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MEU BAIRRO
Música, história e curiosidades 
do Jardim Fernão Dias

MÚSICA
Plebe Rude e Inocentes tocam
hoje, no Kazebre

Happy Mother’s Day

A jornalista Tatiara 
Guariente com os 
pequenos Theo e Manuela
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Lava Jato
A Netflix confirmou nesta terça-feira, 9, 

o início das gravações de “O Mecanismo”, 

sua mais nova série original feita no Bra-

sil. O título, prometido há um ano, é pro-

duzido por José Padilha (“Tropa de Elite” 

e “Narcos”) e tem como base a história da 

Operação Lava Jato.

Mas ao contrário do filme “Polícia Federal 

- A Lei é Para Todos”, que dramatiza fatos 

reais, a nova série da Netflix é “livre-

mente inspirada nas investigações sobre 

alegações de corrupção em empresas de 

petróleo e construção, estatais e privadas, 

no Brasil”.

A breve sinopse divulgada também indica 

que a trama de “O Mecanismo” não vai 

acompanhar em detalhes o processo da 

Lava-Jato no mundo real. A série será 

protagonizada pelo ator Selton Mello, 

que viverá um delegado aposentado da 

Polícia Federal, enquanto Caroline Abras 

interpretará sua discípula, “uma agente 

federal ambiciosa”.

O elenco ainda conta com nomes como 

Enrique Diaz, Lee Taylor, Antonio Saboia, 

Jonathan Haagensen, Alessandra Cola-

santi, Leonardo Medeiros, Otto Júnior, 

Susana Ribeiro e outros. José Padilha as-

sina a direção junto com Marcos Prado e 

Felipe Prado, colaboradores nas filmagens 

de “Tropa de Elite”.

“O Mecanismo” será filmado em São 

Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Brasília, 

e estará disponível para assinantes da 

Netflix em todo o mundo a partir do ano 

que vem. A data exata da estreia ainda 

não foi revelada.
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Muito se discute na atualidade 
não somente sobre a internet como 
novo meio de comunicação, mas 
também como ferramenta de pes-
quisa de mercado e um novo canal 
comercial. 

Ao mesmo tempo, temos várias 
empresas que ainda não estão in-
seridas nesse novo cenário por se 
tratar de algo muito novo. Muitos 
executivos ficaram espantados com 
o avanço tecnológico das últimas 
décadas, como por exemplo, a comu-
nicação via vídeo, distâncias cada 
vez menores, aparelhos interligados, 
informação na palma da mão, entre 
outros.

Hoje em dia, se precisamos de 
um serviço, pesquisamos no Google 
e entramos em contato com os que 
aparecem na primeira página.

Nessa realidade, o profissional de 
marketing deve entender e analisar 
o mercado e seu consumidor, inclu-
indo em seu planejamento estraté-
gias e a utilização de ferramentas 
digitais.

NOTASPOR QUE INVESTIR NO 
MARKETING DIGITAL?

www.folhaopiniao.com.br
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CITAÇÃO
“A imprensa pode causar mais danos 
que a bomba atômica. E deixar 
cicatrizes no cérebro. ” 
Noam Chomsky

Empreendedores mais radicais 
– ou realistas – costumam dizer até 
que, não investir em marketing digi-
tal é decretar a falência do próprio 
negócio.

Todos nós estamos conectados na 
internet diariamente, até mesmo seu 
público-alvo.

A presença estratégica de seu 
negócio nas redes sociais, blog, 
gestão de e-mail marketing e pági-
nas de vendas bem elaboradas ga-
rantem que sua empresa entre de-
finitivamente para o hall de opções 
do seu público.

Mas não adianta ter as ferramen-
tas se você não conhece as estraté-
gias corretas para utilizá-las e atin-
gir o sucesso.

Se esse for o caso, você ainda pode 
optar por duas opções, contratar 
uma agência de marketing para cui-
dar de todos os detalhes para você 
ou assinar um sistema de marketing 
que possibilite utilizar estas ferra-
mentas para administrar você mes-
mo suas campanhas.
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Enem 2017
JAs inscrições para o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) começaram 
nesta segunda-feira, 8, e terminam às 
23h59 do dia 19 de maio. Neste ano, 
a taxa subiu para R$ 82 e o boleto 
precisa ser pago até 24 de maio. Estão 
isentos os estudantes de escolas públi-
cas que concluirão o ensino médio em 
2017, os participantes de baixa renda 
que integram o CadÚnico e os que se 
enquadram na lei 12.799/2013 – que 
isenta de pagamento aqueles com 
renda igual ou inferior a um salário 
mínimo e meio, ou seja, R$ 1.405,50. O 
Inep informa que vai conferir todos os 
pedidos de isenção.
Agora, as provas serão realizadas em 
dois domingos consecutivos, no dia 
5/11 na 1° fase será aplicada a prova 
de Ciências Humanas, Linguagens e 
a Redação, com duração de 5 horas 
e meia, já na 2º fase, no dia 12/11 a 
prova será de Matemática e Ciências 
da Natureza, com duração de 4 horas 
e meia, além disso, se o candidato 
não comparecer nas provas terá de 
anexar documentos que justifiquem a 
ausência para conseguir nova edição 
em 2018, como por exemplo, atestado 
médico, documento judicial ou boletim 
de ocorrência. Assim como no ano 
passado, os portões serão abertos ao 
meio-dia e fechados às 13h. As provas 
terão início às 13h30. 
O resultado individual da prova será 
publicado em 19 de janeiro.

Inscrições Fatecs
O período de inscrição para o processo 
seletivo das Faculdades de Tecnolo-
gia (Fatecs) do Estado de São Paulo 
vai de 11 de maio a 12 de junho. O 
exame será no domingo, 2 de julho.  As 
inscrições deverão ser feitas exclusi-
vamente pelo site Vestibular Fatec até 
as 15h do último dia. Para se inscrever 
é necessário preencher a ficha de 
inscrição e o questionário socio-
econômico, imprimir o boleto e pagar 
a taxa no valor de R$ 75 (em dinheiro) 

Fique atento...

www.folhaopiniao.com.br
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em qualquer agência bancária.
Quem pediu isenção e redução da taxa 
de inscrição poderá conferir o resulta-
do da solicitação no site do Vestibular 
nesta sexta-feira, 12 de maio. A partir 
desta data, deve fazer sua inscrição em 
um único curso de graduação na Fatec 
de sua escolha.
Para concorrer a uma das vagas do 
Vestibular serão aceitos candidatos 
que cursam ou já terminaram o Ensino 
Médio ou equivalente.  
O Vestibular para o segundo semestre 
de 2017 oferece 15.010 vagas – esse 
número inclui as 960 vagas para a 
modalidade à distância –, distribuídas 
entre os 73 cursos gratuitos de gradu-
ação tecnológica.
O candidato com deficiência, que 
precise de condições especiais para 
fazer a prova, deve mencionar sua 
necessidade na ficha de inscrição 
eletrônica. É necessário encaminhar o 
laudo médico, emitido por especialista, 
por meio de um link específico na área 
do candidato até as 15 horas do dia 12 
de junho.

Nota Fiscal Paulista
Os usuários cadastrados no programa 
Nota Fiscal Paulista já podem con-
sultar no site os bilhetes com que 
irão concorrer ao sorteio de maio. 
Esta edição sorteará o total de R$ 4,7 
milhões.
Para participar do sorteio, é ne-
cessário ter feito compras em janeiro 
e ter solicitado notas fiscais com CPF 
ou CNPJ. Além do prêmio principal de 
R$ 1 milhão, os participantes do pro-
grama também concorrem a prêmios 
de R$ 500 mil, R$ 100 mil, R$ 50 mil, 
R$ 10 mil, R$ 5 mil, e R$ 1 mil.
Para participar dos sorteios, o par-
ticipante deve se cadastrar no site da 
Secretaria da Fazenda no programa 
Nota Fiscal Paulista e seguir o regu-
lamento. As adesões até o dia 25 de 
cada mês permitem a participação 
já no mês seguinte. Uma vez feito o 
processo, não é preciso repeti-lo – a 
inclusão nos sorteios seguintes é au-
tomática. Cada R$ 100 em compras dá 
direito a um bilhete eletrônico para 
concorrer.
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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



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.



Neste dia das mães,
torne-se doador de 
MSF e nos ajude a levar
cuidados de saúde a
milhares de mulheres.



BAIRROMEU

jardim Fernão Dias
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ESPECIAL

Considerado o bairro mais 
populoso de Mairiporã, com cer-
ca de 5.000 habitantes, o jardim 
Fernão Dias já foi povoado por 
antigos oleiros da cidade.

As olarias tiveram um grande 
impacto em Mairiporã por terem 
dado patrocínio ao desenvolvi-
mento econômico da região. 
Tais olarias eram destinadas à 
produção de tijolos e telhas e 
abasteciam grande parte do Es-
tado de São Paulo, porém a água 
da barragem Paulo de Paiva Cas-
tro sepultou mais de 300 olarias. 

No começo, o bairro, como 
grande parte da cidade, não con-

tava com iluminação, asfalto e as 
casas podiam ser contadas no 
dedo. 

Maria do Carmo, moradora 
dali há 30 anos, se recorda bem 
daquela época.

“O bairro não contava com os 
‘luxos’ de hoje em dia, não tín-
hamos posto de saúde, a creche 
Terezinha Chamma ou a escola 
Armando Pavanelli, apenas o 
grupo escolar Arthur Weingrill, 
porém havia tranquilidade”.

Todos utilizavam de poços 
para conseguir água, tanto que 
até hoje, é possível observar na 
parte baixa do jardim Fernão 
Dias muitas minas de água.

“Lembro-me bem daquela 
época” comenta Betho Massu-
cato Pires, morador a 46 anos do 
bairro “quando olhávamos ao re-
dor havia somente morros, tudo 
era bem diferente, porém nunca 
deixou de ser acolhedor.

Essa situação veio a melhorar 

BEATRIZ CAMPOS

Betho Massucato Pires

Capela Nossa Senhora da Salete, 
na rua Firmo Campos
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que passam por essa rua (Firmo 
Campos) em horário comercial 
para cortar o trânsito. Temos 
duas escolas e uma creche e isso 
se torna um grande risco para 
as crianças, mas de resto não 
tenho o que reclamar, o bairro 
se parece muito com um centro, 
temos quase tudo perto.” afirma 
Geralda Almeida, moradora há 
mais de 20 anos.

O jardim Fernão Dias tam-
bém abrigou um dos grandes 
violeiros da história da música 
popular brasileira, Athos Cam-
pos, compositor do nosso queri-
do Hino de Mairiporã.

Athos Campos passou a re-
sidir em Mairiporã no final da 
década de 30, foi um dos artistas 
mais importantes do nosso país 
e sempre defendeu as raízes cul-
turais do povo. Durante 17 anos 
foi produtor do excelente pro-
grama Viola Minha Viola na TV 
Cultura de São Paulo-SP, apre-
sentado por Inezita Barroso. 

Fazendo imitações de ani-
mais, Athos Campos também 
participou do primeiro LP da 
dupla Chitãozinho e Xororó, 
quando eles ainda eram adoles-
centes e não haviam “mudado 

por meados de 1992, o Jardim 
Fernão dias dava seus primeiros 
passos de formação. Foram insta-
lados iluminação e o asfalto já era 
um projeto próximo. O comércio 
também ganhava espaço.

A rua Firmo Campos era palco 
para a tradicional festa junina de 
bairro, em que contava com bar-
racas típicas dos próprios mora-
dores, danças simbólicas e muita 
diversão. 

“O jardim Fernão Dias se de-
senvolveu muito rápido, percebo 
isso pela quantidade de casas que 
vemos hoje e claro, pelo grande 
fluxo de carros” completa dona 
Maria do Carmo.

Hoje, o bairro conta com mer-
cado, padaria, o Programa Saúde 
da Família (PSF) que atende mais 
de 4.000 pessoas e um Centro 
para Crianças e Adolescentes 
que desenvolve atividades, tendo 
como foco a constituição de es-
paço de convivência a partir dos 
interesses, demandas e poten-
cialidades dessa faixa etária. 

“Apesar da grande quantidade 
de moradores, o jardim Fernão 
Dias não é um bairro ruim de 
morar, talvez o único problema 
seja o grande fluxo de caminhões 

Luiz Fernando Russo, o Homem Fu-
nil, reside na rua senador Robert 
Kennedy, próximo ao Centro de Con-
vivência da Criança e do Adolescente 
e é muito conhecido no bairro por 
aparições em divervos programas de 
tv populares como Eliana, Raul Gil e 
Ratinho, bebendo 3 litros de água em 
30 segundos 

Casal posa para foto na 
rua Firmo Campos, nos 
anos 1970, em que ainda 
não era pavimentada

A rua São Paulo é a principal via de acesso  ao bairro
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a voz”; e nesse LP, os meninos 
também interpretaram sua céle-
bre composição “Chitãozinho e 
Xororó” que também deu o nome 
à nova dupla que surgia.

Através de seus programas 
de rádio e TV, Athos costumava 
sempre denunciar o mercantil-
ismo que já começava a deturpar 
a música caipira raiz. Faleceu dia 
1.º de novembro de 1992, na ci-
dade de Bragança Paulista.

Grande parte do Jardim 
Fernão Dias não possui escritura, 
pois a maioria dos terrenos era 
de propriedade do compositor e, 
por conta de sua morte, ficou im-
possível localizar algum parente. 

“Ainda esperamos ansiosos 
para que esse caso se reverta e 
possamos adquirir as escrituras 
de nossas casas” afirma Betho.

Quase todas as ruas que dão 
início ao bairro pertenciam à 
família Campos, tanto que, a 
maioria é composta pelo sobre-
nome, como por exemplo, as ruas 
Alzira Ferreira Campos e Firmo 
Campos.

Conhecido carinhosamente 
como Seu Zé do depósito, mo-
rador a mais de 30 anos, ainda 
conserva a grande casa que com- Mailson Neves

punha o antigo sítio de Athos 
Campos em seu quintal.

“Não vi necessidade de 
destruir algo tão histórico e bo-
nito” conta Seu Zé.

A casa ainda permanece in-
tacta e de longe percebemos sua 
estrutura antiga, porém conser-
vada. 

Festividade 
O Bairro conta com um dos 

mais famosos e antigos blocos 
carnavalescos de Mairiporã “Uni-
dos do Jardim Fernão Dias”, que 
nasceu no entorno da Praça do 
Samba. 

Referência e berço do samba 
da cidade, já foram campeões de 
quase todos os desfiles de carna-

val que antes aconteciam. 
Antes ganhava o título de Es-

cola de Samba, hoje se tornou 
um bloco de carnaval, mas sem 
perder sua essência.

“Fui presidente deste bloco 
maravilhoso durante 10 anos e 
tive o prazer de, junto com a co-
munidade, conseguir regulari-
zar toda a documentação para 
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conquistar da prefeitura uma 
tão sonhada sede para nossa es-
cola”, conta com satisfação o ex-
presidente do Bloco Unidos do 
Jardim Fernão Dias, João Batista 
Xavier, comerciante, 49 anos. 
“Continuo trabalhando e incenti-
vando todos os blocos da cidade 
para que nossa cultura carnaval-
esca nunca se acabe em Mairip-

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

orã” afirma João. Embora ainda 
visto como um bairro perigoso, 
o Jardim Fernão Dias cresce a 
cada dia com pessoas humildes 
e simples. 

“O bloco Jardim Fernão Dias 
alegra e envolve toda a comu-
nidade com seus lindos ensaios 
realizada em torno da praça do 
samba”, afirma dona Geralda. 

ESPECIAL

Geralda Almeida

Os bairros jardim Carpi, Parque do Moinho, 
jardim Esperança, vila Nova e jardim 
Pinheiral compõe o entorno do Fernão Dias
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GABRIELA BACELAR E BEATRIZ CAMPOS

Tatiara Guariente Blanco, 35 
anos, formada em jornalismo, 
acredita que Mairiporã só precisa 
ser explorada.

Quando iniciou sua história 
em Mairiporã?
Cheguei na cidade em 1997, 
quando tinha 15 anos.
Inicieu o Ensino Médio no In-
stituto Mairiporã aos 17 anos, 
onde conheci meu marido, Diego 
Blanco.
Sou jornalista formada, comecei 
estagiando na cidade, primeiro 
na Revista Folha Opinião e 
depois de formada no Estúdio 
Monstro, onde trabalhava com il-
ustrações, localizado na Estrada 
da Roseira.
Criei meus 2 filhos na cidade, 
pois sempre gostei de Mairiporã. 
Atualmente, não exerço mais a 
função de jornalista e trabalho 
junto ao meu marido na Clinica 
de Especialidades Médicas, a 
Cardioritmo. 

Comer e beber
Um lugar tranquilo e com um 
bom serviço é o Naoko Restau-
rante e Temakeria, pois eles 
apresentam o melhor atendi-
mento e são próximos de seus 
clientes.
Para fazer aquele happy hour, in-

dico o restaurante Bartheu, por 
conta do excelente atendimento 
também.

Ponto de paz
Nada melhor que minha casa, o 
lugar onde estou junto a minha 
família, onde existe tranquili-
dade.

O que Mairiporã possui de 
bom?
Mairiporã tem muitos atrativos 
que ainda não foram explorados, 
temos verde de sobra e podería-
mos explorar o esporte ao ar 
livre. 

Embora não como antes, Mair-
iporã ainda nos traz segurança 
e conforto, estamos próximos 
a São Paulo então temos sim 
qualidade de vida, temos um 
diferencial. 

Qual o próximo passo que 
Mairiporã deve dar?
A cidade tem que investir 
em infraestrutura, em saúde 
de qualidade, comércio e até 
mesmo mercados com preços 
mais acessíveis.  Mairiporã tem 
que deixar de ser uma cidade 
dormitório, explorando todo o 
verde que temos por aqui. 
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Terence Davies é um cineasta fascina-
do por grandes personagens femininas. 
Sua curta (e muito relevante) obra cine-
matográfica é como um compêndio do 
lugar da mulher na sociedade, pautado 
em diversos tempos e locais passados, 
como que traçando uma perspectiva his-
tórica para entender as reminiscências 
do patriarcado nos dias atuais. Além das 
Palavras se encaixa perfeitamente em sua 
trajetória artística, e, mesmo assim, talvez 
represente o mais ambicioso projeto de 
sua carreira.

Emily Dickinson é o nome do seu de-
safio. Uma das maiores poetisas de todos 
os tempos, a escritora nascida e morta 
no século 19 também é conhecida como 
uma das mais reclusas da história. Desse 
modo, Além das Palavras enfim desven-
da o que apenas se supunha a partir de 
sua obra, articulando toda a história de 
Dickinson aos conflitos internos que mar-
cariam os enigmas e as singularidades de 
sua produção literária.

Já na primeira sequência, Emily é 
retratada como uma garota atrevida e 
vibrante, desafiando as ordens de sua Ma-

RODRIGO TORRES

CINEMA

ALÉM DAS 
PALAVRAS

dre Superiora e abandonando o seminá-
rio. Em vida adulta, seguirá contestando 
todo tipo de norma de seu tempo — como 
numa contrapartida à Lily Bart (Gillian 
Anderson) de A Essência da Paixão, 
considerado o grande filme do diretor 
e roteirista. Sua afronta às convenções 
matrimoniais, aliás, ainda espelham o 
drama de Hester Collyer (Rachel Weisz) 
em Amor Profundo, enquanto seus ques-
tionamentos constantes sobre o lugar 
da mulher numa sociedade paternalista 
ecoam a Chris Guthrie (Agyness Deyn) 
de A Canção do Pôr do Sol. Emily, porém, 
não será mais bem-sucedida que as outras 
protagonistas de Terence Davies, e Além 
das Palavras irá se concentrar justamente 
em sua jornada de transformação diante 
de tamanhas frustrações.

Como o título original A Quiet Passion 
prenuncia, Emily Dickinson teve sua pai-
xão silenciada. Plenamente consciente 
de seu talento, a escritora lutou para ser 
reconhecida em vida, mas teve não mais 
que dez poemas publicados dentre os 
quase 1800 escritos, descobertos somen-
te após a sua morte. Terence Davies as-
severa a injustiça da situação ao mostrar 

que Dickinson abdicou da felicidade do 
casamento e abraçou a solidão em nome 
de sua obra. Então, em vez de torná-la um 
símbolo de empoderamento pouco crível, 
o cineasta humaniza a personagem com 
os reflexos mais triviais para sua vida de 
renúncia. Emily se sente feia, por exemplo.

Cynthia Nixon conduz bem a trans-
figuração de uma mulher vivaz, irônica, 
numa pessoa cada vez mais triste, amar-
ga, insociável, insuportável. E doente, 
com direito a muitas e longas cenas de 
convulsão. Nestes momentos, a decisão 
de Terence Davies é ousada, entre o com-
preensível e o questionável. Pois seu estilo 
clássico, combinado com a necessidade 
de encerrar a protagonista numa casa 
em tons pastéis durante boa parte de 
um longa-metragem de 125 minutos, faz 
da experiência excruciante. A cada novo 
espasmo da personagem, o filme beira o 
intolerável.

Além das Palavras é, portanto, um 
melodrama de forma e conteúdo que 
emulam proposital e severamente o 
rigor que sufocou a existência de Emily 
Dickinson. Adequado, porém não menos 
desagradável.
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.HORÓSCOPO

ÁRIES -  21.mar a 20.abr
O equilíbrio da situação financeira deve de-
pender de você, acima de tudo. Encontre um 
ponto de apoio por sua própria conta. Dê forma 
concreta ao que você quer.

TOURO - 21.abr a 20.mai
Sua imagem pessoal deve se estabelecer com 
base em seus valores pessoais, mais do que em 
conquistas materiais e mundanas. Seja simples, 
seja como é.

GÊMEOS - 21.mai a 20.jun
Você pode escolher a porta errada, o ca-
minho errado, e dar uma volta grande e 
talvez desnecessária. Mantenha o sentido 
de realidade.  

CÂNCER - 21.jun a 21.jul
Seus projetos e sonhos pessoais precisam de 
forma concreta. Veja se é isso o que está fazen-
do. Trabalhe para usar os recursos que tem a 
seu favor.

LEÃO - 22.jul a 22.ago
Momento de definição profissional, com novos 
contornos para o que pretende realizar daqui 
em diante. Não se deixe influenciar demais. Siga 
o caminho que quer trilhar.

VIRGEM - 23.ago a 22.set
O direcionamento de suas ações não deveria se 
deixar confundir. Um caminho de longo prazo 
não pode ser escolhido de modo circunstancial. 
Aponte para o que lhe faz sentido.

LIBRA -  23.set a 22.out
O equilíbrio financeiro e na relação afetiva 
deve se estabelecer sobre a realidade da situa-
ção. Veja o que a realidade lhe permite nestes 
tempos.

ESCORPIÃO - 23.out a 21.nov
Os sentimentos para com as pessoas próximas 
estão presentes e intensos. A harmonia entre 
vocês nem sempre é a que idealizou. Aceite a 
realidade entre vocês.

SAGITÁRIO - 22.nov a 21.dez
Momento para escolher e definir o que possa 
vir a ser bom para o trabalho e para sua saúde. 
Reforce os hábitos positivos e tudo o que venha 
a ser construtivo em sua vida.

CAPRICÓRNIO - 22.dez a 20.jan
Os sentimentos amorosos estão em sua máxima 
expressão, vivendo momentos intensos com a 
pessoa amada. E isso pode apontar para uma 
direção de grande renovação.

AQUÁRIO - 21.jan a 19.fev
Momento para assentar uma condição estável 
para sua vida. Procure o conforto da família 
e o usufruto do que constituiu. Não é hora de 
inventar complicações.

PEIXES - 20.fev a 20.mar
Nas escolhas em seu cotidiano, procure seguir os 
caminhos que são positivos. Faça da rotina um 
porto seguro para você. Neste momento, trabalhe 
para ter uma vida boa.

A quadratura formada entre Marte e 
Netuno indica a dissipação da vitalidade 
e da força pessoal, ao colocar nosso em-
penho e vigor em direção a uma miragem, 

uma direção errada. Acabamos por perder 
o foco e a orientação para as ações. A 
confusão tende a levar à decisão errada, 
especialmente nas ações de risco. Um dia 
para se ter cuidado com ações precipita-
das, arriscadas e arrojada.

CRUZADAS

www.folhaopiniao.com.br

Fonte: G. Queiroz
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Minha Mãe é 
uma Rainha

O Projeto Mulheres de Negó-
cios & Cia, realizou entre os dias 
17 de abril e 08 de maio a cam-
panha Minha Mãe é uma Rainha. 
Para participar bastava efetuar 
uma compra no período estabe-
lecido e garantir um cupom para 
concorrer ao sorteio de 1 trans-
formação e outros diversos prê-
mios. 

O sorteio ocorreu no dia 10 de 
maio e a Ganhadora foi a Lilamar 
Miguel Rodrigues, cliente da Óti-
ca Vitória Mairiporã. 



Plebe Rude e 
Inocentes

Hoje, 12 de maio, duas das 
mais clássicas bandas brasileiras 
dos anos 80 estarão juntas pela 
primeira vez no palco do Kaze-
bre para uma noite inesquecível. 

Ativas desde 1981, Plebe 
Rude e Inocentes, que fizeram 
e continuam a fazer a história 

do rock nacional farão a galera 
tremer ao som de clássicos como 
“Até Quando Esperar”, “Pátria 
Amada”, Proteção e muito mais.

É o mais fiel rock feito no país 
com bandas que não falham. 
Plebe Rude e Inocentes, bandas 
que ficaram marcadas pelo rock 

de protesto, pelas letras inteli-
gentes e por muito peso nas gui-
tarras. 

Os ingressos já estão dis-
poníveis no primeiro lote pelo 
valor promocional de apenas 
R$25,00. O Kazebre fica na ave-
nida Aricanduva, 12.000.



Programação cultural do Dia das Mães
Confira neste final de semana 

algumas opções culturais espe-
cialmente para o Dia das Mães.

Sala São Paulo
A orquestra sinfônica do Esta-

do de São Paulo (OSESP) fará con-
certo neste sábado, ás 16h30,sob 
regência de ArvoVolmer, com Isa-
belle Faust no violino.

O programa inclui obras de 
Erkki – SvenTüür , Jean Sibelius e 
Johannes Brahms ingressos cus-
tam entre  R$ 46,00  a R$ 213,00. 

Já no domingo, às 11h, a série 
Concertos Matinais apresentará 
um concerto da Academia Jovem 
Concertante. Os ingressos são gra-
tuitos e podem ser retirados na 
bilheteria da. Serão disponibiliza-
dos quatro ingressos por pessoa. 
No dia do concerto, havendo dis-
ponibilidade, a distribuição dos 
ingressos será às 10h, limitado a 
um ingresso por pessoa.

Serviço: Sala São Paulo 
Endereço: Praça Júlio Prestes, 

16, São Paulo/SP

Museu da Casa Brasileira 
Neste domingo, a partir das 

11h, o violinista Paulo Paschoal e 
a Camerata Darcos se apresentam 
no projeto “Música no MCB”, in-
terpretando obras de importantes 
compositores da música clássica: 
Mozart e Edgard Elgar. A entrada 
e gratuita.

Repertorio
1. Allegro (MOZART, Wolfgang 

Amadeus)
2. Concerto para piano in A 

major n.12 K141 (MOZART, Wolf-
gang Amadeus)

EVENTO

3. Serenade in E minor (EL-
GAR, Edward)

Serviço: Museu da Casa 
Brasileira 

Endereço : Av . Brigadeiro Far-
ia Lima, 2705, São Paulo /SP

Pinacoteca de São Paulo
Neste domingo  o espaço vai 

promover mais uma edição do 
PinaFamília (das 11h às 15h), 
com distribuição de Jogo e Guia 
para famílias; Ilha de atividades, 
visitas e a apresentação do espe-
táculo “PinaCanção: uma história 
cantada entre pinturas”, de Hélio 
Ziskind (às 15h).  A entrada é gra-
tuita.

Serviço: Pinacoteca de São 
Paulo

Endereço: Praça da Luz , 2, 
Bom Retiro, São Paulo/SP

Museu da Imigração
Que tal tirar fotografias à 

moda antiga, com roupas e ambi-
entação especial, no estúdio que 
fica na estação ferroviário do Mu-

seu? Na Hospedaria dos Imigran-
tes, que fica dentro do espaço, as 
mães podem tirar fotos a partir 
de R$ 35,00. No sábado, a entrada 
é gratuita e nos outros dias os in-
gressos custam R$ 10,00 (inteira) 
e R$ 5,00 (meia).

 Serviço: Museu da Imigração
Endereço: Rua Visconde de 

Parnaiba, 1316, Mooca, São Pau-
lo/SP

Teatro Sergio Cardoso 
No domingo a programação 

contará com uma atividade es-
pecial para crianças, com direito 
a contação de histórias “Ela Que 
Está Só”, da Cia. Repara Mundo, 
às 11h. Em seguida, às 11h40, 
os pequenos poderão participar 
de uma oficina de sacola de TNT 
com pintura mágica para presen-
tear as mães. As atividades são 
gratuitas.

Serviço: Teatro Sergio Car-
doso

Endereço: Rua Rui Barbosa, 
153, Bela Vista, São Paulo/SP

www.folhaopiniao.com.br
Terça-feira, 2 de maio de 2017



No caleidoscópio dos jovens estu-
dantes brasileiros o jornalista en-
controu Abdallah Mohamed El-Zwei 
um jovem de 19 anos de idade, bem 
apessoado, de fala mansa, e dotado 
de boas maneiras. Estudante da 
PUC-SP cursando Ciências Atuariais. 
Está completando o quinto semes-
tre de um Curso de oito semestres. 
Apesar de ser um Curso pouco con-
hecido, dada essa circunstância, há 
poucos profissionais no mercados 
de Seguros e Financeiros, sendo que 
os formandos nesse Curso são rapi-
damente contratados por eminen-
tes empresas do ramo de Seguros.
   Atualmente Abdallah está trabal-
hando numa grande empresa de Au-
ditória, que presta serviços às mel-
hores firmas do mercado brasileiro.
   O jovem cumpria o segundo ano 
da Faculdade quando atinou haver 
intensa demanda de profissionais 
no mercado de trabalho deste ramo; 
habilmente atinou de candidatar-se 
para as empresas que faziam  feiras 
e palestras na Faculdade em busca 
de profissionais que tivessem perfil 
educativo nos moldes da empresa.
   O jovem se inscreveu num concor-
rido processo seletivo que durou 
quatro meses; na primeira fase as 
provas eram de Raciocínio Lógico 
e Inglês. Após obter bons resulta-
dos na primeira etapa, Abdallah foi 
convidado para participar de uma 
Dinâmica em Grupo com demais 
participantes do processo de admis-
são na empresa. 
   Antes do processo de entrevista 
fez um curso extra de Informática 

especificadamente de Excel para que 
pudesse ter uma base no começo 
dos trabalhos, que o auxiliou mais 
na execução de todas as tarefas que 
foram designadas.
   Embora na seleção de candidatos 
houvesse 60 mil inscritos de todo o 
país; por se tratar de um processo 
que acontece em todos os escritóri-
os do Brasil; depois dessa Dinâmica 
veio a última fase do processo que 
poucos chegaram. O candidato tinha 
que passar por uma entrevista pes-
soal com altos dirigentes da em-
presa para que pudesse apresentar 
seu plano de carreira dentro de uma 
empresa que tivesse um nome mais 
influente no mercado de Auditória 
Geral.

   O jovem sem esmorecer na luta 
que propunha conseguiu o cargo de 
Trainee numa empresa de grande 
porte na capital paulista, e asse-
gurou um plano de carreira com-
patível com o que ele procurava.
   Em todo este processo teve que se 
preparar para ingressar na empresa 
, onde se encontra até hoje. Após 
quase um ano na firma, e contando 
com boas avaliações de produção 
será promovido no meio do ano 
para o cargo de assistente, em busca 
de novos desafios e trabalhos mais 
complexos.
   Deduzimos que todo jovem que se 
empenhar nos estudos, na disciplina 
pessoal e afinco ao trabalho assegu-
rará a vitória final.

TARCÍLIO DE SOUZA BARROS

ABDALLAH MOHAMED EL-ZWEI EXEMPLO DE 
UM JOVEM QUE PELO ESTUDO, DISCIPLINA, E 
TRABALHO ATINGE O SUCESSO PESSOAL

CRÍTICA





17



Mãe,
princípio de tudo, 
mulher sublime,
presente de Deus e exemplo de amor.
Parabéns para todas as Mamães! 

Valdeci América



Mãe, neste dia especial mais do que 
lhe parabenizar, queremos agradecer 
por seus ensinamentos que foram e 
são fundamentais para nossa vida. 
Parabéns a todas as Mães
Marco Antônio Ribeiro Santos
Presidente da Câmara 



Mãe é a expressão criativa da 
natureza, e na essência transporta 
o que há de mais divino.
Feliz dia da Mães. 
Rafael Tadeu



Mãe,
A vida nos presenteia com pessoas 
maravilhosas como você, que ensinam 
pelo saber, pelo exemplo e pelo amor 
incondicional.

Parabéns! 
Marcinho da Serra



A palavra mãe é um substanivo. É um 
verbo. Mãe é cuidar, brigar, chorar, 
brincar, sorrir, se preocupar, mãe é 
saber amar.
Feliz Dia das Mães
Nil Dantas 
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