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RETRÔ

Antes da chegada dos smartphones, 

os celulares poderiam ser de diversos 

tipos: com teclado aparente, flip ou 

que desliza. Hoje, os dispositivos são 

basicamente todos iguais. Ou não.

A Samsung anunciou nesta quinta-

feira, 22, o novo Folder Flip 2, uma 

versão “retrô” de um smartphones, 

com direito a flip e teclado numérico. 

O dispositivo, disponível nas cores 

preta e rosa, está à venda somente na 

Coreia do Sul.

O celular tem sistema operacional An-

droid Nougat e possui tela de 3,8 pole-

gadas, 2 GB de RAM, bateria de 1.950 

mAh, até 256 GB de armazenamento e 

processador quad-core de 1.4GHz. 
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Mais de 1 bilhão de usuários no Facebook, 

mais de 500 milhões de tweets por dia, um 

caminhão de links patrocinados na rede. E o 

que tudo isso significa?

Significa que é preciso profissionalizar-se 

para compreender como o mercado está se 

transformando e qual é o papel do marke-

ting digital em tudo isso.

O marketing digital é amplo e pode ser 

segmentado em diversos outros cursos, 

portanto você vai perceber que existe muito 

mais do que mencionaremos aqui.

O certo é que você comece a aprender 

o marketing digital de uma maneira ampla, 

para depois buscar cursos mais específicos 

e que atendam às suas necessidades profis-

sionais, criando um caminho lógico para os 

seus objetivos como gestor de marketing 

digital. 

O planejamento já é algo conhecido 

de muita gente. Planejamos o financeiro, a 

gestão de pessoas, o marketing e o marke-

ting digital também. No planejamento de 

marketing digital você vê o que é necessário 

para criar estratégias e ações de marketing 

na internet para que sua empresa estabeleça 

uma presença online de qualidade.

E-consumidor é aquele que compra pela 

internet, ou seja, utiliza os e-commerces para 

adquirir produtos e serviços, na comodidade 

da sua casa. O consumidor online possui car-

acterísticas distintas do consumidor off-line 

e, por isso, é preciso compreender o que o 

leva a comprar, quais são suas motivações, 

desejos e anseios.

A segmentação de público é um tema 

conhecido de muita gente, mas no marke-

ting digital ele se torna um pouco diferente, 

principalmente porque baseamos nossas es-

tratégias em buyers persona, ou seja, repre-

sentações fictícias de um cliente ideal, o que 

nos ajuda a compreender o comportamento 

do internauta e a desenvolver estratégias 

mais eficazes de marketing online.

As mídias sociais estão no nosso dia a dia, 

NOTAS
MARKETING DIGITAL

www.folhaopiniao.com.br
Sábado, 24 de junho de 20173

CITAÇÃO

“Não se pode controlar o próprio povo pela 
força, mas se pode distraí-lo com 
consumismo. ” 
Noam Chomsky

mas como utilizá-las a favor de uma marca? 

Como marcar presença nas redes sociais, 

dialogar com o público-alvo, desenvolver 

estratégias específicas para esse ambiente? 

Esses são alguns dos temas abordados em 

um curso de marketing digital, no tópico de 

mídias sociais.

O marketing de atração está revolucio-

nando a maneira com que as marcas se rela-

cionam com seus clientes, trazendo consigo 

uma série de outras ferramentas para auxiliá-

lo a gerar valor e despertar o interesse nas 

pessoas, sem recorrer à venda direta.

 “Conteúdo é rei”. Essa frase vem sendo 

propagada por muitos profissionais de mar-

keting digital que compreenderam que é 

mais fácil conquistar um cliente gerando 

valor para ele do que empurrar um produto 

novo a cada dia. O marketing de conteúdo 

mostra a relevância da empresa no mercado, 

o que ela pode oferecer e todo o seu know 

how, colocando-a como referência na inter-

net.

Se estamos falando de marketing, esta-

mos falando de vendas e, por mais que as 

vendas estejam se desenvolvendo de uma 

forma diferente na internet, é preciso investir 

em publicidade. Google Ads, Facebook Ads, 

Linkedin, Twitter, todas as redes sociais estão 

investindo em ferramentas de anúncios pa-

gos e você vê cada uma dessas soluções em 

um bom curso de marketing digital.

As métricas servem para mensurar os re-

sultados de marketing digital e não podem 

ficar de fora de um bom curso nesta área. 

Você aprende a determinar quais são as me-

lhores métricas para o seu negócio, como 

criar KPIs que gerem valor e insights positivos 

para a sua marca.

O SEO merece um curso inteiro, mas você 

também pode aprender noções de SEO em 

um curso de marketing digital. Afinal, estra-

tégias de marketing de conteúdo devem 

levar em consideração a otimização para os 

mecanismos de busca.

SANDRA TURCHI

JULIANA AMÉRICO
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INTERCÂMBIO

A Embaixada dos Estados Unidos está 

com inscrições abertas para a décima 

sexta edição do Programa Jovens 

Embaixadores, intercâmbio estudantil 

de três semanas nos Estados Unidos. 

As inscrições vão até 9 de agosto.

Podem se inscrever jovens da rede 

pública brasileira de 15 a 18 anos 

que são exemplos em suas comuni-

dades por meio de sua liderança e 

voluntariado, excelência acadêmica e 

conhecimento da língua inglesa.   As 

inscrições devem ser realizadas pelo 

site http://www.jovensembaixadores.

org/2018.

POLO

O município de Atibaia passou a 

ser Polo da Univesp – Universidade 

Virtual do Estado de São Paulo. A 

parceria com a Univesp aconteceu 

exatamente em função da sua 

metodologia de ensino, de uma uni-

versidade pública exclusivamente 

voltada para a Educação a Distância 

(EAD), com credenciamento como 

universidade pelo Conselho Estadu-

al de Educação e pelo MEC.

Os interessados em participar do 

vestibular têm até o dia 10 de Julho 

para se inscrever e concorrer a uma 

das 200 vagas oferecidas para os 

cursos de Engenharia de Produção, 

Engenharia de Computação, Licen-

ciatura em Matemática e Pedagogia.

As aulas serão ministradas no 

sistema EAD, com encontros presen-

ciais a cada 15 dias. O Polo Atibaia 

funcionará na Avenida Joviano 

Alvim, 112 – Alvinópolis.

Serviço:

Vestibular 2017 Univesp

Inscrições: de 12.jun a 10.jul (até 

15h)

Prova: 23.jul

Fique atento...

www.folhaopiniao.com.br
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http://www.vestibularunivesp.com.

br/home/

VAGAS

Atento, provedora de serviços de 

gestão de clientes e terceirização 

de processos e negócios, está com 

o total de 1.218 vagas abertas em 

diversas cidades dos estados de 

São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás. As 

oportunidades são para as áreas de 

vendas presenciais e atendimento ao 

cliente.

O candidato deve ter ensino médio 

completo ou cursando o ensino supe-

rior, experiência com vendas porta-a-

porta, possuir veículo e ter disponibi-

lidade para pequenas viagens.

Os candidatos devem enviar, até 25 

de junho, currículo ou e-mail com 

nome, cidade e telefone com DDD 

para recrutamento@atento.com.br. 

Vale ressaltar que as oportunidades 

são válidas apenas para residentes 

no município referente. Mais infor-

mações podem ser obtidas por meio 

do telefone 0800 771 4014.

LICENCIAMENTO

Proprietários de veículos com placas 

final 3 podem fazer o licenciamento 

a partir desta quinta-feira (1º) até o 

final de junho. Quem perder o prazo, 

está sujeito a receber multa a partir 

de 1º de julho, até regularizar a docu-

mentação.

Em 2017, o licenciamento de qual-

quer tipo de veículo custa R$ 85,24. 

Para receber o documento em casa, 

o cidadão paga R$ 11 a mais pela 

postagem dos Correios. No total, é 

preciso desembolsar R$ 96,24 para 

regularizar o veículo e rodar tran-

quilamente. 

Independentemente do ano de 

fabricação, todo veículo precisa 

ser licenciado anualmente para 

poder circular nas vias públicas, uma 

exigência da legislação federal de 

trânsito. 



5

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.



ATIBAIA 
352 ANOS 

Em comemoração 352 anos de Ati-

baia, a Prefeitura da cidade, por meio da 

Secretaria de Cultura e Eventos, está pre-

parando uma programação diversificada 

e com inúmeros atrativos disponíveis à 

po-pulação até o final de junho.

Será uma festa repleta de alegria e 

diversidade atrativa com uma progra-

mação cultural de shows com artistas 

consagrados em todo o país, muitas 

atrações para todas as idades e estilos 

musicais, festas juninas nos bairros, ativi-

dades e ações, tudo com entrada gratui-

ta ao público.

A semana seguiu com shows do 

Eduardo Costa e Thiaguinho, todos re-

alizados na Arena do Centro de Con-

venções e Eventos “Victor Brecheret”, 

às 21h. Neste sábado, 24, data oficial 

do aniversario de Atibaia, acontecerá o 

show com Titãs, que promete levantar 

a galera com os sucessos curtidos por 

muitas gerações, também às 21h e dia 

25, domingo, às 16h o público receberá 

o teatro musical do Sítio do Picapau 

Amarelo e, às 21h, show de encerra-

mento com Paula Lima.

Durante os quatro dias de festa, 46 

barracas de produtos alimentícios e pra-

ça de alimentação com mesas e cadeiras 

estarão disponíveis à população, das 15h 

às 23h, no Centro de Convenções.

O Fundo Social de Solidariedade de 

Atibaia também terá participação ga-

rantida na festa, com a barraca Arraial do 

Bem. Além disso, a segurança do local 

CAPA

lucas fonseca

será reforçada com a presença da Guarda Civil Municipal e de 100 segu-

ranças particulares por dia.

Fique por dentro de toda programação e acesse o calendário comple-

to através do site da Prefeitura de Atibaia.

Serviço:

Shows – Centro de Convenções

End.: Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, 511, Vila Thaís.



GABRIELA BACELAR

ARRAIAL 
ARTE NA RUA

Um grande arraial, com muita 

dança, música, quadrilhas, shows e 

comidas típicas. Neste sábado (24) 

e domingo (25), das 9 às 21 horas, o 

Bosque Maia recebe o Arraial Arte na 

Rua, evento da Rede Globo que, em 

parceria com a Prefeitura de Guaru-

lhos e a Secretaria de Educação, Cul-

tura, Esporte e Lazer (Secel), promove 

a valorização dessa tradicional festa 

popular.

De acordo com o vice-prefeito e 

secretário, Alexandre Zeitune, a vinda 

do Arraial Arte na Rua para a cidade é 

motivo de grande alegria para todos. 

“Além de participar dessa tradicio-

nal festividade, repleta de música e 

sabores típicos, todos nós teremos a 

oportunidade de prestigiar esse even-

to magnífico que a cidade tem o pra-

zer em receber”, comemorou Zeitune.

Inúmeros pratos típicos, luxuosas 

quadrilhas show e mais de 180 artis-

tas envolvidos dão o tom da diversão 

desse grande Arraial. Para abrilhantar 

ainda mais a festa e dar visibilidade à 

diversidade de artistas locais, o even-

márcio lino

to conta ainda com grupos guaru-

lhenses, como Catira Botas de Ouro, a 

Orquestra Coração da Viola e a dupla 

Vera Bianca & Guaru.

Destaque também para as quadril-

has, como as de bonecos gigantes do 

Vale do Paraíba, de Pernaltas de São 

Paulo e Andy e Angel, campeã paulista 

no concurso de quadrilhas juninas do 

estado de São Paulo. Entre um show e 

outro, muito forró, xote e baião com o 

trio Rafa e os Forrozeiros.

Programação Completa

Sábado – 24 de junho

10h – Vera Bianca e Guaru: música 

raiz

12h – Quadrilha Caipiras Alegres

13h30 – Quadrilha de Pernaltas

14h30 – Catira Botas de Ouro

15h30 – Coco girado Núcleo Aba-

çaí

16h30 – Trio Agrado de Mulher

18h – Carimbó Núcleo Abaçaí

19h – Quadrilha Herança Sudes-

tina

20h20 – Quadrilha Andy & Angel

Todo o dia – Rafa e os Forrozeiros

9h às 21h – Rancho tropeiro com 

comidas típicas

Domingo – 25 de junho

10h – Orquestra Coração da Viola

11h30 – Quadrilha Tia Chalico

12h30 – Quadrilha Porto do Ri-

beira

13h30 – Forró Bela Vista

14h – Quadrilha de Bonecões da 

Mantiqueira

16h – Carimbó Núcleo Abaçaí

17h – Quadrilha Show

18h – Quadrilha de Bonecões da 

Mantiqueira

19h – Quadrilha de Arcos

Todo o dia – Rafa e os Forrozeiros

9h às 21h – Rancho tropeiro com 

comidas típicas

Serviço:

Arraial Arte na Rua

Data: Sábado e domingo - 24 e 25 

de junho

Horário: 9h às 21h

Local: Bosque Maia

Endereço: Av. Paulo Faccini, s/nº - 

Centro – Guarulhos
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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



11
www.folhaopiniao.com.br
Sábado, 24 de junho de 2017

MOSTRA

GAMES 
AND 

POLITICS

A exposição foi concebida pelo ZKM (Centro para 

Cultura e Mídia) em Karlsruhe, na Alemanha, e é um dos 

mais importantes do mundo na investigação da inter-

secção entre arte e tecnologia. Trazer esse conteúdo para 

o CCSP significa colocar à disposição do público parte 

de uma pesquisa reconhecida internacionalmente e que 

inspira artistas, curadores e agentes de cultura. Os jogos 

eletrônicos apresentados nesta exposição dificilmente 

poderiam ser acessados pelo público paulistano de outra 

forma. Sua plataforma oferece acesso a jogos premiados, 

gratuitamente e com equipamentos de qualidade.

Serviço:

Centro Cultural São Paulo, Rua Vergueiro, 1000 (ao 

lado do Metrô Vergueiro)

Terça a sexta, das 10h às 20h, sábados, domingos e 

feriados, das 10h às 18h - Piso Flávio de Carvalho.

Até 28/7

Grátis



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

Proprietário da Padaria Portuguesa, 
um dos pontos comerciais mais tradi-
cionais da cidade, Ivan Neves Filho, 
o Dinho, acredita que o turismo é a 
chave mestra para o desenvolvimento 
do município. Nascido e criado na 
cidade, deu os primeiros passos com 
o pai, do qual herdou não apenas a 
padaria, mas um local de reunião de 
amigos e famílias.

Quando inicia sua história em 

Mairiporã?

Nasci e cresci em Mairiporã, 

mas acredito que minha história 

começou quando me tornei com-

erciante, herdei do meu pai o ofício 

e a padaria, assim aprendi a viver 

mais a cidade, me aprofundei mais 

com maior envolvimento.  Outro 

fator importante são as reuniões que 

ocorrem aqui – às segundas-feiras, 

conhecidas como Clube do Bolinha 

–, de amigos e famílias é o que mais 

me deixa satisfeito.

Ponto de paz

Um lugar que gosto muito e me sin-

to em paz é o Pico do Olho d’Água. 

Acho um lugar maravilhoso.

Comer e beber

Gosto muito de frequentar o 

restaurante do Prosa, pois além do 

ambiente ser gostoso, tem uma 

culinária da roça excelente e uma 

vista encantadora para a represa 

Paiva Castro.

O que está plantado?

Sem dúvidas o turismo. Além de 

revigorar o comércio local, é algo 

que precisava ser desenvolvido em 

Mairiporã. Deus foi muito bom com 

a cidade, basta a população cuidar 

e ajudar. Já está mudando, percebe-

mos isso, mas ainda é necessário fa-

zer mais ações de quem é da cidade 

para tornar o local mais atraente a 

quem deseja relaxar e encontrar um 

local tranqüilo e aconchegante.

Qual o próximo passo?

Acredito que continuar investindo 

do turismo. Nossa cidade tem um 

potencial enorme e precisamos tor-

na-la cada vez mais atrativa a quem 

é de fora. Sei que um dia seremos 

um ponto de parada obrigatória pra 

quem sai do caos de São Paulo e 

alguns quilômetros depois da encon-

tra lazer, boa comida e sossego.
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CINEMA

Você sabia que algumas pessoas fi-

cam excitadas sexualmente ao ver alguém 

dormindo? Que outros só chegam ao or-

gasmo se o parceiro estiver chorando? 

Sabia que é possível se excitar apenas 

esfregando um tecido, e que algumas 

pessoas precisam simular estupros para 

terem prazer? Já ouviu falar em práticas 

sexuais envolvendo plantas, estátuas, bi-

chos de pelúcia? Uma parte considerável 

da comédia espanhola Kiki – Os Segredos 

do Desejo fornece um catálogo de feti-

ches alternativos àqueles mais difundidos, 

como o voyeurismo, o sexo grupal e o sa-

domasoquismo.

Estes prazeres pouco habituais são 

apresentados em esquetes separadas, 

interpretadas por pessoas jovens, belas, 

brancas e de classe média em Madri. A 

estrutura é convencional: apresentando 

as histórias em paralelo, o filme faz com 

que todas as tramas introduzam o mes-

mo problema no início (uma pessoa não 

consegue realizar os seus desejos), com 

um desenvolvimento simultâneo (todas 

levam suas práticas ao limite, arriscando 

seus relacionamentos amorosos) e um 

mesmo desfecho, otimista e coincidente. 

O discurso é unívoco: pode ser difícil mani-

festar fetiches minoritários, mas todo de-

sejo vale a pena contanto que exista amor.

 A intenção é louvável e supostamente 

progressista, mas não deixa de incomodar 

por sua ingenuidade. Em nome do lema 

“paz e amor”, a comédia de Paco León 

permite que os personagens cometam 

atos execráveis, como o estupro conjugal 

e maus-tratos a animais. Essas cenas são 

filmadas com as mesmas cores pastéis e 

ritmo divertido dos demais momentos. 

No final, todos são desculpados porque 

agiram em nome do amor, já que os fins 

aparentemente justificam os meios. Em 

nome do prazer individual, sucessivas 

demonstrações de manipulação e abuso 

são toleradas no relacionamento. Kiki – Os 

Segredos do Desejo é um filme dos nossos 

tempos pós-modernos, no qual o prazer 

do indivíduo encontra-se acima do inte-

resse do casal.

Para um filme abordando sexo como 

tema principal, a direção é bastante casta. 

Metáforas visuais – frutas fálicas, pêssegos 

representando vaginas, picolés respingan-

do à altura da virilha – se encarregam do 

aspecto lúdico. No entanto, consequências 

realistas da prática sexual (as angústias dos 

personagens antes e depois do ato, as dú-

vidas, o medo) estão ausentes: a complexi-

dade psicológica é eliminada em prol de 

uma abordagem solar, meio pueril, na qual 

cada tipo em cena existe acima de tudo 

para ilustrar um fetiche. Neste sentido, as 

boas atuações de Ana Katz, Natalia de Mo-

KIKI
lina e Belén Cuesta são pouco aproveita-

das, já que as personagens nunca ultrapas-

sam seu caráter funcional dentro da trama.

 Como comédia, o resultado diverte, 

porém o humor buscado é aquele do in-

cômodo: são filmadas com grande estra-

nheza as cenas em que Paco (o próprio di-

retor, Paco León) aceita que outro homem 

urine em seu peito, ou quando Alexandra 

(Alexandra Jiménez) tem um orgasmo soli-

tário na estação de metrô, após esfregar o 

colarinho da camisa de um anônimo no 

vagão. Embora afirme que toda forma de 

prazer é aceitável, Kiki não deixa de trans-

parecer o deboche por práticas incomuns. 

Existe pouca adesão com os personagens: 

rimos por sermos tão diferentes deles. En-

tre tolerância ao estupro e desprezo por 

fetiches, o resultado revela um evidente 

conflito ideológico. Tudo isso em nome do 

imperativo da leveza e do final feliz.
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BRUNO CARMELO

divulgação
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.HORÓSCOPO

ÁRIES -  21.mar a 20.abr
Você se articula para trabalhos que venham a 
ser lucrativos. Você consegue extrair melhores 
resultados do que faz. As relações de trabalho 
estão muito favorecidas.

TOURO - 21.abr a 20.mai
Não tenha medo de novas ideias e de fazer 
escolhas que lhe são incomuns. Há espaço 
para renovação. A vida continua a lhe pedir 
que se renove.

GÊMEOS - 21.mai a 20.jun
Sua mente observa melhor os subterrâneos 
do mundo. Você percebe o que não está 
revelado e pode agir com eficiência diante 
de situações que poderiam ser até perigosas.

CÂNCER - 21.jun a 21.jul
Os verdadeiros amigos se revelam com clareza. O 
contato próximo com as pessoas traz à luz o que 
há entre vocês. Relações que têm algo escondido 
se revelarão.

LEÃO - 22.jul a 22.ago
Não adianta avançar se você deixou alguém 
querido para traz. A viagem da vida não se faz 
abandonando o principal pelo caminho. No 
trabalho, tenha foco.

VIRGEM - 23.ago a 22.set
Os ideais e valores que você cultiva ganham for-
ça. Seu poder de idealização e de concentração 
mental está forte. Aponte para algo legal que 
queira realizar.

LIBRA -  23.set a 22.out
Momento de integração com as pessoas queri-
das e de organização de seus sentimentos mais 
profundos. Você se assenta sobre bases sólidas. 
Um dia de relativa paz interior.

ESCORPIÃO - 23.out a 21.nov
Você encontra facilidade para se comunicar com 
as pessoas, inclusive sobre assuntos pessoais, 
delicados e profundos. Os sentimentos amorosos 
podem ser reconsiderados.

SAGITÁRIO - 22.nov a 21.dez
Você resolve questões de trabalho, dinheiro 
ou de seu conforto pessoal. Um melhor uso de 
seus bens e recursos é favorecido. Dia para fazer 
muitas coisas.

CAPRICÓRNIO - 22.dez a 20.jan
Momento de ser objetivo e franco nas questões 
amorosas. Uma nova face de seus sentimentos 
pode se mostrar ao mundo. Reorganize a rotina 
mais a seu favor.

AQUÁRIO - 21.jan a 19.fev
Os mistérios insondáveis de sua interioridade 
são trazidos à luz clara da razão e do intelecto. 
Segredos do passado se revelam. Coloque 
nova ordem em seu lar.

PEIXES - 20.fev a 20.mar
As amizades e relações próximas estão favorecidas, 
desde que você se disponha a situações novas e 
inusitadas. Atue com liberdade em relação aos seus 
próprios hábitos.

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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SESC BELENZINHO
Contação de Histórias

24.jun - Histórias acumulativas

As histórias desse espetáculo são 

adaptações de três livros: “O domador 

de monstros”, de Ana Maria Macha-

do, fala sobre um menino que está 

tentando dormir, mas vê refletido na 

parede do seu quarto a sombra de ár-

vores, que se parecem monstros cada 

vez mais feios; “A casa sonolenta”, de 

Audrey Wood, uma casa onde todos 

viviam dormindo, até que uma pulga 

chega para acordar todos os mora-

dores; e “E o dente ainda doía”, de Ana 

Terra, em que um jacaré aceita a ajuda 

de muitos animais da floresta para re-

solver a sua dor de dente.

25.jun - Histórias da Roça

Ao som da cantiga “Capelinha de 

melão”, o público é convidado a se-

guir viagem pelos contos populares 

da roça. Após um sonoro trava-lín-

gua, a divertida história “O macaco e 

a velha” é retirada da “Mala Invisível”, 

em que um esperto macaco tenta se 

livrar da armadilha que ele próprio se 

envolveu. Em seguida, “Como Pedro 

Malasartes vendeu um passarinho” e 

“Sopa de pedra” ilustram as peripécias 

desse conhecido personagem portu-

guês do campo. Para encerrar nossa 

viagem pelos contos folclóricos, uma 

“Mala Tecido” se transforma em biom-

bo onde é narrada a história “A língua 

do boi”, comum a várias cidades do 

Brasil e com diferentes versões.

O espetáculo acontece neste sába-

do e domingo, dias 24 e 25 de junho, 

as 16h.

Entrada e gratuita.

Serviço: Sesc Belenzinho

Endereço: R. Padre Adelino, 1000 - 

Belenzinho, São Paulo – SP.

FERNANDA RAMOS
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 SINFÔNICA DE ISTAMBUL
 A Orquestra Sinfônica Estatal de 

Istambul se apresentou na elegan-

te Sala São Paulo como uma das 

grandes atrações da série de con-

certos do Mozarteum Brasileiro em 

2017. Com 190 anos de existência foi 

criada durante o período Otomano 

pelo italiano Giuseppe Donizetti. 

Possui uma longa e atraente história 

por caracterizar um repertório diver-

sificado. 

 A regência esteve a cargo do 

prestigiado maestro Milan Turkovic, 

Impecável, com inconfundível ges-

tual, sóbrio na condução do grupo 

de solistas o maestro austro-croata 

é o diretor musical há 20 anos da Or-

questra cativando a plateia.

Na abertura do programa ouvimos 

a peça musical Telli Turnah Suíte do 

compositor turco Nevit Kodalli (1924-

2009) abordando música de ritmos 

orientais com usos de instrumentos 

de percussão em danças folclóricas 

de motivos populares, encantadores 

por suas harmonias.

O grande destaque da noite foi o 

russo Vadin Repin que acompanhou 

a Orquestra com seu violino Stradi-

varius “Rode” de 1733. Nascido em 

1971 na Sibéria, Repin começou sua 

carreira aos 14 anos de idade, mas 

aos 11 anos de idade foi solista do 

famoso Concerto para Violino e Or-

questra, D-Minor Op. 47 de autoria 

de Jean Sibelius.  Dele conhecemos 

a frase do célebre violinista Yehudi 

Menuhin “é simplesmente o melhor e 

mais perfeito violinista que já tive a 

oportunidade de ouvir”.

Na segunda exibição foi apresen-

tado o Concerto para Violino e Or-

questra em Ré Menor, Op. 47 de Jean 

Sibelius (1865-1957) 

A execução de Vadin Repin que 

deslumbrou a plateia demonstrou 

uma execução rítmica-melódico de 

excepcional brilho. Há momentos 

múltiplos e oscilantes de uma bela 

configuração de acentos rítmicos. O 

violinista soube tocar com versati-

lidade passagens musicais ao violino 

que deixaram transparecer a virtuo-

sidade de sua inegável técnica. Com 

forte empatia com o público este 

não deixou de regatear longos aplau-

sos. No primeiro movimento Allegro 

Moderato após breve introdução sen-

timos nas nostálgicas notas musicais 

o clima das frias paisagens da Finlân-

dia; no segundo movimento Adágio 

di Molto plasma com grande nobreza 

as qualidades da música de Sibelius, 

ao final Allegro, ma non tanto um 

sublime momento desse que é con-

siderada a mais bela obra de Sibelius.

Ao final a obra musical de Anto-

nin Dvorak (1841-1904) mostrou-se 

de nível realmente alto. O sucesso 

extraordinário de Dvorak é atribuído 

ao emprego sábio do encantador fol-

clórico musical tcheco. Sua música 

mais famosa é a 5ª Sinfonia “The New 

World” que é continuamente executa-

da por grandes Orquestras.

A Sinfonia nº 7 em Ré Menor, Op. 

70 é música absoluta, uma inspiração 

literária, de um grande artista que 

obedece a inspiração do momento. 

Uma música intensamente popular, 

que conquistou fama internacional 

como eminente musicólogo. Ouvindo 

sua composição a melodia em movi-

mentos lentos se mostram incompara-

velmente encantadores. Notam-se na 

peça elementos folclóricos de maneira 

rapsódia sem se preocupar muito com 

as regras acadêmicas de construção e 

estruturas rígidas. Foi um momento 

supremo ouvir esta bela Sinfonia den-

tro do programa da noite.

   Ao final ouviram-se retumbantes 

aplausos e ovações dirigidas à Or-

questra pelo magnifico desempenho 

artístico, culminando com pedido de 

bis, ouvindo-se uma passagem de 

Mozart.

 

 Serviço:

Orquestra Sinfônica Estatal de Is-

tambul

Concerto realizado na Sala São 

Paulo sob auspícios do Mozarteum 

Brasileiro.

Prettty Angel, Soprano & Javier Ca-

marena, tenor

Angel Rodrigues, Piano

Próximo Concerto: 8 e 9 de agosto às 

21 horas na Sala São Paulo

Avaliação: Excelente

TARCÍLIO DE SOUZA BARROS

divulgação



O Rodoanel Norte terá 44 km 

de extensão e interligará os trechos 

Oeste e Leste. Tem início na confluên-

cia com a Avenida Raimundo Pereira 

Magalhães, antiga estrada Campi-

nas/São Paulo (SP-332), e termina na 

intersecção com a rodovia Presidente 

Dutra (BR-116). O trecho prevê aces-

so à rodovia Fernão Dias (BR-381), 

além de uma ligação exclusiva de 3,6 

km para o Aeroporto Internacional 

de Guarulhos.

Com a abertura ao trânsito pre-

vista para março de 2018, o tráfego 

de passagem, sobretudo o de camin-

hões, será distribuído e desviado para 

o entorno da Região Metropolitana 

de São Paulo, melhorando o fluxo 

nas marginais e, consequentemente, 

o trânsito dos veículos de transporte 

coletivo. Estima-se redução de 23% 

do VDM (volume diário médio) de 

caminhões na Marginal Tietê, o que 

representa uma diminuição de 18,3 

mil caminhões por dia após a con-

clusão da obra.

A implantação do Rodoanel Norte 

também inclui a realização das obras 

de terraplenagem de cerca de 8,2 

quilômetros do futuro Trecho Norte 

do Anel Ferroviário Metropolitano. 

O  Ferroanel Norte será um ramal fer-

roviário com 52 quilômetros de ex-

tensão, interligando as estações de 

Manoel Feio, em Itaquaquecetuba, 

e Perus, em São Paulo, e permitirá 

que os trens de carga que hoje com-

partilham os mesmos trilhos com os 

trens da Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos (CPTM) possam ser 

desviados, evitando o conflito entre 

cargas e passageiros.

O Rodoanel Norte, que completa 

a maior obra viária do país, tem sete 

túneis duplos que estão entre os mais 

avançados do mundo por comporta-

rem até quatro faixas de rolamento 

por sentido. Ao todo, são 5,92 quilô-

metros de túneis duplos em cada 

sentido. O Túnel 101 tem 1,07 quilô-

metro; Túnel 201: 270 metros; Tú-

nel 202: 700 metros; Túnel 302: 1,09 

quilômetro; Túnel 401: 210 metros; e 

o Túnel 501: 890 metros. O traçado 

também inclui 114 Obras de Arte 

Especiais – pontes e viadutos, totali-

zando 12,7 quilômetros.

TÁ QUASE...

GABRIELA BACELAR

www.folhaopiniao.com.br
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TRECHO NORTE DO RODOANEL DEVE 
SER ENTREGUE EM MARÇO DE 2018

eduardo saraiva



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
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