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PROVEDORES

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inova-

ções e Comunicações (MCTIC) e o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social (BNDES) estudam o lançamento 

de um programa de fundo garantidor de 

financiamento para pequenos provedores 

de internet do país. O objetivo é facilitar o 

acesso ao crédito aos empreendedores do 

setor e ampliar a infraestrutura do setor, 

promovendo a expansão do acesso à inter-

net em todo o Brasil. O assunto foi discu-

tido nesta quinta-feira (26) entre o ministro 

Gilberto Kassab, o presidente do BNDES, 

Paulo Rabello de Castro, e o presidente da 

Telebras, Maximiliano Martinhão.

Segundo Martinhão, falta uma política 

de governo para apoiar os pequenos 

provedores, que são importantes para 

levar internet para o interior do Brasil. “O 

que estamos desenhando é exatamente 

isso: utilizar as agências do governo 

federal, como Finep e BNDES, para criar um 

programa que permita a esses empreend-

edores ter acesso ao crédito, para que 

possam crescer e melhorar os serviços nas 

pequenas cidades. É uma política alinhada 

com uma estratégia do ministério e do 

BNDES, que envolve inovação, empreend-

edorismo e inclusão”, afirmou.

Para o presidente da Associação Brasileira 

de Provedores de Internet e Telecomunica-

ções (Abrint), Basílio Perez, a construção 

de um fundo garantidor para os pequenos 

provedores é fundamental para a expan-

são 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 melho-

rar o acesso para todos”.

Usar ou não usar novas tecnologias no dia a dia escolar já não é mais a 

questão. Afinal, o uso da tecnologia faz parte da vida das novas gerações 

fora da sala de aula e, por isso, a sua aplicação em benefício da educação 

pode ser considerada um importante caminho para aumentar o dinamis-

mo das aulas. Nesse contexto, o importante é saber como integrar as novas 

formas de ensinar e aprender ao planejamento e ao currículo escolar.

Mas, para chegar lá, que tal conhecer alguns benefícios que estas fer-

ramentas pedagógicas digitais oferecem, tanto para o seu plano de aula, 

como para melhorar o desempenho dos seus alunos?

Selecionamos oito motivos, entre benefícios, vantagens e curiosidades 

sobre o uso da tecnologia na educação. Confira!

1. Aprimorar a qualidade da educação: proporcionando novos cami-

nhos para o ensino e aprendizagem, além de novas metodologias, forman-

do educadores e os ajudando a descobrir estratégias inovadoras para o 

aperfeiçoamento do processo educacional.

2. Ajudar a elevar os índices de desenvolvimento da educação básica: 

para que, em 2022, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(Ideb), oferecida nas escolas públicas brasileiras, alcance a meta proposta 

pelo Ministério da Educação (MEC) de 6,0.

3. Tornar as aulas mais atraentes e inovadoras: ampliando possibilidades 

para alunos e para professores e transformando a aprendizagem, tornan-

do-a mais motivadora e significativa.

4. Contribuir para a diminuição das reprovações e da evasão escolar: 

auxiliando os alunos com facilidades ou dificuldades de aprendizagem 

através da educação personalizada, e despertando o interesse deles para 

os estudos.

5. Aumentar a integração e o diálogo entre alunos e professores: incen-

tivando a autoconfiança, afetividade, autonomia e socialização entre do-

centes e discentes.

6. Auxiliar na melhoria do desempenho dos alunos: ampliando a sala de 

aula para fora do horário e do ambiente escolar, e melhorando, inclusive, a 

produtividade na lição de casa.

7. Estimular alunos a aprenderem e a ensinarem: aumentando, também, 

o diálogo com a família, em casa, sobre os assuntos vistos em aula.

8. Despertar a curiosidade e as novas descobertas: estimulando novas 

experiências através da cultura digital, construindo novas competências e 

contribuindo para o desenvolvimento de crianças e adolescentes.

Fontes: TIC Educação 2013, Unesco, Instituto de Tecnologia de Massachu-

setts (MIT).

NOTAS

TECNOLOGIA E 
EDUCAÇÃO

CITAÇÃO
“Desconfie do destino e acredite em você. 
Gaste mais horas realizando que sonhando, 
fazendo que planejando, vivendo que espe-
rando porque, embora quem quase morre 
esteja vivo, quem quase vive já morreu. ” 
Sarah Westphal

ALINE CARON
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DIGITAL

Em votação pela internet, alunos, profes-

sores e público em geral escolhem os 

maiores influenciadores digitais da rede 

escolar no Estado.

O Prêmio Educação nas Redes: Novos 

Influenciadores é disputado nas categorias 

Cultura e Comportamento; Vida Escolar e 

Grêmio; Informação, Gestão e Disciplinas, e 

professores e servidores.

A votação vai até a quarta-feira, 25 de outu-

bro (clique aqui para votar). Os escolhidos 

ganham um curso de edição em vídeo 

proporcionado pelo Google.

O objetivo do prêmio é conhecer e 

compartilhar experiências de professores 

e alunos da rede estadual de ensino, com 

conteúdo sobre cultura, comportamento e 

educação para o Youtube, Facebook, Twit-

ter e Instagran (confira o regulamento).

Na disputa estão 20 finalistas escolhidos 

com base em critérios que levaram em 

consideração o alcance em número de fãs; 

inscritos ou seguidores do perfil, análise de 

engajamento – capacidade do influenciad-

or de repercutir o assunto com a audiência  

e análise de relevância – e adequação de 

tema abordado no canal em relação à 

categoria do prêmio.

Os selecionados também disputam a opor-

tunidade de desenvolver um projeto com 

o Google, a partir da apresentação de um 

vídeo exibindo uma iniciativa tecnológica 

que auxilie os estudos, na forma de aplica-

tivos e videoaulas..

CONCURSO

Polícia Militar abre concurso para contratar 

FIQUE ATENTO...
2,2 mil soldados no Estado. Inscrições 

precisam ser feitas até 6 de novembro e a 

prova será dia 3 de dezembro em várias 

cidades; salário inicial passa de R$ 3 mil. 

O Estado de São Paulo receberá o reforço 

de 2.200 novos policiais militares, que 

serão contratados por meio de concurso 

público aberto a homens e mulheres. A 

remuneração básica inicial para o cargo é 

R$ 3.034,05 e as inscrições seguem até o 

dia 6 de novembro, no site da Vunesp.

Para participar é necessário ter concluído 

o Ensino Médio e ter entre 17 e 30 anos 

idade, além de ser habilitado para dirigir 

automóveis, entre outras exigências previs-

tas no edital..

POUPATEMPO

O Programa Poupatempo informa que 

neste sábado, dia 28 de outubro, todas 

as unidades do programa não funcionam 

em razão da comemoração do Dia do 

Funcionário Público.

A data está estabelecida pois foi em de 

28 de outubro de 1939 a assinatura do 

decreto nº 1.713, com as leis que regem 

os direitos e deveres dos funcionários que 

prestam serviços públicos.

A partir de segunda-feira, cada posto 

do Poupatempo volta a atender em seu 

horário habitual, que pode ser consultado 

no portal www.poupatempo.sp.gov.br ou 

no aplicativo SP Serviços.

Vale lembrar que, para otimizar o aten-

dimento, os serviços mais solicitados no 

Poupatempo são realizados mediante 

agendamento.

Para marcar dia e horário para ser 

atendido é muito fácil e o Poupatempo 

oferece diferentes canais de informações 

à população. Confira abaixo:

Portal na internet: www.poupatempo.

sp.gov.br

Aplicativo no celular: SP Serviços, nos 

sistemas iOS e Android.

Poupinha, o assistente virtual do Poupa-

tempo: o Poupinha está disponível no 

portal do Poupatempo (no canto inferior 

direito da tela) e também no Messenger, 

do Facebook, no seguinte link: www.mes-

senger.com/t/PoupinhaSP

Além do agendamento, os canais também 

possibilitam que os usuários tenham 

informações corretas sobre todos os 

serviços oferecidos, prazos de entrega, 

valores de taxas, documentos necessários, 

endereços e horários de funcionamento 

dos postos.

REVELANDO SP

A Secretaria da Cultura e a comissão 

organizadora do Revelando São Paulo 

lançam as inscrições para os expositores 

interessados em participar da edição 2017 

do maior festival de cultura tradicional do 

Estado.

É possível fazer as inscrições para as cat-

egorias Artesanato, Culinária, Rancho Tro-

peiro, Grupos, Arranchamento interétnico, 

Divino e Irmandades. Para cada um há 

regulamentos e orientações específicas. 

O Revelando São Paulo acontece de 29 de 

novembro a 3 de dezembro, no Parque 

do Trote, na Vila Guilherme, zona norte da 

Capital. Orientações e regulamento em 

cultura.sp.gov.br.

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

Para celebrar seus 13 anos, o Museu Afro Brasil vai 

presentear os visitantes com entrada gratuita a até o dia 

20 de novembro. Em todos esses anos de história, mais 

de 2 milhões de pessoas passaram pelo local.

Localizado no Pavilhão Padre Manoel da Nóbrega, 

dentro do Parque Ibirapuera, o Museu conserva, em 11 

mil m2 um acervo com mais de 6 mil obras, entre pintu-

ras, esculturas, gravuras, fotografias, documentos e peças 

etnológicas, de autores brasileiros e estrangeiros, produ-

zidos entre o século XVIII e os dias de hoje.

O acervo conta com diversos aspectos dos universos 

GRATUIITO

culturais africanos e afro-brasileiros, abordando temas 

como a religião, o trabalho, a arte, a escravidão, entre out-

ros temas ao registrar a trajetória histórica e as influências 

africanas na construção da sociedade brasileira.

Serviço

Entrada gratuita no aniversário do Museu Afro Brasil

Até 20 de novembro

De terça a domingo, das 10h às 17h

Museu Afro Brasil (Avenida Pedro Álvares Cabral, 

Portão 10, s/n – Parque Ibirapuera, São Paulo)

www.museuafrobrasil.org.br

MUSEU 
AFRO



Baseada na série literária Outland-

er (no Brasil, A Viajante do Tempo) da 

autora Diana Gabaldon, a série narra 

a vida de Claire, uma enfermeira de 

combate na Segunda Guerra Mundial 

que acaba viajando no tempo para o 

ano de 1743 e imediatamente é in-

serida em um mundo desconhecido 

de aventuras que a fazem temer pela 

própria vida.

A personagem, casada no século 

XX, termina se aproximando de Ja-

SÉRIE

mie, um jovem e romântico guer-

reiro escocês, e fica dividida entre 

dois homens diferentes em duas vi-

das irreconciliáveis.

A arquiteta Indaiá Pasotti é fã de 

Outlander. “Gosto muito dessa série 

épica que conta com ótimos atores, 

lindíssimas paisagens, roteiro cati-

vante, misturando história e lendas 

de forma mística, com uma fotogra-

fia linda, batalhas e romance”, co-

mentou.
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OUTLANDER
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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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ANDRÉA 
BALÕES

Bonecas a partir de 
 R$50,00

Lustres Cardoso
9 9599-0172
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Hot dog a partir de R$ 6. 
Temos frango, queijo, pre-
sunto, calabresa, bacon e 
tradicional.



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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BORSH COM CREME AZEDO
INGREDIENTES

2 colheres (sopa) de óleo

300g de alcatra picada em cubos

1½ litro de caldo de carne

2 beterrabas médias descascadas e picadas em 

cubos

½ xícara (chá) de nabo picado (se preferir use batata)

3 tomates médios sem pele e sem sementes picados

1 cebola média picada em pedaços pequenos

2 colheres (chá) de sal

1 colher (chá) de pimenta-do-reino

1 pitada de noz-moscada ralada

Para acompanhar: creme azedo

Para decorar: coentro frito

PREPARO

Aqueça o óleo em uma panela, adicione a carne e 

frite até dourar de maneira uniforme. Despeje o caldo de 

carne (que dever estar fervente) e tampe parcialmente 

a panela. Cozinhe por 30 minutos ou até a carne ficar 

macia.

Incorpore as beterrabas, o nabo, os tomates, a cebola, 

o sal, a pimenta-do-reino e noz-moscada. Tampe parcial-

mente a panela e deixe por mais 30 minutos ou até as be-

terrabas ficarem macias. Retire do fogo. Sirva quente ou 

fria com creme azedo. Decore com coentro frito.

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

JAPA STREET

Yakisoba
R$ 15,00

Combo

“simprão”

cheeseburger

+chopp 500ml

R$18,00

9 7391-7808



15
www.folhaopiniao.com.br
Domingo, 1.º de outubro de 2017

MÚSICA

12/07/2017 Senac Lapa Scipião - Workshop: Lightroom Básico.

http://www.sp.senac.br/hotsites/msg/sci/20170428_SCI_lightroomBasico.html 1/2

 

 

 

Suas fotos do jeito que você queria que fossem registradas. 
 
Equilibre contraste, brilho, gama e outros elementos de
iluminação, organize e compartilhe suas fotografias com o
software da Adobe.
 
 

 
Inscreva-se

 
 
 

     

 

APRENDIZADO E CONHECIMENTO PARA SEMPRE.
 

Acesse www.sp.senac.br/lapascipiao e conheça a
programação completa da unidade.

 
 (11) 3475-2200

 Rua Scipião 67 - Lapa

  

     
 
 Senac nas redes:      

Este e-mail está sendo enviado porque você teve algum contato conosco.

Atendimento corporativo, soluções para empresas: 0800 707 1027 ou
www.sp.senac.br/corporativo. 
 
Educação a Distância Senac: conheça a programação no site www.ead.senac.br. 
 
Bolsas de estudo e descontos para comerciários: conheça os critérios acessando
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Imagine um cardápio com 34 receitas diversificadas e 

deliciosas disponíveis ao cliente, todas por no máximo R$ 

40,00. É isso que o público poderá encontrar no menu do 

Festival Comida de Boteco de Atibaia!

A quarta edição do festival começa sexta, dia 6, e vai até 

15 de novembro. A receita/petisco e o respectivo estabe-

lecimento inscrito serão avaliados pelos seguintes critérios: 

sabor; apresentação; originalidade; atendimento; limpeza; 

e ambientação.

Confira os participantes no site: www.atibaia.sp.gov.br

REGIÃO

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

COMIDA DE BOTECO
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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.
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CAMPANHA
A Prefeitura da Estância de Atibaia 

lançou nesta semana a campanha “Con-

heça Atibaia, vem crescer com a gente”. O 

conceito da ação é divulgar Atibaia, suas 

riquezas, a qualidade de vida e seu po-

tencial econômico e turístico. Com essas 

características, o objetivo é atingir em-

presários que queiram investir e aproveit-

ar as leis de incentivo da cidade e turistas 

que desejam conhecer e desfrutar das 

opções que o município tem.

A campanha será a nível estadual, com 

inserções nos maiores veículos de comu-

nicação do país. O vídeo institucional, 

que tem duração de 30 segundos, tam-

bém terá versões em inglês e espanhol, 

para atingir outros países. Sem contar 

que eventos nacionais e internacionais 

ligados ao tema de desenvolvimento 

também exibirão o vídeo da campanha.

Com localização privilegiada, Atibaia 

tem se evidenciado como polo turístico 

e atrativo de investidores. Está no entron-

camento de duas importantes rodovias 

(Dom Pedro I e Fernão Dias), fica próximo 

dos principais polos tecnológicos do 

estado, como São Paulo e São José dos 

Campos, e de grandes portos e aeropor-

tos. Tudo isso contribui na geração de 

novos empreendimentos, além do incen-

tivo fiscal que a Prefeitura oferece para as 

empresas.

Atualmente, é a cidade referência na 

produção de flores e morangos. São cerca 

de 150 produtores de morango, três mil-

hões de pés da fruta e uma produção de 4 

mil toneladas, responsável por um fatura-

mento anual de aproximadamente R$ 10 

milhões. Tudo isso movimenta cerca de 

500 pessoas, que trabalham diretamente 

com a produção da fruta no município.

Já a produção de flores tem aproxima-

damente 400 produtores. Em volume de 

produção, as flores de Atibaia represen-

tam cerca de 25% do total produzido no 

Brasil. São aproximadamente 500 hect-

ares de área de produção, com um fatura-

mento anual de cerca de 300 milhões de 

dólares.

O turismo de negócio também é mui-

to forte na cidade, com uma vasta rede 

hoteleira e um rico setor gastronômico. 

São 2.093 unidades hotelerias, 5.689 lei-

tos e 1.626 funcionários fixos diretos. A 

cidade recebe em torno de 20 mil turis-

tas por fim de semana, levando a taxa de 

ocupação dos hotéis para, em média, ac-

ima dos 50%. Em setembro esse número 

fechou em 51%. Já o setor de alimentos 

e bebidas tem um faturamento mensal 

de quase R$ 3 milhões, o que resulta até 

o momento em uma movimentação de 

mais de R$ 23 milhões no município.

Sem falar da vocação para o turismo e 

lazer. São diversas riquezas naturais e op-

ções de lazer. O principal ponto turístico 

de Atibaia, o Monumento Natural Estad-

ual Pedra Grande, pertence ao mosaico 

de unidade de conservação do Parque 

Estadual do Itapetinga e foi tombado 

pelo CONDEPHAAT em 1983. Com 1.418 

metros acima do nível do mar, tem aflo-

ramento rochoso e é conhecido por sua 

beleza contemplativa, além de ter uma 

das principais rampas naturais do país 

para a prática de voo livre.

Todo esse trabalho de elaboração de 

políticas indutoras de desenvolvimento 

tem gerado resultados importantes. Um 

deles é que pelo segundo ano consecu-

tivo Atibaia está entre as 100 melhores 

cidades do Brasil para investir em negó-

cios, de acordo com pesquisa da Revista 

Exame. O município ficou em 90º, com 

a nota 9,26. O estudo verificou um total 

de 28 indicadores em quatro aspectos 

essenciais para a evolução dos negócios 

em uma cidade: desenvolvimento social, 

capital humano, infraestrutura e desen-

volvimento econômico.

De acordo com o prefeito Saulo Pe-

droso de Souza, “é notório que mesmo 

diante da forte retração da economia na-

cional, estamos no caminho certo. Temos 

mantido a capacidade de investimento 

para superar gargalos de infraestrutura 

e prestação de serviços, geração de em-

prego, melhoria da qualidade de vida e 

dos atratativos logísticos e estruturais 

para a instalação de novas empresas. A 

cidade tem muito mais para viver e in-

vestir e contamos com a união de todos 

para isso”.

Para obter mais informações, os inves-

tidores devem entrar em contato com a 

Secretaria de Desenvolvimento Econômi-

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

pessoalmente no endereço: Rua Bruno 

Sargiani, nº 100, Parque Jerônimo de Ca-

margo.
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9 Dedos é um filme claustrofóbico, assim que as cenas 

iniciais são projetadas na tela sentimos uma irritação, uma 

vontade de levantar do assento, e cair fora, um incômodo 

visual perpassa o filme até o final, entretanto, ficamos 

presos pelas ações insólitas do que estamos vendo.  Som-

brio, tudo acontece à noite. Seus personagens são basea-

dos em Kafka. Um homem foge da policia, sob chuva in-

tensa, encontra um homem agonizante, de quem herda 

uma fortuna. Agora, ele também será perseguido por uma 

quadrilha que o fará refém e cúmplice. Todos embarcam 

num cargueiro que parte de porto algum, para nunca 

chegar à um destino algum.

Cenas surreais se sucedem nessa hipotética viagem com 

seus personagens envolvidos em claudicantes emoções 

sem soluções. O navio navega por mares desconhecidos, 

numa metáfora como o corpo das pessoa se movem na 

crosta terrena, sem chegar à solução alguma. O rosto dos 

SÃO PAULO 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

TARCÍLIO DE SOUZA BARROS
personagens nesta maldita viagem demonstram infindas 

aflições por não poderem solucionar seus dramas íntimos 

numa agonia interminável.

Um roteiro digno de Kafka com diálogos metafísicos, 

questionamentos, não respondidos, a convicção da fragili-

dade humana no oceano da conflagrada existência.

Fotografia em B&P, música constando de sons surdos, 

montagem dinâmica e segura direção fazem deste filme 

uma insólita exibição na Mostra. Esta película provavelmente 

não encontrará exibidos, voltando a cópia à sua origem.

Serviço:

Filme: 9 Dedos (9 Doigts)

Direção: F.J. Ossang

França, 2017, B&P, 90 min., Ficção.

Este filme foi premiado por melhor direção no Festival de 

Cinema de Locarno

Avaliação: MUITO BOM
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 O Jovem Karl Marx

Quando se trata de uma produção 

fílmica de envergadura Alemanha 

despeja seus marcos abundante-

mente para conseguir bons resultados 

artísticos, é o caso do filme O Jovem 

Karl Marx (1818-1883) que narra a 

cinebiografia do filósofo e sociólogo 

Karl Marx focada em sua juventude, 

quando ele se exila com sua mulher 

em Paris, e conhece o grande parceiro 

de trabalho socialista Friedrich Engels 

(1820-1895), este filho de um rico in-

dustrial de tecelagem. Com o dinheiro 

de seu pai, sustentou a vida  toda de 

Marx, por este viver em constantes 

penúrias econômicas.

O jovem Engels embora filho de pai 

burguês, explorador do trabalho dos 

miseráveis trabalhadores ingleses e 

irlandeses no século XIX  na Inglaterra, 

liderou com Marx a instauração do co-

munismo na Europa.

Filme de rica produção, com fig-

urinos de época, um elenco de quali-

dade, sob imperiosa direção de Rauol 

Peck que usou de magníficos closes, 

uma dinâmica montagem, requin-

tada fotografia faz deste filme uma 

agradável surpresa para cinéfilos.

Serviço:

Filme: O Jovem Karl Marx ( The 

Young Karl Marx).

Direção: Raoul Peck

Alem./Fr./Belg., 2017, cor, 118 min., 

Ficção.

Avaliação: ÓTIMO

A Telenovela Errante

Em 1990 o cineasta chileno 

começou a rodar o filme A Telenovela 

Errante, durante as filmagens o dire-

tor faleceu, ficando o filme inacabado. 

Em 2017 a diretora Valeria Sarmiento 

apanhou o que sobrou do que foi fil-

mado, e acrescentou novas cenas.

Da montagem resultou uma mixór-

dia enfadonha, sem sentido, com per-

sonagens narrando ações insipidas 

abordando o tema que a realidade 

chilena não existe, e que a sociedade 

se vige por um conjunto de novelas 

que atuam como um filtro revelador 

do agir das pessoas em Chile. 

Serviço:

A Telenovela Errante

Autores: Raul Ruiz/Valeria Sarmiento

Chile, 1990/2017, cor, 80 min., 

Ficção.

Avaliação: RUIM

MOSTRA
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Vladimir Ilyich Ulyanov, o Lenin
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DICAS MATADORAS 
PARA EVITAR RESSACA

1. Cisteína: os brócolis salvam
Quando você estiver querendo que o mundo 

acabe e o álcool deixe de existir, você também vai que-
rer que seu fígado libere todo o etanal do seu corpo. 
Também conhecido com acetaldeído, o etanal é uma 
toxina gerada pela reação do álcool no corpo humano 
e pode causar dores de cabeça, náuseas e tontura.

Por isso, não há nada melhor do que cisteína 
encontrada em ovos, brócolis, pimenta, cebolas e 
gérmen de trigo. Esse aminoácido é responsável 
pela eliminação de boa parte do acetaldeído, sendo 
responsável pela aceleração no processo da cura da 
ressaca.

2. Potássio: bananas podem ajudar
Já reparou que, quando você está no bar, é mais 

comum encontrar seus amigos no banheiro do que na 
mesa? Pois é, o álcool faz com que os seres huma-
nos urinem muito mais do que o normal. Devido ao 
fato de as bebidas alcoólicas serem muito diuréticas, 
é comum que os nutrientes do corpo sejam eliminados 
junto com a urina.

O potássio é um dos elementos que mais são 
eliminados no processo, por isso é de suma importân-
cia que as pessoas com ressaca comam alimentos 
ricos nesse nutriente – e não adianta fazer cara feia 
por causa do enjoo. A falta de potássio pode causar 
alguns problemas no sistema nervoso e muscular, por 
isso ingerir bananas, batatas chips e suco de laranja 
pode ser uma ótima ideia.

3. Frutose: o doce nunca é doce na ressaca
Você sabe o que é o glicogênio? Trata-se de uma 

reserva de energia vital para a sobrevivência dos ani-
mais, armazenada no fígado e nos músculos. Quando 
ingerimos álcool, o glicogênio é transformado em gli-
cose e logo depois é eliminado do corpo pela urina. Por 
isso é muito comum a sensação de total cansaço nas 
manhãs “pós-bebedeira”.

E uma das maneiras mais simples (e rápidas) de 
recuperar as reservas de energia é por meio da frutose 
(açúcar oriundo das frutas). Encontrada em frutas, a 
frutose acelera o processamento do álcool pelo corpo. 
Infelizmente, isso não significa que as frutas vão ser 
gostosas, pois é fato que o paladar em dias de ressaca 
fica bastante alterado.

4. Sódio: o isotônico de verdade
O sal em excesso faz mal à saúde, mas ele é 

muito necessário para que o corpo consiga realizar 
algumas das principais reações químicas necessárias 
para a manutenção dos estados normais. Isso acon-
tece porque o sal é rico em sódio, eletrólito essencial 
para os seres humanos. Junto com o potássio, o sódio 
é eliminado em grandes quantidades pela urina.

Acordou com ressaca? Está na hora de comer 
alguma coisa com sal. Mas há também outras formas 
de fazer o organismo recuperar o elemento químico. 
Ingestão de isotônicos é uma ótima alternativa, mas 
água de coco pode ser ainda melhor.

5. Água: recuperar o que foi perdido

Você sabe qual é a relação entre desidratação e 
dores de cabeça na ressaca? Como o álcool faz com 
que as pessoas urinem mais do que o normal, existe 
uma grande perda de água. Por isso, o corpo tenta se 
reidratar roubando água do cérebro, que acaba ficando 
um pouco menor do que o normal. As membranas que 
ligam o cérebro ao crânio são esticadas e assim surge 
a dor.

Para fazer com que isso seja amenizado: água, 
muita água. O líquido é capaz de fazer com que seu 
corpo seja reidratado, além de permitir que o cérebro 
volte a trabalhar da maneira correta. Logicamente, um 
copo de água não fará a dor passar em 2 minutos, mas 
a reidratação é essencial para a “revitalização”.

RUA JOÃO JORGE, 22, 
VILA NOVA - MAIRIPORÃ

TEL.: (11) 94019-5034
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MORTE
A morte sob diferentes perspectivas é tema de Ciclo no Sesc 

Ipiranga

Projeto Finitudes traz bate-papos, teatro, dança, cinema e lan-

çamento de livro para debater a efemeridade da vida

De 24/10 a 19/12 o Sesc Ipiranga recebe o Ciclo Finitudes, 

projeto que visa desmistificar a morte e discutir a existência 

humana. O ciclo abarca uma série de atividades em diferentes 

linguagens, abordando o tema da vida enquanto findável e as 

possiblidades que essa (in)certeza sugere.

Artistas como Maria Alice Vergueiro, José Roberto Torero e 

Maria Eugênia, em suas diferentes áreas de atuação, discutem o 

assunto de forma ora indireta, ora incisiva.

O Ciclo Finitudes é parte de uma série de reflexões sobre 

temas sensíveis ao envelhecer e discorre sobre a existência do 

ser humano a partir do sentimento do finito. Ao convidar o pú-

blico a refletir sobre este objeto, o projeto promove abertura do 

diálogo e retira a morte do lugar silencioso e excludente que a 

sociedade inflige aos temas delicados.

A abertura do projeto aconteceu no dia 24/10, com o bate-

papo “Filosofia e literatura: um diálogo sobre a morte”, em que 

a escritora Heloisa Seixa juntamente com o professor e filósofo 

Vladimir Safatle questionaram a vida na contemporaneidade e a 

dificuldade humana de se apropriar de seu tempo. Após o bate-

papo aconteceu a performance coreografada pelo bailarino Ru-

bens Oliveira.

A morte na arte

A atriz Maria Alice Vergueiro apresenta de 29/10 a 7/11 o pro-

cesso de criação do espetáculo “A Vênus de Youkali”, em que, ao 

lado do ator e diretor Luciano Chirolli, questiona as relações de 

desejo e contemplação do corpo envelhecido. Nesta mostra de 

processo, é possível verificar a hibridização do espetáculo que 

vagueia no campo do teatro, performance e instalação a partir 

dos corpos nus de Maria Alice e Luciano.

Em “Carta a D.”, a leitura cênica surge a partir dos relatos ín-

timos verificados em uma oficina com idosos condensados aos 

escritos presentes na carta de despedida do filósofo André Gorz, 

que em 2007 se suicidou juntamente com Dorine Keir, sua es-

posa. Na oficina “Teatro das Horas Vagas” a Cia. Hiato irá preparar 

um grupo de não-atores da terceira idade para reviver os últimos 

momentos do casal da carta, apresentando o resultado nos dias 

13 e 14/12.

Aludindo a morte com música e poesia, Nelson Sargento 

BEATRIZ CAMPOS
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OPORTUNIDADE

ALUNO APRENDIZ
Os jovens que estão em busca de emprego podem se in-

screver para o Concurso Público para Aluno Aprendiz da CPTM 

(Companhia Paulista de Trens Metropolitanas) até está terça-

feira (17). São 45 vagas para o curso Técnico de Manutenção 

de Sistemas Metroferroviário.

As inscrições podem ser feitas pela Internet. Após 

preencher o formulário, o candidato deverá imprimir o boleto 

bancário e efetuar o pagamento da taxa de R$ 15,70, em qual-

quer agência bancária.

Os candidatos devem ter idade entre 21 e 16 anos, por-

tanto nascidos no período entre 01/02/1996 e 01/02/2001, e 

terem concluído o Ensino Médio. Com duração de 24 meses, o 

curso contempla a fase de formação técnica e de prática pro-

fissional.

Os alunos aprendizes recebem no primeiro ano uma bolsa 

de estudos que corresponde a um salário mínimo e no segun-

do a bolsa de estudo passa para um salário mínimo e meio.

O objetivo do curso Técnico de Manutenção de Sistemas 

Metroferroviário é habilitar profissionais para manter os siste-

mas eletroeletrônicos e mecânicos do transporte metrofer-

roviário e desenvolver soluções de acordo com normas e pro-

cedimentos técnicos, de segurança e ambientais. Os alunos 

poderão ser contratados na CPTM, caso sejam aprovados em 

todas as fases.

O curso será ministrado, de segunda a sexta-feira, no Centro 

de Formação Profissional Eng° James C. Stewart, mantido pela 

CPTM, em convênio com o Senai. As aulas técnicas ocorrerão 

das 7h às 11h e das 12h às 16h. Na fase das aulas práticas, o 

horário será das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Seleção

A prova classificatória de Conhecimentos Teóricos será real-

izada no dia 29 de outubro, com duração de três horas. O teste 

vale 100 pontos e será composto por 50 questões de múltipla 

escolha: 20 de Língua Portuguesa; 20 de Matemática e 10 de 

Atualidades. Cada questão vale dois pontos e terá cinco alter-

nativas, sendo apenas uma correta.

O gabarito preliminar da prova será divulgado pela Internet 

no site  www.rboconcursos.com.br a partir do dia seguinte à 

aplicação da prova.

Posteriormente, os classificados na Prova de Conhecimen-

tos Teóricos realizarão a Avaliação de Perfil Profissional, que é 

eliminatória. Os candidatos aprovados serão convocados para 

Avaliação Médica, conforme número de vagas.
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apresenta no dia 2/11 um repertório que explora a simbiose 

de sua obra autoral com a arte do poeta Manoel de Barros e a 

música de Nelson Cavaquinho. Neste show, Sargento explora 

as fronteiras do envelhecer, do ciclo da vida e as paisagens so-

noras que a finitude humana nos dispõe.

Dança

O espetáculo “Fino Fio” acontece dentro da programação 

do Finitudes nos dias 27, 28 e 29/10, e traz a bailarina Maria 

Eugenia performando diferentes traduções do viver-morrer, 

numa expedição pelo fino fio que une delicadeza e força, liga-

ção e rompimento por meio de procissões religiosas, rituais 

mexicanos e festa da cultura popular.

Em “Diálogos Alados: colóquios sobre a morte”, os coreó-

grafos Luis Ferron e Luis Arrieta apresentam o díptico “Libé-

lulas de Vidro” e “Os Corvos”, em que, sozinhos no palco ou na 

presença de bailarinos convidados, movimentam question-

amentos como os de lidar com a morte do outro, a vivência do 

tempo que nos resta e o que a proximidade da morte nos fala 

da vida que construímos culturalmente.

A Mostra de Cinema Finitudes convoca títulos, diretores e 

grandes nomes da sétima arte para trazer visualidade ao tema 

da morte, projetando a importância do debate na sociedade.

Além da seleção de filmes composta por premiadas obras 

de diversos países, a mostra traz o diretor José Roberto Torero 

e o escritor Marcus Aurelius Pimenta – autores de “Os Vermes” 

– para uma conversa no dia 31/10 após a exibição do curta 

“Morte”.

E no dia 8/11, após o bate-papo “A morte em diferentes 

culturas”, o professor Edgard de Assis Carvalho realiza o lan-

çamento do livro “Sobre a Morte”, do qual é responsável pela 

tradução. No livro, organizado pelo antropólogo francês 

Maurice Godelier, a morte é decupada em diversos textos. 

Ao entrelaçar campos como antropologia, filosofia, história e 

religião, o antropólogo francês Maurice Godelier reuniu pes-

quisadores que revelam, por meio de distintas concepções de 

ritos funerários, como a morte constitui um dos fundamentos 

das sociedades humanas.

Para as crianças

De 26/11 a 17/12, as crianças também têm lugar garantido 

na experimentação e vivência do tema. Para abordar de forma 

leve, bem humorada e delicada, a Cia. As Graças criou o es-

petáculo “Tem, mas acabou!”, que miscigena memórias das 

próprias atrizes com histórias do imaginário popular que es-

tão no livro “Contos de enganar a morte”, de Ricardo Azevedo.

E nos dias 31/10 e 1/11 a animação “Festa no Céu” terá 

exibições gratuitas. No filme as crianças viajam com Manolo, 

um jovem que se encontra dividido entre as expectativas da 

família e os desejos do seu coração. Antes de escolher qual 

caminho seguir, ele embarca numa incrível aventura, que se 

estende por três mundos fantásticos: o dos Vivos, o dos Esque-

cidos e o dos Lembrados.

Serviço

CICLO FINITUDES

A proposta do Ciclo Finitudes é apresentar diferentes dis-

cussões acerca desse tema e provocar o público a se aprofundar 

na reflexão, abraçando a impermanência que nos acompanha 

para que possamos nos apoderar, justamente, da vida.

Onde: Sesc Ipiranga

Quando: de 24/10 a 19/12.

Bate-papos

Filosofia e literatura: um diálogo sobre a morte – Abertura

Com Heloisa Seixa e Vladimir Safatle

Quando: 24/10 às 17h

Onde: Teatro (200 lugares) – Grátis, retirada de ingresso com 

uma hora de antecedência.

Performance coreografada por Rubens Oliveira

A morte em diferentes culturas

Com Edgard de Assis Carvalho, Ailton Krenak, Christine Greiner 

e Acácio Almeida

Quando: 08/11 às 19h

Local: Teatro (200 lugares) – Grátis, retirada de ingresso com 

uma hora de antecedência.

O direito à morte: agenciamentos sobre o corpo

Com Camila Appel, Luciana Dadalto, Elca Rubinstein e Maria 

Goretti

Quando: 30/11 às 16h

Local: Teatro (200 lugares) – Grátis, retirada de ingresso com 

uma hora de antecedência.

Lançamento do livro

Sobre a Morte - Invariantes culturais e práticas sociais

O lançamento ocorre logo após o bate-papo “A morte em dife-

rentes culturas”

Organização: Maurice Godelier

Tradução: Edgard de Assis Carvalho

Quando: 8/11 – quarta 21h.

Onde: Área de Convivência ou Hall de entrada

Quanto: Grátis, não é necessário retirar ingressos.

 

Dança

Fino Fio

Com Maria Eugênia, Flora Popovic, Alexandre Ribeiro, Matheus 

Prado e Alencar Martins

Quando: 27, 28 e 29/10 – sexta às 21h, sábado às 21h e domin-

go às 18h.

Onde: Teatro (200 lugares)

Quanto: R$20, R$10 e R$6 (credencial plena)

Diálogos Alados: colóquios sobre a morte

Os corvos

Com Luis Ferron e Luis Arrieta

Quando: 3, 4 e 5/11 – sexta às 17h e às 21h, sábado às 21h e 

domingo às 18h.

CAPA
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Onde: Teatro (200 lugares)

Quanto: R$20, R$10 e R$6 (credencial plena)

Libélulas de Vidro

Com Andreia Yonashiro, Daniela Dini, Daniel Fagundes e Luis 

Ferron.

Quando: de 1 a 3/12 – sexta às 20h, sábado às 20h e domingo 

às 18h30.

Onde: Praça Vermelha

Quanto: Grátis, não é necessário retirar ingressos.

 

Processo de Criação – Teatro

A Vênus de Youkali

Com Maria Alice Vergueiro e Luciano Chirolli

Conversa sobre o processo de criação do espetáculo que une 

teatro, instalação e performance, a partir da contemplação dos 

corpos nus dos atores Maria Alice Vergueiro e Luciano Chirolli.

Quando: de 29/11 a 7/12 – quartas e quintas às 20h.

Onde: Teatro (200 lugares)

Quanto: Grátis, retirada de ingresso com uma hora de an-

tecedência.

Experiência Narrativa

Carta a D.

Com Cia. Hiato

Resultado da oficina “Teatro das Horas Vagas” que acontece de 

24/10 a 12/12 e trabalha com não-atores da terceira idade sobre 

o texto do filósofo André Gorz, em que se despede antes de com-

eter suicídio com sua parceira Dorine Keir.

Quando: 13 e 14/12 – quarta às 17h e quinta às 21h.

Onde: Teatro (200 lugares)

Quanto: Grátis, retirada de ingresso com uma hora de an-

tecedência.

Mostra de Cinema

Terças, às 17h, no teatro.

Grátis, retirada de ingresso com uma hora de antecedência.

MORTE. Dir. José Roberto Torero. Elenco: Laura Cardoso e 

Paulo José. Ficção. 2002, Brasil. 15min. Casal prepara-se para a 

“grande viagem” não esquecendo as flores, a música, a baga-

gem: tudo nos mínimos detalhes. Após a exibição, o diretor José 

Roberto Torero e o escritor e jornalista Marcus Aurelius Pimenta 

autores de “Os Vermes”, estarão presentes para um bate papo a 

partir de questões abordadas no enredo do filme relevante ao 

tema finitude.

Data: 31/10

A PARTIDA. Dir. Yojiro Takita – Drama. 2008. Japão. 130 min.

Desempregado, o violoncelista Daigo Kobayashi responde a 

um anúncio de emprego julgando se tratar de uma agência de 

viagens. Ele é surpreendido ao descobrir que o trabalho é numa 

funerária e envolve preparar o corpo dos mortos para a próxima 

vida.

Data: 7/11

AMOR. Dir. Michael Haneke - Oscar melhor filme estrangeiro. 

2012. Áustria. 127 min.

Georges (Jean-Louis Trintignant) e Anne (Emmanuelle Riva) 

são um casal de aposentados apaixonados por música. Eles têm 

uma filha musicista que vive em outro país. Certo dia Anne sofre 

um derrame e fica com um lado do corpo paralisado. O casal de 

idosos passa por graves obstáculos que colocarão o seu amor em 

teste.

Data: 14/11

HANAMI CEREJEIRAS EM FLOR. Dir. Doris Domie. Drama/Comé-

dia. 2009, Alemanha. 127 min. Quando Trudi (Hannelore Elsner) 

descobre que seu marido Rudi (Elma Wepper) tem uma doença 

grave, ela sugere que ambos visitem os filhos em Berlim, sem con-

tar a eles sobre o estado de saúde do pai. Como Franzi (Nadja Uhl) 

e Karl (Maximilian Brückner) não dão muita atenção aos pais, eles 

resolvem partir para o mar Báltico. É quando, subitamente, Trudi 

morre.

Data: 28/11

A FESTA DE DESPEDIDA. Dir. Tal Granit e Shayron Maymon. 

Drama/Comédia. 2014, Alemanha. 95min. Um grupo de amigos 

em uma casa de repouso em Jerusalém constroem uma máquina 

de auto eutanásia, a fim de ajudar um amigo em estado termi-

nal. Quando os rumores sobre a máquina começam a se espalhar, 

mais e mais pessoas começam a se interessar pela ideia de partir 

dessa para uma melhor, e o grupo de amigos se questionam se o 

que estão fazendo é a coisa certa.

Data: 05/12

O CICLO DA VIDA. Dir. Yang Zhang. Drama/Comédia. 2012, 

China. 105min.

China, um grupo de idosos leva uma rotina calma em uma casa 

de repouso. A monotonia é quebrada quando alguns moradores 

descobrem um programa de variedades na televisão, e decidem 

atravessar o país inteiro para participar. No caminho, passam por 

dificuldades e fazem encontros que trazem mudanças em suas 

vidas.

Data: 12/12

AS INVASÕES BÁRBARAS. Dir. Denys Arcand. Comédia Dramáti-

ca. 2004. França/Canadá. 100 min.

À beira da morte e com dificuldades em aceitar seu passado, 

Rémy (Rémy Girard) busca encontrar a paz. Para tanto recebe a 

ajuda de Sébastien (Stéphane Rousseau), seu filho ausente, sua 

ex-mulher e velhos amigos.

Data: 19/12

Cinema Infantil

Grátis, retirada de ingresso com uma hora de antecedência.

FESTA NO CÉU. Dir. Jorge R. Gutierrez. Animação. 2014. Estados 

Unidos. 94 min.

Conta a jornada de Manolo, um jovem que está dividido entre 

cumprir as expectativas da sua família e/ou seguir seu coração. 

Antes de escolher qual o caminho a seguir, ele embarca numa in-

crível aventura, que se estende por três mundos fantásticos: o dos 

Vivos, o dos Esquecidos e o dos Lembrados.

Data: 31/10 e 1/11 – terça e quarta às 9h
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R. Cardoso César, 363, Mairiporã
11 4419-0951 / 4419-6720
contato@consultoriaexito.com.br

Presentes no mercado de assessoria contábil desde 2002, nos de-
dicamos a identificar procedimentos que possam ajudar nossos 
clientes a gerenciar os seus negócios. Assim, nossa empresa está 
pronta a lhe oferecer as melhores soluções em contabilidade, de-
partamento pessoal, escrituração fiscal e planejamento tributário. 
Atuamos ainda em diversos setores administrativo/financeiros, 
apoiando nossos clientes na geração de relatórios gerenciais de 
grande importância na condução de seus negócios.

Com sede na Cidade de Mairiporã, estamos prontos a atendê-lo, 
sejam quais forem suas necessidades contábeis, em qualquer 
região do País. Nossos procedimentos de trabalho são totalmente 
descritos em manuais internos, garantindo altíssima confiabili-
dade nos resultados; além disso nossa equipe é constantemente 
treinada e aprimorada, para que sua empresa conte com o apoio 
de excelentes profissionais.

E, partindo desta premissa, de que os seus clientes são seu maior 
patrimônio, a busca pela excelência na prestação de serviço é 
cada vez maior para que sempre supere a expectativa de quem 
contrata os serviços da ÊXITO.
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CHECK IN

SEU ARNALDO
BEATRIZ CAMPOS

A função primeira de um instrutor é capacitar futuros 

condutores de veículos automotores, estimulando uma 

boa convivência social no trânsito. Essa atribuição é im-

portante para ajudar a manter a ordem e a harmonia 

nas ruas, condições básicas para que a circulação de 

veículos se dê de forma tranquila.

Tem também o papel de conscientizar seus alunos 

sobre as melhores práticas na direção, pensando no 

bem coletivo e contribuindo para a segurança no trân-

sito. Sim, mas pode ser bem humorado, contador de 

causos, e boa energia como Arnaldo Ulisses dos San-

tos, o seu Arnaldo, instrutor de prática veicular há mais 

de 20 anos, Arnaldo, que nos conta um pouco da sua 

história e sua relação com a cidade.

Quando iniciou sua historia em Mairiporã?

Moro aqui desde criança, cheguei com 7 anos de 

idade e estou até hoje.

Foi no início da década de 1960 que conheci Mai-

riporã. Morava no nordeste, foi quando minha irmã 

mais velha casou e mudou-se para a cidade de Santa 

Maria, no estado de Minas Gerais. Com o tempo ela e 

o marido foram nos buscar. Moramos em Minas Gerais 

por 2 anos  e de lá viemos para Mairiporã.

O primeiro lugar no qual viemos morar foi na fa-

zenda São Vicente, próximo aos bairros Vila Machado 

e Vila Paula. Fui praticamente criado naquela área ali. 

Já fazem quase 60 anos.

Hoje, moro na região central e trabalho na Auto Es-

cola Bandeira, onde estou há 20 anos como instrutor 

de pratica veicular e aos fins de semana ministro au-

las particulares para motoristas habilitados, mas, além 

disso, já estou aposentando. 

O que está plantado?

Mairiporã evoluiu bastante desde a época que 

cheguei e muitas coisas foram plantadas, mas acredito 

que foi com a construção da represa que Mairiporã 

evoluiu economicamente.

Qual o próximo passo?

Mairiporã está se tornando uma cidade turística, 

então eu acho que o que traria grande beneficio se-

ria investir nessa área, trazendo um teleférico para o 

centro, ali no Parque Linear até o Pico do Olho D’água, 

onde encontraríamos restaurantes ou talvez pudés-

semos visitar uma imagem, algo assim. Acredito que as 

próprias empresas se fizessem um convênio faria isso 

acontecer trazendo muitos benefícios para a cidade. 

E claro, os grandes problemas da cidade que são 

educação, segurança e saúde. Uma coisa que Mairi-

porã precisa muito é a segurança, precisamos urgente 

disso, venho lendo nos jornais e tenho visto muitas 

coisas que a 20, 30 anos atrás não acontecia. Hoje 

para você ir ao centro ou morar em um sítio, você fica 

assustado, deveria ter muito mais policiamento na ci-

dade. Mairiporã tem saída para diversos municípios, 

então é de fácil acesso, por isso aumenta o íindice 

de criminalidade e isso precisa ser combatido com 

urgência.

Comer e beber

Sinceramente, não vou te afirmar com convicção, 

pois é muito difícil eu comer fora de casa, então não 

tenho um lugar especifico no qual frequento e levo 

minha família. Nas vezes que precisei mesmo sair fo-

mos ao Recanto das Pedras, em Atibaia, porque lá é 

tranquilo para passar uma tarde, mas aqui em Mairi-

porã, posso citar o bar do Haroldo.

Ponto de paz

Como te falei quase não saiu de casa, então até o 

momento não tenho visto um lugar aqui onde me 

sinta tranquilo. Antigamente tínhamos vários lugares 

onde passamos um fim de tarde mas, como trabalho 

muito, hoje não tenho mais tempo e não sei um lugar 

para indicar.

Talvez no bar do Haroldo? (risos), pois é onde mais 

frequento. Um lugar onde me sinto a vontade ou até 

mesmo na minha casa, tomando uma ‘gelada’.
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Arnaldo Ulisses dos Santos, o seu 
Arnaldo, instrutor de prática 
veicular há mais de 20 anos
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O Melhor Professor da Minha Vida se inicia com um prólogo que con-

funde o público. É inevitável questionar seus título e todo material de 

divulgação quando François Foucault (Denis Podalydès), professor da 

escola mais tradicional e prestigiada de Paris, debocha dos alunos e faz 

comentários ácidos sobre sua (falta de) inteligência. Toda a sequência se 

desenrola com esse tipo de humor absurdo, que é muito engraçado, mas 

não possui a menor coesão com tudo que será apresentado a seguir: uma 

dramédia nada inspirada, porém séria sobre os problemas da educação na 

escola pública da periferia de um grande centro.

Isso porque François está longe de ser uma caricatura como o Profes-

sor Gilmar de Hermes e Renato. Logo após a introdução, reconhecemos 

no protagonista um homem elitista, arrogante, no entanto, sem nenhum 

vestígio daqueles rompantes de estupidez — no caso, até bem sensível, 

especialmente no trato das mulheres. Quando perguntado sobre o prob-

lema da educação nas regiões mais precárias da França, por exemplo, o 

personagem responde com lucidez, atribuindo-o à falta de experiência do 

corpo docente. Adulado pelo Ministério da Educação, e encantado pela 

beleza da mulher que o convida para o desafio, François aceita se mudar 

para uma escola no subúrbio de Paris, então aprendendo uma realidade 

bem diferente da que supunha com seu olhar distanciado da realidade do 

povo de baixa classe da capital francesa.

Assim que a premissa se estabelece, não fica claro se a discrepância en-

tre o prólogo e o teor de todo o filme, que vai da comédia nonsense para 

um drama água com açúcar rapidamente, partiu da confiança do diretor 

e roteirista Olivier Ayache-Vidal de que o público não se importaria com 

tamanha falta de coerência (subestimar o espectador é ruim e quase sem-

pre esconde uma autoindulgência), ou entenderia esse gap como uma li-

cença poética. O fato é que ele destina o restante de O Melhor Professor da 

Minha Vida em um crescente de empatia do professor pela situação dos 

alunos que é brusco, previsível, tedioso, o que denota ingenuidade justo 

da parte do cineasta, em seu primeiro longa-metragem.

Desse modo, o roteiro não tarda em adotar uma postura excessiva-

mente didática, o que transforma em ficção anódina um longa-metragem 

que propõe problemas reais da educação não apenas na França, como 

no Brasil e, certamente, outras partes do mundo. O close no rosto de uma 

jovem docente (Pauline Huruguen) que chora por conta da pressão dos 

alunos transforma a tomada no tipo mais óbvio da dramaturgia televisivo. 

Gaspard (Alexis Moncorgé) é o típico professor sem paciência, maturidade 

e compreensão da situação dos estudantes, sendo, assim, composto de 

um maniqueísmo que tira tanto seu peso dramático, como seu lugar na 

realidade.

Curiosamente, o objetivo de Olivier Ayache-Vidal é mesmo o de con-

ferir realismo ao projeto. Que é todo rodado em locação, a câmera está 

constantemente na mão, a fotografia simples comunica naturalismo e, 

mais importante, o elenco é quase todo composto por não atores residen-

tes da periferia. Esses aspectos técnicos, somados à sua história, evocam 

o principal problema de O Melhor Professor da Minha Vida: suas enormes 

semelhanças com Escritores da Liberdade. Eis o motivo do sentimento de 

déjà-vu constante em se assistir ao filme, provavelmente o mais fraco so-

bre o tema.

Apesar disso, a principal coincidência entre o exemplar americano 

e o genérico francês é a atuação do protagonista. Assim como a multi-

premiada Hilary Swank segura seu drama escolar com competência, De-

nis Podalydès é um artista consagrado na histórica companhia Comédie-

Française, que prosperou pela via intelectual e pelo empenho após uma 

vida humilde, assim emprestando um talento dramatúrgico e um conhe-

cimento de causa que se manifestam no profundo poder de observação 

do tipo que vive. Sempre que em cena, Podalydès se comporta como um 

seguidor do “Método” de Lee Strasberg e hipnotiza ao interpretar François 

como uma figura real, com seus próprios maneirismos, que se preocupa, 

convence nos vários momentos em que é retratado preso em seus pensa-

mentos... Enfim, o ator representa com tocante dignidade o fraco texto 

de Ayache-Vidal.

Desse modo, além de elevar o nível das cenas em que atua com o es-

treante e apenas simpático Abdoulaye Diallo (Seydou), Denis Podalydès 

se comporta como o protagonista de “Os Miseráveis”, Jean Valjean: Fran-

çois é um sujeito que ascende pessoal e socialmente com seu próprio tra-

balho, e crê que pode cumprir uma função em prol das pessoas necessita-

das à sua volta. Olivier Ayache-Vidal ensaia traçar esse paralelo no filme, 

porém sem articulação narrativa ou desenvolvimento de personagem. O 

corte final de O Melhor Professor da Minha Vida só contempla a filosofia 

política do escritor Victor Hugo (ensinado em sala) no vigor com que De-

nis Podalydès interpreta François Truffaut. Um esforço criativo tremendo 

e solitário.

CARTAZ

RODRIGO TORRES
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O MELHOR PROFESSOR DA MINHA

Reserva Cultural
Avenida Paulista, 900 - Térreo Baixo 
Metrô Brigadeiro ou Trianon Masp
11 3287-3529
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