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VELOCIDADE

O Google revelou mais detalhes sobre 

uma nova tecnologia que a empresa 

vem desenvolvendo há dois anos e que 

já está em uso desde março. Trata-se 

do BBR, um algoritmo de controle de 

congestionamento de TCP (protocolo 

de controle de transmissão) que agora 

será usado na plataforma de nuvem do 

Google.

Grosso modo, algoritmos de controle 

de congestionamento servem para 

equilibrar a velocidade na internet 

entre dois computadores numa rede de 

internet, por exemplo. Se um deles for 

muito rápido e o outro é muito lendo, 

esse sistema serve para balanceá-los 

de modo que dados não se percam no 

caminho entre os dois.

ASTRONÔMICO

Uma bolsa usada pelo astronauta Neil 

Armstrong para coletar amostras de 

pedras na Lua foi vendida por US$ 1,8 

milhão (cerca de R$ 5,6 milhões) em um 

leilão realizado ontem, 20, nos EUA.

A casa de leilões Sotheby realizou um 

evento com objetos usados pelos astro-

nautas que pisaram na Lua em 1969. 

Fotos, documentos e artefatos usados 

durante as missões foram disponibili-

zados para potenciais clientes. Além da 

bolsa, um plano de voo da Apollo 13 foi 

vendido por US$ 275 mil, um traje espa-

cial usado pelo astronauta Gus Grissom 

foi vendido por US$ 43,7 mil, e uma foto 

de Buzz Aldrin na Lua tirada por Neil 

Armstrong foi vendida por US$ 35 mil.

Vivemos em uma era de mudanças, 

onde acolhemos as tecnologias digi-

tais transformando-as em cultura. Mas 

há uma diferença: alguns de nós somos  

“Nativos Digitais” e outros “Imigrantes 

Digitais”. Os Nativos Digitais são pes-

soas que já nascem na cultura digital, 

já os Imigrantes Digitais são as pessoas 

que se esforçam na adaptação do uso 

dessas tecnologias. Analisando estes 

conceitos nas salas de aula de hoje, 

percebemos que as crianças chegam 

às escolas com esta cultura tecnológica 

aflorada e encontram professores que 

ainda estão aprendendo e se inserindo 

nessa nova cultura.

É possível imaginar que essas ge-

rações entram em conflito, pois os alu-

nos chegam às salas de aula esperando 

uma forma de ensino mais interativa e 

participativa, com conceitos passados 

com dinamismo, similar ao que acon-

tece na Internet. Já os professores in-

sistem no senso comum pedagógico 

criticado por Paulo Freire: os docentes 

veem o aluno como um repositório 

vazio onde podem ser depositados 

conteúdos, equações, datas e fatos, 

sem qualquer interação na construção 

de conhecimentos por parte do sujeito 

(metáfora da conta bancária).

Vivemos a cibercultura, os alunos 

e suas formas de aprender mudaram. 

Isso impele à educação a reconfigura-

ção de seus processos. Um primeiro 

passo – que inclusive precede a cul-

tura digital – rumo a essa mudança é 

o reconhecimento por parte do pro-

NOTAS

CULTURA 
DIGITAL

CITAÇÃO
“A principal meta da educação é criar homens 
que sejam capazes de fazer coisas novas, não 
simplesmente repetir o que outras gerações 
já fizeram. Homens que sejam criadores, in-
ventores, descobridores. A segunda meta da 
educação é formar mentes que estejam em 
condições de criticar, verificar e não aceitar 
tudo que a elas se propõe. ” 
Machado de Assis

fessor que o aluno é sujeito da sua 

aprendizagem, é quem realiza a ação 

e não alguém quem sofre ou recebe 

uma ação. Se a aprendizagem é um 

processo interno, que ocorre como 

resultado da ação do sujeito, o pro-

fessor tem como papel mediar e criar 

condições para a aprendizagem efe-

tiva dos alunos.

Um segundo passo para essa mu-

dança é a aceitação que os meios vir-

tuais podem servir como ambientes 

para o melhor aprendizado dos alu-

nos. Quando os professores entendem 

e incorporam essas sugestões, o pro-

cesso de ensino-aprendizagem pode 

fluir de uma forma mais agradável e 

prazerosa, facilitando e ampliando a 

relação do aluno-professor. Mas nessa 

perspectiva, o aluno pode ser motiva-

do a deixar de ser apenas espectador,  

participando ativa e colaborativa-

mente da construção de seu conheci-

mento. Torna-se, portanto, sujeito de 

sua aprendizagem.

A utilização do virtual no enriqueci-

mento da prática pedagógica é muito 

importante, já que os alunos estão 

imersos na cultura digital. Entretanto, 

os professores não devem encarar 

a utilização das tecnologias como 

caráter único e primeiro de sua ação 

educativa, não devem ser reféns dess-

es instrumentos. Precisam reconhecer 

a realidade sociotécnica e, critica-

mente, repensar e recriar sua pratica, 

tornando-a compatível ao cenário da 

cibercultura.

JÉSSICA REGINA ROMÃO CABRAL 

LUCAS CARVALHO
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FGTS

O saque das contas inativas do FGTS - 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

- chega ao fim no dia 31 de julho, nesta 

ultima fase, que se deu inicio no dia 8, se 

destinava aos trabalhadores nascidos em 

dezembro.

Mesmo os trabalhadores que poderiam 

ter sacado a partir de março - logo em seu 

inicio - ainda podem receber o dinheiro 

normalmente até o final deste mês.

De acordo com a Medida Provisória, 

tem direito ao saque o trabalhador que 

pediu demissão ou foi demitido por justa 

causa até 31 de dezembro de 2015. Ele 

pode sacar o saldo da conta vinculada, 

estando ou não fora do regime do FGTS, 

respeitado o calendário publicado pela 

Caixa.

IRPF

Já está disponínel a consulta do se-

gundo lote de restituição do IRPF 2017. 

Para consultar, o contribuinte deverá 

acessar a página da Receita na Internet 

ou ligar para o Receita fone, 146. Na 

consulta à página da Receita, serviço 

e-CAC, é possível acessar o extrato da 

declaração e ver se há inconsistências 

de dados identificadas pelo processa-

mento.  Nesta hipótese, o contribuinte 

pode avaliar as inconsistências e fazer 

a autorregularização, mediante entrega 

de declaração retificadora. 

A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo 

para tablets e smartphones que facilita 

consulta às declarações do IRPF e situa-

ção cadastral no CPF.

CURSOS

A Microsoft disponibiliza uma plata-

forma de cursos online em português, 

totalmente gratuitos, chamada Brazil 

Partner University. A ideia da empresa 

é fornecer aos seus parceiros no país 

treinamentos de negócios, das soluções 

da própria Microsoft e da plataforma 

Azure.

FIQUE ATENTO...
Os cursos são oferecidos por especialis-

tas da empresa e, para participar, basta 

preencher o cadastro, inscrever-se na 

plataforma e escolher de quais cursos 

deseja participar. Importante lembrar 

que o campo MPN ID não é obrigatório 

para se registrar na plataforma, ele ape-

nas concede descontos nos cursos da 

eClass para quem é parceiro Microsoft.

PARCELAMENTO

Começou na quinta-feira, 20, o período 

de adesão ao PEP - Programa Especial 

de Parcelamento - e ao PPD - Programa 

de Parcelamentos Débitos -, onde os 

contribuintes paulistas poderão regu-

larizar débitos com redução no valor de 

multas e juros. O governo do Estado de 

São Paulo abriu esses dois programas de 

parcelamento para contribuintes com 

dívidas de ICMS, IPVA, ITCMD e taxas. A 

Secretaria da Fazenda e a Procuradoria 

Geral do Estado (PGE) receberão adesões 

no período de 20/7 a 15/8 por meio dos 

sites do PEP do ICMS e do PPD.

A Secretaria da Fazenda disponibil-

izou ainda um canal exclusivo para os 

cidadãos que tenham dúvidas sobre 

a adesão aos programas. A central de 

atendimento 0800 170 110 funciona de 

segunda a sexta-feira das 8h às 19h.

VIDRO

A USP e a Prefeitura de São Paulo anun-

ciaram que o muro que separa a Cidade 

Universitária “Armando de Salles Oliveira” 

da Marginal Pinheiros será substituído 

por painéis de vidro temperado de 2,2 

km de extensão, permitindo a visual-

ização da raia olímpica e de parte dos 

prédios da Universidade.

O muro será substituído por um painel 

de feito por alumínio e vidros suspensos 

com a ajuda de uma barreira de con-

creto. Serão quatro metros de altura: três 

metros de vidro e um metro de concreto.

O projeto prevê também a revitalização 

de toda a área da raia olímpica, que será 

beneficiada com a instalação de câmeras 

de monitoramento, paisagismo e ilumi-

nação por LED. O objetivo é valorizar a 

beleza da natureza do local.

www.folhaopiniao.com.br
Sábado, 22 de julho 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



ARTE MODERNA
O curso aborda os movimentos artísti-

cos que se iniciam na segunda metade 

do século XIX até meados do século XX, 

quando surgem as primeiras manifesta-

ções do que se chama popularmente de 

arte contemporânea. As aulas tratarão 

das concepções artísticas que fundamen-

taram a reação às academias de pintura 

no século XIX, como o Impressionismo 

e o Pós-Impressionismo, as concepções 

estéticas dominantes na virada do século 

até as vanguardas do século XX. Serão 

apontadas as implicações da moderni-

dade nas manifestações culturais brasilei-

ras, de modo a mostrar os vínculos do 

moder-nismo nacional com a cultura in-

ternacional. Ao final do curso o aluno será 

capaz de reconhecer as principais carac-

terísticas dos artistas mais relevantes de 

cada movimento e o processo histórico 

que propiciou o aparecimento das conce-

pções artísticas da modernidade.

O curso é dividido em dois módulos 

independentes: A Arte Moderna Interna-

cional e A Arte Moderna no Brasil.

CURSO

Módulo 1 – A Arte Moderna Internacio-

nal 

Aula 1 – Courbet e Manet como pintores da 

vida moderna;

Aula 2 – O Impressionismo nas obras de 

Monet e Renoir;

Aula 3 – O Impressionismo e o Pós-Impres-

sionismo: as obras de Degas e Lautrec;

Aula 4 – O Pós-Impressionismo: o desdo-

bramento dos movimentos impressionistas 

nas obras de Van Gogh e Gauguin;

Aula 5 – Paul Cézanne como ponto de par-

tida

Aula 6 – A arte na Belle Époque: Art Nou-

veau e Art Déco;

Aula 7 – O Cubismo e o Fauvismo nas obras 

Picasso e Matisse;

Aula 8 – Marcel Duchamp como ponto de 

inflexão;

Aula 9 – O Surrealismo de Salvador Dalí e 

Man Ray;

Aula 10 – O pós-guerra e o expressionismo 

abstrato nos Estados Unidos nas obras de 

Pollock e Rothko;

Aula 11 – A Pop Arte nas obras de Andy 

Wharol, Roy Lichenstein e Jasper Johns;

Aula 12 – O Grupo Fluxus e a arte conceitual.

Módulo 2 – A Arte Moderna no Brasil

Aula 13 – As primeiras manifestações de 

modernidade na Arte Brasileira;

Aula 14 – A Semana de Arte Moderna de 

22 e a primeira geração modernista: Anita 

Malfatti, Tarsila do Amaral, Victor Brecheret 

e Di Cavalcanti;

Aula 15 – A continuidade do modernismo 

no Brasil: Portinari, Lasar Segall e Volpi;

Aula 16 – O desenvolvimento da arte 

brasileira: Mira Schendel, Lygia Clark e Helio 

Oiticica.

I módulo: De 7 de agosto a 23 de outubro 

de 2017

II módulo: De 30 de outubro a 20 de no-

vembro de 2017

Segundas-feiras, das 18h às 20h

Investimento

I módulo: 3 x R$ 330,00

II módulo: R$ 330,00

Ou os dois módulos: 6x R$ 200,00

Informações e inscrição cursos@mam.org.

br ou 5085-1314
Gustave Courbet, Soleil Couchant, Marine,1865 or 1869



divulgação

BEATRIZ CAMPOS

AS 
MERCENÁRIAS

No formato trio, As Mercenárias 

se apresentam trazendo grandes 

clássicos como Me perco nesse tem-

po e Pânico e preparam novidades 

ainda este ano. No show, que será 

realizado no dia 13 de agosto - do-

mingo -, no Sesc Itaquera, o power 

trio comemora três décadas e meia 

dedicadas ao rock. 

SHOW

Formada em 1982, a banda As 

Mercenárias conseguiu vasto espaço 

no cenário independente pela ca-

pacidade e vigor em produzir boa 

música. Elas lançaram dois excelentes 

álbuns. Cadê as Armas?, de 1986, pela 

Baratos Afins e Trashland, pela EMI, 

em 1988, que impulsionaram clás-

sicos como Polícia, Santa Igreja e Há 

Dez Anos Passados.

O show acontecerá na Praça de 

eventos do Sesc, das 16h às 17h15, 

com entrada franca.  

Serviço

Sesc Itaquera

Av. Fernando do Espírito Santo Alves 

de Mattos, 1000 - Itaquera, São Paulo

Telefone: 2523-9200
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ESPECIAL
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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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
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CAPA

IN
TE

RC
Â

M
BI

O Foi durante a Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945) que a ideia do 

intercâmbio se popularizou, era uma 

busca para promover o entendimen-

to e respeito entre nações e povos, 

pois o mundo até então estava divi-

dido por conflitos e ainda carregava 

antigas rivalidades.

Assim, algumas organizações in-

ternacionais como a Cruz Vermelha 

percebeu que a melhor maneira de 

atingir a paz, era apresentar para os 

jovens que as diferenças entre países 

não era tão ruim e ensiná-los então a 

respeitar e aceitar.  

Desde daquela época, realizar um 

intercâmbio é um passo importante 

que deve ser pensado e repensado 

com muita calma, pois mais do que 

uma simples viagem a passeio, o in-

tercambio procura agregar a vida do 

intercambista novas culturas e ensina 

a ver o mundo com outros olhos. 

Nathalie Vera Cruz resolveu fazer 

um intercâmbio para morar duran-

te 1 ano na Austrália e relata que, 

por mais assustador que pareça, foi 

uma ótima oportunidade para fazer 

amigos, ganhar confiança, criar in-

dependência, aprender a se virar 

sozinha, conhecer lugares novos, vi-

venciar novas culturas, provar novas 

comidas, perder os preconceitos em 

geral, melhorar o currículo, e é claro, 

tornar-se fluente em inglês.

“Conheci pessoas de vários luga-

res do mundo que estavam fazendo 

a mesma coisa que eu e conheci um 

pouco da história de cada um.

Durante um ano tive tempo sufi-

ciente para conhecer diversos lugares 

e principais atrações no país. Reco-

mendo pra todo mundo que conver-

so a respeito disso, até porque, para 

aquelas pessoas que estão saindo 

do ensino médio agora, é uma ótima 

oportunidade pra pensar sobre seu 

futuro e carreira. Nesse período tam-

bém pude conhecer outros lugares 

próximos como a Nova Zelândia, 

Dubai, Singapura, entre outros.”

BEATRIZ CAMPOS



Existem inúmeros pacotes desti-

nados a diferentes pessoas e países. 

Se você tem entre 15 e 18 anos, pode 

fazer um período do ensino médio no 

exterior, por exemplo.

Para jovens de 18 a 26 anos, há op-

ções de graduação ou, para quem já é 

formado, pós-graduação, mestrado ou 

doutorado. Quem não tem diploma ou 

não deseja seguir carreira acadêmica, 

pode fazer um curso de idiomas no ex-

terior, e voltar para o Brasil com um di-

ploma de proficiência em outra língua.

Ainda, para quem passou dos 26, 

está no mercado de trabalho e tem 

vontade de fazer um intercâmbio, 

uma boa opção é um curso de curto 

prazo próprio para executivos. 

Além disso, há vagas para trainees 

ou estagiários em grandes empresas 

lá fora, onde o profissional pode exer-

citar outro idioma e voltar para o tra-

balho ainda mais capacitado.

Para aqueles que querem fazer 

um intercâmbio, mas o dinheiro não 

permite, saiba que existe uma quan-

tidade infinita de fundações, univer-

sidades, programas e concursos que 

oferecem bolsas de estudo para quase 

todos os países e para todos os tipos 

de estudantes. Para isso é só acessar o 

site Partiu Intercâmbio e escolher para 

qual tipo de bolsa de estudos deseja 

se candidatar.

Primeiros passos

Em primeiro lugar deve-se esco-

lher o país para o qual pretende viajar 

e depois a instituição de ensino e o cur-

so pretendido, assim como o pacote. 

Se o custo da viagem é algo primor-

dial para o embarque, alguns países 

como Espanha e Canadá possuem op-

ções mais baratas de intercâmbio. No 

outro lado da moeda estão Austrália 

e Estados Unidos da América, com os 

pacotes mais caros do mercado.

O ideal é procurar uma agência de 

viagens ou uma agente de intercam-

bio. Hoje, em Mairiporã, temos a agên-

cia CVC que pode ser procurada para 

quem está pensando em realizar um 

intercâmbio. Eles possuem uma vasta 

lista de opções, entre elas estão  Bar-

celona, Boston, Buenos Aires, Cidade 

do Cabo, Dubai, Londres,  Los Angeles, 

Madrid, Miami, Nova York,  Paris, San 

Diego,  Santiago,Toronto, Vancouver.

Decididas a cidade e a instituição, 

é hora de escolher o tipo de moradia. 

Em pacotes fechados de empresas 

particulares, você encontra a opção 

de morar com uma família no outro 

país. Essa é a alternativa mais barata, 

que o ajudará a praticar o idioma e 

conhecer melhor a cultura. Porém, 

o estudante terá de respeitar os cos-

tumes e horários da nova família, o 

que restringirá um pouco a sua liber-

dade.

Os alojamentos são moradias divi-

didas por vários estudantes de vários 

países e cursos diferentes. São, mui-

tas vezes, fornecidos pelas próprias 

universidades onde os estudantes es-

tão fazendo intercâmbio e, por isso, 

ficam próximos a elas.

Há a alternativa de estudar em 

colégios internatos (existentes em 

países como EUA, Inglaterra e Suíça). 

Eles são mais seguros e mais rígidos 

com os horários e os estudos para os 

jovens estudantes.

Depois de escolhido, o segundo 

passo é pensar em como arrumar a 

mala para despache. O ideal é não 

exagerar, afinal pouca bagagem é 

mais leve e mais fácil de controlar. 

Leve o mínimo de roupa possível - há 

serviços de lavanderia por toda parte 

- é, assim como em um vôo domes-

tico, é indicado dividir sua bagagem 

em uma mala para despachar e uma 

maleta de mão. 

Não se esqueça de levar uma 

nécessaire com produtos para pri-

meiros socorros, analgésicos, antiá-

cidos, anti-inflamatório e seu antigri-

pal preferido, tenha em mente que 

é complicado comprar remédio no 

exterior sem receita médica e claro 

transporte os medicamentos em suas 

embalagens originais.

Hoje, Espanha é um dos países mais 
baratos para o intercambista

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

Atual Coordenador de Programas, 

Projetos e Atividades Turísticas em 

Mairiporã, Fernando Cesar Brilha 

Brandão, empresário pela Stratégia 

Comunicação e Eventos, acredita 

que a cidade pode e vai se tornar um 

Município de Interesse Turístico.

Quando inicia sua história em 

Mairiporã?

Nasci e cresci em Mairiporã, sou o úl-

timo filho de um casal, Dona Elaine e 

Seu Brandão, que foi uma referência 

de honestidade, amor, além de me 

www.folhaopiniao.com.br
Quinta-feira, 13 de julho de 2017

BEATRIZ CAMPOS ensinar que toda conquista na vida 

é através do trabalho. Tive o prazer 

também de ter minha irmã mais 

velha, Dra. Ana Claudia e os “broth-

ers” Fabio Brandão e Flavio Brandão, 

mais conhecido com Polako. 

Realizei alguns cursos, como o de 

Piloto de Helicóptero, no Aeroclube 

São Paulo, design gráfico na Escola 

Panamericana, mas jamais abando-

nei os esportes de aventura, como 

bike, rapel, escalada, entre outros, 

e sempre aproveitei tudo que a 

natureza nos oferece. Apesar disso, 

resolvi seguir no caminho da gestão 

de turismo na realização de eventos 

esportivos com a Comunicação, 

fazendo sempre parte dessas ações.

Foi então que em 1998, eu e um 

grande amigo, Willian Freitas, cria-

mos a Stratégia Comunicação, que 

até hoje realiza projetos e eventos 

nessa área de propaganda e even-

tos, como o tradicional Mairiporã 

Ecofest Adventure que há 10 anos 

vem sendo realizado com mais de 

15 modalidades esportivas aqui em 

nossa cidade, incluindo o Jét-Bóia 

de Mairiporã e o mais recente tra-

balho, que foi uma realização dessa 



CHECK IN

empresa, o primeiro Gui e Mapa 

Mairiporã Turismo, em sua primeira 

edição.

Comer e beber

Essa questão pode me complicar, 

dependendo da resposta (risos).

Tive a oportunidade de conhecer 

quase tudo aqui no nosso município 

turístico e descobri que podemos 

comer um excelente Bacalhau no 

Restaurante Português. 

Para quem gosta de comidas na 

linha tradicional mineira, há um 

belo restaurante localizado na Serra 

da Cantareira;

Ponto de Paz 

Nada melhor que minha casa.

O que está plantado?

Muitas coisas, posso usar o slogan 

do meu mais novo trabalho, o Guia:

“Nossa terra tem beleza, localização, 

natureza, um rio, uma montanha, 

uma serra, floresta, trilhas, Mai-

riporã, um lugar para se aventurar, 

curtir e investir!”

Qual o próximo passo?

Bom, pensando na área que atuo 

hoje, acreditando realmente que o 

maior vetor para o desenvolvimento 

da nossa cidade é o ecoturismo, 

o próximo passo é a cidade ser 

chancelada pelo Governo Estadual 

como uma cidade denominada MIT, 

Município de Interesse Turístico, 

podendo ter assim o direito aos 

recursos estaduais para que possa-

mos aplicar esse recurso e mostrar 

pra todos que aqui vivem que já 

temos muitos atrativos turísticos e 

que devemos –empresários e co-

munidade – nos unir para melhorar 

a qualidade de vida de todos que 

vivem aqui e os que possam estar 

nos visitando.
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.HORÓSCOPO

ÁRIES -  21.mar a 20.abr
As circunstâncias de hoje vão lhe dar os meios 
para finalizar um projeto. Evite discussões inúteis 
e você vai evitar fazer esforços em vão. Concen-
tre-se em você mesmo.

TOURO - 21.abr a 20.mai
Você está encontrando dificuldades para se 
manter em equilíbrio, mas estável o suficiente 
para enfrentar o que precisa ser enfrentado. Não 
desperdice suas energias em palavras vazias.

GÊMEOS - 21.mai a 20.jun
Não se preocupe muito com as coisas que 
você não pode fazer nada a respeito. Respire 
mais profundamente, isso vai lhe ajudar a 
encontrar a calma que você precisa.

CÂNCER - 21.jun a 21.jul
É o seu bom senso que lhe permitirá sair de uma 
situação difícil. Sair da rotina irá permitir-lhe me-
lhorar o seu estado de ânimo. Você deveria beber 
mais líquidos para limpar os seus rins.

LEÃO - 22.jul a 22.ago
Você vai se sentir mais confiante e decidido a 
tornar os seus sonhos realidade. Você está em 
grande forma e gera energias sem chamar a 
atenção de ninguém.

VIRGEM - 23.ago a 22.set
Você está decidido a aproveitar as coisas boas 
da vida e saberá como arrastar as pessoas a sua 
volta. Isso poderia levá-lo à fadiga mental, então 
desacelere.

LIBRA -  23.set a 22.out
As pessoas ao seu redor vão estar mais agitadas, 
mas sua calma lhe permitirá saborear as alegrias 
da vida. Conhecer seus limites é uma vantagem. 
Faça um esforço para permanecer racional.

ESCORPIÃO - 23.out a 21.nov
Seu otimismo é claramente sentido por aqueles 
que o rodeiam. Não hesite em espalhá-lo ao seu 
redor. Você está saudável, terá reflexos melhores 
e se sentirá mais leve.

SAGITÁRIO - 22.nov a 21.dez
Você terá que fugir da rotina, o que vai lhe 
trazer boa sorte e também a oportunidade 
de conhecer novas pessoas no futuro. Fuja da 
agitação e dos boatos.

CAPRICÓRNIO - 22.dez a 20.jan
Suas amizades parecem bem sucedidas. Este 
é o momento de rever as coisas com certas 
pessoas. Seria bom tomar precauções contra o 
frio e o vento. 

AQUÁRIO - 21.jan a 19.fev
Sua visão rígida está fazendo você testar aque-
les que o rodeiam. Controle o seu entusiasmo. 
Você sente uma necessidade absoluta de tirar 
o máximo de proveito da vida. 

PEIXES - 20.fev a 20.mar
Você sente que está chegando perto da verdade. 
Declare sua posição sem hesitação, mas sem ser 
agressivo. Você está definitivamente em boa forma 
e seus níveis de energia são estáveis.

Mercúrio em Touro forma trígono 

com Plutão em Capricórnio. O aspecto 

indica que a atividade intelectual dá força 

às ideias e ao modo como as pessoas se 

comunicam. Esta força é particularmente 

presente no trabalho, em atividades produ-

tivas e negócios, onde as ações são aper-

feiçoadas ao se pensar mais a fundo sobre 

elas. A concentração intelectual favorece o 

encontro de melhores ações e resultados.

CRUZADAS

Fonte: G. Queiroz
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COLEÇÕES 
EM DIÁLOGO

Noventa e três importantes obras do acervo de pin-

tura, escultura, desenho e gravura do Museu Nacional de 

Soares dos Reis, que fica na cidade do Porto, em Portu-

gal, estão na Pinacoteca de São Paulo, instituição da Se-

cretaria da Cultura do Estado de São Paulo. Elas, ao lado 

de outras 14 da Pina, integram a exposição ‘Coleções em 

Diálogo: Museu Nacional de Soares dos Reis e Pinacoteca 

de São Paulo’ que pretende explorar a construção de uma 

arte nacional em Portugal e no Brasil – tema que mobi-

lizou artistas, instituições e interessados pelas belas artes 

ao longo do século XIX. 

A mostra permanece em cartaz até 16 de outubro de 

2017, no segundo 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 18h00 – o ingresso custa 

R$ 6 (inteira) e R$ 3 (meia).  Aos sábados a entrada é gra-

tuita para todos os visitantes. 
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AMIGAS, 
PERO NO 
MUCHO

Nos dias atuais, em que predomina o 

estresse na sociedade humana. assistir a 

comédia “Amigas, Pero no Mucho”, que 

vai à exuberância do riso, se torna uma 

terapia saudável às agruras do psíquico.

Com texto de Célia Regina Forte – em 

sua primeira peça como autora – genial-

mente conta a história de Fram, Debora, 

Olivia e Sara, interpretada por homens.

Na peça, as quatro amigas (não tanto 

assim) marcaram um encontro num sába-

do à tarde, em que podemos imaginar o 

que vai ser dessa reunião, a lavagem de 

roupa suja. Cada qual mostra seu perfil na 

fala, e exibido pela voz de Denise Fraga, 

em off,  temos Fram, vivida por Elias An-

dreato, que é divorciada e ninfomaníaca. 

Jonathas Joba faz o papel de Debora que 

se presume a dona da verdade, e é uma 

glutona. Nilton Bicudo interpreta Olivia, 

que foi rica, e Leandro Luna presenteia 

com um conjunto de propriedades Sara, 

a mais jovem entre elas, que fuma des-

bragadamente.

Celia Regina Forte disse ao repórter 

que, em sua criação teatral, mostra quatro 

mulheres de nossa época que tentam dar 

conta de tudo: do cotidiano, corpo, men-

te, família e da amizade, culminando em 

situações típicas do universo feminino. 

A autora do texto trouxe à cena um 

caleidoscópio de situações hilariantes 

de personagens de baixo nível moral e 

ético; num linguajar calcado na coprola-

lia, sendo esta um impulso mórbido que 

leva uma pessoa à dizer obscenidades. 

Os personagens navegam nessas águas 

que fazem parte da natureza humana. 

Nas relações hipócritas, nas amizades 

fingidas, nas críticas mútuas, nos julga-

mentos acachapantes que tecem entre si 

estilhaçando personalidades. O palavrão 

como um trovão risca os céus de suas 

existências. Esse quadro na peça levado 

a um exasperante extremo é comum no 

cotidiano do ser humano, afeito à essa in-

ferioridade de  baixo caráter. Célia Forte 

com extrema habilidade soube colocar a 

malévola fala de cada personagem com 

hilariante fluxo de riso, alegria e graça 

que durante a decorrência da encenação 

o publico não parava de rir e aplaudir a 

representação dos atores. Tanto assim 

que ao final sobreveio enorme ovação e 

contínuos aplausos, o que fora visto com 

satisfação.

Para dirigir um texto dessa envergadu-

ra se impunha um diretor de alto coturno 

na arte teatral. Foi convidado à direção 

José Possi Neto que habilmente conse-

guiu o objetivo da peça que é o fazer rir.

Segundo o diretor todo o ser humano 

é cercado por tragédias no cotidiano, 

porque não dar a estas um tom de sar-

casmo? 

O elenco foi escolhido a dedo, con-

vidaram o veterano ator Elias Andreato, 

ainda Nilton Bicudo que entrou na se-

gunda temporada, Jonathas Joba e Le-

andro Luna. Os atores, embora homens, 

dão o toque feminino. Não são gays nem 

travestis, se transformam em mulheres 

para expressarem a condição da mulher 

representada em cena pelo aspecto do 

escárnio. Na noite que o crítico assistiu 

à peça, um momento emocionante foi 

quando ao final da representação foi 

dito ao público que Elias Andreato estava 

completando 40 anos de ator consumado 

no palco.

Serviço ao leitor:

Peça teatral: Amigas, Pero no Mucho

Direção e figurinos: José Possi Neto

Piano ao vivo: Rodolfo Schwenger

Cenário: Jean-Pierre Tortil

Iluminação: Wagner Freire

Realização: Morente Forte Produções 

Teatrais

Onde: Teatro Folha - Shopping Pátio Hi-

gienópolis

Av. Higienópolis, 618 - SP - Tel. 3823-2423 

– sextas às 21h30; sáb. e dom. às 20h

Quanto: R$50 a R$70 - Duração: 80 min

Avaliação: Excelente

Até: 27/8

TARCÍLIO DE SOUZA BARROS

divulgação



REGIÃO

Este domingo é dia de aventura fora 

da estrada em Atibaia. Seguindo a pro-

gramação de encontros turísticos repletos 

de aventura na cidade, neste quarto do-

mingo do mês de julho (dia 23) acontece 

uma exposição de veículos 4×4 e um pas-

seio off-road. O encontro será realizado no 

Balneário Municipal, a partir das 9h, e é 

aberto ao público.

A exposição acontece das 9h às 10h30, 

no estacionamento do Balneário (Av. dos 

Bandeirantes, s/n, Vila Junqueira, próximo 

ao Lago do Major) e, a partir das 10h30, 

começa o Passeio Fora de Estrada, reunin-

do carros 4×4 em uma aventura pelo bair-

ro do Rosário, passando pela pista de Kart, 

Vitória Régia, estrada do Campo Largo, até 

a Fazenda Paraíso; retornando próximo ao 

campo de golfe, passando pelo bairro do 

Portão e  Pouso Livre, até o Balneário.

Para expor seus veículos 4×4 e par-

ticipar do passeio off-road de 40 km, os 

interessados devem comparecer ao local 

e horário indicados com seus automóveis, 

lembrando que as atividades acontecem 

sempre com respeito a todas as leis de 

trânsito.

A Expo Off-road e o Passeio Fora de Es-

trada fazem parte da programação de um 

projeto da Secretaria de Turismo chamado 

“Encontros Turísticos no Balneário de Ati-

baia”, que conta com atrações e atividades 

turísticas todo domingo do mês. Mais in-

formações na secretaria pelos telefones: 

(11) 4414-0400 e 4411-7577 ou pelo e-

mail: turismo@atibaia.sp.gov.br .

Confira a programação mensal, gra-

tuita e permanente:

– Encontro de Cicloturismo Rural – 

Mountain Bike

1º domingo do mês – 8h às 12h

– Encontro de Carros Antigos e Espe-

ciais

2º domingo do mês – 9h às 13h

– Expomotos e Passeio Motociclístico

3º domingo do mês – 9h às 12h

– Expo Off-road (4×4) e Passeio Fora de 

Estrada

4º domingo do mês – 9h às 12h

www.folhaopiniao.com.br
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ENCONTRO 4×4 EM ATIBAIA



Rua Silvestre Vasconcelos 
Calmon, N° 748, Vila Moreira

Guarulhos - São Paulo
codigoimoveis@codigoimoveis.com.br

Tel.: 2451-1000

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

Sobrado com excelente localização 

em Guarulhos

São 3 dormitórios com armários , sala 3 am-

bientes, 2 WC, 1 escritório, cozinha planejada, 

área de serviço com armários, 2 vagas de 

garagem, quintal.

Documentação Ok

Aceita imóvel de menor valor.

Preço de Venda - R$ 620.000,00

IPTU - R$ 60,00

Observações - Valores sujeitos a alteração

Área Total - 100,00 m²

Área Construída - 91,00 m²

Detalhes da Locação

Aluguel Líquido - R$ 2.000,00

IPTU - R$ 60,00

Observações - Valores sujeitos a alterações

SOBRADO 
3 DORMITÓRIOS  
JD VILA GALVÃO 
GUARULHOS





BAIRROMEU

LAVAPÉS

BEATRIZ CAMPOS



O bairro, que carinhosamente 

recebeu o nome de Lavapés, esconde 

muito de seus encantos.

Antigamente, a maioria das ruas 

da cidade não era asfaltada e quando 

chovia o barro era inevitável. Havia 

um pequeno rio que cruzava o bairro 

Lavapés e para os moradores não te-

rem que andar até o centro com o pé 

de lama, paravam as margens desse 

córrego e os lavavam ali, e assim origi-

nou-se o nome Lavapés.

Há quem diga que não era um rio 

e sim apenas uma bica de água ou até 

mesmo uma nascente, onde os oleiros 

que trabalhavam ali usavam para lavar 

os pés e não retornarem sujos para a 

casa, porém por serem histórias pas-

sadas de geração para geração, não 

há nenhum registro oficial. 

O Lavapés possui uma boa infra 

estrutura comercial. Engloba o bairro, 

duas escolas de Educação Infantil e 

Fundamental, José da Silveira Pinheiro 

e Mufarrege Salomão Chamma, uma 

escola particular, Teresa de Calcutá, 

oficinas, lanchonetes, pizzaria, além 

dos mercados Dia e Ipanema, que fi-

cam próximos. O centro da APAE tam-

bém fica localizado nas redondezas 

do bairro.

“Não me vejo morando em outro 

bairro, gosto muito daqui” afirma Del-

sa, comerciante e moradora do bairro 

há 32 anos.

Considerado um bairro tranquilo 

de se morar, o Lavapés preserva muito 

o verde que atrai tantos turistas a nos-

sa querida cidade.

A Praça Iraci Rolim - ou apenas Pra-

ça do Mufarrege - dá vida à entrada do 

bairro e foi construída no ano de 1997, 

gestão do ex prefeito Arlindo Carpi.

Ao caminhar em uma manhã en-

solarada em torno da praça também 

é muito comum ver moradores ou vi-

zinhos fazendo uma bela caminhada 

www.folhaopiniao.com.br
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Imagem do início dos anos 1980. 
Ao fundo, o bairro jardim Leonor

LOCAL

Rua Bento Felix Pereira

biblioteca municipal



matinal e utilizando os aparelhos de 

ginástica, implantados na praça em 

2012.

Além disso, os estudantes também 

fazem bom uso da praça, onde geral-

mente se encontram para jogar con-

versa fora. 

Já foi palco de diversos eventos, 

como a 3ª Marcha para Jesus, em maio 

de 2016.

“Uma das coisas mais bonitas que 

já vi, sem dúvida, inclusive, gostaria 

que ocorresse novamente, pois foi 

um evento que encheu meus olhos 

d’agua, foi um show maravilhoso” 

conta Delsa, sobre a Marcha.

O bairro não mudou muito em seu 

desenvolvimento, claro que houve um 

crescimento enorme comparado com 

a população que habitava o Lavapés 

em seus primeiros passos, mas isso 

não afetou ou o tornou super popu-

loso, pelo contrário.

Atualmente o bairro conta com 

vigias noturnos particulares, o que o 

torna um pouco mais seguro. 

Antônio Gabriel Oliveira, 20 anos, 

estudante, conta que o bairro desen-

volveu sem jamais perder a essência.

“Moro aqui desde que nasci e lem-

bro que sempre gostei de ficar horas e 

horas conversando com os meus ami-

gos na Praça do Mufarrege. 

Procuro ver o Lavapés como um 

todo, afinal ninguém vai falar mal do 

próprio bairro, claro, seria hipocris-

ia dizer que aqui é o melhor lugar, 

porque sabemos que muitas coisas ai-

nda terão de ser feitas para isso acon-

tecer. Mesmo se eu pudesse escolher 

qualquer outro bairro de Mairiporã 

para residir, eu ainda não trocaria.”

LOCAL

R. Cardoso César, 363, Mairiporã
11 4419-0951 / 4419-6720
contato@consultoriaexito.com.br

No mercado de assessoria contábil desde 2002, nos dedicamos a identificar procedimen-

tos que possam ajudar nossos clientes a gerenciar os seus negócios. Assim, nossa empresa 

está pronta a lhe oferecer as melhores soluções em contabilidade, departamento pessoal, 

escrituração fiscal e planejamento tributário. Atuamos ainda em diversos setores adminis-

trativo/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 confiabilidade 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.



GRATUITO

Carmo - Música

Orquestra Mundana Refugi

Sesc carmo traz apresentação de 

arranjos coletivos com músicos 

de diferentes culturas

A Orquestra Mundana Refugi é 

composta pelos músicos da Or-

questra Mundana - grupo com 

15 anos de história dirigido pelo 

multi-instrumentista e pesquisa-

dor Carlinhos Antunes - e por 

músicos refugiados ou imigran-

tes de diversas localidades como 

Haiti, Congo, Líbano e Palestina, 

entre outros. 

O repertório une temas autorais e 

tradicionais em arranjos coletivos.

Apresentação será no dia 28 de 

julho, sexta-feira, das 13h às 14h.

Entrada e gratuita.

Serviço:

Sesc Carmo

R. do Carmo, 147, Sé, São Paulo

Pinheiros - Teatro

Brincadeiras de Nossas Infân-

cias

Com Insensata Cia de Teatro

Na vivência “Brincadeiras de 

Nossas Infâncias”, os amigos, 

atores, professores e pesquisa-

dores teatrais Keu Freire e 

Brenda Campos propõe como 

ponto de partida as memórias 

e brincadeiras de infância dos 

participantes, que vivenciam um 

experimento cênico teatral sob os 

eixos brincar, narrar e descrever.

Local: Praça

A apresentação será nesse 

sábado e domingo dias 22 e 23 

de julho ao 12h.

A entrada e gratuita .

Serviço:

Sesc Pinheiros

R. Pais Leme, 195, Pinheiros, São 

Paulo

Santana - Circo

Pente Fino

Com La Class Excêntricos

Neste espetáculo circense 

o palhaço Marcelino con-

vida o público para se 

divertir com ele, apre-

sentando números de ma-

nipulação, música, movi-

mento e equilíbrio. 

A representação circense 

acontece nesse sábado, dia 

22 de julho, das 14h às 15h.

Entrada gratuita.

Serviço 

Sesc Santana 

Av. Luiz Dumont Villares, 

579, Santana, São Paulo

SESC



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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Sarau Baque Bolado no 
Tendal da Lapa



A secretaria municipal de 

Esportes, Cultura e Lazer, 

atendeu ao pedido do vereador 

Valdeci da América, em que 

irá disponibilizar um monitor 

de atividades físicas e um 

vigilante para acompanhar 

as crianças na área próxima 

ao Bosque da Amizade, 

no Parque Linear

LAZER
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