 

Linear, pois é um lugar onde vemos 

garças, gansos, capivara, estamos 

em contato com a natureza. 

O point atual da cidade é essa 

região do Parque e da biblioteca, 

pois o pessoal vem praticar espor-

tes, zumba e todo mundo intera-

gindo. 

Comer e beber

Não adianta eu falar do restaurante 

Ora Pois ou o Velhão, pois esses são 

lugares que só a alta classe frequen-

ta, além de ser longe.

Um restaurante bom em Mairiporã 

é muito difícil, acho que o que falta 

é uma rua com um calçadão, onde 

possamos encontrar de tudo, algo 

mais organizado.

Se eu fosse recomendar um local 

seria os restaurntes Panela de Barro, 

Simbad ou a cantina Girasole.

O que está plantado?

Estamos passando por um mo-

mento difícil no país todo; acredito 

que Mairiporã esteja enfrentando 

por uma crise de identidade, muita 

gente de fora veio pra cá e muitas 

famílias típicas daqui foram embora 

e esse pessoal novo que chegou 

não conhece a historia da cidade ou 

suas origens. Infelizmente Mairiporã 

vem crescendo sem planejamento 

e tudo que cresce sem planejar, 

vira um amontoado de coisas. Vejo 

no centro da cidade, casas antigas 

sendo derrubadas sem pudor, dó, 

nem piedade e virando lojas diver-

sas, e o pior, com estrutura feia, pois 

são todos iguais, o único diferencial 

atual é o Parque Linear, um equi-

pamento tomado mo próprio pelas 

famílias.  

Qual o próximo passo?

Acredito que, para desenvolver, 

Mairiporã precisa oferecer emprego, 

ou explorar mais o lado turístico 

da cidade, algo bonito, como um 

passeio de balsa que trafegue pela 

represa, um teleférico entre outras 

coisas simples que dariam outra 

aparência. 

Para Mairiporã crescer precisa de 

uma identidade e acho que a mais 

cabível no momento seria a de 

cidade de estância turística, caso 

não haja isso, Mairiporã acabará 

virando uma periferia de São Paulo, 

como acontece com outras diversas 

cidades aqui da região.

Não adianta falar de hotel cinco 

estrelas na Serra da Cantareira, isso 

não é identidade, pois os moradores 

de lá sentem até vergonha de dizer 

que moram em Mairiporã.

Precisamos desenvolver nosso lado 

turístico. E como faremos isso? Dan-

do mais valor a nossas matas, águas, 

ampliando o Parque Linear, fazendo 

com que Mairiporã seja conhecida e 

reconhecida. Adoro essa cidade. 

CHECK IN



177

.
HORÓSCOPO

ÁRIES -  21.mar a 20.abr
Não haverá muitos problemas para conduzir 
esta semana. O astro Rei Sol lhe será favorável. 
Se mostrará mais corajoso para enfrentar as 
dificuldades.

TOURO - 21.abr a 20.mai
Afetará a opinião de algumas pessoas com suas 
colocação sobre o gosto em relação a várias coi-
sas. Perseverar será algo presente neste período 
não desista daquilo que acredita. 

GÊMEOS - 21.mai a 20.jun
O planeta Júpiter lhe deixará confuso, não 
conseguirá compreender exatamente o que 
está acontecendo. Utilize sua curiosidade 
para expandir mais o ambiente ao seu redor.

CÂNCER - 21.jun a 21.jul
Irá entender melhor o que acontece ao seu lado. 
O planeta Júpiter será de suma importância para 
elucidar melhor seus pensamentos e a convivên-
cia com pessoas mais incompatíveis.

LEÃO - 22.jul a 22.ago
As coisas se revelarão diante da sua curiosidade 
e inteligência. A constelação de Aquário será 
grande aliada nesta trajetória. Não se deixe 
provocar por balburdio aleatório.

VIRGEM - 23.ago a 22.set
Você está decidido a aproveitar as coisas boas 
da vida e saberá como arrastar as pessoas a sua 
volta. Isso poderia levá-lo à fadiga mental, então 
desacelere.

LIBRA -  23.set a 22.out
Para você relaxar mais o diálogo será importante 
para resolução de dificuldades. O planeta Satur-
no lhe trará serenidade. Não se deixe levar por 
ideias ruins e radicais.

ESCORPIÃO - 23.out a 21.nov
Seguir em frente e derrubar paradigmas será o 
lema da semana. Em seu favor haverá o planeta 
Urano corroborando. Mas você deve manter mais 
o equilíbrio para colocar em prática as suas ideias.

SAGITÁRIO - 22.nov a 21.dez
A felicidade abrirá o seu horizonte lhe deixando 
mais afinco com seus objetivos. Tudo isso irá lhe 
proporcionar um excelente bem estar, Júpiter e 
o elemento fogo te ajudarão.

CAPRICÓRNIO - 22.dez a 20.jan
Saber lidar com os confrontos competitivos con-
tribuirá para superar desafios. A constelação mar-
ciana proporcionará base e tranquilidade para 
você. Siga corajosamente nessa sua empreitada. 

AQUÁRIO - 21.jan a 19.fev
Apresentará um aspecto agitado de muita 
tumultuação. O planeta de Mercúrio não per-
mitirá que você siga em frente. Converse com 
indivíduos que pensam diferentes. 

PEIXES - 20.fev a 20.mar
Algumas pessoas vão querer se aproximar de você. 
A paixão irá mudar a sua semana aproveite. Netuno 
acrescentará serenidade por esta constelação tão 
amorosa e carinhosa.

CRUZADAS
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ROTEIRO 
AUDIOVISUAL

O Sesc SP abre inscrições para o 

curso Roteiro Audiovisual Infantil, 

que propõe discutir as particulari-

dades do universo infantil para a 

construção de uma narrativa au-

diovisual à altura das crianças, um 

público bem mais exigente do 

que se costuma imaginar. Através 

de exercícios práticos, análises 

de obras bem sucedidas e explo-

ração de alguns conceitos teóri-

cos, serão discutidas as principais 

etapas da produção de uma obra 

audiovisual para que essa seja 

proveitosa, divertida e educativa.  

Com a atriz, professora de ci-

nema e preparadora de elenco Eli-

ana Fonseca, o curso acontecerá 

de segunda a quinta das 19h30 às 

21h30.

As inscrições ocorrem na Cen-

tral de Atendimento do Sesc até o 

dia 24 de agosto. Os preços vari-

am de R$ 10,00 a R$ 40,00.

divulgação
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JOGOS 
REGIONAIS

Descendo o portentoso Parque Es-

tadual da Serra do Mar o visitante se de-

para com a belíssima cidade de Caragua-

tatuba, ornada à sua volta com inúmeras 

praias de voluptuosas belezas naturais 

com areias brancas e águas cristalinas de 

um imenso mar.

Neste acolhedor ambiente foi re-

alizado o evento dos Jogos Regionais, 

patrocinado pela prefeitura de Franco 

da Rocha. 

As cidades da região comparece-

ram ao evento com atletas competindo 

em diversas modalidades esportivas. 

Mairi-porã se destacou em Xadrez. Neste 

evento foram destaque nomes como Ka-

tllen Godoy (atleta de Franco da Rocha), 

Marcia Bispo e Aiman Mohamed El Zwei 

(campeão da categoria iniciantes sem 

nenhuma derrota) tendo empatado um 

jogo contra o campeão da categoria Ab-

soluto, experiente Maicon Prantes. Aiman 

conta 12 anos de idade, estuda no Colé-

gio Objetivo, tendo o senhor Jorge como 

seu professor de Xadrez.

Na direção dessa modalidade esporti-

va esteve à testa o professor Felipe Peretti 

Duarte graduado em Educação Física.

Nossa reportagem na cobertura dos 

Jogos Regionais se hospedou no Brisa 

Hotel, situado frente à praia do Tombo, 

em Caraguatatuba. Conta com uma ex-

celente infraestrutura hoteleira para a-

tendimento dos hóspedes. 

No vocabulário da gastronomia, 

gosto se refere às cinco características 

unidimensionais dos alimentos que a lín-

gua é capaz de identificar: doce, salgado, 

amargo, acido e umami. Sabor é a com-

binação de gostos e aromas que ocorre 

quando misturam ingredientes.

No café da manhã do Brisa Hotel o 

conceito da elaboração e exposição dos 

inúmeros quitutes e a predominância das 

frutas frescas da estação, a tábua de frios, 

queijos variados, pães diversos, bolos, 

pães de queijos que chegam à mesa a-

inda quentinhos, geleias, compotas, mel, 

sucos naturais em jarras translúcidas com 

sabores de frutas diversas, deixam um 

colarinho espumante irresistível. Na con-

tinuação aos apreciadores um aromático 

café com leite, chás perfumados. Todos 

os itens afloram na mesa à disposição do 

bom gourmet.

Da cozinha do Brisa Hotel tudo é con-

feccionado para agradar os hóspedes, 

para acalentar alguém ou para satisfazer 

nosso próprio paladar.

Serviço ao leitor

Brisa Hotel

Caraguatatuba - Praia do Tombo

Tels.: (12) 3884-1308

(12) 98311-9389

E-mail: novobrisahotel@gmail.com

http://www.hotelbrisaeventos.com.br

Direção: Mozart Russomano

Staff: Recepção: Elaine e Ana --- Cozinha 

e Copa: Elainy e Ana --- Governante: Ana 

Laura

TARCÍLIO DE SOUZA BARROS
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Este domingo é dia de aventura fora 

da estrada em Atibaia. Seguindo a pro-

gramação de encontros turísticos repletos 

de aventura na cidade, neste quarto do-

mingo do mês de julho (dia 23) acontece 

uma exposição de veículos 4×4 e um pas-

seio off-road. O encontro será realizado no 

Balneário Municipal, a partir das 9h, e é 

aberto ao público.

A exposição acontece das 9h às 10h30, 

no estacionamento do Balneário (Av. dos 

Bandeirantes, s/n, Vila Junqueira, próximo 

ao Lago do Major) e, a partir das 10h30, 

começa o Passeio Fora de Estrada, reunin-

do carros 4×4 em uma aventura pelo bair-

ro do Rosário, passando pela pista de Kart, 

Vitória Régia, estrada do Campo Largo, até 

a Fazenda Paraíso; retornando próximo ao 

campo de golfe, passando pelo bairro do 

Portão e  Pouso Livre, até o Balneário.

Para expor seus veículos 4×4 e par-

ticipar do passeio off-road de 40 km, os 

interessados devem comparecer ao local 

e horário indicados com seus automóveis, 

lembrando que as atividades acontecem 

sempre com respeito a todas as leis de 

trânsito.

A Expo Off-road e o Passeio Fora de Es-

trada fazem parte da programação de um 

projeto da Secretaria de Turismo chamado 

“Encontros Turísticos no Balneário de Ati-

baia”, que conta com atrações e atividades 

turísticas todo domingo do mês. Mais in-

formações na secretaria pelos telefones: 

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

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

Confira a programação mensal, gra-

tuita e permanente:

– Encontro de Cicloturismo Rural – 

Mountain Bike

1º domingo do mês – 8h às 12h

– Encontro de Carros Antigos e Espe-

ciais

2º domingo do mês – 9h às 13h

– Expomotos e Passeio Motociclístico

3º domingo do mês – 9h às 12h

– Expo Off-road (4×4) e Passeio Fora de 

Estrada

4º domingo do mês – 9h às 12h

www.folhaopiniao.com.br
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ENCONTRO 4×4 EM ATIBAIA
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FEIRA 
NOTURNA
Inaugurada no dia 15 de dezem-

bro do ano passado, no novo Espa-

ço de Eventos da cidade (complexo 

do Parque Linear), a Feira Noturna 

conquistou a simpatia da popu-

lação de imediato, tornando-se o 

point preferido dos mairiporanen-

ses nas noites das quintas-feiras, 

das 17h às 22h30. 

No início, a feira contava com 

aproximadamente 27 barracas e, 

em pouco tempo, tornou-se suces-

so de público somando hoje 100 

tendas. Elogiada pela organiza-

ção das barracas, qualidade dos 

produtos e atendimento, o evento 

tem sido referência para outras ci-

dades como Caieiras e Atibaia, que 

já inauguraram feiras baseadas no 

modelo de Mairiporã. Franco da Ro-

cha, Guarulhos e Bragança Paulista, 

estão entre as próximas cidades da 

região prestes a inaugurar feiras no-

turnas.

Moradores do bairro jardim Pi-

nheiral, Walinson Pereira da Silva 

e Maria Lúcia Moraes Nascimento 

deram o seu depoimento na Bar-

raca do Pernil: “além do bom aten-

dimento e higiene do local, o san-

duiche de pernil é muito saboroso 

e feito com produtos de qualidade. 

Quase todas as semanas estamos 

aqui e sempre indico aos meus ami-

gos”,  elogiou Walinson.

A principal característica desse 

tipo de feira, além de facilitar a vida 

do cidadão que não tem tempo para 

ir as compras no horário comercial, 

é a grande frequência de famílias 

com crianças, que podem valer-se 

do reforço da segurança particular, 

com a adoção de viaturas e rondas 

ostensivas durante o seu período 

de funcionamento, para curtirem a 

“atração” tranquilamente.

Outro elogio veio da Paula Leal, 

moradora do Parque Náutico, para 

a barraca dos doces: “sempre com-

pro aqui pela variedade e qualidade 

dos produtos. Com relação a feira, 

ITALO MEDEIROS E BEATRIZ CAMPOS
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ela acabou virando uma atração da 

cidade, uma vez que em Mairiporã 

não se tem nada pra fazer e aqui é 

sossegado, não tem briga, ao me-

nos no horário que costumo vir 

nunca vi nada”, contou a frequen-

tadora.

Segundo dados estatísticos, as 

feiras noturnas geram aproxima-

damente 400 empregos diretos e 

indiretos, movimentam a economia 

local e fomentam o turismo, cultura 

e lazer na cidade, além de oferece-

rem uma alternativa de compras ao 

consumidor.

“Toda quinta-feira estou baten-

do cartão aqui na barraca dos frios, 

porque os alimentos são de ex-

celente qualidade e o atendimento 

é o melhor”, revelou Vania Regina 

de Oliveira, moradora do Jardim 

Celeste, para quem a segurança é 

elogiável e “para uma cidade que 

www.folhaopiniao.com.br
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não oferece nada, essa feira é uma 

boa opção de lazer”, completou. 

Mesma opinião foi compartilhada 

por Maria Thereza, do bairro Hen-

rique Martins.

Mais uma facilidade veio com a 

reestruturação da posição das barra-

cas, liberando maior espaço de esta-

cionamento para o consumidor, an-

tes impossível em horários de pico.

Organização

Existe um conselho gestor 

composto por 15 feirantes eleitos 

voluntariamente em reunião que 

acontece semestralmente e ce-

lebrada em ata. Cada participante 

do conselho é responsável por uma 

atividade dentro da feira, contri-

buindo para uma organização mais 

eficiente.

Todas as informações são co-

locadas em pauta e discutidas em 

grupo e há uma série de regras 

que devem ser seguidas por cada 

participante, como por exemplo, 

faltar duas vezes sem justificativa 

perde a posição de montagem da 

barraca; respeitar os horários de 

montagem e desmontagem; en-

sacar o próprio lixo e varrer o local 

de trabalho, entre outras.Todas as 

barracas seguem cores padrões, 

conforme exigido por lei, além de 

uniformes, toucas e luvas, que são 

itens obri-gatórios. Cada partici-

pante tem o seu alvará expedido 

pela prefeitura para trabalhar na 

feira, renovado a cada ano.

Rateio

Com o objetivo de aliviar custos 

para a prefeitura, diante da atual 

crise financeira, foi criado um ra-

teio, que consiste na colaboração 

voluntária de cada participante em 

oferecer um valor simbólico para 

cobrir os custos internos da feira 

(manutenção dos cabos, eletricista, 

banheiros químicos e segurança).
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EDITAIS

PROAC
A Secretaria de Estado da Cultura lan-

çou novos editais do ProAC 2017 em diver-

sas áreas. São oportunidades para decolar 

com aquele projeto cultural engavetado 

por falta de verba. 

Além de outros editais já abertos, es-

tes novos concursos são voltados para as 

áreas de audiovisuais, artes cênicas e mul-

tidisciplinares. 

Ao todo, serão selecionados 22 proje-

tos de pessoas físicas e 18 de pessoas ju-

rídicas, com prêmios que variam de R$ 20 

mil a R$ 200 mil. Os concursos possuem 

cota de 50% para proponentes do interior, 

litoral e da Grande São Paulo. As inscrições 

vão até 28 de agosto. 

O edital de Artes Integradas selecio-

nará 10 projetos de pessoas físicas que 

correspondem a iniciativas de caráter ex-

perimental e dialoguem com diferentes 

linguagens, estéticas e/ou núcleos artísti-

cos. As propostas devem contemplar no 

mínimo dois ou mais formatos, como 

atividades de pesquisa e/ou formação, 

intercâmbio e/ou residências artísticas e 

atividades de criação e/ou produção de 

bens culturais. Os prêmios serão de R$ 40 

mil para cada um dos selecionados.

Para publicação de conteúdo cultural 

serão contemplados 4 projetos divididos 

em dois módulos: o módulo 1 selecionará 

dois projetos de pessoas jurídicas, com 

prêmio de R$ 50 mil cada. Já o módulo 2 

é destinado a pessoas físicas e premiará 

dois projetos com valor de R$ 30 mil cada. 

Serão escolhidas as propostas que com-

preendam a criação, o desenvolvimento e/

ou a manutenção de publicação impressa 

e/ou digital com conteúdos relacionados 

a diferentes áreas culturais e linguagens 

artísticas, como cinema, literatura, teatro, 

dança, artes visuais, música, hip-hop, eco-

nomia da cultura, economia criativa, lin-

guagens artísticas e movimentos culturais 

emergentes.

Já o concurso de território das artes 

(espaços independentes) selecionará pro-

jetos de pessoas jurídicas que contem-

plem a realização de atividades dentro de 

um espaço independente e que também 

poderão incluir a manutenção e/ou fun-

cionamento desse espaço. O módulo 1 

premiará 10 projetos com R$ 100 mil cada, 

enquanto os seis selecionados do módulo 

2 receberão R$ 150 mil cada.

Por fim, o ProAC selecionará 10 pro-

jetos de pessoas físicas para o edital de 

aprimoramento técnico-artístico. As pro-

postas devem contemplar a formação, 

especialização e/ou aperfeiçoamento 

técnico-artístico do artista individual ou 

grupo, a partir de um intercâmbio estabe-

lecido com profissionais convidados e/ou 

outras práticas pertinentes seu objeto de 

trabalho. O prêmio será de R$ 20 mil para 

cada escolhido.

Serão contemplados 34 projetos nas 

modalidades de produções inéditas, cir-

culação de espetáculos para o público 

infantil e/ou juvenil e teatro de rua. As ins-

crições vão até 28 de agosto. 

Podem se inscrever somente projetos 

de pessoa jurídica, sendo que 50% deles 

devem ser de proponentes da Grande São 

Paulo, interior e litoral. Os selecionados 

receberão prêmio entre R$ 85 mil e R$ 105 

mil, tendo como contrapartida a apresen-

tação e descentralização do produto cul-

tural à população.

O primeiro edital selecionará 12 pro-

jetos de produção de espetáculo inédito e 

temporada de artes cênicas para o público 

infantil e/ou juvenil com premiação de R$ 

85 mil cada. O segundo também irá esco-

lher 12 propostas com prêmio de R$ 85 mil 

cada, porém, para a modalidade de circu-

lação de espetáculo de artes cênicas para 

o público infantil e /ou juvenil. Já o terceiro 

edital prevê a seleção de 10 projetos no 

quesito circulação de artes cênicas para 

rua com prêmio de R$ 105 mil cada.

O prêmio estímulo de curta-metragem 

é voltado para pessoas físicas e selecionará 

dez projetos, com prêmios no valor de R$ 

84,6 mil cada. Serão escolhidos filmes nas 

categorias ficção, documentário e anima-

ção, com duração igual ou inferior à 25 

minutos. Criado em 1968, o prêmio é uma 

das iniciativas mais antigas da Secretaria 

de Estado da Cultura e já ajudou a reve-

lar grandes talentos do cinema nacional, 

como os cineastas Carlos Reichenbach, 

Ugo Giorgertti, Beto Brandt, Tata Amaral, 

Cao Hamburguer e Anna Muylaert. 

O edital de ações de fomento ao au-

diovisual contemplará oito projetos de 

pessoas jurídicas com prêmios no valor 

de R$ 55 mil cada. Este concurso seleciona 

iniciativas de manutenção e/ou criação de 

trabalhos continuados na área de audiovi-

sual, aprimoramento, capacitação e forma-

ção de profissionais, formação de público, 

desenvolvimento de laboratórios de cria-

ção, entre outras ações. Aqui, também há 

cota de 50% para projetos do interior, lito-

ral e Grande São Paulo. Editais disponíveis 

em http://www.cultura.sp.gov.br.

www.folhaopiniao.com.br
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GOURMET

O Bistrô Maia, localizado na ave-

nida Paulo Faccini, em Guarulhos, 

oferece a melhor gastronomia in-

ternacional contemporânea para os 

paladares mais exigentes. Coman-

dado por dois casais de amigos e em-

presários de Guarulhos que acredi-

taram no potencial e inovação na 

cidade. A casa oferece a seus clientes 

um cardápio variado e sabores da cu-

linária internacional contemporânea, 

além de diversos tipos de doces com 

receitas exclusivas e únicas.

O Bistrô Maia transpira classe e 

elegância, sem, ao mesmo tempo, 

ser intimidador. Isso se deve, em 

boa parte, à sua cuidadosa deco-

ração que permite que o ambiente 

seja apropriado tanto a um encontro 

romântico, ao som ambiente, quanto 

à realização de encontros familiares, 

de negócios ou, simplesmente uma 

pausa para um café ou chá da tarde 

entre amigos. Tudo isso para propor-

cionar uma experiência gastronômi-

ca única, com excelência na quali-

dade dos serviços e do menu, pois a 

comida, sem sombra de duvidas, é o 

melhor do Bistrô Maia.

A qualquer hora do dia ou da 

noite, o cardápio garante opções 

para todos os paladares. 

E para acompanhar os pratos, 

uma excelente carta de vinhos e 

espumantes nacionais e importados.

Serviço

Av. Paulo Faccini, 1539 

Guarulhos

Tel: 4803.4035 / 4307.4035 

Segunda à sexta, das 11h30 às 23h

Finais de semana, 11h30 à 0h

GABRIELA BACELAR

www.folhaopiniao.com.br
Sábado, 29 de julho de 2017
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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.



ERÓTICA
Em dois volumes com um total de 848 

páginas, A Erótica Japonesa na Pintura & 

na Escritura dos Séculos XVII a XIX, de 

Madalena Natsuko Hashimoto Cordaro, 

resgata o tema e a poética do erotismo 

na arte japonesa. Reúne centenas de ima-

gens que, aliadas ao primor editorial da 

Editora da USP (Edusp), convidam o leitor 

a contemplar o universo dos sentidos.

O livro é fruto da pesquisa da tese de 

livre-docência defendida há seis anos na 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas (FFLCH) da USP. Madalena é 

professora do Departamento de Línguas 

Orientais da FFLCH e uma das especia-

listas no Brasil em cultura japonesa. Nas 

primeiras páginas, destaca o pensamento 

do historiador e crítico de arte Yoshihiko 

Shirakura:

“Parece não existir nenhuma época 

em que não tenha havido interesse pelo 

amor sexual, porém, no período Edo, em 

particular, ele se impregnou até na gente 

mais comum, e podemos dizer que foi 

uma época de altíssima concentração na 

temática erótica.

Pode-se também dizer, de outra 

forma, que foi um período em que se en-

trelaçaram as artes e o sexo. Se, por um 

lado, a área de prazeres Yoshiwara vendia 

o sexo, por outro, era também local de 

apreciação das artes; no teatro kabuki, 

ao mesmo tempo que se apreciava a arte 

do palco, vendia-se o sexo tanto para ho-

mens como para mulheres.”

Diferenças entre o erotismo na Chi-

na e no Japão

Ao longo do livro, o leitor vai per-

cebendo as diferenças entre as gra-

vuras chinesas e japonesas inspiradas 

no erotismo. A autora explica que, na 

transmissão de obras chinesas ao Japão, 

que se intensificou no século 18, obras 

de caráter notadamente confucionista 

tornaram-se embriões de muitos mitos 

tratados por Ueda Akinari e Takizawa 

Batin. Segundo o historiador Yoshikawa 

Kojirô, é notável a influência de obras 

chinesas. A autora cita a argumentação 

de Kojirô: “Afirma ele que, ao se com-

parar essa produção, nota-se que no 

Japão as narrativas fictícias são mais 

idealizadas, enquanto na China elas têm 

uma tendência realista mais acentuada”, 

destaca. “Talvez do ponto de vista visual, 

também tal diferença seja prevalecente. 

É o que almejamos demonstrar.”

O que chama a atenção nas gravu-

ras não é apenas a prática sexual, mas o 

cenário em que ela se insere, com deta-

lhes que sugerem a atmosfera do prazer. 

“Rodeados de objetos indicadores de 

cultivo do gosto e arte, a atmosfera de re-

finamento é dominante em grande parte 

da primeira produção erótica em ambas 

as culturas, embora, no caso chinês, a 

profusão de objetos tridimensionais e de-

talhes arquitetônicos seja mais acentuada 

em relação a uma maior economia na 

representação espacial nipônica, que se 

satisfaz em não mostrar todos os atribu-

tos elegantes do homem culto: pintura, 

música, literatura, as artes do bonsai, aro-

mas, jogos, chá, culinária, pedras invul-

gares e pinheiros torcidos. Também im-

portante é a referência sazonal, sempre.”

A Erótica Japonesa na Pintura & na Es-

critura dos Séculos XVII a XIX, de Madale-

na Natsuko Hashimoto Cordaro, Edusp, 

848 páginas (dois volumes), R$ 390,00.

LANÇAMENTO

BEATRIZ CAMPOS

Detalhe de Jardins do Prazer, pigmento 
sobre seda, pintor desconhecido



Sarau Baque Bolado no 
Tendal da Lapa



MOSTRA

ARTES VISUAIS
Até segunda-feira, dia 31 de julho, 

os alunos da rede pública estadual 

de Guarulhos terão seus projetos es-

colares exibidos na I Mostra de Artes 

Visuais dentro do Internacional Sho-

pping de Guarulhos. 

Dentre os trabalhos, os alunos 

retrataram tudo que envolvia o ambi-

ente escolar através de fotos e painé-

is. Os temas abordam a natureza, as 

identidades dentro da escola e ainda 

questões relacionadas à sustentabili-

dade e a preservação do meio ambi-

ente. 

Serviço

Onde: Piso Terreo em frente à Loja 

Polishop

Preço: Gratuito

Quando: até 31.jul

Shopping Internacional de Guarulhos

Endereço: Rodovia Presidente Du-

tra, Saída 225, s/n, Itapejica, Guaru-

lhos/SP.

Horário de funcionamento: Segunda-

feira à Sábado, das 10h às 22h.

Domingos: das 14h às 20h.
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