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Corrida presidencial
O ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva lidera todos os cenários 
projetados em uma eventual eleição 
presidencial em 2018, segundo pes-
quisa divulgada pela Confederação 
Nacional do Transporte (CNT), em 
que venceria nos três cenários pre-
vistos, com percentuais que variam 
entre 30,5% e 32,8%.
Nas projeções de segundo turno, 
Lula superaria o senador Aécio 
Neves (PSDB), derrotado pela 
ex-presidente Dilma Rousseff nas 
últimas eleições, por 39,7% contra 
27,5%. O petista também levaria a 
melhor sobre o presidente Michel 
Temer (PMDB), cuja popularidade 
chegou a 10,3%, de acordo com out-
ra pesquisa divulgada hoje pela CNT, 
por uma vantagem ainda maior: 
42,9% contra 19% do peemedebista.

Odebrecht
O Brasil e outros dez países firma-
ram nesta quinta-feira (16/02) a 
maior estrutura de investigação já 
montada para investigar o es-
cândalo de corrupção envolvendo a 
construtora Odebrecht. A Declaração 
de Brasília, que estabelece um in-
édito acordo de cooperação jurídica 
na América Latina, foi assinada 
pelos 11 países no âmbito da reunião 
de representantes de Ministérios 
Públicos dos países afetados pelas 
práticas de corrupção da empreit-
eira brasileira.
Os 11 países signatários são Argenti-
na, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, 
México, Panamá, Peru, República 
Dominicana, Venezuela e Portugal.
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CITAÇÃO
“A sabedoria dos velhos é um grande 
engano. Eles não se tornam mais 
sábios, mas sim mais prudentes.”
 
Ernest Hemingway, autor de ‘Por 
Quem os Sinos Dobram’

Lançamos nesta semana nossa revista digital, 
mais um produto da Folha Opinião, a maior em-
presa de comunicação da região norte da Grande 
SP. Com uma linha editorial promovendo a edu-
cação, cultura e cidadania, semanalmente pub-
licaremos entrevistas, agenda cultural, dicas de 
entretenimento e, também, artigos de opinião 
sobre assuntos contemporâneos, apresentando 
tendências e interesses atuais.
Como disse o filósofo e teórico da comunicação, 
Marshall McLuhan, “o meio é a mensagem”, ou seja, 
o meio é a extensão do que se faz. Em outras pa-
lavras, é qualquer situação a partir da qual surge 
uma mudança. Sendo assim, a mensagem não pode 
ser simplesmente reduzida ao conteúdo ou in-
formação que o meio veicula, pois, excluiria a sua 
mais importante característica, que é o poder de 
mudar e moldar as relações e atividades humanas. 
Daí a responsabilidade de contextualizar a intens-
idade de ideias, transformando em uma atividade 
jornalística com traço positivo e sem ‘tempera-
mentos’. 
Registramos nossa gratidão aos anunciantes e co-
laboradores que, além de acreditar, apoiam inicia-
tivas positivas de um trabalho que tem em mente 
colaborar com a formação de cidadãos.

NOTAS
O meio é a mensagem

www.folhaopiniao.com.br
Sexta-feira, 17 de fevereiro de 20173
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Alguns motoristas insistem em 
parar o carro em locais proi-
bidos, mesmo sabendo que a 
penalidade pode ser grave. 
Muitos se valem da desculpa 
de uma parada rápida, seja 
para deixar o filho na escola, ou 
somente descarregar/carregar 
um objeto, vale lembrar, não é 
permitido. 
O valor da multa por estacionar 
em local indevido, não chega 
ser dos mais altos - R$ 195,23 
mais cinco pontos na carteira 
-, porém este tipo de multa 
está em segundo lugar, entre 
as penalidade que mais contri-
buiu para a suspensão da CNH 
(Carteira Nacional de Habili-
tação). No detalhe da foto, um 
veículo da Prefeitura de Mai-
riporã estacionado as 14h51 
desta quinta-feira, dia 16, na 
rua professora Maria Antonieta 
Vaz, ao lado da agência da Caixa 
Econômca Federal.

Fique atento...

Termina neste domingo, 19, o 
horário brasileiro de verão, em 
que deverão atrasar os relógios 
em 1 hora.
Iniciado em 10 de outubro 
de 2016, o horário de verão é 
adotado no Brasil desde 1931. 
Seu objetivo principal é a 
redução no consumo de energia 
no horário de pico (das 18h 
às 21h), além de conscientizar 
a população em relação ao 
melhor aproveitamento da luz 
natural.

O governador Geraldo Alckmin 
regulamentou nesta quinta-feira, 
16, a Lei nº 16.049/2015, que 
restringe ruídos causados por 
aparelhos de som instalados em 
veículos estacionados em vias 
públicas ou calçadas particulares. 
A Polícia Militar fica responsável 
por fiscalizar e realizar o auto de 
infração e a notificação de multa, 
além de também julgar recursos 
interpostos pelos infratores.
O proprietário será multado em 
R$ 1 mil. Em caso de reincidência 
no período de 30 dias, o mon-
tante pode ser quadruplicado. 

O Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT) busca alter-
nativas para inserir o cidadão no 
mercado de trabalho, informar 
e orientar para a procura do 
emprego, além de emitir car-
teira de trabalho, homologação 
de contrato, entrada no seguro 
desemprego, cadastramento de 
currículos e encaminhamento 
de vagas.
Para procurar vagas é só compa-
recer no PAT com RG, CPF, com-
provante de endereço e carteira 
de trabalho.
Também é possível fazer o 
cadastro online pelo site Mais 
Empregos (www.maisemprego.
mte.gov.br), com o Número de 
Inscrição Social (NIS) que pode 
ser o PIS, PASEP e os dados da 
carteira de trabalho.
As empresas também podem 
cadastrar vagas através do site.

Serviço:
Posto de Atendimento ao Trab-
alhador (PAT)
Avenida Tabelião Passarela, 348, 
Centro – Mairiporã.
Telefone: 4419-4414
Atendimento: Segunda a sexta 
das 9h as 17h
Segue algumas vagas dis-
poníveis:
Ajudante de pizzaiolo
Barman
Caseiro
Comprador
Cozinheiro geral
Garçom
Pizzaiolo
Vendedor em domicílio (vend-
edor externo)
Soldador
Auxiliar da cozinha
Auxiliar de limpeza
Motorista caminhão leve
Cozinheiro geral
Auxiliar de cozinha
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Concessionária repassa 
R$ 13,1 mi a municípios
Valor é referente ao Imposto Sobre Serviço (ISS) recolhido nas praças de 
pedágio da Concessionária, em 2016. Mairiporã recebeu apenas 436 mil reais

A Autopista Fernão Dias, em-
presa do Grupo Arteris, repassou R$  
13.126.641,46 aos 33 municípios 
situados às margens do trecho con-
cedido da BR-381. O valor é referente 
ao ISSQN (Imposto Sobre Serviço de 
Qualquer Natureza) incidente sobre 
o valor bruto arrecadado nas praças 
de pedágio administradas pela em-
presa, em 2016. 

O valor repassado às cidades é 
calculado com base na extensão da 
rodovia que passa pelo território do 
município, de acordo com o que de-
termina o Contrato de Concessão da 
rodovia Fernão Dias. Ou seja, ocorre 
a partilha do imposto entre todos 
os municípios ainda que a praça de 
pedágio não esteja localizada no mu-
nicípio. Oliveira foi o município que 
recebeu o maior valor em 2016, R$ 
764.806,09, seguida de Santo An-
tônio do Amparo (R$ 694.747,54) e 
Atibaia (R$ 639.868,30). Apesar de 
abrigar trêss praças de pedágio em 
seu território, Mairiporã recebeu 
apenas R$ 436.698,47.

Em todas as cidades, os gestores 
municipais são responsáveis pela ad-
ministração da verba. “Esse valor é 
muito importante para as prefeituras, 
pois reforça diretamente o orçamento 

dos municípios atendidos pela rodo-
via, visto que cada um pode destinar 
esse montante a diferentes áreas, de 
acordo com a necessidade”, explica 
Helvécio Tamm de Lima, diretor su-
perintendente da concessionária.

Sobre a Autopista Fernão Dias 
- Concessionária responsável pelos 
570 quilômetros da rodovia Fernão 

Dias (SP-381 MG/SP), que liga as ci-
dades de Belo Horizonte (MG) e São 
Paulo (SP). A Autopista Fernão Dias 
tem sede na cidade de Pouso Alegre 
(MG), local para onde deverão ser en-
caminhadas todas as comunicações 
legais, em razão de constituir-se pes-
soa jurídica distinta de Arteris S.A. 
(sua controladora societária).

Segundo dados da concessionária, cerca de 200 mil 
veículos trafegam diariamente pela rodovia Fernão Dias



R. Cardoso César, 363, Mairiporã
11 4419-0951 / 4419-6720
contato@consultoriaexito.com.br

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

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

E, partindo desta premissa, de que os seus clientes são seu maior 
patrimônio, a busca pela excelência na prestação de serviço é 
cada vez maior para que sempre supere a expectativa de quem 
contrata os serviços da ÊXITO.
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Era dourada do 
cinema: Mairiporã 
foi palco da história 
cinematográfica 
brasileira

A cidade de Mairiporã é 
conhecida principalmente pelo 
turismo de esportes radicais e 
boa parte de seu território estar 
na Serra da Cantareira, a maior 
floresta urbana do mundo. 
Porém, Mairiporã também faz 
parte da história da produção 
brasileira de cinema.

Na década de 50, o diretor 
italiano Mario Civelli veio ao 
Brasil procurar locações para 
o filme sobre Anita Garibaldi, 
projeto que nunca foi realiza-
do, pois Civelli decidiu mudar-
se para esse país e começar a 
mudar a história local.

Em 1952, ainda tida como 
“cidade dos loucos” (por conta 

dos hospitais psiquiátricos que 
depois mudaram para a cidade 
de Franco da Rocha), Mairi-
porã estava prestes a entrar 
para a história do cinema na-
cional.

Civelli encontrou o local 
adequado na cidade e construiu 
os estúdios da Multifilmes. A 
produtora cinematográfica que 
iria mudar os rumos do cinema 
nacional.

Grandes nomes como Eva 
Wilma, Procópio Ferreira e 
Amácio Mazzaropi atuaram 
em películas produzidas pela 
empresa.

E um dos personagens que 
fizeram parte da história da 
Multifilmes é Júlio Alves da 
Silva de 87 anos.

Seu Júlio, como é conhe-
cido por todos, tinha 20 anos 
na época e foi motorista, aux-
iliar de iluminação e até atu-
ou como figurante em alguns 

CONJUNTO 
DE FATOS

GABRIELA BACELAR

filmes: “Quando faltava algum 
figurante eu ia atuar lá”. E seu 
Júlio completa, “aprendi muito 
sobre cinema, não quis seguir 
na carreira, mas tudo era muito 
bonito de se ver, tenho sau-
dades dessa época”.

Mas a época cinematográfica 
de Mairiporã durou pouco, após 
três anos de funcionamento os 
negócios começaram a desan-
dar “O Mário (Civelli) começou 
a trazer muita gente da Itália 
pra trabalhar aqui, aí começou 
a desandar, pois não tinha tanto 
dinheiro pra manter todo aquele 
pessoal”, conta seu Júlio.

E depois da demissão, seu 
Júlio iniciou o trabalho de mo-
torista de caminhão e orgulha-
se dos anos que viveu atrás das 
câmeras “Foi uma época muito 
boa mesmo de se viver por 
aqui, me rendeu frutos bons, 
uma pena que não deu certo”, 
conclui.
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Cena  do filme A Sogra, de 1953, com 
Eva Wilma. Ao lado, seu Júlio expõe  
com satisfação o registro em sua 
carteira de trabalho pela companhia 
cinematográfica 

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

ÁRIES -  21.mar a 20.abr
Você pode entrar em sintonia com valores que 
lhe são particularmente importantes. O sentido 
de caridade, hospitalidade e compreensão estão 
muito aguçados.

TOURO - 21.abr a 20.mai
Intenções e desejos precisam ser coadunados 
com as ações na profissão. Seguir o planejado, 
de modo disciplinado, é a melhor maneira de 
avançar alguns passos.

GÊMEOS - 21.mai a 20.jun
A lida com as finanças deve ser planejada, não 
deixando os passos irem para direções diferentes. 
Momento em que as transformações devem ter 
em vista uma direção definida.  

CÂNCER - 21.jun a 21.jul
É preciso introduzir no lado íntimo dos rela-
cionamentos uma nova dinâmica, tirando-o 
das rotinas mais bobas e mecânicas. Pequenas 
variações podem causar grandes efeitos.

LEÃO - 22.jul a 22.ago
É melhor se guiar pelo que é imprescindível e 
essencial nos relacionamentos. O bom entrosa-
mento com os parceiros e companheiros permite 
sair-se bem neste dia.

VIRGEM - 23.ago a 22.set
Um dia para fazer com que seus gestos sigam 
as intenções de seu coração. É aconselhável 
seguir os interesses pessoais legítimos, mais 
do que o comodismo.

LIBRA -  23.set a 22.out
É tempo de dar um passo adiante nas melhorias 
e reformas em sua casa, assim como nas relações 
familiares. Pequenas mudanças no lar podem 
trazer satisfações.

ESCORPIÃO - 23.out a 21.nov
Não adianta tentar mudar a rotina, agora, sem 
modificar concretamente as condições dos luga-
res em que transita e permanece. Cuide bem dos 
ambientes em que está.

SAGITÁRIO - 22.nov a 21.dez
Um dia para ações firmes nas negociações e ao 
mostrar seu trabalho para as pessoas. Confie 
no valor do que você faz e no seu próprio valor 
como pessoa.

CAPRICÓRNIO - 22.dez a 20.jan
Neste momento você tende a confundir seus 
reais limites na vida financeira. Construções 
sobre bases falsas duram pouco. Reveja as bases 
de sua situação material.

AQUÁRIO - 21.jan a 19.fev
Algo pode estar remexendo dentro de você, ainda 
sem se definir. Os momentos de silêncio, escuta e 
tranquilidade são hoje os mais importantes. Não 
tente cortar fora nada.

 PEIXES - 20.fev a 20.mar
O convívio humano estimula emoções, muitas 
vezes contraditórias, em ebulição em seu interior. 
Momento para rever seus planos e verificar se 
eles têm mesmo um pé na realidade.

Plutão em bom aspecto com o Sol 
indica bom potencial para os processos de 
regeneração, transformação e eliminação. 
Momento para dar um passo adiante em 
todos esses processos. Em especial, as 

ações no trabalho podem ser modificadas 
em função de se alinharem com a verdade e 
com um maior sentido de integridade. Aliás, 
temas como trabalho e integridade estão na 
ordem do dia, e merecem mesmo o melhor 
de nossa atenção e esforço.

CRUZADAS

www.folhaopiniao.com.br

www.folhaopiniao.com.br
Sexta-feira, 17 de fevereiro de 2017
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Ricardo Massonetto, casado, pai 
da Maitê, compositor, músico, ativ-
ista e produtor cultural, formado 
em Gestão Pública de Cultura 
pela Universidade Federal do ABC 
(UFABC), e diretor da Agência 8 
Cultural de Mairiporã.

Quando inicia sua história com 
Mairiporã?
Em 2006 a música e a carreira de 
compositor me trouxeram para a 
cidade. Eu e meu grupo musical, o 
Doutor Jupter, deixamos Ribeirão 
Preto, nossa terra natal, para nos 
aproximarmos do cenário da 
música alternativa brasileira, que 
vinha se mostrando muito aque-
cido em São Paulo e região metro-
politana. Então fixamos residência 
na cidade e nos apaixonamos 
rapidamente por Mairiporã. Logo 
depois de nossa chegada, o “Boom” 
da internet tornou desnecessária 
a proximidade física com a capital, 
mas já nos sentíamos mairipo-
ranenses de coração e por aqui 
permanecemos. 

Ponto de paz?
Minha família, a música e a tran-
quilidade apaixonante de nossa 
Mairiporã. 

Comer e beber...
Somos muito caseiros e adoramos 
receber amigos para uma roda de 
violão e muita cantoria. Não temos 
grande fixação pela alta gastro-
nomia, gostamos muito do ingre-
diente “amizade” e do tempero 
“felicidade”.

O que está plantado?
Com 20 anos de carreira, sou 
feliz por ter mais de 60 músicas já 
gravadas, e aproximadamente 120 
compostas ao longo destes anos.
Ao lado de minha parceira (de vida, 
composições e batalhas), minha 
esposa Mariana, plantamos sonhos 
de transformação. Construímos 
amizades e afinidades ideológicas, e 
unimos forças por um país melhor 
no futuro.
Trabalhamos muito sério em um 
campo intangível e quase invisível 
que é o setor cultural. Historica-
mente, existe uma distorção muito 
grande de compreensão sobre o que 
é a cultura. A cultura não é entreteni-
mento; não é algo apenas de uma 
elite; não se restringe a um conheci-
mento histórico; a Cultura é tudo o 
que fazemos, como fazemos, o que 
somos e de onde viemos. 
Lutamos pela valorização do setor 
cultural e seus agentes quase invi-
síveis em uma sociedade movida 
pela força do capital. O planejamento 
é necessário para tudo na vida. As-
sim como existe um grande planeja-

mento para que seja construída uma 
ponte, que deve ser útil por muitos 
e muitos anos, devemos planejar 
o setor cultural a longo prazo. O 
imediatismo é resultado do interesse 
de minorias, devemos nos dedicar à 
construção de algo para todos.

Qual o próximo passo?
Há 16 anos buscamos dignidade 
para o setor cultural e artístico do 
país. Temos hoje a oportunidade de 
fazer parte de grupos e redes locais, 
regionais e nacionais, de represent-
antes da área cultural, e com muita 
satisfação, percebemos que con-
seguimos contribuir efetivamente 
para a construção de um cenário 
mais fortalecido. 
Mairiporã evoluiu muito com a im-
plantação do Sistema Municipal de 
Cultura, o Fundo específico, a cria-
ção do Conselho deliberativo e do 
Plano Municipal de Cultura para os 
próximos dez anos. Toda construção 
se inicia pelo alicerce, ele ainda é 
quase invisível aos olhos da maioria, 
mas é a estrutura necessária para 
que possamos avançar. 
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Na cena inicial, Anna (Juliette Bino-
che) está sentada num velório, diante 
do cadáver do filho. O cerimonial ocorre 
numa igreja escuríssima, com as pessoas 
se movimentando silenciosamente pela 
penumbra. Na cena seguinte, Jeanne 
(Lou de Laâge) chega à mansão da 
mãe de seu namorado, na Sicília, sem 
saber que o jovem acaba de morrer. 
Ela percorre uma estrada assustadora, 
coberta de névoa, diante de uma paisa-
gem cinzenta. Quando entra no casarão 
vazio, mergulha nos cômodos escuros 
e decadentes. Embora a estrutura seja 
típica da tragédia, A Espera é conduzido 
como um filme de terror.

Mais especificamente, o projeto cria 
a impressão de um pesadelo, ou seja, um 
relato fantástico. O diretor Piero Messina 
parece inspirado nos cenários pertur-
badores de Suspiria e outros giallos 
para sugerir uma sensação de ameaça 
misturada a sensualidade. Antes de con-
versar com a hóspede pela primeira vez, 
Anna observa Jeanne nua. Pouco tempo 
depois, as duas mulheres estão sentadas 
lado a lado numa sauna. Mais tarde, a 

A ESPERA
jovem se despe diante de Anna e mer-
gulha no rio. Elas poderiam constituir 
uma ameaça à outra, por conhecerem 
seus segredos e fraquezas. O elo que as 
une é Giuseppe, o falecido ausente nas 
imagens, mas presente simbolicamente 
em todas as cenas.

 A Espera propõe um duplo processo 
luto – uma experiência real, por parte 
de Anna, e outra simbólica, de Jeanne, 
que acredita estar sendo rejeitada em 
silêncio pelo homem que ama. A morte 
do filho, portanto, é comparada ao fim do 
relacionamento. Afinal, para o roteiro e 
para a dinâmica das protagonistas, a dor 
é a mesma: Giuseppe não estará mais 
com nenhuma das duas. “Ele não quer te 
ver”, mente a mãe à namorada aflita. Para 
ela, este discurso não está tão distante da 
realidade. Messina, assistente de direção 
de Paolo Sorrentino, aplica uma estética 
semelhante à do diretor de A Grande 
Beleza neste projeto, aproximando-se 
do realismo fantástico.

 Por isso, a saturação de cores, 
músicas pop e efeitos claustrofóbicos 
pode satisfazer alguns espectadores 
e incomodar tantos outros. O silêncio 

sepulcral (a edição retira até os ruídos 
do som direto) e a monotonia voluntária 
da narrativa seriam propícias ao realis-
mo, porém o projeto escolhe o macabro 
faz de conta. A presença de um caseiro 
soturno, típica figura do cinema de hor-
ror, e a chegada abrupta de dois jovens 
sedutores ao casarão – para acompanhar 
duas mulheres solitárias, veja só – co-
labora ao misto de perigo e sedução, 
confirmando a aparência de trama de 
filme B embutida num produto de arte 
refinadíssimo, ao limite do cafona.

 Contando com registros opostos das 
duas atrizes – Binoche interiorizada, 
prestes a explodir em cada cena, Laâge 
transparente, despojada e solar – o dra-
ma cria faíscas suficientes para sustentar 
um drama claustrofóbico, baseado num 
conflito único. As esperas do título são 
várias: a de Anna para superar a sua 
dor, a de Jeanne para que o namorado 
chegue, a do espectador para ver a farsa 
ruir. O sadismo inerente à premissa (o 
espectador sabe o que a jovem garota 
desconhece) funciona como motor efi-
caz para o suspense.

 A trama, em si, sustenta-se até certo 
ponto: seria improvável que a farsa pro-
posta por Anna se mantivesse durante 
tanto tempo, sem maior investigação 
de Jeanne. Mas neste mundo-bolha 
luxuoso e inócuo, o diretor leva as suas 
protagonistas aos limites da sanidade. 
Neste sentido, as imagens artificiais se 
justificam: esta seria uma estética de 
exceção para um momento de exceção, 
uma leitura do luto como algo intrinse-
camente alheio às regras morais. Além 
disso, Messina tem o mérito de explorar 
a fundo as suas escolhas imagéticas. Se 
for para experimentar os prazeres do 
cinema de gênero, é de fato melhor que 
se faça sem meios-termos.

BRUNO CARMELO

Serviço
Reserva Cultural
Avenida Paulista, 900 - 
Bela Vista, São Paulo - SP,
(11) 3287-3529

CINEMA
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A Sociedade Bíblica do Bra-
sil sempre se esmerou na publi-
cação de levar ao leitor da Bíblia 
o que há de mais eficiente na 
produção gráfica.

A Bíblia Sagrada - Letra 
Gigante é uma edição de valor 
inestimável aos leitores afeitos 
à leitura do livro que ensina os 
mandamentos divinos. Reves-
tido da capa em courinho de 
excelente matéria plástica, exib-
indo o título Bíblia Sagrada em 
letras douradas. Letras gigantes 
facilitam a leitura e dão conforto 
visual ao leitor.

A missão da SBB é promover 
a difusão da Bíblia e sua men-
sagem como instrumento de 
transformação e desenvolvim-
ento integral do ser humano. 
Com meticulosa tradução do 
eminente tradutor João Ferreira 
de Almeida numa edição revista 
e atualizada, com aceitação não 
só no Brasil, como também nos 
países de língua portuguesa.

Recomendamos a obtenção 
desta edição para desenvolver a 
espiritualidade em palavras con-
stituídas de inspiração divina.

Serviço:
Bíblia Sagrada - Letra Gi-

gante
Sociedade Bíblica do Brasil 
Av. Ceci, 706 - Tamboré - 

Barueri - SP - Cep. 06453-970
http://www.sbb.org.br/ - 

0800-7278888
Avaliação: Excelente

ESTANTE 
DE LIVROS

TARCÍLIO DE SOUZA BARROS

O livro Ideias que Transformam é um precioso guia para a 
existência. O autor Cleber Galhardi, traz ideias salutares que 
tem o poder de transformar e mudar a vida de qualquer pessoa.

 A obra aborda temas como: ter mais paciência consigo mes-
mo, saber dizer “não”, aprender a lidar com o novo, cultivar 
relacionamentos, desfrutar o presente, enfrentar desafios, entre 
outros assuntos.

   
Serviço:
Livro: Ideias que Transformam
Autor: Cleber Galhardo
Edição de Bolso - 192 Pg. 
R$10,90
Avaliação: BOM

www.folhaopiniao.com.br
Sexta-feira, 17 de fevereiro de 2017
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GOULASH 
Ingredientes
1 kg de carne bovina
50 g de banha
3 cebolas
2 batatas
2 tomates maduros
1 pimenta vermelha
2 colheres de sopa de pimentão 
(colorau)
1 colher de chá de pimenta 
caiena
Sal
Pimenta
2 litros de caldo de carne
Farinha de trigo

Preparo 
Prepare a carne limpa de 
gorduras e cortada em cubos 
de 2X3 cm com sal, pimenta e 
farinha de trigo leve
Reserve
Aqueça a manteiga em uma 
panela de fundo grosso
Quando derreter acrescente a 
carne e deixe dourar um alguns 
minutos em fogo alto, mexendo 
para que doure por igual

Tapamos a panela para evitar 
que a carne perca mito suco
Separe a carne em um refratá-
rio para aproveitar todo o suco 
do cozimento
Reserve
No mesmo óleo na panela, 
refogue a cebola picada em tiras 
finas, em fogo médio, até fica-
rem macias
Adicione o tomate descascado e 
cortado eo caldo de carne
Aqueça e acrescente a carne 
com o suco que soltou, o pi-
mentão, a páprica picante e a 
pimenta vermelha
Cubra e deixe ferver durante 2 
horas, ou até a carne ficar bem 
macia
Adicione as batatas descascadas 
e cortadas em pedaços grandes
A versão mais básica deste 
prato é apenas carne, cebola e 
manteiga, fritas com um pouco 
de água e pimentão, indicativa 
da origem humilde do prato
Goulash húngaro é servido 
como prato principal com pão

Ingredientes
1 e 1/2 xícaras de leite
1/2 xícara de água
2 colheres de margarina ou 
manteiga
2 xícaras de farinha de trigo
Sal a gosto

Preparo
Coloque em uma panela o leite, a 
água, a margarina ou manteiga 
e o sal
Quando o leite ferver coloque a 
farinha e mexa bem, até sol-
tar do fundo da panela (é bem 
rápido)
Coloque a massa em um saco de 
confeiteiro, com o bico pitanga
O saco deve ser bem resistente, 
pois a massa não é muito mole
Faça tirinhas e frite
Passe na canela com açúcar e 
sirva

Churros

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

GOURMET
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CARNAVAL 2017

A Prefeitura da Estância de Ati-
baia, por meio da Secretaria de 
Cultura e Eventos, preparou uma 
programação especial para as festi-
vidades do Carnaval 2017 em Atibaia, 
que neste ano terá como tema “a Festa 
da Família”.

Haverá atrações para todos os ti-
pos de público, com muita animação e 
alegria na Praça da Matriz e na Arena 
do Centro de Convenções, além da 
folia dos blocos de rua.

No dia 18 (sábado) acontece o tra-
dicional Bloco do Zé Pereira, famoso 
pela folia dos homens que se vestem 
de mulher e vice-versa.

A concentração está marcada para 
18h na Praça Sebastião Teixeira, no 
Alvinópolis, e a saída do trio elétrico 
e DJ prevista para 19h30, com destino 
ao Centro de Convenções.

As festividades continuam no 
dia 23 (quinta-feira) com o Baile da 
Terceira Idade, a partir das 14h, no 
Centro de Convivência da Terceira 
Idade (CCTI), ao lado da Igreja do 
Cristo Rei, Alvinópolis.

E, no dia 24 (sexta-feira), os foliões 
irão se encontrar e se divertir no Blo-
co do Caveira, que terá a concentração 
em frente ao Cemitério São João Batis-
ta, no Centro, às 22h, e saída do bloco 
à meia-noite em direção ao Centro de 
Convenções.

A programação do Carnaval na 
Praça da Matriz e na Arena do Centro 
de Convenções e Eventos “Victor 
Brecheret” acontece entre os dias 25 
e 28 de fevereiro.

Durante esses quatro dias os 
munícipes poderão conferir diversas 
atrações, como apresentação de ban-
das, desfile de Bonecões, concursos 
de fantasias infantis e de blocos car-
navalescos, apresentação das Escolas 
de Samba de Atibaia, entre outras.

Na Praça da Matriz, a folia começa 
a partir das 14h com som ambiente, 
seguida pelo show com a banda Saint 
Clair e desfile dos Bonecões pela Rua 

José Lucas, que liga a Igreja da Matriz 
e a Igreja do Rosário.

Já no Centro de Convenções a 
festa tem início às 19h30 e contará 
com o desfile das escolas de samba 
do município, apresentação da Banda 
San Marco e, na segunda e terça-feira, 
encerramento com os blocos do Jacaré 
e Fênix.

Para este ano, a Prefeitura realiza-
rá diversas melhorias para tornar as 
festividades de Carnaval ainda mais 
alegres, divertidas e seguras.

Haverá aumento da segurança com 
o fechamento do recinto e portaria 
controlada no acesso ao Centro de 
Convenções, principalmente na che-
gada dos blocos do Zé Pereira e do 

Caveira; aumento de cerca de 85% do 
contingente para efetuar a segurança 
dos foliões; disponibilidade de mais 
banheiros químicos nos locais das fes-
tividades; e melhoria na qualidade dos 
equipamentos de som e iluminação.

FRANCO DA ROCHA
A festa organizada pela prefeitura 

em parceria com a Associação Viva 
Vila, acontecerá na Praça da Vila 
Ramos, nos dias25 a 28, das 16h até 
às 23h. 

O evento contará com dois por-
tões de entrada para a realização de 
revista, com o objetivo de ampliar a 
segurança dos foliões. Para a entrada, 
é necessário levar 1 kg de alimento 
não perecível, que será destinado 

ao Fundo Social de Solidariedade do 
município. 

Vale ressaltar que as apresentações 
vão se encerrar às 23h, bares e barra-
cas funcionarão até 01h. 

No local da festa, não será permi-
tido a venda e o consumo de bebidas 
em recipiente de vidro. Também não 
será autorizado o uso de salto agulha, 
sprays de espuma, prendedores de 
cabelos pontiagudos e afins. 

MAIRIPORÃ
Em Mairiporã, o carnaval 2017 acontece nos dias 25 a 28 de fevereiro e 

a Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer de Mairiporã divulgou os blocos 
e locais de evento.

Sábado, dia 25, Bloco Vem kun Nóis. Concentração: Rua Laudemiro 
Ramos, próximo à padaria Zinho’s, a partir das 19h e saída prevista às 20h. 

Domingo, dia 26, Bloco do ECM, Concentração: Esporte Clube Mairipo-
rã – Rua Antônio de Oliveira – a partir das 17h e a saída prevista às 18h e 
encerra às 20h.

Segunda-feira, dia 27, Bloco Maria Sapatão, Concentração: Rua Dom 
José Maurício da Rocha a partir das 19h e saída prevista às 20h

Terça-feira, dia 28, Bloco dos Sujos, Concentração: Avenida Pietro Petri 
(Terra Preta) a partir das 10h e desfile as 14h

Bloco ECM
- Concentração: Esporte Clube Mairiporã – Rua Antônio de Oliveira – a 

partir das 17h e saída prevista para as 18h
- Bloco Caprichosos de Mairiporã
Concentração: Rua Dom José Maurício da Rocha a partir das 19h e saída 

prevista as 20h30.
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Senac promove 5ª 
Caminhada Fotográfica 

Ao som dos maiores sucessos 
da cantora Rita Lee em ritmo de 
marchinhas, o Senac Tatuapé realiza, 
em 18 de fevereiro, a 5ª Caminhada 
Fotográfica – pré-carnaval 2017.

Na ação, os participantes acom-
panharão o Bloco Ritaleena, que 
adapta o repertório da cantora Rita 
Lee em versões carnavalescas.

Além de aproveitar a festa, o gru-
po terá a oportunidade de registrar 
imagens, com orientação de docentes 
da unidade, lançando um olhar sobre 
o carnaval e os blocos de rua.

Uma oportunidade para unir 
paixões: fotografia, música e cultura 
popular, e ainda trocar experiências 
com estudantes e profissionais da 
área de fotografia.

Ponto de Encontro
14 horas – catraca da estação de 

metrô Fradique Coutinho.
Programação do bloco
14 horas - Concentração na rua 

dos Pinheiros, esquina com a rua 
Francisco Leitão

15 horas - Saída do cortejo
19 horas - Percurso: O bloco 

segue pela rua dos Pinheiros sentido 
Largo da Batata até a rua Antônio 
Bicudo.

Serviço
Senac Tatuapé
Rua Coronel Luiz Americano, 130 

- Tatuapé
São Paulo - SP
E-mail: tatuape@sp.senac.br
Telefone: 11.2191-2900
Data e Horário
18.fev das 14 às 19 horas
Participação gratuita.

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