
Sexta-feira, 
24 de março de 2017

CINEMA
T2 Trainspotting, estreia 
no Reserva Cultural

FEIRA NOTURNA
População, comerciantes, 
feirantes e suas opiniões 

CHECK IN
Entrevista com o presidente
da OAB, Miguel Nagib Moussa

MAIRIPORÃ
128 ANOS

Bento Oliveira Nascimento, prefeito de Mairiporã no período de 1948 a 1955, 
acompanhado de sua esposa Ilídia Pereira da Silva. Bento foi o responsável 
pela lei que permitiu a mudança de nome da cidade de Juqueri para Mairiporã
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“Frida e eu”

Após passar por diversos países e cidades, 

inclusive Rio de Janeiro, chegou à vez de 

São Paulo.  

Trazida ao Brasil pela produtora Ba-

curi Cultural, com curadoria de Deidré 

Guevara, é patrocinada pela Brasilprev 

e co-realizada pela Unibes Cultural.  A 

exposição Frida Khalo conta uma história 

que segue das dores ao amor, “Frida e 

Eu” faz com que os visitantes entrem em 

contato com a obra e a vida pessoal da pin-

tora. Através de seus auto-retratos Kahlo 

valorizava cores e a cultura de seu país, 

coisa que poucos faziam.

A exposição entrou em cartaz dia 11 de 

março e segue até o dia 30 de junho e está 

aberta ao público de segunda a sábado das 

10h30 ás 19h30, sendo que de segunda-fei-

ra a entrada é gratuita, porém é necessário 

realizar a reserva do ingresso previamente 

pelo site do Ingresso Rapido 

Já de terça a sexta, o ingresso é R$24,00 

(inteira) e R$12,00 (meia) e de sábado 

o valor fica R$30,00 a inteira e R$15,00 

meia.

Lembrando que crianças a partir dos três 

anos e estudantes de qualquer idade, pes-

soas com mais de 60 anos e professores da 

rede pública, municipal e estadual, pagam 

meia-entrada, mediante apresentação de 

documento comprobatório e documento 

com foto. 

“Frida e Eu” esta localizada na Unibes Cul-

tural, Rua Oscar Freire, 2.500, ao lado da 

estação Sumaré do metrô (linha verde).  

Serviço de reserva: www.ingressorapido.

com.br.

Estacionamentos conveniados: Rua Oscar 

Freire, 2.617 | Rua Amália de Noronha, 

127.

Folha Opinião Comunicação, Eventos e Jornalismo Ltda 

Rua Olavo Bilac, 347, Vila Nova, Mairiporã – CEP: 07600-000

Redação e publicidade: 

4419-3902 / 99529-2619        / redacao@folhaopiniao.com.br / comercial@folhaopiniao.com.br

Reportagem: Gabriela Bacelar Editoração eletrônica: Beatriz Campos

Colaboradores: Kalinka Kaminski, Marcelo Tavares, Alberto Valle e Tarcílio de Souza Barrros.Editor: Maurício Araújo

CITAÇÃO
“Escreva algo que vale a pena ler ou faça algo que valha 
a pena ser escrito”
Benjamin Franklin - Jornalista e cientista.

NOTAS
Quanto mais digital, melhor 
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Atualmente as empresas já não têm escolha entre ingressar ou 
não para o modelo de negócio digital. Além de reinventar, é ne-
cessário mudar a forma de administrar, pois o mundo digital exige 
rapidez e uma atenção diferente.

Com a convergência das mídias e o uso correto de plataformas 
digitais, é possível aumentar a sua capacidade de alcance fazendo 
com que o negócio deixe de ter apenas reconhecimento local, pois 
as informações passarão a ser vistas de maneira ágil e instantânea, 
fazendo com que se tenha acesso à análise de resultados em tempo 
real. 

O monitoramento das redes é um meio digital de bastante rele-
vância, pois todo questionamento tem que ser respondido o mais 
breve possível, dado que o cliente pode aceitar seu produto, como 
também ignorar, trazendo uma imagem negativa ao seu negócio.

Mas ainda sim, ajuda a empresa a obter mais clientes, uma vez 
que, pelas redes sociais se traça um público-alvo determinando o 
que lhe agrada ou não. 

É inquestionável que a inovação tecnológica provoca uma re-
volução socioeconômica com alta velocidade, trazendo transforma-
ções complexas. É importante lembrar que sua equipe, colabora-
dores e parceiros são fundamentais para a busca destes resultados, 
afinal nada se constrói sozinho.



4
www.folhaopiniao.com.br

Sexta-feira, 24  de março de 2017

Fique atento...
Estágio
A prefeitura de Mairiporã abriu 
vagas para diversas áreas de 
estágio de nível médio, técnico 
e superior, através do Centro 
de Integração Empresa-Escola 
os candidatos devem realizar 
uma prova para o cargo.
No total são 100 vagas para 
o ensino médio, 5 para téc-
nico (Informática) e 122 para 
ensino superior, sendo 5 vagas 
para administração, 1 arquite-
tura e urbanismo, 1 bibliote-
comia, 1 ciências contábeis, 
5 direito, 10  educação física, 
2 enfermagem,  1 engenharia 
ambiental, 2 engenharia civil, 
1 para farmácia, 2 medicina 
veterinária, 3 nutrição, 2 
odontologia, 50 pedagogia, 20 
psicologia, 10 serviço social, 5 
tecnologia da informação e 1 
tecnologia ambiental.
Os currículos devem ser en-
viados até dia 31 de março as 
17h para o e-mail guarulhos@
cieesp.org.br com o assunto 
“Processo Seletivo Prefeitura 
de Mairiporã” constando no 
currículo, RG, curso, ano ou 
semestre. Todas as inscrições 
realizadas após o prazo não 
serão realizadas.
A remuneração é de R$ 349,80 
para ensino médio, R$ 385,00 
para ensino técnico e R$ 
445,20 para nível superior e 
também receberá vale trans-
porte.
Maiores informações através 
do www.ciee.org.br.



5

Na segunda-feira, 27 de 
março Mairiporã completa 128 
anos e as comemorações prati-
camente se concentram na área 
do parque linear.

Sábado 25/3
Apresentação da Banda Mar-

cial Tia Emília 
Local: Parque Linear a partir 

das 14h.
II Torneio de Skate – Pump 

Park
Local: Parque Linear a partir 

das 13h
II Mairiporã Zumba Fest

Local: Parque Linear a partir 
das 14h30

Jogos dos Veteranos de Terra 
Preta

Local: Campo Colinas a partir 
das 15h.

Domingo, 26
Corre Mairipa
Saída: Esporte Clube Mairi-

porã largada às 9h
Clínica do Voleibol 
Local: Esporte Clube Mairi-

porã a partir das 9h

Atividades no Parque Linear:
Apresentação de capoeira, 

recreação com as crianças e 
alongamento

A partir das 11h
Jet Boia 
Saída na Prainha a partir das 

14h
Segunda, 27
Reinauguração do Projeto 

Navega
Local: Clube de Campo Mai-

riporã a partir das 9h
Também será realizada a feira 

especial de aniversário no Espa-
ço de Eventos Paulo Amauri Ser-
ralvo na Estrada do Rio Acima, a 
partir das 12h até as 22h30.

PROGRAMAÇÃO 
DO ANIVERSÁRIO 



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.

É DIA DE FEIRA



7

Criada através de decreto 
municipal em novembro de 
2016, a feira noturna, que acon-
tece às quintas no espaço de 
eventos Paulo Amaury Serralvo, 
divide opiniões entre popula-
ção, feirantes e comércio local.

Na feira, o visitante encon-
tra barracas de peixes, frutas, 
legumes e verduras, além de 
opções na praça de alimentação 
como tapiocas, crepes, churros, 
lanches, pernil, pastel, yakisso-
ba, paella, costela, batata suíça, 
temaki e sushi. Há também a-
trações musicais e barracas de 
artesanato.

Para Michael Macedo, um 
dos empreendedores e coor-
denador voluntário do evento, 
hoje Mairiporã ganhou de-
staque turístico em todo o Es-
tado pela feira noturna. “Já são 

400 pessoas que trabalham to-
das as quintas-feiras no evento. 
Outro ponto, a família mairipo-
ranense tem semanalmente la-
zer e diversão com nossa feira”, 
comentou.

O vereador Valdeci Fernandes, 
um dos idealizadores daquele 
encontro de compradores e 
vendedores, está satisfeito com 
o resultado. “Estou muito feliz, 
pois a população faz questão de 
agradecer e elogiar a feira”, disse.

Já a Associação Comercial e 
Empresarial tem um posiciona-

mento totalmente contrário ao 
funcionamento da feira noturna. 
“Não dá. Tudo aconteceu sob a 
coordenação do vereador Valde-
ci sem o comércio local ter sido 
chamado para pelo menos dis-
cutir o assunto. Será que as pes-
soas não conseguem perceber 
que a redução do movimento 
no comércio diminui também a 
arrecadação de ISS para o mu-
nicípio?”, questionou o presi-
dente da entidade, Kheyder 
Loyola.

Parte dos comerciantes se 

ESPECIAL

GABRIELA BACELAR

www.folhaopiniao.com.br
Sexta-feira, 24 de março de 2017

É DIA DE FEIRA
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ESPECIAL
mantém firme e inflexível quanto aos prejuízos 
que a feira trouxe. “Nós, donos de bares, restau-
rantes e pizzarias, tínhamos as quintas-feiras 
com bom movimento e também como início do 
final de semana. Agora, praticamente, sobrou 
apenas sextas e sábados. Mas não queremos ape-
nas apontar o problema, mas também indicar 
uma possível solução, que seria mudar o dia da 
feira para segunda, terça, ou quarta”, comentou 
o dono de uma pizzaria que compõem um grupo 
de comerciantes contrários ao evento. 

A dona de casa Meire da Conceição Reis, mora-
dora do bairro vila Machado, lembra, no entanto, 
que será preciso mais investimentos em seguran-
ça e iluminação. “A feira noturna gera a necessi-
dade de um reforço na iluminação. É necessário 
um visual bom para poder selecionar as frutas, le-
gumes e verduras. Há também o esforço de garan-
tir a segurança, pois, normalmente, você já precisa 

de segurança em uma feira diurna. Na noturna, isso 
cresce. Outra coisa, não dá pra usar aquele banheiro 
químico. É muito sujo”, lembrou Meire.

Já o advogado Tadeu Sanches, do bairro Cidade 
Jardim, acha que é um sucesso. “Percebi algumas 
dificuldades relacionadas ao trânsito e carência de 
vagas para estacionar. Fora isso está muito bom, 
pois a população participa ativamente todas as se-
manas”, comentou.

Para o empresário José Ferraz Ferreira Júnior, 
morador do jardim Carpi, a situação está pratica-
mente fora de controle. “Inicialmente a ideia foi 
muito boa, mas hoje dá impressão que se perdeu 
o controle. Não há condições de andar. Já não tem 
tanta qualidade nos produtos. Enfim, acabou o 
glamour. Uma pena”, desabafou Ferreira.

Segundo a prefeitura existe fiscalização se-
manalmente e a liberação de novas licenças para 
barracas atuarem na feira noturna estão suspensas. 

Na próxima 
segunda, dia 27, a 
feira funcionará 
das 12h às 22h30



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
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GOURMET
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  Ingredientes
 bacon picado a gosto
 queijo ralado a gosto
 3 ovos
 sal
 pimenta
 macarrão de sua escolha (espague-
te, fusili,etc.)
 creme de leite se quiser dar um 
toque diferente à receita
  
  Preparo 
 Frite bem o bacon, até ficar cro-
cante (pode-se adicionar salame 
picado),
 coloque o macarrão para cozinhar 
em água e salno refratário onde 
será    servido o macarrão, bata bem
os ovos com um garfo

Ingredientes

CREME BRANCO:
1 lata de leite condensado
800 ml de leite
200 g de coco ralado
1 e 1/2 colher (sopa) de amido de 
milho
1 pitada de sal

COBERTURA:
1 lata de creme de leite
12 colheres (sopa) de achocolatado

Preparo

CREME BRANCO:
Em uma panela, misture todos ingre-
dientes e leve ao fogo até formar um 
creme homogêneo.
Despeje o creme em uma travessa ou 
em porções individuais e reserve.

COBERTURA:
Em um recipiente, misture bem o 
creme de leite e o achocolatado sem 
levar ao fogo.
Despeje a mistura por cima do creme 
branco e leva à geladeira.
Sirva gelado.

PRESTÍGIO 
GELADO

GOURMET

MACARRÃO À 
CARBONARA

  Tempere com sal e pimenta a gos-
to, e junte o queijo ralado, também 
a   gosto.Quando o macarrão estiver 
pronto, escorra e coloque sobre a 
mistura de ovos, misture bem. 
Com o calor da massa cozinha os 
ovos.
Coloque o bacon, ainda quente, 
sobre o macarrão e sirva
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SABORES DA 
CULINÁRIA JAPONESA

O jornalista só queria almoçar e foi 

ao Restaurante Sushi Garden sito na 

cidade de Mairiporã. Ao adentrar o 

recinto observou um gracioso jardim 

japonês no estilo bonsai que na 

entrada cativa os comensais por sua 

estética florida.

   Abre a porta uma simpática 

atendente que nos dá boas vindas. 

Adentramos o salão onde mesas 

de cor escura, bojos de meia luz 

iluminam o ambiente dando uma 

caraterística do estilo japonês pelo 

sombreamento,aliás esse conceito 

de sombras é muito bem descrito 

pelo poeta e escritor Mishima nas-

cido em Fukuoka narrando que nas 

construções dos templos budistas e 

shintoistas os construtores no Japão 

medieval optavam pelo predomínio 

das sombras sobre a luz nos beirais, 

capitéis, nas colunas mergulhadas 

no escuro, propiciando interioriza-

ção espiritual.

   Sentados à mesa veio ao nosso 

encontro para saudar Edvaldo de 

Souza na criação e direção da casa 

há oito anos. Mostrou-se acolhedor, 

franco e prestativo na recepção à 

nossa reportagem.

   Perguntado como decidiu montar 

uma casa desse porte na cidade de 

Mairiporã, Edvaldo disse que decidiu 

criar o restaurante nos moldes de 

um autêntico clima da culinária 

tradicional japonesa. Aprendeu que 

na área gastronômica o cliente con-

TARCÍLIO DE SOUZA BARROS fia no bom atendimento, higiene e 

nos produtos de primeira linha para 

produzir bons pratos de alimenta-

ção.

    Com base nessa filosofia alimentar 

Edvaldo concentrou-se na prepa-

ração de pratos selecionados com 

o que há de melhor no mercado. 

Contratou profissionais de gabarito 

para sua cozinha que exercem seu 

“metier” com esmero e criatividade 

com nuances e sabores específicos 

para cada prato composto que vem 

à mesa.

   Perguntado pela reportagem qual 

o prato principal de seu restaurante 

e Edvaldo de Souza sorridente disse 

que o prato principal é àquele que 

satisfaz o cliente.

   Sentamos à mesa e fomos ao cardá-

pio. Chegou o garçom com úmida 

Hanshi Boro toalhinha quente para 

higienização das mãos. A brigada 

de serviço composta de jovens de 

ambos sexos, trazem nos homens um 

Hatimaki (faixa branca na cabeça), 

e nas mulheres o Hapo (avental) 

este com um corte nos ombros para 

facilitar a respiração corporal .São 

atenciosos e diligentes, evitando 

distúrbios ao cliente.

    Chegou à mesa um prato de 

Temaki contendo atum com rúcula, 

e pequeninos cortes de tomates fres-

cos. Reputamos na análise conven-

cional. Seguiu o Bunto que consiste 

numa combinação de valores nutri-

tivos compostos de peixes, legumes, 

frutos do mar, e cortes especiais, 

veio em travessa de porcelana em 

grandes porções. Mostrou-se com 

sabores intrínsecos à culinária 

japonesa. Ao paladar os produtos se 

mostraram frescos, e saudáveis.

   Chegou-se a sobremesa com uma 

taça de sorvete de yogurt coberto 

com pedaços de frutas, e geleia de 

framboesa, sem maiores expectativas.

   Concluímos que a refeição se 

mostrou compatível à total satisfa-

ção, mesmo porque só queríamos 

almoçar.
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HORÓSCOPO

ÁRIES -  21.mar a 20.abr
As pequenas mudanças na vida profissional 
exigem aceitação e adaptabilidade. As coisas 
não vão como você imaginava. Procure ajustar 
bem as parcerias.

TOURO - 21.abr a 20.mai
Sua visão a respeito da vida e de si mesmo deve 
estar mudando. Inclusive para dar lugar a um 
novo espírito e uma forma mais livre de pensar 
e sentir.

GÊMEOS - 21.mai a 20.jun
Você poderá deixar de centrar tanto seus rela-
cionamentos no resultado deles. Viver a própria 
relação, e não apenas seus benefícios. Tenha 
boa vontade para com os outros.

CÂNCER - 21.jun a 21.jul
Uma relação afetiva não se equilibra com foco 
excessivo em apenas um lado. Seus sentimentos 
e desejos precisam estar mais presentes para 
haver equilíbrio.

LEÃO - 22.jul a 22.ago
Acertar os detalhes práticos no trabalho e 
afazeres exigirá capacidade de acomodação e 
adaptação. Faça o que lhe por pedido ou exigido. 
Isso não costuma ser fácil para você.

VIRGEM - 23.ago a 22.set
Os sentimentos amorosos se intensificam e for-
talecem. Não por isso podem ser afirmados com 
todas as letras. É preciso se ajustar às emoções 
e sentimentos da pessoa amada.

LIBRA -  23.set a 22.out
A ambientação certa para o convívio com os fa-
miliares é muito importante. Você não conseguirá 
que as situações sejam exatamente como você 
quer. Procure preservar a harmonia.

ESCORPIÃO - 23.out a 21.nov
Ao conversar com as pessoas, perceberá o quanto 
há de arestas a serem aparadas. Aproximar-se 
do outro exige ser mais tolerante do que você 
tende a ser.

SAGITÁRIO - 22.nov a 21.dez
Você terá receio de perder algo seu ou perder o 
controle sobre aquilo que já lhe pertence. Veja 
como se equilibrar diante desse receio. Não vale 
a pena se deixar perturbar demais.

CAPRICÓRNIO - 22.dez a 20.jan
Possível tensão interior devido a ajustes que as 
relações humanas exigem. Você fará bem em 
abandonar velhos padrões de comportamento.

AQUÁRIO - 21.jan a 19.fev
Velhos modelos emocionais, que atuam contra 
você mesmo, precisam ser abandonados de vez. 
A hora é oportuna para isso. O momento é para 
deixar o passado no próprio passado.

PEIXES - 20.fev a 20.mar
A vida social está agitada e é preciso fazer novas 
escolhas diante dos amigos. Um novo padrão de 
comportamento na vida afetiva e social poderá 
nascer.

A Lua transita pelo signo de Capri-
córnio, formando conjunção com Plutão 
e quadratura com Urano e Júpiter. Esta 
configuração afeta nossa confiança e o 
controle sobre o que vivemos e experi-

mentamos. Mas afeta também o equilíbrio 
dos relacionamentos, que já anda mesmo 
instável. Um dia para passar por pequenas 
perturbações com equilíbrio e sobriedade.

CRUZADAS

www.folhaopiniao.com.br

Fonte: G. Queiroz
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Quando iniciou sua história 
em Mairiporã?
Nasci e fui criado aqui em 
Mairiporã. Em 1982 fui eleito 
vereador da cidade, quando fui 
reeleito, permanecina legislação 
até 1992.
Em 1987 fui eleito presidente da 
câmara Municipal e permaneci 
durante dois mandatos.
Tornei-me vice-presidente da 
OAB em 2001 e em 2006 recebi 
a presidência e fui reeleito 
para o 4° mandato consecutivo 
(2006/2018).

Ponto de paz
Mairiporã é um lugar repleto de 
pontos onde se encontra a paz, 
temos montanhas maravilhosas 
e a represa é um bom exemplo.

Comer e beber
Um bom lugar que eu indico é 
o Simbad, onde encontramos 
pratos árabes e o restaurante 
Mazinho’s.

O que está plantado?
Sua beleza natural faz com que 
a cidade tenha a tendência de 
ser estância turística e, claro, 
a OAB Mairiporã que atende 
diariamente munícipes e en-
tidades representativas como 
associações e outras, que não 
tiveram atendimentos junto aos 
departamentos dos poderes 
constituídos, tais como, legisla-
tivo, executivo e judiciário, da 
assistência judiciária e ao direito 
do consumidor, através das 

comissões na Casa do Advogado.

Qual o próximo passo?
A cidade precisa melhorar em 
sua estrutura, precisa construir 
viadutos e pontes, melhorar 
as vias, Mairiporã necessita de 
mais policiamento e segurança, 
talvez até mesmo abrir uma 
delegacia da mulher.
O povo precisa se politizar 
e cobrar os seus direitos. A 
sociedade de Mairiporã precisa 
buscar sua cidadania. 

GABRIELA BACELAR

Dr. Miguel Nagib, advogado há 
33 anos e presidente da OAB 
de Mairiporã, acredita que 
todo cidadão deve procurar e 
buscar seus direitos.

Bufê do Simbad, 
que fica no 
número 526 da 
avenida Tabelião 
Passarela
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CINEMA

Quando comparado com tantos 

filmes cult que ganham sequências 

e refilmagens em Hollywood, T2 

Trainspotting possui algumas vanta-

gens: primeiro, ele chega aos cinemas 

21 anos depois do original, ou seja, 

o projeto não foi impulsionado pelo 

timing comercial. Segundo, a sequên-

cia é baseada num livro realmente 

previsto para continuar a história dos 

jovens drogados dos anos 1990, com 

uma longa passagem do tempo que se 

adequa às duas décadas separando as 

produções. Terceiro, temos a mesma 

equipe, o mesmo diretor, os mesmos 

atores e os mesmos personagens, ga-

rantindo a integridade da franquia.

O roteiro traz o retorno de Rent-

on (Ewan McGregor) à cidade natal, 

supostamente feliz e bem-sucedi-

do, demonstrando aos colegas seu 

saudável vício em atividades esporti-

vas. Este homem rejuvenescido encon-

tra Spud (Ewen Bremner) ainda de-

pendente de heroína, Sick Boy (Jonny 

Lee Miller) rancoroso quanto ao roubo 

no passado e Begbie (Robert Carlyle) 

prestes a sair da prisão. Mas como 

as tramas do escritor Irvine Welsh 

não se sustentam em otimismo, logo 

T2 TRAINSPOTTING
descobrimos que a situação de Renton 

é mais complicada do que parece. Os 

quatro voltam às drogas e ao crime, 

ora em cooperação, ora competindo 

uns com os outros.

 Como continuação, T2 Trainspot-

ting apresenta um desenvolvimento 

plausível do quarteto principal. O hu-

mor corrosivo se mantém, além da es-

tética multicolorida, barulhenta e ágil 

que Danny Boyle havia criado para 

o original. Nada disso impressiona 

atualmente, de modo que o segundo 

filme não tem a menor chance de 

repetir o impacto ou a relevância cul-

tural de seu antecessor. A fragmen-

tação excessiva da imagem enchia os 

olhos da juventude pré-redes sociais, 

mas hoje em dia, parece comportada 

perto de alguns vídeos do YouTube. 

Boyle não está preocupado em se re-

inventar, em trazer a gangue à lingua-

gem cinematográfica do sécuo XXI. 

Ele prefere fornecer um pouco mais 

do mesmo, com qualidade e domínio 

na direção.

 O filme funciona melhor como 

homenagem. A trama inclui dezenas 

de referências, citações e trechos co-

piados do primeiro filme. Algumas 

falas são lidas tal qual no projeto 

anterior, outras são adaptadas aos 

tempos contemporâneos – caso do 

famoso monólogo “Escolha a vida”, 

em curiosa releitura, mas filmado 

com uma imobilidade decepcionante. 

Boyle não tem problema em ser com-

parado com o original, pelo contrário, 

ele convida à constante comparação. 

O espectador que nunca tiver visto 

Trainspotting – Sem Limites deve fi-

car perdido diante da segunda parte.

Assim, T2 Trainspotting consti-

tui um eficiente produto de nicho de 

duas horas de duração, concebido 

para resgatar o amor por um filme 

que parecia tão subversivo em 1996. 

A sequência, domesticada e previ-

sível, ainda diverte do começo ao fim, 

embora pareça branda nas imagens 

de sexo e drogas. Mas o que seria ne-

cessário para causar estrondo hoje em 

dia? Talvez este projeto deva ser lido 

como sintoma do momento em que se 

insere: este é um filme-choque para 

quem não se choca com mais nada, 

trama-tabu para a época em que todos 

os fetiches e drogas estão disponíveis 

na Internet. É a crítica de costumes no 

século em que toda crítica social pode 

ser transformada em algo cool, auto-

consciente e inofensivo.

BRUNO CARMELO
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Não se conhece a data exata 

da fundação do povoado, porém, 

desde 1642, em torno da Capela de 

Nossa Senhora do Desterro, ergui-

da por Antonio de Souza Del Mun-

do, passou a ser conhecido como 

“Vila”, funcionando como apoio 

elementar de serviço às atividades 

rurais, originalmente exclusivas 

na área, surgiu um núcleo dotado 

de interessante traçado e capaci-

dade de adaptação ao sítio pouco 

favorável de sua implantação.  

Até 1880, inseriu-se inicial-

mente na área de domínio admi-
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nistrativo de São Paulo, e posteri-

ormente na de Guarulhos, sendo 

elevada a Município com o nome 

de Juqueri, em 1889. 

A Vila de Juqueri adentrou o sé-

culo XVIII como fonte de produtos 

agrícolas para São Paulo, chegando 

a produzir algodão e vinho para ex-

portação. 

Com o passar dos tempos, o mu-

nicípio de Juqueri passou a ficar 

conhecido por Mairiporã, sendo 

oficializado em 1949, após plebis-

cito local. 

Segundo Theodoro Sampaio, 

o topônimo Mairiporã é formado 

por “mairy-porã”, significando, em 

europeu - francês, “o habitante 

mairy”, no entanto uma versão lo-

cal de origem tupi define-o por Al-

deia Pitoresca ou Cidade Pitoresca.

Os naturais de Mairiporã pas-

sam assim a ser denominados mai-

riporenses.

Criado em 1991, o distrito de 

Terra Preta é anexado ao município 

de Mairiporã, sendo assim, em sua 

divisão o município é constituído 

de 2 distritos.
Fonte: Enciclopédia dos Municípios Brasileiros; Autor do histórico - 
Galrão de França, Álvaro - vol. XXIX pág. 97 a 101. Ano 1957. 

Obra do Hospital 
Nossa Senhora do 
Desterro, em 1946 

foto de arquivo da família Galrão
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BUFÊ POR QUILO

Mairiporã se destaca por ser 
ponto de encontro de fãs de espor-
tes de aventura, mas a gastronomia 
também é um atrativo da cidade. Ini-
ciamos nesta edição uma série sobre 
os tipos de restaurantes na cidade. 
Listamos alguns restaurantes que 
tem a opção por quilo.

Panela de Barro
Especializado em comida típica 

mineira servida no fogão a lenha, 
a casa atende há 11 anos sob o co-
mando do especialista em futebol, 
Ronaldo Gracioli. A maior procura é 
aos finais de semana. A demanda de 
novos clientes é grande, porém há 

muitos fieis da casa.
Atende de segunda a sábado das 

11h30 às 15h.
Não possui delivery.
Aceita todos os cartões.
Telefone: 4419-1616
Endereço: Rua Zinho Marques, 

204, Centro.
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Simbad
Fundado em 1999 é um dos prin-

cipais da cidade, localizado na Ave-
nida Tabelião Passarela, possui uma 
grande variedade no cardápio, mas 
o principal destaque está na comida 
árabe, além dos doces como ninho 
de nozes, amêndoas e damasco.

Atende de segunda a sábado das 
11h às 15h.

Não possui entrega.
Aceita todas as bandeiras de 

cartão(exceto Sodexo, Ticket Restau-
rante, Bônus, Verocard e GoodCard).

Telefone: 4419-0899.
Endereço: Avenida Tabelião Pas-

sarela, 526, Centro.

Braga 
A casa  funciona desde 2012 e o 

cardápio é bem variado, passando 
pela cozinha portuguesa a chinesa.

Atende de segunda a sábado das 
11h às 15h.

Possui entrega
Aceita todas as bandeiras de 

cartão.
Telefone: 4604-5169
Endereço: Praça Bento de Olivei-

ra Nascimento, 10, Centro.

Mazinho’s
O restaurante e choperia fun-

ciona desde 2015 e conseguiu con-
quistar uma clientela fiel e há mui-
tas pessoas descobrindo os sabores 
do restaurante. De sexta é o dia do 
bacalhau, no qual o movimento é 
maior, mas também há pratos como 
dobradinha e rabada.

Atende de segunda a sábado das 
11h às 16h. Possui entrega.

Aceita todas as bandeiras de 
cartão.

Telefone: 4604-5325
Endereço: Rua Laura Barbosa do 

Nascimento, 18, Jardim Galrão.
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