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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



5

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.

www.folhaopiniao.com.br
Domingo, 24 de setembro de 2017
www.folhaopiniao.com.br
Quinta-feira, 26 de outubro de 2017



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 Festival do Minuto já é reconhecido pelo poder da síntese. 

Mas a atual edição está ainda mais sintética, pois passa a aceitar 

conteúdos em formato GIF. Ou seja, além do envio de vídeos de 

até um minuto, imagens animadas nos temas do festival tam-

bém são aceitas.

Para celebrar a estreia dos GIFs no Festival do Minuto, dois 

novos temas foram lançados: Cinema, que propõe a criação de 

gifs sobre a linguagem cinematográfica e suas referências; e O 

Que Se Passa No Museu, que desafia os realizadores a captarem 

cenas do cotidiano desses espaços culturais.

É justamente nesse desafio dos museus que sugerimos os 

mais de 20 museus paulistas para uma visita inspiradora que 

pode render, além de conhecimento, um prêmio no conceituado 

Festival do Minuto, que é realizado em parceria entre o Ministério 

da Cultura e as secretarias de Cultura de São Paulo e do Rio de 

Janeiro.

AUDIOVISUAL

FESTIVAL DO
MINUTO

Mas, atenção, para concorrer no tema O Que Se Passa No Mu-

seu é preciso enviar sua obra até 30 de novembro. O GIF é um for-

mato ainda mais condensado que o vídeo minuto e com grande 

potencial de compartilhamento. Iniciado em 1987, o formato pas-

sou a se popularizar nos anos 90 e hoje é um recurso expressivo na 

comunicação online.

O Festival do Minuto incentiva os realizadores a explorarem no-

vas ideias e a criarem com suas próprias referências e ferramentas. 

Além disso, a mistura e a apropriação de conteúdos de outros au-

tores é bem vinda, desde que sigam os regulamentos de direitos 

autorais do Festival.

Informações gerais sobre o Festival do Minuto podem ser ob-

servadas neste link http://festivaldominuto.com.br/pt-BR/con-

tents/new. Além das categorias novas já citadas, há também con-

curso para temas como Habitat, Biografia, Documentário, entre 

outros, com datas específicas para envio de conteúdo.

Museus servem de inspiração para 
criar GIF para Festival do Minuto
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ESPECIAL
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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



www.folhaopiniao.com.br
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Tapioca
a partir

de R$ 6

LEDINHA
LANCHES



Shawarma de frango 
e carne bovina por 
R$15. Temos tam-
bém o misto a R$17
Babaganoush R$12
Homus R$12
Pasta de alho R$10
Muhammara R$12
Coalhada seca R$12
Torrada árabe R$2
Doces árabes R$6
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PIMENTÃO RECHEADO COM CARNE MOÍDA
INGREDIENTES

 2 pimentões médios ou grandes

300 g de carne moída

1/2 cebola picada

 2 dentes de alho picado

Sal a gosto

1 pedaço pequeno de bacon (opcional)

1 cenoura pequena (opcional)

2 fatias de presunto

2 fatias de queijo

 3 colheres (sopa) de requeijão

PREPARO

Lave bem os pimentões e faça um buraco no pé de cada, 

como uma tampa, em seguida retire toda a semente de den-

tro limpando tudo e deixe reservado.

Tempere a carne e deixe reservada também

Recheio:

Refogue a cebola e o alho picados, acrescente o bacon 

cortado em cubos(opcional) e deixe dourar. Coloque a Carne 

moída e mexa bem

Misture a cenoura cortada em cubos, coloque um copo de 

água e deixe cozinhar e secar a água.

Corte as fatias do presunto e queijo em pedaços pequenos 

acrescente à carne e desligue o fogo. Coloque o requeijão e 

mexa bem

Pegue os pimentões, coloque o recheio dentro preenchen-

do por completo. Corte um pedaço de papel alumínio ( propor-

cional ao pimentão ) e cubra cada pimentão e coloque-os em 

uma forma de alumínio ou refratária.

Leve ao forno pré-aquecido, a 220º, por 20 minutos.Sirva 

com arroz branco.

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



16



As inscrições para o concurso de startups Pitch4Gru, 

apoiado pela Prefeitura de Guarulhos e organizado pela In-

novation, uma instituição do Eniac, tem inscrições abertas 

até o dia 20 de novembro. Os interessados devem acessar 

www.eniac.com.br/innovation/pitch4gru/

O evento Pitch4Gru, que acontecerá na próxima quar-

ta-feira, dia 22 de novembro, às 19h, no Centro Universi-

tário Eniac, reunirá projetos, empresas e negócios de base 

tecnológica que estão em estágio pré-operacional, ou que 

já estejam operando, gerando faturamento.

REGIÃO

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

CONCURSO DE STARTUPS
Conforme explica a Secretaria de Desenvolvimento 

Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação (SDCE-

TI), o propósito é fomentar o empreendedorismo inova-

dor, contemplando as necessidades e expectativas dos 

empreendedores e de agentes interessados em investir 

em empresas e ideias inovadoras.

Os três primeiros colocados no Pitch4Gru se classifi-

cam para o 18º Concurso Acelera Startup, que é promov-

ido pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

- Fiesp e reunirá as 250 startups de maior destaque no País.
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REGIÃO

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.



REGIÃO

www.folhaopiniao.com.br
Quinta-feira, 5 de outubro de 2017 19

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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Este sábado, dia 18 de novembro, terá diver-

sas atrações voltadas à valorização da cultura 

afro-brasileira no município com a Semana da 

Consciência Negra de Atibaia. Uma das atra-

ções é o projeto “Depois de Angola – Caymmi 

um mar de canções” de Ana Brasil e Ronaldo, 

uma homenagem ao compositor baiano. O 

evento é aberto ao público e acontece às 

20h15, no auditório do Centro de Convenções 

DORIVAL 
CAYMMI

BEATRIZ CAMPOS
e Eventos Victor Brecheret. Para assistir ao show, 

os interessados devem retirar o ingresso com 1 

hora de antecedência no mesmo local.

O projeto “Depois de Angola – Caymmi um 

mar de canções” de Ana Brasil e Ronaldo é uma 

homenagem ao compositor baiano Dorival 

Caymmi, sucesso da cultura popular brasileira 

do século XX, que faleceu em 2008. O show leva 
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ao público uma parte do rico 

repertório do cancioneiro.

REPRODUÇÃO

A apresentação contará 

com as músicas “Acontece 

que eu sou baiano”, “A vizinha 

do lado”, “Doralice”, “Lá vem a 

baiana”, “Maracangalha”, “Ma-

rina”, “Menininha do Gantois”, 

“Milagre”, “Na baixa do sa-

pateiro”, “O samba da minha 

terra”, “Rosa Morena”, “Sábado 

em Copacabana”, “Saudade da 

Bahia”, “Só louco”, “Tabuleiro 

da Baiana”, “Vatapá” e “Vestido 

de Bolero”.

Além do projeto “Depois 

de Angola – Caymmi um mar 

de Canções” de Ana Brasil e 

Ronaldo, sábado tem work-

shop, oficina, exposição, 

apresentações artísticas e 

batalha de MCs.

CAPA
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DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA
Em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra, em 20 de 

novembro, a Prefeitura de Guarulhos preparou uma intensa programação 

de atividades que vão celebrar a afirmação da identidade negra na cidade. 

Iniciativa da Subsecretaria da Igualdade Racial, a agenda propõe novas 

formas de integração com o tema que tem consonância com a Década 

Internacional dos Afrodescendentes (ONU), que prevê a superação das 

desigualdades raciais através de três eixos: Reconhecimento, Justiça e De-

senvolvimento.

A programação deste ano, vai até o dia 14 de dezembro, com cursos, 

palestras, debates, exposições, formações, assim como roteiro histórico na 

primeira Lavra de Ouro do Brasil, situada em Guarulhos, e visita à Casa da 

Candinha, fazenda da época colonial que mantém em sua construção uma 

senzala. As atividades, para diversos públicos,  contemplam também o cur-

so Memorial Afro Guarulhos – Centro Histórico: um espaço de resistência 

negra, ministrado na Biblioteca Municipal Monteiro Lobato.

Missas inculturadas afro, apresentação de Afoxé, Posse do Grupo de 

Trabalho de Saúde da População Negra, Semana da Consciência Negra da 

UNG e o Sarau da Consciência Negra, realizado pela Secretaria de Educa-

ção, Cultura, Esporte e Lazer (Secel) no Centro Municipal de Educação e 

Artes, são alguns dos destaques do rico calendário de atividades.

Para mais informações, ligue (11)2409-6843 e acesse a programação 

completa no site: www.guarulhos.sp.gov.br.

Acompanhe e participe, pois todas as atividades são gratuitas: 

Data: 16/11

Curso sobre práticas pedagógicas na construção da promoção da 

igualdade étnico-racial

Sensibilizar e qualificar educadores no campo teórico/conceitual 

e prático para o trabalho em sala de aula sobre as temáticas relativas À 

população negra, indígena, cigana e migrante.

Local: Auditório da Secretaria de Educação

Endereço: Rua Claudino Barbosa, 313 – Macedo – Guarulhos

Horário: das 14 às 18h

Público-alvo: educadores da rede municipal de educação

Realização: Subsecretaria da Igualdade Raciale Secretaria de Educação 

(DOEP).

Data: 16/11

Oficina Conversando sobre Racismo

A oficina abordará o tema Racismo e terá como objetivo propor diálo-

gos sobre as diversas formas e públicos que são atingidos pelo racismo 

cotidianamente: o genocídio da juventude negra, o racismo no futebol, 

na mídia, no acesso a bens e serviços enfim, as diversas faces em que o 

racismo se concretiza.

Local: UBS Ponte Grande

Endereço: Rua Oswaldo Agostinho, 17 - Vila Fanganiello - Guarulhos

Horário: das 9 às 12h

Público-alvo: servidores da saúde

Data: 16/11

Oficina Conversando sobre Racismo

A oficina abordará o tema Racismo e terá como objetivo propor diálo-

gos sobre as diversas formas e públicos que são atingidos pelo racismo 

cotidianamente: o genocídio da juventude negra, o racismo no futebol, 

na mídia, no acesso a bens e serviços enfim, as diversas faces em que o 

racismo se concretiza.

Local: EE Ponte Alta III

Endereço: R. Dr. Mario Romeu de Luca, 93 - Jardim Ponte Alta, Guarul-

hos

Horário: das 19 às 20h30

Público-alvo: estudantes

Data: 17/11

Oficina Conversando sobre Racismo

A oficina abordará o tema Racismo e terá como objetivo propor diálo-

gos sobre as diversas formas e públicos que são atingidos pelo racismo 

cotidianamente: o genocídio da juventude negra, o racismo no futebol, 

na mídia, no acesso a bens e serviços enfim, as diversas faces em que o 

racismo se concretiza.

Local: UBS Vila Carmela

Endereço: Av. Serra da Mantiqueira, 55 - Vila Carmela, Guarulhos

Horário: das 9 às 12h

Público-alvo: servidores da saúde

Data: 17/11

Oficina Conversando sobre Racismo

A oficina abordará o tema Racismo e terá como objetivo propor diálo-

gos sobre as diversas formas e públicos que são atingidos pelo racismo 

cotidianamente: o genocídio da juventude negra, o racismo no futebol, 

na mídia, no acesso a bens e serviços enfim, as diversas faces em que o 

racismo se concretiza.

Local: E.E. August JohannesFerdinandusStauder

Endereço: R. Min. Hipólito, 163 - Jardim Aracilia – Guarulhos

Horário: das 10às 12h

Público-alvo: estudantes 

Data: 17/11

Memorial Afro Guarulhos, Centro Histórico: um espaço de Resistência 

Negra.

Curso que será ministrado na Biblioteca Municipal “Monteiro Lobato”, 

em que serão expostos fatos históricos sobre a presença negra na cidade 

na virada do século XIX para século XX. Ainda, contará com uma visita 

guiada por alguns pontos da cidade, nos quais há historicamente traços 

da presença negra em Guarulhos.

Local: Biblioteca Municipal “Monteiro Lobato”

Endereço: Rua João Gonçalves, 439 – Centro – Guarulhos

Horário: 9 e 14h

Público-alvo: público em geral

Obs.: Para a atividade de campo são necessárias roupas confortáveis, 

calçado tipo tênis, filtro solar e água.

Data: 19/11

Comemoração de Fundação do Afoxé Omo Oya

O Afoxé Omo Oya é uma manifestação cultural afro-brasileira com raíz-

es no povo iorubá, com danças e cantos das Comunidades de Matriz Afri-

cana e utilização de instrumentos de percussão como atabaques, agogôs, 

afoxés e xequerês.

Local: IléAláketuAsèIfá Omo

BEATRIZ CAMPOS
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Endereço: Rua Teófilo Castanho, 1 - Parque São Miguel – Guarulhos

Horário: 13h

Público-alvo: público em geral

Realização: IléAláketuAsèIfá Omo Oya 

Data: 20/11

Memorial Afro Guarulhos, maior acervo histórico da presença do Povo 

Negro na economia e na construção do Município -Ciclo do Ouro e Sítio 

da Candinha.

Visita a duas regiões com muita história na cidade: a primeira Lavra de 

Ouro do Brasil, situada em Guarulhos, assim como visita a Casa da Can-

dinha, fazenda da época colonial que mantém em sua construção uma 

senzala, objetivandoidentificar, conhecer e reconhecer a memória mate-

rial e imaterial constituída em sua formação pela população negra na con-

strução da cidade, ao mesmo tempo em que promove o reconhecimento 

das tecnologias e da sabedoria dos africanos na construção da cidade de 

Guarulhos. 

Ponto de Saída: Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Secel)

Local: Rua Claudino Barbosa, 313 – Macedo – Guarulhos.

Horário: 8e 14h

Público-alvo: público em geral

Obs.: Para a atividade de campo são necessárias roupas confortáveis, 

calçado tipo tênis, filtro solar, repelente, água e lanche.

Data: 21/11

Oficina Conversando sobre Racismo

A oficina abordará o tema Racismo e terá como objetivo propor diálo-

gos sobre as diversas formas e públicos que são atingidos pelo racismo 

cotidianamente: o genocídio da juventude negra, o racismo no futebol, 

na mídia, no acesso a bens e serviços enfim, as diversas faces em que o 

racismo se concretiza.

Local: ASBRAD / Projeto GAIA

Endereço: Rua AntonioAbude, 142 – Vila São Jorge – Guarulhos

Horário: das 9às 12h

Público-alvo: assistidos do projeto

 

Data: 21/11

Exibição de Filme: Mandela: A luta pela Liberdade - seguido de Debate

Local: Centro de Referência da Igualdade Racial / CEU Ponte Alta

Endereço: Rua Pernambuco, 836 – Jd. Ponte Alta I

Horário: das 13 às 17h

Público-alvo: público em geral 

Data: 22/11

Oficina Conversando sobre Racismo

A oficina abordará o tema Racismo e terá como objetivo propor diálo-

gos sobre as diversas formas e públicos que são atingidos pelo racismo 

cotidianamente: o genocídio da juventude negra, o racismo no futebol, 

na mídia, no acesso a bens e serviços enfim, as diversas faces em que o 

racismo se concretiza.

Local: ASBRAD / Projeto Pacificando a Família

Endereço: Rua Vera, 60 – Jardim Santa Mena – Guarulhos

Horário: das 9 às 12h

Público-alvo: assistidas do projeto

Data: 23/11

Curso sobre práticas pedagógicas na construção da promoção da 

igualdade étnico-racial

Sensibilizar e qualificar educadores no campo teórico/conceitual e 

prático para o trabalho em sala de aula sobre as temáticas relativas À popula-

ção negra, indígena, cigana e migrante.

Local: Auditório da Secretaria de Educação

Endereço: Rua Claudino Barbosa, 313 – Macedo – Guarulhos

Horário: das 14 às 18h

Público-alvo: educadores da rede municipal de educação

Realização: Subsecretaria da Igualdade Raciale Secretaria de Educação 

(DOEP).

Data: 24/11

Memorial Afro Guarulhos, Centro Histórico: um espaço de Resistência 

Negra

Curso que será ministrado na Biblioteca Municipal “Monteiro Lobato”, 

em que serão expostos fatos históricos sobre a presença negra na cidade na 

virada do século XIX para século XX. Ainda, contará com uma visita guiada 

por alguns pontos da cidade, nos quais há historicamente traços da presença 

negra em Guarulhos.

Local: Biblioteca Municipal “Monteiro Lobato”

Endereço: Rua João Gonçalves, 439 – Centro – Guarulhos

Horário: 14h

Público-alvo: público em geral

Obs.: Para a atividade de campo são necessárias roupas confortáveis, 

calçado tipo tênis, filtro solar e água. 

Data: 25/11

Sarau Consciência Negra

Em comemoração ao Dia 20 de Novembro – Dia da Consciência Negra o 

Centro Municipal de Educação e Artes – CEMEAR realizará várias atividades 

culturais valorizando e enaltecendo a cultura negra.

Local: CEMEAR / Secretaria de Educação

Endereço: Rua Claudino Barbosa, 313 – Macedo – Guarulhos

Horário: das 17 às 20h

Público-alvo: público em geral

Data: 28/11

Exibição de Filme: 5 x Favela - seguido de Debate

Local: Centro de Referência da Igualdade Racial / CEU Ponte Alta

Endereço: Rua Pernambuco, 836 – Jd. Ponte Alta I

Horário: das 13 às 17h

Público-alvo: público em geral

Data: 30/11

Curso sobre práticas pedagógicas na construção da promoção da igual-

dade étnico-racial.

Sensibilizar e qualificar educadores no campo teórico/conceitual e prático 

para o trabalho em sala de aula sobre as temáticas relativas à população neg-

ra, indígena, cigana e migrante.

Local: Auditório da Secretaria de Educação

Endereço: Rua Claudino Barbosa, 313 – Macedo – Guarulhos

Horário: das 14 às 18h

Público-alvo: educadores da rede municipal de educação

Realização: Subsecretaria da Igualdade Racial e Secretaria de Educação 

(DOEP).

EXPOSIÇÕES

Data: de 27 a 30/11

Exposição de Telas Expressões das Culturas Afro-brasileira e Indígena

A exposição tem como objetivo fomentar a discussão sobre a arte e a es-

tética que permeiam a cultura africana, afro-brasileira e indígena. Pretendem 



REGIÃO

www.folhaopiniao.com.br
Quinta-feira, 16 de novembro de 2017

levar uma reflexão sobre o belo e proporcionar o acesso à população para 

outras formas de expressão artística e cultural que não encontram espaço 

na sociedade.

Local: CEU Ponte Alta

Endereço: Rua Pernambuco, 836 – Jd. Ponte Alta I – Guarulhos

Horário: das 8 às 21h

Público-alvo: população em geral

FESTIVAL DE CULTURAS E ARTES NEGRAS

Data: 30/11

O Festival de Culturas e Artes Negras tem por objetivo promover e 

valorizar as culturas negras e indígenas na cidade, com apresentações de 

música, oficinas de tranças, oficinas de turbantes, exibição de filmes, se-

guida de debates, exposição de telas com imagens das culturas negras e 

indígenas, dentre outras atividades.

Local: CEU Ponte Alta

Endereço: Rua Pernambuco, 836 – Jd. Ponte Alta I – Guarulhos

Horário: das 8 às 21h

Público-alvo: população em geral

 Data: 05/12

Formação em Relações étnico-racial

Sensibilizar e qualificar os profissionais da Secretaria de Saúde sobre 

as temáticas relativas à população negra, indígena, cigana e migrante, no 

ingresso qualificado nos quadros da municipalidade. 

Local: Escola SUS

Endereço: Av. Gilberto Dini, 558 - Jardim Bom Clima, Guarulhos

Horário: das 9às 12h

Público-alvo: profissionais da secretaria de saúde.

Data: 06/12

Formação em Relações étnico-racial

Sensibilizar e qualificar os profissionais da Secretaria de Saúde sobre 

as temáticas relativas à população negra, indígena, cigana e migrante, no 

ingresso qualificado nos quadros da municipalidade. 

Local: Escola SUS

Endereço: Av. Gilberto Dini, 558 - Jardim Bom Clima, Guarulhos

Horário: das 9 às 12h

Público-alvo: profissionais da secretaria de saúde.

 

Data: 07/12

Formação em Relações étnico-racial

Sensibilizar e qualificar os profissionais da Secretaria de Saúde sobre 

as temáticas relativas à população negra, indígena, cigana e migrante, no 

ingresso qualificado nos quadros da municipalidade. 

Local: Escola SUS

Endereço: Av. Gilberto Dini, 558 - Jardim Bom Clima, Guarulhos

Horário: das 9 às 12h

Público-alvo: profissionais da secretaria de saúde.

 Data: 07/12

Curso sobre práticas pedagógicas na construção da promoção da 

igualdade étnico-racial

Sensibilizar e qualificar educadores no campo teórico/conceitual e 

prático para o trabalho em sala de aula sobre as temáticas relativas à popu-

lação negra, indígena, cigana e migrante.

Local: Auditório da Secretaria de Educação

Endereço: Rua Claudino Barbosa, 313 – Macedo – Guarulhos

Horário: das 14 às 18h

Público-alvo: educadores da rede municipal de educação.

Realização: Subsecretaria da Igualdade Racial e Secretaria de Educação 

(DOEP).

 Data: 14/12

Curso sobre práticas pedagógicas na construção da promoção da 

igualdade étnico-racial

Sensibilizar e qualificar educadores no campo teórico/conceitual 

e prático para o trabalho em sala de aula sobre as temáticas relativas À 

população negra, indígena, cigana e migrante.

Local: Auditório da Secretaria de Educação

Endereço: Rua Claudino Barbosa, 313 – Macedo – Guarulhos

Horário: das 14 às 18h

Público-alvo: educadores da rede municipal de educação.

Realização: Subsecretaria da Igualdade Racial e Secretaria de Educação 

(DOEP).
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O Movimento Orgulho Negro de Mairiporã surgiu no início do ano de 1999, tendo 
como objetivo resgatar e valorizar a cultura do negro no município.
Rosa Marina  e Lourdes Toledo são as atuais ativistas deste movimento e também 
responsáveis pelo evento que acontece neste domingo, 19, das 12h às 19h, no 
Espaço da Cultura, à rua XV de Novembro, 177, centro.

As ativistas Rosa Marina  
e Lourdes Toledo
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BIENAL DO ESQUISITO
Neste sábado (4) tem início a 7ª Bienal do Esquisito, cuja fi-

nalidade é sintonizar o público com a arte contemporânea e 

oferecer um elo entre o artista e o espectador. O evento, re-

alizado pelo Museu Olho Latino – com curadoria de Paulo 

Cheida Sans – e Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da 

Secretaria de Cultura e Eventos, acontece no Centro de Con-

venções e Eventos Victor Brecheret, que é sede do Museu Olho 

Latino. A cerimônia de abertura está marcada para 19h, com 

entrada gratuita ao público, e contará com Pocket Concerto da 

Academia Brasileira de Harpas.

O tema do evento é “A mente do espantalho que não mente”. 

De acordo com o curador Paulo Cheida Sans, trata-se de uma 

abordagem sobre o funcionamento mental da “verdade” na atu-

alidade. Ele afirma que mesmo que o tema tenha sido inspirado 

na situação política nacional atual, em uma espécie de comédia 

trágica onde parece ser escasso encontrar a verdade, o tema 

serve para impulsionar a criação de obras ficcionais dos artistas.

A 7ª Bienal do Esquisito é um Festival de Arte Contem-

porânea que reunirá obras das mais variadas possibilidades ex-

pressivas das Artes Visuais. Desde a primeira edição do evento, 

os temas sugeridos causaram estímulo entre os artistas par-

ticipantes, como: “A moda da anti-moda”; a “Emenda da chur-

rasqueira”; o “Enterro da sardinha”; a “Poética do nada”; “Aqui 

já é lá!”; e “A face oculta de um acéfalo”. Para o curador Paulo 

Cheida Sans, todos os temas trouxeram uma sinergia para a 

sequência das bienais, que têm como objetivo unir o público 

infantil, adolescente e adulto para conhecer e vibrar com a cria-

tividade dos expositores.

A secretária de Cultura e Eventos de Atibaia, Viviane Cocco, 

destaca o papel da cultura, uma ferramenta de reflexão e inspi-

ração. Segundo ela, a Prefeitura incentiva e valoriza as diferentes 

formas de expressão da arte e, portanto, buscou oferecer todo o 

apoio necessário para uma nova edição, em Atibaia, da Bienal do 

Esquisito, evento que apresenta a arte contemporânea de forma 

enriquecedora para o público.

No site http://www.olholatino.com.br/é possível acessar o 

videoarte “O espantalho que não mente”, que facilita o entendi-

mento da temática do evento, bem como conhecer o manifesto 

de Paulo Cheida Sans, que serve de polo norteador da 7ª Bienal 

do Esquisito, além de obter mais informações sobre o evento. 

Vale lembrar que participam desta edição da bienal artistas con-

vidados pelo curador e inscritos e selecionados. Vale ressaltar a-

inda que este ano não haverá distribuição de prêmios.

Serviço:  

Evento: 7ª Bienal do Esquisito

Período: Até 30 de novembro de 2017 (conforme funciona-

mento do Centro de Convenções)

Horário: das 9h às 18h

Local: Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret (Al-

ameda Lucas Nogueira Garcez, nº 511)

Mais informações: http://www.olholatino.com.br/
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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.



28
www.folhaopiniao.com.br

Quinta-feira, 16 de novembro de 2017

CURSOS

UNIVESP
BEATRIZ CAMPOS

Quer aumentar o conhecimento em um local de qualidade 

na área de cursos on-line? A Universidade Virtual do Estado de 

São Paulo (UNIVESP) conta com  cursos livres e de extensão 

para a população em geral, seguindo a filosofia do “conheci-

mento como bem público”

Para quem é da área de biológicas, a Universidade conta com 

4 cursos: Biomas do Brasil, Oceanografia / Sistema Bentônico, 

Mudança Climática Global e Zika Vírus na escola. Para escolher 

o curso de maior interesse basta acessar este link.

Biomas do Brasil

O programa é uma série de palestras do ciclo de conferên-

cias Biota-2013, organizado pela coordenação do programa 

Biota-Fapesp. 

Oceanografia / Sistema Bentônico

Aulas sobre os ecossistemas marinhos, com a professora Ana 

Maria Vanin, do Instituto Oceanográfico da USP. 

Mudança Climática Global

O professor Carlos Henrique de Brito explica como funciona 

o efeito estufa e suas consequências para o nosso planeta. 

Zika Vírus na escola

Professores disponibilizam informações sobre o vírus, os 

mosquitos transmissores, a febre do Zika e as consequências da 

doença. 

Sobre a Univesp

Criada em 2008 como um programa do Governo do Estado, 

a UNIVESP se tornou a quarta universidade pública paulista e 

oferece à população de São Paulo um ensino superior público, 

gratuito, de qualidade e abrangente.

Para garantir a qualidade e a abrangência dos cursos, a Uni-

vesp possui parceria com alguns dos principais centros de ensi-

no do Estado, como a Universidade de São Paulo (USP), Universi-

dade Estadual de Campinas (Unicamp) e Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), além da Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), do Cen-

tro Estadual de Ensino Tecnológico Paula Souza (Ceeteps) e a 

Fundação Padre Anchieta (FPA).
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CONCESSÃO

RODOANEL
BEATRIZ CAMPOS

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de 

Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) recebeu, no dia 9 

de novembro último, uma carta-compromisso da International 

Finance Corporation (IFC), braço do Banco Mundial, demonst-

rando interesse em financiar o vencedor da licitação internacio-

nal do Trecho Norte do Rodoanel.

O leilão do Trecho Norte será no dia 10 de janeiro de 2018, 

na sede da B3 (ex-BM&F/Bovespa). Poderão participar da con-

corrência empresas nacionais, estrangeiras, fundos de investi-

mentos e entidades de previdência complementar – isolada-

mente ou em consórcio. O edital completo está disponível para 

os interessados no site da Artesp: www.artesp.sp.gov.br. O pro-

jeto prevê investimentos de R$ 581,5 milhões para a operação 

do anel viário ao longo dos 30 anos de concessão. A disputa se 

dará pela maior oferta de outorga, considerando o valor de R$ 

462.367.014,00 como lance mínimo.

Garantia contra riscos

Em julho, a Agência Multilateral de Garantia ao Investimento 

(Miga), instituição do Grupo Banco Mundial, já havia emitido 

carta de interesse para oferecer garantias contra riscos não-

comerciais para investimentos de capital próprio e de dívida no 

projeto do Trecho Norte do Rodoanel. A garantia da instituição 

inclui violação de contrato, expropriação, inconvertibilidade 

cambial e restrição de transferência, bem como riscos relaciona-

dos a transtornos civis.

Seguranças contratuais

A modelagem usou como base os critérios já adotados 

nas outras duas licitações de rodovias paulistas realizadas 

esse ano, com regras claras que permitem a participação de 

novos perfis de investidores e amplia a segurança jurídica e 

econômico-financeira dos projetos. Assim, a concessão do 

Trecho Norte prevê um sofisticado mecanismo de proteção 

cambial que reduz os riscos para o investidor que captar re-

cursos em moeda estrangeira. Também há a possibilidade de 

assinatura de contrato tripartite entre o poder concedente, 

a concessionária e o financiador, com regras de step in para 

que o financiador possa assumir a administração, ainda que 

temporariamente, em situações de inadimplência contratual 

da concessionária, além de normas para sua eventual substi-

tuição e critérios claros de compensações para as partes. São 

medidas que melhoram as condições de financiabilidade do 

projeto.
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Segundo a Dersa, a entrega do trecho Norte 
está prevista para o mês de agosto de 2018
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NATAL
BEATRIZ CAMPOS

Os visitantes do Internacional Shopping Guarulhos já 

podem se sentir em clima de Natal. O empreendimento 

inaugurou no início de novembro a decoração espe-

cial para as festas natalinas. Este ano o shopping inteiro 

recebe a temática “Parque do Noel” e espera fazer com 

que os clientes tenham uma experiência divertida no 

empreendimento.

Focado no público infantil, o cenário natalino deste 

ano reproduz um parque de diversões repleto de magia, 

com ursinhos em uma roda-gigante, um belo carrossel 

decorado com renas douradas e muitos outros persona-

gens para despertar a imaginação das crianças e encantar 

os adultos. O destaque da decoração é justamente o car-

rossel, onde as crianças podem dar uma volta por apenas 

R$ 5,00.

O ‘bom velhinho’ estará à disposição para escutar os 

pedidos da criançada em seu Trono, localizado no piso té-

rreo, em frente à Riachuelo, até 24 de dezembro.
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VICTORIA E ABDUL 
– O CONFIDENTE DA RAINHA

Por mais que tenha no currículo grandes filmes do porte de 

Ligações Perigosas e Alta Fidelidade, Stephen Frears é um di-

retor instável, capaz de realizar bobagens como O Segredo de 

Mary Reilly e O Dobro ou Nada, o que sempre coloca uma certa 

dúvida a cada novo trabalho. Com Victoria e Abdul - O Confiden-

te da Rainha, o diretor atinge um novo estágio: não só mais uma 

vez entrega um filme frágil e estereotipado como, ainda por 

cima, repete sua própria filmografia. Afinal de contas, trata-se de 

seu segundo filme sobre uma monarca britânica - após o ótimo 

A Rainha -, onde mais uma vez trabalha com Judi Dench - depois 

do bom Sra. Henderson Apresenta - e ainda por cima apresenta 

uma cena de canto que nada mais é do que uma cópia escan-

carada de Florence: Quem é Essa Mulher?. Ou seja, originalidade 

passa longe desta produção.

Investindo forte no choque cultural entre uma Londres que é 

o centro da civilização ocidental e uma Índia ainda colonizada, 

o longa-metragem se baseia especialmente nas futilidades da 

corte britânica. Mais exatamente na figura da rainha Victoria, 

que, aos 81 anos, é paparicada de todas as formas possíveis. Ab-

solutamente tudo gira em torno de si, a partir de regras rígidas 

de comportamento que incluem, até mesmo, auxílio para se ve-

stir. Tamanha burocracia provoca também um tédio imenso, que 

faz com que a monarca apenas tenha prazer quando vê diante 

de si um prato de comida - devorado com rapidez, de forma a 

(tentar) provocar algum riso com tal particularidade.

O universo em torno da rainha Victoria é construído pelo 

diretor de forma absolutamente estereotipada: todos ao seu 

redor ou são puxa-sacos ou mal-humorados (ou ambos), de 

forma a rapidamente provocar um contraste com o sorridente 

e simpático Abdul, que, obviamente, logo cai nas graças da 

monarca. O problema não é nem propriamente tal aproxima-

ção, mas como ela acontece: a ambientação em torno da rainha 

é tão infantilizada, repleta de tantos caprichos, que relega a se-

gundo plano a importante questão da xenofobia existente em 

pleno século XIX. Por mais que até levante tal bandeira, Frears 

parece mais interessado em fazer rir a partir de situações bobas 

envolvendo ícones tão venerados quanto contestados, como a 

realeza britânica.

Diante de tal proposta conceitual, o que resta a Victoria & Ab-

dul é o bom trabalho de seus protagonistas. Se Ali Fazal surge 

de forma correta, com o carisma necessário que o personagem 

exige, Judi Dench é o grande destaque do elenco, em cenas 

sutis que ora escancaram a fadiga por tamanha paparicação, a 

empolgação com o sopro de frescor trazido pelo novo amigo, 

a revolta diante da fúria preconceituosa da corte ou mesmo a 

tristeza, devido ao seu momento de vida. Por mais que esteja 

longe de seus melhores trabalhos, Dench consegue dar human-

idade e dignidade à sua rainha Victoria, de forma que o especta-

dor se afeiçoe a tal personagem - mesmo que haja, ao seu redor, 

tantas bobagens narrativas.

Em um filme de abordagem preguiçosa, por se ater a ma-

niqueísmos em torno de personagens de lado a lado, Victoria 

& Abdul sobrevive apenas graças ao talento de Judi Dench. 

Na busca pelo exótico como meio de entretenimento, há até 

mesmo uma frase no melhor estilo Forrest Gump, daquelas 

para servir de slogan ao mesmo tempo que traz uma suposta 

profundidade: “A vida é como um tapete, onde os fios precisam 

ser entrelaçados para criar um chão”. Assim é o filme a todo in-

stante, tentando tratar de assuntos importantes a partir de uma 

superficialidade que, em vários momentos, beira o irritante.

CARTAZ

FRANCISCO RUSSO

Reserva Cultural
Avenida Paulista, 900 - Térreo Baixo 
Metrô Brigadeiro ou Trianon Masp
11 3287-3529
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OH LUCY
 Filme Oh Lucy da diretora Atsuko 

Hirayanagi com roteiro próprio seu 

primeiro longa metragem foi o úl-

timo trabalho que vimos na Mostra 

de Cinema. Esta película certamente 

por sua qualidade artística encontrará 

exibidor na capital paulista. Aparente-

mente tem um passageiro efeito de 

envolvimento novelesco, mas é uma 

tremenda acusação da tradicional so-

ciedade japonesa assimilando os de-

letérios costumes da sociedade norte 

americana.

Conta a história de Setsuko que 

trabalha em regime fechado há mui-

tos anos num escritório em Tóquio. 

Sua sobrinha Mika convence-a fazer 

um curso de inglês com um profes-

sor americano, desses jovens que 

viajam para outros países, e para so-

breviverem dão aulas do idioma. John 

é um americano aventureiro, com 

vida privada cheia de malandragens, 

casado nos Estados Unidos, agora no 

Japão seduz sua linda aluna Mika.

Setsuko como sua aluna também 

cai na sedução do professor vindo 

cair na paixão. John retorna  com Mika 

para Los Angeles prometendo-lhe um 

mundo de delicias. Se desesperam a 

mãe de Mika e sua apaixonada tia Set-

suko pela perda da jovem.

Neste momento a história se divide. 

Passa dos costumes tradicionais do 

Japão, e caem nos costumes devassos 

da América. Nesse antro mãe e tia vão 

se defrontar com drogas, álcool, sexo e 

dissolução familiar, inimagináveis para 

elas.

    A impressão que sentimos é de 

uma caricata novela, mas nas en-

trelinhas é demonstrada a corrupção 

da sociedade americana em confron-

to com a sóbria sociedade do sol na-

scente.

Embora seja uma situação dramáti-

ca o plot (enredo) é contado em mol-

des hilários, abreviando os dramas 

das situações divergentes de usos e 

costumes da sociedade oriental e oci-

dental.

Com elenco à altura a trama se 

sustenta em perfeita descrição do as-

sunto abordado. Boa fotografia e dis-

creto score musical alternam cenas do 

esdruxulo comportamento humano 

de sociedades tão diferenciadas.

SERVIÇO:

Filme: OH LUCY

Dir./Rot. Atsuko Hirayanagi

Japão/USA, 2017, cor, 95 min., 

ficção

Avaliação: MUITO BOM

Filme selecionado entre os dez mel-

hores da Mostra de Cinema pelo Júri 

Internacional

TARCILIO DE SOUZA BARROS

CRÍTICA














