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PROVEDORES

Em dez dias, a consulta pública sobre o decreto 

de políticas de telecomunicações registrou 229 

inscritos e recebeu 43 contribuições. Lançado 

em 18 de outubro, o decreto em construção pelo 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCTIC) faz uma revisão do marco 

regulatório do setor e coloca a banda larga no 

centro da política pública de telecomunicações 

do país. A íntegra do documento está disponível 

para contribuições até 17 de novembro, no link 

http://www.cgee.org.br/ConsultaPublicaTelecom.

Para o presidente da Associação Brasileira de 

Provedores de Internet e Telecomunicações 

(Abrint), Basílio Perez, a construção de um fundo 

garantidor para os pequenos provedores é funda-

mental para a expansão da banda larga no país. 

Segundo ele, os estudos devem ser concluídos em 

um mês. “Se tudo der certo, os provedores vão 

começar a ter disponibilidade desse fundo para 

garantir os financiamentos. Isso vai ampliar a 

banda larga pelo país e melhorar o acesso para 

todos”.

A proposta de decreto substitui outros três decre-

tos atualmente em vigor, atualizando a legisla-

ção para alinhá-la às transformações tecnológi-

cas, econômicas e sociais que ocorreram desde a 

promulgação da Lei Geral de Telecomunicações, 

em 1997. O documento revoga o Decreto nº 

4.733/2003, que dispõe sobre as políticas públicas 

de telecomunicações; o Decreto nº 7.175/2010, 

que instituiu o Plano Nacional de Banda Larga 

(PNBL); e o Decreto nº 8.776/2016, que criou o 

Programa Brasil Inteligente, uma nova etapa de 

expansão do PNBL com ações para a universal-

ização do acesso à internet no país.

O documento tem 18 artigos e está estruturado 

em objetivos gerais; objetivos específicos para 

telecomunicações; objetivos específicos para o 

desenvolvimento tecnológico; competências 

do MCTIC; diretrizes para a política de inclusão 

digital, Anatel, Telebras; aplicação de recursos 

públicos para a implantação da banda larga e 

cidades inteligentes; e disposições finais.

Durante a chamada, o CEO da Alphabet (empresa-mãe do Google), Sundar Pichai, 

elogiou a decisão da empresa de investir na Inteligência Artificial cedo, destacando a 

trajetória do conceito de “um projeto de pesquisa para algo que pode resolver os pro-

blemas de um bilhão de pessoas por dia”, de acordo com um relatório.

Pichai continuou a notar como a pesquisa da IA do Google já está desenvolvendo 

produtos que utilizam o aprendizado de máquinas, como a câmera do Google Chips, 

que estreou no início deste mês. “Embora estejamos nos primeiros dias da IA, já es-

tamos repensando como construir produtos em torno do aprendizado de máquinas”, 

disse Pichai. “É um novo paradigma em comparação como o primeiro software móvel, e 

estou emocionado com o modo como o Google está liderando o caminho”.

Pichai notou a performance do Google Assistant desde a sua implementação. En-

quanto a inteligência da IA não é superior a de um estudante do quinto ano, ela con-

tinua a aprender e a ajudar as pessoas a “fazer as coisas no mundo real”, disse o CEO. 

O trabalho feito pela DeepMind este ano para adicionar imaginação e ensinar a IA a 

gerenciar tarefas do mundo real foi quase um fator de sucesso no Google Assistant.

No último mês, a cientista-chefe do Google Cloud, Fei-Fei Li, disse que a IA precisa 

ser mais centrada no ser humano, observando que essa mudança levaria a uma melhor 

comunicação e elaboração entre humanos e IA. As palavras de Li talvez tenham im-

pactado na forma como o Google melhorou serviços, como o Google Fotos e Google 

Maps. “500 milhões de pessoas usam as inteligência de aprendizado da máquina do 

Google Fotos para gerenciar e compartilhar suas memórias”, disse Pichai. “As bilhões 

de pessoas que usam o Google Maps agora recebem informações contextualmente 

pensativas como encontrar estacionamento para onde estão indo”, destacou.

Futuro da IA

Consumidores não são os únicos que se beneficiam da inteligência artificial. De 

acordo com Pichai, as empresas também estão começando a aprender como usar o 

aprendizado de IA para crescer e permanecer relevante em um mundo que abraça tec-

nologia.

O Google também não está isento disso. A empresa criou uma IA que é melhor em 

fazer sistemas de IA do que engenheiros humanos. É um desenvolvimento emocio-

nante, com certeza, e o AlphaGo Zero, que possui capacidade de auto-aprendizagem, 

podem causar algumas preocupações, como as do CEO da Tesla, Elon Musk.

A Inteligência Artificial chegou para ficar, e os comentários de Pichai destacam as 

capacidades atuais da tecnologia, ao mesmo tempo em que reconhecem seu futuro. Os 

efeitos da IA sobre os empregos e a ética da tecnologia precisam ser discutidos. Desde 

que possamos controlá-la, a IA está pronta para levantar a humanidade para novas al-

turas e mudar radicalmente o mundo para melhor.

NOTAS

INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL

CITAÇÃO
“Sem a cultura, e a liberdade relativa que ela 
pressupõe, a sociedade, por mais perfeita que 
seja, não passa de uma selva. É por isso que 
toda a criação autêntica é um dom para o 
futuro. ” 
Albert Camus
     

DIANA DANTAS
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Agora imagine a nossa natureza, segundo o grau 

de educação que ela recebeu ou não, de acordo com 

o quadro que vou fazer. Imagine, pois, homens que 

vivem em uma morada subterrânea em forma de ca-

verna. A entrada se abre para a luz em toda a largura da 

fachada. Os homens estão no interior desde a infância, 

acorrentados pelas pernas e pelo pescoço, de modo 

que não podem mudar de lugar nem voltar a cabeça 

para ver algo que não esteja diante deles. A luz lhes 

vem de um fogo que queima por trás deles, ao longe, 

no alto. Entre os prisioneiros e o fogo, há um caminho 

que sobe. Imagine que esse caminho é cortado por 

um pequeno muro, semelhante ao tapume que os exi-

bidores de marionetes dispõem entre eles e o público, 

acima do qual manobram as marionetes e apresentam 

o espetáculo. - Sócrates, Alegoria da Caverna.

Em um futuro próximo, Thomas Anderson (Keanu 

Reeves), um jovem programador de computador que 

mora em um cubículo escuro, é atormentado por estra-

nhos pesadelos nos quais encontra-se conectado por 

cabos e contra sua vontade, em um imenso sistema 

de computadores do futuro. Em todas essas ocasiões, 

acorda gritando no exato momento em que os ele-

trodos estão para penetrar em seu cérebro. À medida 

que o sonho se repete, Anderson começa a ter dúvidas 

sobre a realidade. Por meio do encontro com os miste-

riosos Morpheus (Laurence Fishburne) e Trinity (Carrie-

Anne Moss), Thomas descobre que é, assim como ou-

tras pessoas, vítima do Matrix, um sistema inteligente 

e artificial que manipula a mente das pessoas, criando 

a ilusão de um mundo real enquanto usa os cérebros 

e corpos dos indivíduos para produzir energia. Mor-

pheus, entretanto, está convencido de que Thomas é 

Neo, o aguardado messias capaz de enfrentar o Matrix 

e conduzir as pessoas de volta à realidade e à liberdade. 

- Sinopse do filme Matrix

Busca-se aqui estabelecer uma conexão entre o 

milenar texto de Platão e o clássico filme da cultura 

pop Matrix, especialmente considerando o grau de 

incerteza que a tecnologia da nossa Pós Modernidade, 

atual Revolução Tecnológica ou Pós-Verdade nos im-

põe. Seja para os que são excluídos tecnologicamente, 

seja para os que são nativos digitais, seja para os que 

são os imigrantes digitais, enfim, todos nós, indepen-

dentemente do grau de engajamento tecnológico, 

percebe-se que a tecnologia diretamente a todos afeta!

Pela Alegoria da Caverna, de Platão, relata-se um 

diálogo de Sócrates, o texto nos remete aos influxos da 

educação e as suas limitações naquele restrito mundo, 

comparando os indivíduos que estavam dentro da ca-

verna, bem como, aventando a possibilidade de caso 

um deles saísse de lá, como se relacionaria voltando 

ao contar as novidades aos demais, imaginando-se os 

conflitos daí decorrentes e etc. Questionou-se: ao sair 

se a sentida claridade ofuscaria a visão de quem saiu e 

na volta os demais dariam crédito aos seus relatos? Ele 

preferiria ficar fora ou dentro?

No que tange ao filme Matrix, além de abordar 

uma possível e atual discussão da dominação da hu-

manidade pelas máquinas, pela inteligência artificial, o 

filme questiona o real e o virtual, no célebre questio-

namento: pílula azul ou vermelha? De modo que, na 

trama, as máquinas nos colocam em uma realidade 

PLATÃO, MATRIX E A
EDUCAÇÃO DIGITAL

paralela, enquanto alguns homens despertam voltan-

do a realidade e guerreando pelas suas liberdades.

No nosso momento atual, questiona-se se esta-

mos dentro ou fora da caverna ou dentro ou fora da 

Matrix? Dada à velocidade que a tecnologia se modi-

fica se entende que deve haver um esforço contínuo 

para saber o que está ocorrendo de modo constante! 

Contudo, dada a enorme gama de informações, isso 

será possível?

Segundo Augusto Cury: “Hoje uma criança de 7 

anos de idade tem mais informações do que o Impera-

dor romano tinha no auge do império”. De outro lado, 

os nossos atuais smartphones tem mais tecnologia do 

que o poder computacional da missão Apollo 11. Vale 

registrar também que, a quantidade de dados produ-

zida pelos humanos têm dobrado a cada dois anos.

A tecnologia que seria para servir aos seres huma-

nos, ao ser usada de modo inadequado, poderá lhes 

causar grandes transtornos. Ainda que a pessoa seja 

totalmente contra o uso tecnológico, de algum modo 

o uso de aplicativos por pessoas com quem se rela-

ciona, como o Waze, o Uber, o Facebook, o Linkedin, 

o WhatsApp ou algum outro software lhe afetarão, 

mesmo que indiretamente.

Itens como inteligência artificial, o uso crescente 

dos algoritmos, da computação cognitiva, do aumento 

do número de câmeras, do geolocalizador do celular, 

internet das coisas, compras eletrônicas e demais itens 

tecnológicos nos deixam a todos mais expostos, de 

modo que, os conceitos de intimidade e privacidade 

serão cada vez mais diminuídos, de modo que alguns 

afirmam que tais direitos fundamentais morreram ou 

morrerão!

Os desafios do momento são enormes! Observam-

se as pessoas se digladiando nas redes sociais pelos 

assuntos dos mais banais. Em sites de relacionamento 

as pessoas colocando dicas valiosas de onde moram, 

onde trabalham e etc., de modo a ocorrerem, como 

consequência estupros, violência, vingança pornô, ex-

torsões e demais situações, dada a vulnerabilidade que 

se expõe as pessoas pelo uso tecnológico de maneira 

despreparada. Tem saltado condenações por curtir e 

compartilhar. E as pessoas são facilmente manipuladas 

pelas chamadas fake news.

Nosso emprego pode estar em risco pelo uso do 

celular ou do computador de modo inadequado ou 

excessivo na empresa. Recentemente, até pelo tal do 

gemidão, interpretado como uma espécie de cyber-

bullying ou pegadinha, um trabalhador foi demitido, 

com a sua demissão posteriormente revertida pela 

Justiça de justa causa para sem justa causa.

Em decorrência de toda a exposição, os nudes, 

os vídeos íntimos vazados e etc., têm levado as cri-

anças e os adultos até o suicídio, quando não há 

chantagens e demais situações, causando prejuízos 

de ordem moral ou profissional. Quem já não obser-

vou alguma situação em que o Tribunal do Facebook 

atuou como legislador, julgador e executor? Oper-

ando a verdadeira morte digital do vitimado pelos 

“juízes” do povo.

Há quem entenda que vivemos em uma realidade 

condicionada pela tecnologia, como uma realidade 

paralela. Mas, nada obstante, o que de fato ocorre é 

que, o que alguns tratam como virtual, na verdade é 

real, mesmo que ocorrido em outras plataformas (sites 

e aplicativos), de modo que, as consequências e a le-

gislação que se aplicam estão no mundo real. De modo 

que, não afastam as ocorrências de causas e efeitos, di-

reitos e deveres!

Recentemente ocorreu como predito em um 

episódio da série Black Mirror, ou seja, uma atriz per-

deu um potencial serviço tendo em conta que ela não 

tinha muitas curtidas. No aludido seriado, as pessoas 

tinham pontuação que eram definidas pelo número de 

curtidas, o que lhes gerava benefícios para ter o imóvel 

próprio, frequentar as melhores festas e etc.

Portanto, como na Alegoria da Caverna há mo-

mentos em que não necessariamente quem sabe 

mais, inclusive nos aspectos tecnológicos, é respeitado 

como mais entendido do contexto real, como na me-

táfora do que está fora da caverna e do que está den-

tro. Tal consciência, não necessariamente, trará para 

aquele que foi “liberto” melhores oportunidades ou 

consideração dos demais por tal façanha.

Quanto a Matrix, ainda que não vivamos em um 

mundo dominado pela inteligência artificial, subju-

gando a todos, cabe a reflexão de que, o uso em de-

masia da tecnologia, com todos on-line, vem gerando 

vício tecnológico, tornando a todos nós mais ansiosos, 

além de outros tipos de moléstias já diagnosticadas. 

Some-se que, com muitos preferindo a vida irreal das 

redes sociais do que o dia a dia que parece mais chato 

e mais complicado, como ocorria na plataforma se-

cond life ou mesmo nas redes sociais quando se vive 

em um mundo idealizado.

Adicione-se também que, o vício no uso das re-

des sociais causa dano patrimonial às empresas, pois, 

a mão de obra que forma o capital decai em produ-

tividade, com notável infração ao contrato de trabalho, 

em suma, gerando prejuízos.

De outra frente, as pessoas poderiam usar tal ar-

senal tecnológico para melhor se autoformarem, go-

vernando o seu destino dentro do que de si depende, 

buscarem um conteúdo que lhe dê autonomia de 

pensamento e lhe floresça a inventividade, mas, com o 

tempo gasto com redes sociais e sites que não têm um 

conteúdo edificante, o desperdício ocorre, de modo a 

fazer com que, em momento de crise econômica, as 

chances de recolocação ou de manutenção em uma 

vaga de trabalho sejam reduzidas.

Nota-se que, assim, a Educação Digital, por meio 

do desenvolvimento de uma Cidadania Digital ou 

um Cibercidadania é urgente! Com palestras, cursos, 

vídeos, ou seja, para que se trabalhe a formação hu-

mana dos usuários, despertando um padrão mínimo 

ético, bem como, para que seja respeitada a dignidade 

da pessoa humana em diversas situações geradas pelo 

mundo digital.

De outro lado, com a consciência despertada, po-

dem-se evitar várias situações como as aqui relatadas, 

como forma de prevenção, com certa Segurança Legal, 

para que os incidentes digitais não atinjam os que se 

valem dos instrumentos tecnológicos que, devem nos 

servir, curvando-se aos direitos humanos e fundamen-

tais, representados pelo sobreprincípio da dignidade 

da pessoa humana!

ADRIANO FIDALGO
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ETEC

Quem quiser participar do processo sele-

tivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) 

para o primeiro semestre de 2018 já pode 

se inscrever. O Vestibulinho oferece mais 

de 78 mil vagas para os Ensinos Médio 

Regular, Médio com Qualificação Profis-

sional, Médio com Habilitação Técnica 

Profissional, Técnico, Técnico Integrado ao 

Médio e Especialização Técnica.

Em todo Estado, são oferecidas 5.411 

vagas para o Ensino Médio regular. Para o 

Ensino Técnico (presencial, semipresencial 

e online), estão disponíveis 47.115 vagas, 

destinadas às Etecs e às classes descen-

tralizadas (unidades que funcionam com 

um ou mais cursos, sob a administração de 

uma Etec) por meio de parcerias com as 

prefeituras do interior e da Capital (aulas 

nos CEUs) e com a Secretaria estadual da 

Educação para oferta do Ensino Técnico em 

salas de escolas estaduais.

Entre os cursos técnicos, um é inédito: 

Produção de Vidros, em Mogi das Cruzes, 

resultado da parceria do Centro Paula 

Souza (CPS) com a empresa Nadir Figueire-

do e a Associação Técnica Brasileira das 

Indústrias Automáticas de Vidro (Abividro). 

Outras novidades: oferta do curso técnico 

de Biotecnologia integrado ao Médio e do 

curso de Especialização Técnica de Gestão 

de Energia, ambos em Campinas.

Para concorrer a uma das vagas, o candi-

dato deve ter concluído o Ensino Funda-

mental nas modalidades regular, Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) ou o Exame 

Nacional para Certificação de Competên-

cias de Jovens e Adultos (Encceja). Os que 

FIQUE ATENTO...
pretendem fazer o Ensino Técnico precisam 

ter concluído ou estar cursando a partir do 

segundo ano do Ensino Médio.

A inscrição para o processo seletivo deve 

ser feita exclusivamente pelo site do 

Vestibulinho  até 13 de dezembro – no 

último dia, o prazo termina às 15 horas. 

Para efetivar a inscrição é preciso imprimir 

o boleto bancário e pagar a taxa de R$ 

27,80, em dinheiro em qualquer agência 

bancária. O exame será realizado no dia 21 

de janeiro de 2018.

Ensino Técnico Integrado ao Médio

Para o Ensino Técnico Integrado ao Médio 

(Etim), são oferecidas 23.290 vagas. Esse 

número inclui 1.501 vagas destinadas às 

escolas estaduais, por meio do Programa 

Vence, parceria com a Secretaria de 

Educação do Estado. Nessa modalidade o 

candidato pode escolher entre ter aulas do 

Ensino Médio em uma escola estadual e as 

do curso técnico em uma Etec (modalidade 

interdependente) ou optar pelas aulas do 

Ensino Médio e do curso técnico na mesma 

escola estadual.

Novas modalidades no Ensino Médio

O Vestibulinho oferece também 395 vagas 

para o Ensino Médio com Qualificação 

Profissional, distribuídas entre os cursos 

de Administrador de Banco de Dados, 

Assistente de Recursos Humanos e Auxiliar 

Administrativo/Finanças/Marketing e 

Comercial.

Outras 1.741 vagas são oferecidas para 

o Ensino Médio com Habilitação Técnica 

Profissional para os seguintes cursos: 

Administração, Cozinha, Hospedagem, 

Logística, Nutrição e Dietética, Programa-

ção de Jogos Digitais, Química, Recursos 

Humanos, Serviços Jurídicos e Serviços 

Públicos.

As duas opções de ensino, que serão im-

plantadas nos turnos da manhã e/ou tarde, 

visam atender quem deseja estudar em um 

único período para ter condições de fazer 

um estágio, trabalhar ou envolver-se em 

outras atividades.

Certificação por competências

O atual processo seletivo também oferece 

vagas remanescentes de segundo módulo 

para dez cursos técnicos: Administração, Edi-

ficações, Eletrônica, Eletrotécnica, Informáti-

ca, Logística, Mecânica, Nutrição e Dietética, 

Recursos Humanos e Segurança do Trabalho.

Os interessados devem ter concluído o 

Ensino Médio e ter experiência profis-

sional na área do curso, mediante avaliação 

e certificação de competências referentes ao 

primeiro módulo.

Especialização de nível médio

Neste Vestibulinho, 240 vagas são des-

tinadas aos 6 cursos de especialização 

técnica: Enfermagem no Atendimento em 

Urgência e Emergência Intra e Extra-Hospi-

talar, Enfermagem do Trabalho, Gestão de 

Energia (inédito), Gestão de Unidades de 

Alimentação e Nutrição, Logística Reversa e 

Radiocomunicação.

Para fazer a inscrição, além de ter concluído 

o Ensino Médio, o candidato precisa ter 

cursado integralmente o Ensino Técnico 

associado ao curso de especialização, con-

forme relação disponível no site.
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UNESP

A Universidade Estadual Paulista, a 

Unesp, oferece a oportunidade de 

formação e aperfeiçoamento em 

diversas áreas do conhecimento. 

Basta a pessoa ter acesso à Internet 

e se cadastrar no Unesp Aberta, um 

ambiente de aprendizagem on-line 

e gratuito.

Unesp Aberta é uma iniciativa da 

Reitoria da Unesp, que envolve às 

áreas de Graduação, Pós-Graduação 

e Extensão, juntamente com o Nú-

cleo de Educação a Distância (NEaD/

Unesp).

No ambiente estão disponíveis gra-

tuitamente os recursos pedagógi-

cos digitais desenvolvidos para os 

cursos da Universidade. São cursos 

livres, sem assessoria pedagógica 

(tutoria), avaliação e certificação.

Existem opções tanto para estu-

dantes quanto para docentes que 

pretendem se especializar. Em algu-

mas atividades há a possibilidade 

até de tirar dúvidas por e-mail com 

os professores e trocar mensagens 

com outros participantes.

O objetivo da iniciativa à distância 

é compartilhar conhecimento, além 

de auxiliar na atualização profissio-

nal e acadêmica dos participantes. 

Todo o processo de inscrição e aulas 

é feito pela internet, sem restrição 

de números de cursos.

Acesso o Universidade Aberta e 

FIQUE ATENTO...
aproveite os diferentes e-books 

e cursos em Exatas, Humanas e 

Biológicas.

DAESP

Com a aproximação do verão e do 

período de férias, o número de pas-

sageiros das viagens aéreas começa 

a aumentar. Por conta disso, o 

Departamento Aeroviário do Estado 

de São Paulo (DAESP), órgão que 

administra 26 aeroportos regionais 

paulistas alerta que os procedi-

mentos de segurança adotados no 

embarque são medidas preventivas 

e fundamentais para garantir a se-

gurança das pessoas e a integridade 

física das cargas e bagagens, porém 

o funcionamento depende da co-

laboração de todos os usuários.

Nos aeroportos com voos comerci-

ais, o Departamento aplica o Regu-

lamento Brasileiro de Aviação Civil 

– RBAC 107, da Agência Nacional de 

Aviação Civil (Anac), inspecionando 

com rigor todos que acessam as 

áreas de embarque, bem como suas 

respectivas bagagens. 

O sistema de inspeção de segu-

rança, composto por dois apare-

lhos, consiste em minuciosa revista 

para acesso às salas de embarque e 

aeronaves.

A norma de segurança usada nos 

aeroportos do DAESP é a mesma 

que se aplica em todo território 

nacional. Ela tem correspondência 

com os organismos internacionais 

ligados à Aviação Civil, especifica-

mente a Organização Internacional 

de Aviação Civil (OACI). Por isso, 

quem passa pela inspeção em um 

aeroporto regional paulista e não 

deixa a área de embarque do aero-

porto de destino, não precisa mais 

se submeter à inspeção no caso de 

conexão com outro voo doméstico.

Além dos passageiros, os tripulantes 

e funcionários do aeroporto tam-

bém se submetem ao mesmo tipo 

de medida para ter acesso às áreas 

restritas. Os agentes de proteção 

que realizam as medidas são devi-

damente treinados e especializados 

no desempenho de suas ativi-

dades. As empresas previamente 

homologadas e constantemente 

fiscalizados pela ANAC, assim como 

ocorre também com os equipamen-

tos utilizados. Isso garante um alto 

grau de segurança.

Todo esse cuidado somado à co-

laboração do usuário têm rendido 

excelentes resultados: desde o 

início da inspeção obrigatória dos 

passageiros, tripulantes e fun-

cionários que ingressam nas áreas 

de embarque, em 2001, os aeropor-

tos administrados pelo DAESP não 

registraram nenhuma situação que 

representasse risco grave de segu-

rança aos seus usuários.

www.folhaopiniao.com.br
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Você pode adquirir empréstimos e o valor das parcelas 
é descontado diretamente da sua folha de pagamento 
ou do seu benefício (no caso de Aposentados e 
Pensionistas do INSS). As taxas do crédito consignado 
são menores do que do crédito tradicional e variam de 
acordo com o valor contratado. Com esse crédito, você 
pode quitar suas dívidas, reformar a casa, viajar e 
realizar seus objetivos.
Ligue e faça sua simulação de crédito ou cartão 
(11) 4625-0875 ou WhatsApp 96165-6430.

CRÉDITO SEM BUROCRACIA PARA 
SERVIDORES E APOSENTADOS
DE TODAS AS SECRETARIAS
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BEATRIZ CAMPOS

O programa IberCultura Viva e a Representação no Bra-

sil da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (Unesco) lançaram dia 20 de novembro 

o concurso de curtas-metragens: Comunidades Afrodes-

cendentes: Reconhecimento, Justiça e Desenvolvimento. 

O concurso tem como objetivo selecionar vídeos que pro-

movam uma reflexão sobre as comunidades afrodescen-

dentes e a busca do pleno exercício de seus direitos cul-

turais e/ou valorizem sua contribuição para a constituição, 

a promoção e o desenvolvimento da cultura ibero-ameri-

cana. O valor total destinado ao edital é de 5 mil dólares. 

Dez vídeos receberão prêmios de 500 dólares.

AUDIOVISUAL

CURTAS
O edital está destinado a pessoas maiores de 18 anos dos 

países membros do programa IberCultura Viva: Argentina, 

Brasil, Chile, Costa Rica, Equador, Guatemala, El Salvador, Es-

panha, México, Peru e Uruguai.

Os vídeos podem pertencer a qualquer gênero audiovi-

sual (documentário, ficção, animação, jornalístico etc.) e de-

vem ter duração de um a três minutos. Eles precisam ter clas-

sificação indicativa livre e ser voltados ao público em geral. 

Vídeos realizados por afrodescendentes e/ou por mulheres 

receberão maior pontuação.

As inscrições estarão abertas até 15.fev.2018. Informa-

ções através do email programa@iberculturaviva.org 

Centro Cultural e Coletivo Teatral La 
Mandrágora, no Chile: janela para 
um novo mundo
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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

SWEET POT
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ANDRÉA 
BALÕES

Bonecas a partir de 
 R$50,00

Lustres Cardoso
9 9599-0172

VÁRIAS OPÇÕES 
DE COLARES

SWEET POT

Ninho com Nutela
R$ 5

99529-6332

Seu cachorinho pronto
para o Natal
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Tapioca a partir de 
R$ 6

LEDINHA
LANCHES



Faça como o 
pequeno habib 

Samir, venha 
saborear seu 
shawarma. É 
uma delícia.
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PERU ASSADO
INGREDIENTES

1 peru de aproximadamente 4 kg

1 garrafa de vinho branco seco

Suco de 6 laranjas

3 cebolas picadas

4 dentes de alho

4 folhas de louro

4 caldos de galinha em pó

1 pitada de pimenta do reino

1 pote de 500 g de margarina de boa qualidade

1 colher (sobremesa) rasa de açúcar

PREPARO

Lave o peru na água corrente para retirar o tempero que 

vem nele

Depois faça uma marinada com todos os ingredientes lis-

tados, com exceção do açúcar

Deixe o peru marinando por 2 dias

Cubra o peru com bastante margarina, inclusive furando - 

o e colocando margarina dentro dele, principalmente no peito

Asse coberto com papel alumínio (coloque a marinada no 

tabuleiro junto com ele), em fogo baixo, jogando sempre o cal-

do do tabuleiro nele (sempre mesmo, isso evita que ele fique 

seco) até que o pino que vem junto levante

Quando o pino levantar misture o açúcar com 3 colheres 

(sopa) de margarina

Besunte o peru e leve ao fogo sem o papel alumínio até 

dourar

O caldo que sobra no tabuleiro serve para fazer um ex-

celente molho para ser servido à parte

Leve em uma panela com um pouco de farinha de trigo 

para engrossar

GASTRONOMIA

BARRACA NO 
BAFO

x-salmão
R$ 25,00

japa�street

Hamburger artesanal 

Yakisoba R$ 15,00

Caldo de cana de
R$ 4,00 a R$ 6,00
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MÚSICA

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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No dia 2 de dezembro, às 19h, o Centro Cultural 

São Paulo recebe Odair José, com o show “Gatos & Ra-

tos”, seu 36º álbum de inéditas.

O cantor, que já foi chamado de “Bob Dylan da 

Central do Brasil”, marcou a década de 1970 no mer-

cado mainstream e hoje é abraçado pela cena alter-

nativa.

Após o sucesso em 2015 com Dia 16, Odair José 

apresenta ao público seu álbum, Gatos e Ratos, prom-

CAPA

ODAIR JOSÉ 
etendo um som ainda mais parecido com banda de 

garagem.

Serviço:

Sábado, 2, às 19h – 90min – livre – Sala Adoniran 

Barbosa (622 lugares)

R$25,00 – a venda estará disponível na bilheteria 

em seu horário de funcionamento (terça a sábado, 

das 13h às 21h30; e domingos, das 13h às 20h30), e 

no site Ingresso Rápido.
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ACERVO NOVO
Notícia boa para os amantes da 

leitura! A Biblioteca Municipal “Jo-

viano Franco da Silveira”, em Atibaia, 

disponibilizou cerca de 185 novos 

livros à população. As obras estão ex-

postas em duas estantes localizadas 

em frente ao balcão de empréstimos. 

Os novos livros foram recebidos por 

meio de doações de munícipes e, an-

tes de serem incorporados ao acervo, 

passaram por procedimentos de bib-

lioteconomia: tombamento, classifi-

cação e catalogação.

A secretária de Cultura e Eventos, 

Viviane Cocco, agradeceu a todas as 

pessoas que realizaram as doações 

e reforçou a importância dos livros 

para a formação dos indivíduos, já 

que o hábito de ler amplia o conhe-

cimento, desenvolve a criatividade, o 

raciocínio e a visão crítica, além de es-

timular a imaginação. De acordo com 

o bibliotecário Edenilson Tibúrcio, os 

novos títulos ampliaram e renovaram 

o acervo da biblioteca e contribuem 

para incentivar a leitura no município.

O acervo conta agora com no-

vos best-sellers, sendo títulos da lit-

eratura americana, árabe, brasileira, 

chilena, cubana, espanhola, francesa, 

peruana, russa e italiana. Há ainda liv-

ros de autoajuda, biografias, contos, 

economia, poesia, turismo, religião, 

entre outros. Os leitores podem con-

sultar os novos títulos adquiridos por 

meio de uma lista na recepção.

Nas prateleiras já estão dis-

poníveis: “Ansia de viver”, de Danielle 

Steel; “Escritos nas estrelas”, de Sidney 

Sheldon; “Em busca de um final feliz”, 

de Katherine Boo; “Em busca de um 

novo amanhã”, de Sidney Sheldon; 

“Sua vida em movimento”, de Mar-

cio Atala; “A mulher V”, de Cristiane 

Cardoso; “Wil & Will, um nome, um 

destino”, de John Green; “Um certo 

verão”, de David Baldacci; “Detalhe fi-

nal”, de Harlan Coben; “Bel canto”, de 

Ann Pachett; “Desastre iminente”, de 

Jamie McGuire; “A lista”, de Frederick 

Forsyth; “O hipnotista”, de Lars Kepler, 

entre outros títulos.

O acervo também conta com ob-

ras de escritores de Atibaia e região, 

já disponíveis: “Lesbos”, de Vivian de 

Moraes; “Livro ilustrado de arte: vida 

e obra de Inácio Rodrigues – Navega-

dor de Espaços”, de Geraldo Edson de 

Andrade; “Atibaia no Século XX”, de 

Renato Zanoni; “Terra de Jerônimo”, 

de Gilberto Sant´Anna; “As histórias 

do meu sertão”, de Genildo Caval-

cante; “Sentindo na pele. O dia a dia 

do tratamento da HEPATITE C”, de 

Olga Aparecida Matsui; “Cordel Canta 

Caymmi”, de Juliana Gobbe; “Ricos, 

poderosos e assassinos”, de Fábio 

Siqueira do Amaral; “Pássaros flores-

cem”, de André Carneiro; “Palavras de 

ontem e de hoje”, de Guilherme Pileg-

gi Contesini; “O homem de Deus: ele 

veio mudar o mundo”, de João Batista 

de Lacerda; “O que vi da vida”, de Pau-

lo Fernando Geribello Catta Preta; “50 

Anos da Colônia Japonesa no Bairro 

do Tanque – Atibaia 1961-2011”, en-

tre outros títulos.

Para aqueles que ainda não pos-

suem a carteirinha da biblioteca, bas-

ta fazer a inscrição no local, levando 

a carteira de identidade ou outro 

documento original com fotografia, 

duas fotos 3×4 iguais e recentes e 

comprovante de residência recente 

(não há necessidade de apresentar 

cópias dos documentos). Menores de 

15 anos devem estar acompanhados 

pelos pais ou responsáveis, portando 

documentos originais.

A Biblioteca Municipal “Joviano 

Franco da Silveira” está localizada na 

Rua Benedito de Almeida Bueno, n° 

252, Centro. Mais informações pelo 

telefone (11) 4412-7553.
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CAMPANHA
A Prefeitura da Estância de Atibaia 

lançou nesta semana a campanha “Con-

heça Atibaia, vem crescer com a gente”. O 

conceito da ação é divulgar Atibaia, suas 

riquezas, a qualidade de vida e seu po-

tencial econômico e turístico. Com essas 

características, o objetivo é atingir em-

presários que queiram investir e aproveit-

ar as leis de incentivo da cidade e turistas 

que desejam conhecer e desfrutar das 

opções que o município tem.

A campanha será a nível estadual, com 

inserções nos maiores veículos de comu-

nicação do país. O vídeo institucional, 

que tem duração de 30 segundos, tam-

bém terá versões em inglês e espanhol, 

para atingir outros países. Sem contar 

que eventos nacionais e internacionais 

ligados ao tema de desenvolvimento 

também exibirão o vídeo da campanha.

Com localização privilegiada, Atibaia 

tem se evidenciado como polo turístico 

e atrativo de investidores. Está no entron-

camento de duas importantes rodovias 

(Dom Pedro I e Fernão Dias), fica próximo 

dos principais polos tecnológicos do 

estado, como São Paulo e São José dos 

Campos, e de grandes portos e aeropor-

tos. Tudo isso contribui na geração de 

novos empreendimentos, além do incen-

tivo fiscal que a Prefeitura oferece para as 

empresas.

Atualmente, é a cidade referência na 

produção de flores e morangos. São cerca 

de 150 produtores de morango, três mil-

hões de pés da fruta e uma produção de 4 

mil toneladas, responsável por um fatura-

mento anual de aproximadamente R$ 10 

milhões. Tudo isso movimenta cerca de 

500 pessoas, que trabalham diretamente 

com a produção da fruta no município.

Já a produção de flores tem aproxima-

damente 400 produtores. Em volume de 

produção, as flores de Atibaia represen-

tam cerca de 25% do total produzido no 

Brasil. São aproximadamente 500 hect-

ares de área de produção, com um fatura-

mento anual de cerca de 300 milhões de 

dólares.

O turismo de negócio também é mui-

to forte na cidade, com uma vasta rede 

hoteleira e um rico setor gastronômico. 

São 2.093 unidades hotelerias, 5.689 lei-

tos e 1.626 funcionários fixos diretos. A 

cidade recebe em torno de 20 mil turis-

tas por fim de semana, levando a taxa de 

ocupação dos hotéis para, em média, ac-

ima dos 50%. Em setembro esse número 

fechou em 51%. Já o setor de alimentos 

e bebidas tem um faturamento mensal 

de quase R$ 3 milhões, o que resulta até 

o momento em uma movimentação de 

mais de R$ 23 milhões no município.

Sem falar da vocação para o turismo e 

lazer. São diversas riquezas naturais e op-

ções de lazer. O principal ponto turístico 

de Atibaia, o Monumento Natural Estad-

ual Pedra Grande, pertence ao mosaico 

de unidade de conservação do Parque 

Estadual do Itapetinga e foi tombado 

pelo CONDEPHAAT em 1983. Com 1.418 

metros acima do nível do mar, tem aflo-

ramento rochoso e é conhecido por sua 

beleza contemplativa, além de ter uma 

das principais rampas naturais do país 

para a prática de voo livre.

Todo esse trabalho de elaboração de 

políticas indutoras de desenvolvimento 

tem gerado resultados importantes. Um 

deles é que pelo segundo ano consecu-

tivo Atibaia está entre as 100 melhores 

cidades do Brasil para investir em negó-

cios, de acordo com pesquisa da Revista 

Exame. O município ficou em 90º, com 

a nota 9,26. O estudo verificou um total 

de 28 indicadores em quatro aspectos 

essenciais para a evolução dos negócios 

em uma cidade: desenvolvimento social, 

capital humano, infraestrutura e desen-

volvimento econômico.

De acordo com o prefeito Saulo Pe-

droso de Souza, “é notório que mesmo 

diante da forte retração da economia na-

cional, estamos no caminho certo. Temos 

mantido a capacidade de investimento 

para superar gargalos de infraestrutura 

e prestação de serviços, geração de em-

prego, melhoria da qualidade de vida e 

dos atratativos logísticos e estruturais 

para a instalação de novas empresas. A 

cidade tem muito mais para viver e in-

vestir e contamos com a união de todos 

para isso”.

Para obter mais informações, os inves-

tidores devem entrar em contato com a 

Secretaria de Desenvolvimento Econômi-

co (Sedec), pelo telefone 4414-2300, ou 

pessoalmente no endereço: Rua Bruno 

Sargiani, nº 100, Parque Jerônimo de Ca-

margo.
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DORIVAL 
CAYMMI

BEATRIZ CAMPOS

ESPECIAL

BEATRIZ CAMPOS

De 29 de novembro a 3 de dezembro o Parque do Trote 

e Mart Center, na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo, 

recebe música, dança, artesanato e culinária de todo o es-

tado,  com a chegada do festival Revelando São Paulo.

Revelando São Paulo, é um projeto de Cultura e 

BURACO 
QUENTE

Arte que consiste em um dos maiores festivais neste sen-

tido. Reúne-se em 4 edições anuais, geralmente no mês de 

Setembro, sendo uma delas, obrigatoriamente, na cidade de 

São Paulo. Traz amostras de uma verdadeira explosão da Cul-

tura e da Arte Paulista das regiões do Estado de São Paulo. 

Tem como objetivo expandir e manter essas tradições, que 

são variadas: culinária, artesanato, danças, folias, romarias, 

bonecos gigantes, carros de bois, violas, ponteios, folguedos, 

cavalgadas, cavalhadas, religiosidade, entre outras. É notória 

a importância deste projeto que promove a sociabilidade, 

interação e convivência social.

O público poderá desfrutar de oitenta espaços de cu-

linária, 100 ambientes/estandes de artesanato, 160 grupos 

de cultura popular tradicional, 12 Ranchos Tropeiros e par-

ticipação de representantes de 170 cidades. Realizado pela 

Secretaria da Cultura do Estado e com curadoria de Toninho 

Macedo, o Revelando é uma oportunidade única de contato 

com a gastronomia e as tradições artísticas de várias regiões.

O tema central deste ano será “Festa do Divino” que con-

tará com um espaço dedicado junto com as exposições que 

serão exibidas.

Está edição contará com mostras de artesanato e de 

culinária tradicional, além do Espaço Cerâmica e o Espaço 

Brincadeiras de Todos os Tempos, voltado para o público in-

fantil. No palco, os visitantes vão conferir encontros de vio-

leiros, sanfoneiros, congadas e moçambiques, samba rural, 

catira e orquestras de viola. As culturas tradicionais estarão 

representadas por grupos de Folia de Reis, Dança de São 

Gonçalo e Dança de Santa Cruz.

O Programa Revelando São Paulo também prestigia, 

apoia e incentiva pessoas, grupos e instituições que, mesmo 

sem fazer parte historicamente de determinadas manifesta-

ções culturais, procuram com seu trabalho e pesquisa, man-
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tê-las e difundi-las, seja fielmente ou 

por meio de releituras sérias.

Normalmente, o revelando pro-

move 4 edições por ano, tais passando 

por Serras e Águas, em Atibaia, Vale do 

Ribeira, em Iguape, Vale do Paraíba, 

em São José dos Campos e Capital, em 

São Paulo, porém, neste ano, será ape-

nas realizada em São Paulo.

Participante de todas as edições 

do Revelando, Teresinha Campos, ad-

quiriu experiência envolta de tanta 

cultura exibida no festival. 

“Há 19 anos me dedico ao Reve-

lando São Paulo. Já deixei de partici-

par de muitas festas de Mairiporã para 

marcar presença lá, afinal sou respon-

sável pelo Stand do lanche Buraco 

Quente, que é feito com o coração da 

banana - onde retiro o palmito – junto 

com carne moída, o restante, como 

repolho, pimentão, cebola e tomate, 

é assado na chapa ali na hora mesmo. 

Já cheguei a vender 5.000 lanches na 

semana”, comenta.

Teresinha conta que a ideia de fazer 

o lanche para vender veio ao perceber 

a necessidade que as crianças, então 

junto ao seu agora, ex marido, ela 

montou uma barraquinha e começou 

a fazer os lanches com produtos que 

eram doados e todo o dinheiro rece-

bido era investido nas comunidades, 

como cortinas para escolas e até mes-

mo roupas para a fanfarra. Assim, seus 

lanches foram ficando cada vez mais 

conhecidos.

 “Na época em que surgiu o Reve-

lando, eu trabalhava na escola Her-

melina de Albuquerque Passarella e 

o pessoal responsável pelo festival 

estava passando de cidade em cidade 

fazendo um questionário sobre uma 

comida típica de Mairiporã e eis que 

quase todos comentaram sobre o 

lanche  Buraco Quente, porém como 

eu trabalhava no Hermelina, eles 

ESPECIAL

acabaram sendo chamados para ex-

plicar mais sobre o lanche, mas, como 

era previsto, não deram muitos deta-

lhes por não saberem, até que, a pes-

soa responsável pelo Revelando, per-

guntou quem preparava o lanche e 

foi assim que eles chegaram até mim 

e fui convidada para participar”, conta 

Teresinha Campos com emoção e sa-

tisfação.

O nome Buraco Quente foi ideia 

de seu ex marido, que visitou um bar 

com o mesmo nome, onde era pos-

sível montar o próprio lanche, como 

um restaurante por quilo. 

O lanche ficou tão famoso no 

Revelando que Teresinha já recebeu 

várias visitas de pessoas importantes, 

como autoridades e prefeitos. 

“A cultura que vemos nesse festi-

val é de se encher os olhos, as escul-

turas trazidas pelo pessoal de Embu 

das Artes, a cocada que é preparada 

ali na hora, a paçoca, tudo é de uma 

beleza única. Só indo lá para viver isso 

na pele”, acrescenta Teresinha. 

O Revelando São Paulo acontecerá 

entre os dias 29 de novembro a 3 de 

dezembro, das 9h às 21h, no Parque 

do Trote e Mart Center, localizado na 

Avenida Nadir Dias de Figueiredo – 

Vila Guilherme, São Paulo.
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FESTIVAL

2017 é o ano em que o punk-rock completa 40 

anos de existência. Para celebrar a data, o Sesc Pom-

peia preparou uma programação especial. De 18 a 26 

de novembro, 50 artistas vão se apresentar no palco 

da Comedoria. Ratos de Porão, Lixomania, Restos de 

Nada, AI5, Mercenárias, Patife Band, Questions e Sugar 

Kane são algumas das bandas confirmadas no Festival 

40 Anos de Punk.

É difícil cravar quando o punk-rock, de fato, nasceu, 

mas foi justamente em 1977 que foram lançados dis-

cos pioneiros como Never Mind the Bollocks, Here’s 

the Sex Pistols, dos Sex Pistols, Rocket to Russia, dos 

Ramones e Spiral Scratch, dos Buzzcocks. Foi também 

em 1977 que os “garotos de jaqueta preta” da Vila Caro-

lina, na zona norte de São Paulo, e de outros bairros do 

subúrbio paulistano, começaram a se reunir em grupos, 

organizar seus “sons de fita” e idealizar suas futuras ban-

das.

O festival 40 Anos de Punk começou no sábado, 18, 

com apresentações do grupo paulistano de hardcore 

Questions e a banda Sugar Kane. Na quinta, 23, o palco 

foi ocupado por Ratos de Porão, formada em 1981 e Lix-

omania, responsável pelo primeiro compacto de uma 

PUNK
40 ANOS

CONTEÚDO ESTADÃO
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FESTIVAL

banda punk no Brasil – o EP Violência e Sobrevivência, 

de 1982.

O evento continuou na sexta, 24, com shows da pri-

meira banda punk do Brasil, a Restos de Nada, criada 

em 1978, mesmo ano em que nasceria o grupo AI5, 

que também subiu ao palco do Sesc Pompeia nesta 

noite. No sábado, 25, quem se apresenta é As Mer-

cenárias, lendária banda pós-punk feminina de São 

Paulo, e Patife Band, criada por Paulo Barnabé nos 

anos 1980.

No domingo, 26, para encerrar o festival, a apresen-

tação especial O Punk Não Morreu reúne, no mesmo 

palco, dezenas de artistas que fizeram a história do es-

tilo musical no País.

Começo do Fim do Mundo

O festival O Começo do Fim do Mundo, realizado no 

próprio Sesc Pompeia, com a presença de 20 bandas 

de punk-rock de São Paulo e do ABC, foi um marco do 

movimento no País. A ideia partiu do escritor e drama-

turgo Antônio Bivar, importante agitador da contra-

cultura brasileira, que percebeu a força do movimento 

entre os jovens de origem proletária na região metro-

politana de São Paulo.

Ainda sob o regime militar, em tempos de crise 

econômica e desesperança no futuro, os jovens punks 

flertavam com a anarquia e questionavam o sistema. 

Por esse motivo, a própria aceitação do Sesc foi vista 

com desconfiança por algumas bandas, acostumadas 

23
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FESTIVAL
a tocar em “buracos” e festas sem nenhuma estrutura

Mas o novo espaço projetado por Lina Bo Bardi de 

fato se mostrava aberto a novas propostas e surgia ali 

uma oportunidade para o punk externar sua cara para 

um público mais amplo. Também foi uma tentativa de 

acabar com os confrontos entre as gangues do ABC e 

de São Paulo.

SERVIÇO

Festival 40 Anos de Punk

Bandas: Ratos de Porão, Lixomania, Restos de Nada, 

AI5, Mercenárias, Patife Band, Questions, Sugar Kane e o 

show especial ‘O Punk não Morreu’.

Quando: Até 26 de novembro a partir das 21h30 (a-

bertura da casa às 20h). Domingo, a partir das 18h30 (a-

bertura da casa às 17h30).

Onde: Na Comedoria do Sesc Pompeia (Rua Clélia, 93, 

São Paulo – SP). Apresentações não recomendadas para 

menores de 18 anos.

www.folhaopiniao.com.br
Sábado, 25 de novembro de 2017
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MÚSICA

18

CAPA

CIGARETTES 
AFTER SEX

Formado em 2008, no Texas, por 

Greg Gonzalez, mas só lançando seu 

primeiro trabalho em 2012, Ciga-

rettes After Sex, pode surpreender 

você. 

O primeiro trabalho, intitulado I. 

traz a música responsável pelo o re-

conhecimento da banda: Nothing’s 

Gonna Hurt You Baby, além de nos 

mostrar uma atmosfera melancólica, 

nebulosa e romântica, a sensação é 

de estar num hotel, na beira da estra-

da, com um ventilador de teto giran-

do em sua velocidade mais reduzida, 

com um cigarro acesso e uma pessoa 

ao lado. A intimidade que a banda 

nos traz com seu som chega a ser 

avassaladora: quando você perceber, 

a sensação de melancolia já estará 

em seu âmago.

Além desse, mais 3 EP’s foram lan-

çados: Affection, Keep On Loving You 

e K.

Em junho deste ano lançaram o 

primeiro disco com nome homôni-

mo. Sensualidade e romance sobram 

no disco e a falta de pressa e de 

produções super arranjadas mistura-

das a vocais tranquilos e até sussur-

rados nos transportam para um am-

biente à parte da realidade.

Greg, no último lançamento, está 

acompanhado de Philip Tubbs (gui-

tarras e teclados), Jacob Tomsky (per-

cussão) e Randy Muller (baixo). 

Destaque para as canções: Young 

& Dumb, Each Time You Fall In Love e 

Sweet. 

A banda fará uma apresentação 

única no Brasil, no dia 13 de dezem-

bro, no Cine Joia.

SERVIÇO

MonkeyBuzz apresenta Cigarettes 

After Sex no Cine Joia

Data: quarta, 13 de dezembro

Horário: 

Abertura da casa - 20h

Início do show - 22h

Ingressos: 

Lote 1 - R$140 reais (inteira) / R$70 

(meia)

Lote 2 – R$160 (inteira) / R$80 

(meia) 

Lote 3 – R$180 (inteira) / R$90 

(meia) 

Vendas: Livepass.
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LANÇAMENTO

BEATRIZ CAMPOS

A tela A Redenção de Cam, datada de 1895, é uma 

das obras mais conhecidas de Modesto Brocos y Gómez 

em função dos debates que suscitou a respeito do pensa-

mento científico racial brasileiro na Primeira República. 

Tatiana Lotierzo aborda neste livro diferentes níveis de 

reflexão engendrados pelo quadro, relacionados ao 

problema do preconceito e também sobre a consolida-

ção de um marco de pensamento que embasa e exprime 

a constituição da branquitude no Brasil. Para a autora, o 

CONTORNOS
quadro propõe um modelo de reflexão pictográfica sobre 

o embranquecimento, procurando demonstrar uma tese 

acerca do tema, convertendo-se em interessante objeto de 

estudo para auferir o peso da dimensão estética na confor-

mação do preconceito racial e do racismo.

Contornos do (in)visível:  Racismo e Estética na Pintura 

Brasileira (1850-1940) teve seu lançamento pela editora da 

Universidade de São Paulo – EDUSP – e pode ser adquirido 

por apenas R$ 60,00 pela livraria cultural da USP.
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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.
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Não precisa ser vidente para saber que na Kilt a noite se torna inesquecível. Venha apreciar um bom drink 
com a gente. Rua Nestor Pestana, 189, Consolação – São Paulo – SP. Aberto todos os dias das 21h às 4h
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NO SUBÚRBIO DA 
MODERNIDADE

Um dos mais importantes artistas do modernismo brasileiro, 

Emiliano Di Cavalcanti é tema de mostra retrospectiva na Pina-

coteca de São Paulo, museu da Secretaria da Cultura do Estado de 

São Paulo. “No subúrbio da modernidade – Di Cavalcanti 120 anos” 

entrou em cartaz neste mês de setembro, período em que se come-

mora 120 anos do nascimento do artista. Entre pinturas, desenhos 

e ilustrações, serão exibidas mais de 200 obras, realizadas ao longo 

de quase seis décadas de carreira e que hoje pertencem a algumas 

das mais importantes coleções públicas e particulares do Brasil e de 

outros países da América Latina, como Uruguai e Argentina.

Obras icônicas e outras pouco vistas estarão distribuídas em sete 

salas do primeiro andar da Pina Luz, sob a curadoria de José Augusto 

Ribeiro. Segundo o pesquisador, a exposição pretende investigar 

como o artista desenvolve e tenta fixar uma ideia de “arte moderna 

e brasileira”, além de chamar a atenção para a condição e o senti-

mento de atraso do Brasil em relação à modernidade europeia no 

começo do século XX. “Ao mesmo tempo, o título se refere aos luga-

res que o artista costumava figurar nas suas pinturas e desenhos: os 

bordeis, os bares, a zona portuária, o mangue, os morros cariocas, as 

rodas de samba e as festas populares – lugares e situações que, na 

obra do Di, são representados como espaços de prazer e descanso”, 

explica Ribeiro.

Além da atuação pública de Di Cavalcanti como pintor, a mostra 

destaca também aspectos menos conhecidos de sua trajetória, como 

as ilustrações e charges para revistas, livros e até mesmo capas de 

discos. Também será abordada sua condição de mobilizador cultural 

e correligionário do Partido Comunista do Brasil (PCB). “Esse engaja-

mento reforça o desejo de transformar o movimento moderno em 

uma espécie de projeto nacional”, completa Ribeiro.

A Pinacoteca prepara um catálogo que reunirá três ensaios inédi-

tos escritos pelos autores José Augusto Ribeiro, curador da mostra, 

Rafael Cardoso, historiador da arte e do design e Ana Belluzzo, profes-

sora e crítica de arte. O livro trará ainda reproduções das obras apre-

sentadas, uma ampla cronologia ilustrada e um compilado de textos 

já publicados sobre a trajetória do artista. A exposição tem patrocínio 

de Banco Bradesco, Sabesp, Ultra, Escritório Mattos Filho e Alexandre 

Birman.

“No subúrbio da modernidade – Di Cavalcanti 120 anos” per-

manece em cartaz até 22 de janeiro de 2018, no primeiro andar da 

Pina Luz – Praça da Luz, 2. A visitação é aberta de quarta a segunda-

feira, das 10h às 17h30 – com permanência até às 18h – os ingressos 

custam R$ 6 (inteira) e R$ 3 (meia). Crianças com menos de 10 anos e 

adultos com mais de 60 não pagam. Aos sábados, a entrada é gratuita 

para todos os visitantes. 

EXPOSIÇÃO

Emiliano Di Cavalcanti
Rio de Janeiro, RJ, 1897 - Rio de Janeiro, RJ, 1976
Nus, 1966
óleo sobre tela / 24,8 x 49,5
Coleção Santander Brasil



PALESTRA

SRI BABA
BEATRIZ CAMPOS

O líder humanitário Sri Prem Baba estará em Guarul-

hos na quarta-feira, dia 29, às 19h, para evento gratuito 

no Adamastor Centro (av. Monteiro Lobato, 734 – Mace-

do). Para participar, o interessado deve chegar  com an-

tecedência ao local, pois os lugares são limitados, con-

forme a lotação do Teatro Adamastor.

Na ocasião, Prem Baba irá falar sobre os 17 Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável definidos pela Orga-

nização das Nações Unidas (ONU) que compõem uma 

agenda universal.

Autor do best-seller “Propósito - A coragem de ser 

quem somos”, e dos livros “Transformando o sofrimen-

to em alegria”, “Amar e ser livre: A base para uma nova 

sociedade” e “Flor do Dia”, o líder humanitário fundou o 

movimento global Awaken Love, atua em parceria com 

a ONU e participou do TEDx (série de conferências com 

pessoas influentes em diversas áreas do conhecimento).     

Organizado pela Secretaria de Desenvolvimento 

Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação (SD-

CETI), da Prefeitura de Guarulhos, o evento não tem cus-

tos aos cofres públicos do município.

Mais informações sobre Sri Prem Baba estão no site 

www.sriprembaba.org. Conheça mais sobre o movimen-

to Awaken Love em www.awakenlove.global. 

www.folhaopiniao.com.br
Sábado, 25 de novembro de 2017
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REGIÃO

CIRCO
Respeitável público, atenção para uma ótima notícia: o Circo 

Gratuito está em Atibaia! Até 11 de dezembro o público de Ati-

baia e região terá a oportunidade de apreciar um pouco da arte 

e da cultura circense em espetáculos com entrada franca rea-

lizados pelo projeto “The Black Circus”, cujo circo está instalado 

no bairro Atibaia Jardim (Av. Dr. Joviano Alvim, ao lado da pista 

de skate/campo/Ginásio Cido Franco), com o apoio da Prefei-

tura da Estância de Atibaia.

Os espetáculos gratuitos acontecem de terça a sexta-feira, 

sempre às 20h30, e aos sábados e domingos, às 16h, 18h e 

20h30. Em caso de fila, o acesso será por ordem de chegada. 

A entrada é franca, mas a trupe “The Black Circus” lembra que 

é bem-vinda a doação de um quilo de alimento não perecível, 

que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Atibaia.

As apresentações contam com atrações diversificadas como 

palhaços, malabaristas, trapezistas, homem bala, táxi maluco, 

além de shows com personagens infantis, como Minions, Frozen, 

Galinha Pintadinha, Peppa Pig, Mickey e Minnie, entre outros.

A iniciativa é da família D’Amico, de Jacareí, apaixonada por 

circo e que vem percorrendo a região, promovendo o projeto 

e realizando um sonho: levar a alegria circense ao público, ofe-

recendo encantamento e diversão de uma forma diferente e, 

sobretuto, gratuita, para garantir acesso àqueles que não têm 

condição. Ao todo, 13 pessoas estão envolvidas no projeto, 

que já passou por todo o Vale do Paraíba e também Bragança 

Paulista.

www.folhaopiniao.com.br
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VAN GOGH
Poucos filmes representam uma declaração de amor tão intensa 

a um artista quanto Com Amor, Van Gogh. A começar pela forma 

como foi conceituado: estreando a técnica da animação a partir de 

pinturas a óleo, seguindo o mesmo estilo do próprio homenagea-

do. Ou seja, mais do que contar sua história era necessário apresen-

tá-la sob seu ponto de vista tão particular, que fez com que o pin-

tor se tornasse cultuado após sua morte. O resultado, visualmente 

falando, é deslumbrante.

Inspirada pelas mais de 400 pinturas que Van Gogh fez ao longo 

de oito anos, a animação revisita locais e personagens recorren-

tes de seu portfolio para construir uma investigação que, além de 

contar a história do pintor, esmiuça o mistério acerca de sua morte. 

Teria sido mesmo suicídio ou alguém seria o responsável? A res-

posta é apresentada a partir da viagem de Armand Roulin à cidade 

francesa de Arles, um ano após o falecimento de Van Gogh, com 

o objetivo de entregar à sua família uma carta perdida do pintor, 

endereçada ao irmão, Theo. Cada vez mais obcecado, Roulin inicia 

então uma investigação pessoal em torno dos conhecidos de Van 

Gogh para decifrar o que realmente aconteceu.

Tal narrativa, no fim das contas, serve mais para ambientar 

como era a vida do pintor, e suas aflições, do que propriamente 

para desvendar qualquer mistério - cuja insistência torna-se mas-

sante, em determinado momento. O grande trunfo do longa-

metragem é realmente a técnica de animação empregada, que 

consegue reproduzir a textura e a beleza das pinceladas de Van 

Gogh, no sentido de apresentar cenários e objetos cujos traços 

soam contínuos e permanentemente vivos. Além disto, são várias 

as referências aos seus quadros, do icônico Noite Estrelada, que 

serviu de inspiração para o cartaz de Meia Noite Em Paris, aos mar-

cantes corvos, tão presentes na fase final de sua vida. Para quem 

conhece o acervo deixado pelo pintor, reconhecer na telona tais 

obras torna-se um deleite, não só visual mas também pela forma 

como são inseridas na narrativa.

Tamanho esforço visual foi fruto de um trabalho de anos da 

equipe liderada pelos diretores Dorota Kobiela e Hugh Welch-

man, que precisaram adaptar a técnica da pintura a óleo para que 

pudesse ser aproveitada em uma animação. Ao todo, 125 pintores 

trabalharam em cerca de 65 mil frames, sendo que os atores que 

dão voz aos personagens também precisaram servir de modelo 

para os mesmos. Tal iniciativa fica explícita quando a animação 

focaliza melhor os rostos dos personagens, sendo possível recon-

hecer os traços de Saoirse Ronan e de Jerome Flynn, o Bronn da sé-

rie Game of Thrones. O mesmo acontece com o restante do elenco, 

com tal esforço sendo ressaltado pouco antes dos créditos finais, 

em comparações entre os quadros e os atores caracterizados.

Diante de tamanho esforço em retratar a obra de Van Gogh, a 

história apresentada fica em segundo plano. A trajetória do pin-

tor, que apenas vendeu uma tela em vida e sobrevivia graças à 

ajuda do irmão, serve de pano de fundo para a tal investigação 

acerca de sua morte, que soa mais como desculpa para apresen-

tar os vários personagens que povoaram suas obras. No fim das 

contas, o porquê de Van Gogh ter morrido torna-se menor do que 

a arte por ele produzida.

De imenso impacto visual, Com Amor, Van Gogh é um filme que 

brilha pela proposta estética implementada, seja pela beleza das 

imagens ou pelo capricho na técnica de animação empregada. Por 

mais que sua trama não seja suficiente para sustentar o interesse 

por 95 minutos, ainda assim é uma experiência cinematográfica 

que merece ser conferida, especialmente por aqueles que apre-

ciam, e conhecem, a obra do homenageado.

CARTAZ

FRANCISCO RUSSO

Reserva Cultural
Avenida Paulista, 900 - Térreo Baixo 
Metrô Brigadeiro ou Trianon Masp
11 3287-3529
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ÁUSTRIA
Certa vez em minhas andanças 

pela Europa peguei um trem em Ber-

lim e fui conhecer a Áustria, cujo país 

é relativamente pequeno, mas gran-

dioso no seu esplendor cultural.

Atrai visitantes por serem seus 

habitantes afáveis em receber pes-

soas afeitas em conhecer padrões 

de arte secular. Viena a capital com 

suntuosos museus, teatros, salas de 

concerto que sediam a Wien Phil-

harmonie considerada justamente 

a melhor orquestra Filarmônica do 

mundo possui herança musical por 

ser a terra dos grandes compositores 

da música erudita como Wolfgang 

Amadeus Mozart.

Viena acolhe com entusiasmo 

massas de turistas no verão. Nessa 

cidade o estilo Barroco combina  for-

mas clássicas e beleza em perfeita 

estética. Quando chega o inverno 

Innsbruck oferece suas montanhas 

nevadas para a prática de esquiar.

Porém não limite sua explora-

ção à estes centros vá em busca das 

pequeninas cidades tipicamente 

austríacas onde as hordas de turistas 

sequer imaginam existir.

Foi o que fiz. Peguei um trem em 

Viena cidade onde nasceu Ludwig 

von Beethoven, Franz Schubert e 

Richard Strauss e fui conhecer Klan-

genfurt. Desci do trem numa minús-

cula cidade. Saí porta fora da estação 

e desci por uma rua íngreme quando 

defronto com um grande hotel estilo 

Barroco. Havia falido, estava fechado. 

Outrora em seu esplendor hospeda-

ra a realeza austríaca.

Descia mais por essa via quando 

meus ouvidos atentaram para o som 

de uma valsa, pois este é o país onde 

nasceu a valsa. A música aumentou, 

e de repente à minha frente uma 

encantadora praça com café ao ar 

livre onde senhores e senhoras el-

egantemente vestidos sentados à 

mesa num final de tarde de verão 

saboreavam taças de café acompa-

nhadas de grandes fatias de tortas 

cremosas ouvindo valsas executadas 

num coreto florido por um grupo de 

músicos.

Depois de ver, ouvir e me emo-

cionar com este cenário tipica-

mente desse povo, onde não existe 

irrequietos turistas, fui descendo 

mais, e ao lado havia caves de pe-

dra com aberturas nas pedras onde 

eles austríacos entravam para fazer 

saúna natural, com a exsudação 

corporal do calor das pedras!

Andei mais uma centena de me-

tros até atingir a borda de um rio, 

cansado, vislumbrei um banco. Tirei 

a pesada mochila das costas e a de-

positei ao lado do banco, e sentei 

contemplando o deslise das águas 

límpidas do rio. O silêncio reinante 

foi quebrado pelo som de uma 

composição musical por um piano 

onde alguém executava uma com-

posição de Chopin. Notas musicais 

saiam pela janela se espraiando no 

ar. Uma cortina branca fluía no ar.

Áustria que vi da tua beleza fi-

cou no coração imorredoura lem-

brança.

Serviço:

Áustria.

Tourist Office: 1 Opera Passage

Tel. 43 16 08 - Viena

Folders e informações à disposição 

de turistas.

TARCILIO DE SOUZA BARROS

TURISMO
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A capital da música erudita se 
encontra às margens do Danúbio














