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Você resolveu empreender de forma digital, começou seu negócio e as coisas até 

que não estão indo mal, mas é possível melhorar e subir o nível. No entanto, surge 

no horizonte uma porção de dúvidas de quais são as melhores formas de fazer isso.

Ao contrário dos negócios tradicionais como uma loja ou fábrica física, o 

empreendedorismo digital não permite uma observação óbvia de problemas e 

soluções. Não é possível simplesmente caminhar pela loja e encontrar as soluções. 

Aumentar a produtividade exige novas e diferentes ferramentas para as quais nem 

todo mundo está acostumado.

Foi visando ampliar o conhecimento que se tem do próprio negócio e dar mais 

segurança ao empreendedor que preparamos este artigo, no qual mostraremos 

várias formas de ser mais produtivo, de ampliar as vendas ou os lucros e a satisfação 

de clientes, funcionários e, claro, a sua própria.

Seja profissional

Não importa se o seu negócio é um e-commerce de alcance mundial ou um 

canal de vídeos de entretenimento, se quer ter sucesso com o empreendedorismo 

digital, você precisa agir de forma profissional.

Assim como um grande site de vendas que está volta e meia fora do ar, uma 

plataforma de vídeos desorganizada ou que não é atualizada com a periodicidade 

prometida está fadada ao fracasso.

O primeiro passo para manter a produtividade em alta é garantir que toda a 

infraestrutura necessária para o correto funcionamento esteja disponível neste mo-

mento: se o servidor está caindo, é preciso encontrar o motivo, talvez investir em 

um novo ou trocar de fornecedor; se os vídeos não estão ficando prontos a tempo, 

é preciso identificar onde está o gargalo. É na edição? Na produção?

Regularize toda a sua estrutura atual e demonstre profissionalismo ao mercado 

antes de buscar crescimento.

Faça propaganda

Não existe negócio, online ou não, se não houver um público consumidor. A 

propaganda ainda é a forma mais eficaz de fazer as pessoas descobrirem que você 

tem aquilo que elas querem ou precisam.

Mas se você não dispõe de recursos para contratar uma agência de publicidade 

e veicular uma campanha no horário nobre da TV, é preciso aproveitar os infinitos 

recursos disponíveis na internet.

O empreendedorismo digital pode aproveitar de várias ferramentas disponíveis 

para fazer propaganda gastando pouco ou até nada no processo. As redes sociais 

são o primeiro passo para aumentar a produtividade, mas isso exige um trabalho 

contínuo de gerenciamento desses locais.

Para atingir mais seguidores, curtidas e clientes, seu negócio precisa gerar 

atualizações que sejam interessantes e gerem mais tráfego. Alie as suas posta-

gens sobre os seus produtos ou serviços com artigos de interesse do seu público, 

normalmente ligados à área de atuação em que estão inseridos e crie um público 

cativo que acabará por consumir os seus produtos de forma muito mais fácil e com 

fidelidade.

Esse processo de aumentar a produtividade é conhecido como marketing de 

EMPREENDEDORISMO 

DIGITAL
ANDERSON GOMES

conteúdo e tem dado resultados surpreendentes para aqueles que investem com 

qualidade e dedicação na sua execução. Sempre lembrando que esse é um processo 

contínuo, e não uma ação isolada, devendo ser anexado às rotinas da empresa – e não 

ser deixado de lado após as primeiras iniciativas.

Outra atitude que gera bons frutos dentro do empreendedorismo digital é o mar-

keting de relacionamento. Nessa modalidade, você pode entrar em um programa de 

afiliados, premiando parceiros por trazerem clientes até você, dando a eles uma parte 

dos seus ganhos. A mesma técnica pode ser aplicada com os seus clientes atuais, rec-

ompensando aqueles que trouxerem novas oportunidades de negócio, o que ainda 

cria uma relação bastante saudável e faz um grande bem para a imagem da empresa.

Organize-se

Não importa se o seu negócio é digital, ele deve ser tratado de forma profissional 

como dissemos em outro tópico e um dos segredos para se conseguir isso é se organizar.

Todo negócio terá fornecedores, executores, administradores e outras funções 

que precisam ser organizadas ou delegadas. Se você faz tudo sozinho, divida as suas 

atividades, classificando-as como as de uma empresa padrão e defina de que forma 

elas precisam ser realizadas e por quem.

A organização é um dos segredos para manter um negócio sadio dentro do em-

preendedorismo digital, funcionando de forma eficiente e garantindo não apenas a 

sobrevivência, mas também o crescimento do negócio.

Pense nos horários de trabalho, nas ferramentas necessárias para executá-lo e tam-

bém preveja alternativas para o caso de algo dar errado. Se o servidor de um grande 

e-commerce cai, mas há um segundo servidor pronto para atuar, o tempo parado é tão 

pequeno a ponto de não gerar danos à produtividade – assim como um videomaker 

precisa estar preparado para resolver rapidamente problemas com a câmera, com a 

iluminação ou com o microfone.

Se possível, ele deve ter outros equipamentos prontos para serem usados em caso 

de emergência, de forma que, mesmo o vídeo resultante não sendo tão bom quanto 

se esperava, ele esteja no lugar e hora esperados pelos clientes.

Tenha foco

É muito fácil se encantar, se deslumbrar com o sucesso quando se atua no em-

preendedorismo digital, mas é preciso manter o foco nos objetivos iniciais e não se 

deixar desviar facilmente.

Muitas vezes, um negócio online é tocado por poucas pessoas, algumas vezes 

apenas uma, então é preciso manter o foco para não perder a produtividade. Para 

fazer isso, é importante planejar o seu dia, a sua semana, sempre priorizando aquelas 

tarefas que são imprescindíveis, deixando as importantes em seguida e as supérfluas 

por último.

Todo esse planejamento pode ser a chave para uma melhor organização de tempo 

que permita um trabalho mais bem feito e mais tempo para outras atividades ou para 

um merecido descanso, mas também pode servir para mostrar que é hora de delegar 

algumas funções, terceirizar algum serviço ou contratar um funcionário.

Ter foco é saber aonde se deseja chegar para, então, escolher os melhores camin-

hos e os meios mais seguros de ir até lá.



5

FATEC

Estão abertas as inscrições para isenção 

total e redução de 50% na taxa de 

inscrição para o processo seletivo das 

Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do 

Estado de São Paulo para o segundo se-

mestre de 2018. O período de inscrição 

vai até 5 de abril. No último dia, o prazo 

termina às 15h.

É possível pleitear os dois benefícios, 

desde que os candidatos atendam aos 

requisitos determinados para cada 

finalidade. Nesse caso, é preciso fazer 

duas inscrições.

Os interessados devem preencher o 

formulário específico, disponível na 

internet. Em seguida, é necessário 

selecionar o link “Envio de Documen-

tos”, que está na seção “Documentos 

Comprobatórios”, para encaminhar os 

documentos relacionados abaixo, que 

devem ser digitalizados com o tamanho 

de até 500 kb, nas extensões pdf, png, 

jpg ou jpeg. O período de envio é de 7 

de março até 15h do dia 5 de abril.

As Fatecs disponibilizarão computador 

aos interessados em solicitar a isen-

ção e redução da taxa do Vestibular. O 

candidato deve entrar em contato com 

a unidade para saber o horário de aten-

dimento para essa finalidade. A resposta 

FIQUE ATENTO...
à solicitação será divulgada no dia 8 de 

maio somente pela internet.

Requisitos para isenção

O candidato precisa ter concluído inte-

gralmente o Ensino Médio ou finalizar 

em 2018 a Educação de Jovens e Adul-

tos – EJA (supletivo) em escolas da rede 

pública (municipal, estadual ou federal) 

ou em instituição particular com con-

cessão de bolsa de estudo integral.

O aluno também pode estar concluindo 

o curso no Centro Estadual de Jovens e 

Adultos (Ceeja). Além disso, é necessário 

ter renda familiar bruta mensal máxima 

de R$ 1.431 por pessoa. Se for indepen-

dente, a renda bruta máxima deverá ser 

nesse mesmo valor.

Documentos necessários: comprovante 

de escolaridade e de renda.

Candidatos desempregados, autôno-

mos e aposentados devem seguir as in-

struções descritas na portaria, disponív-

el no portal de Vestibular das Fatecs.

Requisitos para redução da taxa

É preciso ser estudante regularmente 

matriculado no terceiro semestre da 

Educação de Jovens e Adultos – EJA 

(supletivo) ou em curso pré-vestibular 

ou em curso superior de graduação ou 

de pós-graduação. O interessado deve, 

também, ter uma remuneração mensal 

inferior a dois salários mínimos (R$ 

1.908) ou estar desempregado.

Documentos necessários: comprovante 

de escolaridade e de renda.

Candidatos desempregados, autôno-

mos e aposentados devem seguir as 

instruções descritas na portaria, dis-

ponível na internet.

Vestibular – 2º semestre de 2018

A partir do resultado da solicitação da 

isenção/redução da taxa do Vestibu-

lar, no dia 8 de maio, o candidato que 

receber um dos benefícios deve fazer a 

inscrição, exclusivamente pela inter-

net, em um único curso de graduação 

na Fatec de sua escolha, até o dia 8 de 

junho. O Manual do Candidato estará 

disponível para download gratuito no 

site. O valor da taxa de inscrição para o 

processo seletivo é R$ 64,80.

Os interessados já podem conferir o 

calendário do processo seletivo das 

Fatecs para o segundo semestre de 

2018.

Outras informações pelos telefones (11) 

3471-4103 (capital e Grande São Paulo) 

e 0800-596-9696 (demais localidades).

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

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



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

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

O programa IberCultura Viva e a Representação no Bra-

sil da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

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

o concurso de curtas-metragens: Comunidades Afrodes-

cendentes: Reconhecimento, Justiça e Desenvolvimento. 

O concurso tem como objetivo selecionar vídeos que pro-

movam uma reflexão sobre as comunidades afrodescen-

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

turais e/ou valorizem sua contribuição para a constituição, 

a promoção e o desenvolvimento da cultura ibero-ameri-

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

Dez vídeos receberão prêmios de 500 dólares.

AUDIOVISUAL

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

países membros do programa IberCultura Viva: Argentina, 

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

panha, México, Peru e Uruguai.

Os vídeos podem pertencer a qualquer gênero audiovi-

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

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

sificação indicativa livre e ser voltados ao público em geral. 

Vídeos realizados por afrodescendentes e/ou por mulheres 

receberão maior pontuação.

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

ções através do email programa@iberculturaviva.org 

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

www.folhaopiniao.com.br
Quarta-feira, 7 de março de 201832

ECA
A Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP 

promove o curso Análise de Retorno dos Investimen-
tos em Marketing e Comunicação. O objetivo é revisar 
os conceitos de Marketing Sistêmico, Comunicação 
Integrada e Finanças, envolvendo Propaganda, Pro-
moção de Vendas, Comunicação Digital, Relações 
Públicas, permeando Contabilidade Geral e de Cus-
tos, Índices Financeiros e Análise de Investimentos, 
demonstrando o caráter interdisciplinar dos projetos 
de marketing e comunicação.O curso ainda visa a di-
vulgar os benefícios do emprego da lógica numérica 
na apresentação de propostas e na valorização da 
profissão e do profissional, e desmitificar as barreiras e 
analisar a importância do processo de avaliação obje-
tiva (mensuração e valoração) dos investimentos nos 
processos de Marketing e Comunicação nas empre-

sas, oferecendo fundamentação concreta para acom-
panhar os resultados intangíveis.O público-alvo são 
profissionais e estudantes, graduados em qualquer 
área do conhecimento, que desejam demonstrar a 
viabilidade econômico-financeira de seus projetos 
ou planejar, organizar, dirigir e controlar empresas 
de Comunicação, de Promoção de Eventos, de As-
sessoria de Imprensa, de Relações Públicas e outras 
de mesma natureza.As aulas acontecem de 5 de abril 
a 14 de junho, sempre às quintas feiras, das 19 às 
22h40, na ECA. O valor é de R$ 2.100,00, divididos em 
três parcelas. As inscrições devem ser feitas até o dia 
29 de março e haverá seleção através de análise de 
currículo. Mais informações pelos telefones (11) 3091-
1584 e 3091-4224, pelo e-mail ceacom.eca@usp.br ou 
no site.

CURSO

www.folhaopiniao.com.br
Domingo, 1.º de outubro de 201732
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ESPECIAL
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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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VIOLA DAVIS
Para celebrar o Dia Internacional da 

Mulher, o MIS realiza uma mostra de filmes 

da aclamada e premiada atriz norte-ameri-

cana Viola Davis. A mostra, que acontece 

entre os dias 6 e 8 de março e tem entrada 

gratuita, contempla longas como Dúvida/

Doubt (2008), Histórias Cruzadas/The 

Help (2011) e Um limite entre nós/Fences 

(2016).

Conhecida popularmente nos últi-

mos anos pela série de TV How To Get 

Away With Murder (2015), na qual inter-

preta a advogada Annalise Keating, Viola 

começou sua carreira artística em 1996, e 

desde então viveu diversos papéis de peso 

e recebeu prêmios importantes, além de 

inspirar muitas mulheres com seu ativ-

ismo, apoio a causas de empoderamento 

feminino e luta contra o racismo.

Confira a programação completa da 

Mostra Viola Davis.

6 de março | Terça

18h | Lila e Eve – Unidas pela vingança/

Lila & Eve (Dir.  Charles Stone, EUA, 2015, 

Thriller, 94min, 16 anos)

O filho de Lila (Viola Davis) foi assassi-

nado em um tiroteio. Quando ela começa 

a frequentar um grupo de apoio, conhece 

Eve (Jennifer Lopez), que também perdeu 

a filha. Como Lila segue insatisfeita com 

os resultados dos trabalhos da polícia, 

Eve a aconselha a procurar justiça com 

as próprias mãos. As duas embarcam em 

uma jornada de vingança, que acabará por 

afetar a recuperação das duas.

20h30 | Dúvida/Doubt (Dir. John Patrick 

Shanley, EUA, 2008, Drama, 104 min, Livre)

Bronx, 1964. Numa escola católica, o 

padre Flynn (Philip Seymour Hoffman) 

entra em confronto com a irmã Aloysius 

Beauvier (Meryl Streep), diretora da in-

stituição que dirige com mão de ferro. 

Quando a ingênua irmã James conta à 

irmã Aloysius que o padre Flynn presta 

demasiada atenção a um dos rapazes, a 

diretora acredita ter descoberto o maior 

pecado e encontrado o que precisava para 

afastar o sacerdote. A irmã Aloysius não 

tem nenhuma prova, mas a dúvida que 

cerca o caráter do sacerdote faz com que 

a comunidade fique dividida.

7 de março | Quarta

18h | A luta por um ideal/Won´t Back 

Down (Dir. Daniel Barnz, Canadá, 2012, 

Drama, 120min, 12 anos)

Jamie Fitzpatrick (Maggie Gyllenhaal) 

e Nona Alberts (Viola Davis) são duas 

mulheres completamente diferentes, mas 

que compartilham o mesmo desejo de 

fazer com que seus filhos tenham direito 

a uma educação melhor. Apesar da difícil 

missão, elas estão decididas a enfrentar to-

dos os processos burocráticos e quaisquer 

desafios que impeçam suas crianças de 

frequentarem uma escola preparada para 

lhes darem a chance de um futuro melhor.

20h30 | Um limite entre nós/Fences (Dir. 

Denzel Washington, EUA, 2016, Drama, 

139 min, 12 anos)

Baseado na aclamada e premiada peça 

teatral homônima, o filme se passa nos 

anos 1950. Troy Maxson (Denzel Washing-

ton) tem 53 anos e mora com a esposa, 

Rose (Viola Davis), e o filho mais novo, 

Cory (Jovan Adepo). Ele trabalha recol-

hendo lixo das ruas e batalha na empresa 

para que consiga migrar para o posto de 

motorista do caminhão de lixo. Troy sente 

um profundo rancor por não ter conse-

guido se tornar jogador profissional de 

baseball, devido à cor de sua pele, e por 

causa disto não quer que o filho siga como 

esportista. Isto faz com que o jovem bata 

de frente com o pai, já que um recrutador 

está prestes a ser enviado para observá-lo 

em jogos de futebol americano.

8 de março | Quinta

17h30 | Os suspeitos/Prisioners (Dir. De-

nis Villeneuve, EUA, 2013, Suspense, 153 

min, 16 anos)

Depois que sua filha de seis anos e uma 

amiga dela são sequestradas, Keller Dove, 

um carpinteiro de Boston, enfrenta o de-

partamento de polícia e o jovem detetive 

encarregado do caso para fazer justiça 

com as próprias mãos.

20h | Histórias cruzadas/The help (Dir. 

Tate Taylor, EUA, 2011, Drama, 146 min, 12 

anos)

O filme é ambientado na pequena ci-

dade de Jackson, no Mississipi, na década 

de 1960. É onde mora Skeeter (Emma 

Stone), uma garota recém-formada, que 

sonha em ser escritora.  Para isso, ela colo-

ca a cidade de cabeça para baixo quando 

decide fazer uma pesquisa e entrevistar 

as mulheres negras da cidade, que aban-

donaram suas vidas para cuidar das famí-

lias do sul e criar os filhos da elite branca 

- da qual Skeeter faz parte. A garota con-

segue o apoio de Aibileen Clark (Viola Da-

vis), que trabalha na casa da melhor amiga 

de Skeeter, e concede a primeira entrev-

ista à futura escritora. Apesar das críticas, 

Skeeter e Aibileen continuam trabalhando 

juntas e, aos poucos, conseguem novas 

adesões.

Programação | Dia Internacional da 

Mulher

No dia 8 de março, em comemoração 

ao Dia Internacional da Mulher, a entrada 

para as exposições do MIS será gratuita. O 

público pode conferir Quando o cinema se 

desfaz, de Solon Ribeiro, que traz vídeos 

e instalações com base em fotogramas 

de filmes clássicos das décadas de 1920 

a 1960 e Amazônia lado B, de Fernanda 

Frazão, primeira mostra do Nova Fotogra-

fia 2018. Completa a programação o show 

da cantora Ana Muller, que se apresenta 

no dia 9 de março, dentro do programa 

Estéreo MIS. Os ingressos (R$ 14, inteira, e 

R$7, meia) começaram a ser vendidos no 

dia 2 de março. 

THAINAN HONORATO

MOSTRA
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MÚSICA

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

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

 

 

 

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

 
Inscreva-se

 
 
 

     

 

APRENDIZADO E CONHECIMENTO PARA SEMPRE.
 

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

 
 (11) 3475-2200

 Rua Scipião 67 - Lapa

  

     
 
 Senac nas redes:      

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

Atendimento corporativo, soluções para empresas: 0800 707 1027 ou
www.sp.senac.br/corporativo. 
 
Educação a Distância Senac: conheça a programação no site www.ead.senac.br. 
 
Bolsas de estudo e descontos para comerciários: conheça os critérios acessando
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Reserva Cultural
Avenida Paulista, 900 - Térreo Baixo 
Metrô Brigadeiro ou Trianon Masp
11 3287-3529



“Sexo frágil/ Não foge à luta”, os versos da música 

“Cor de Rosa Choque” bem que poderiam estar em 

uma camiseta em homenagem as mulheres no rock. 

Elas tiveram que brigar muito para conquistar seu es-

paço no gênero mais metido a machão do universo 

musical. Nosso querido rock and roll dificultou as 

coisas, mas uma lista de damas roqueiras de respeito 

marcou esse caminho com pulso forte e guitarras em 

punho. No dia internacional da mulher nada mais 

justo que a gente lembre algumas delas. Uma mulher 

cantar rock no início dos anos 60 não era brinquedo 

não, por isso não dá para esquecer o pioneirismo de 

Celly Campello, mas Rita Lee é mesmo o grande nome 

do gênero no Brasil. Com os Mutantes ou solo, a com-

positora dos versos que abrem esse texto é a musa 

maior do rock nacional com sua ironia, ousadia e tal-

ento. Claro que a bela voz, a energia e encantadora 

extravagância de Baby Consuelo, à frente dos Novos 

Baianos, não pode ser deixada de lado. Nos EUA do 

fim dos anos 60 Janis Joplin deixou todo mundo de 

CAPA

boca aberta com o seu blues roqueiro e a interpreta-

ção mais do que intensa. Na década seguinte, mais 

pioneirismo na América. O The Runaways fez história 

com sua formação exclusivamente feminina. A tra-

jetória delas acabou virando filme. Patti Smith, que é 

uma espécie de musa punk, também surgiu nos anos 

70 e assim marcou uma época e influenciou várias 

gerações. No fim da mesma década apareceu outro 

grande símbolo do rock feito por mulheres. Debbie 

Harry seduziu plateias não só com sua beleza, mas 

com sua performance e canções cheias de atitude. 

Fez tudo isso como vocalista da banda Blondie. Com 

o The Pretenders, nos anos 80, Chrissie Hynde virou 

uma figura importante no mundo rock. Referência de 

atitude. Polêmica e abusada Cortney Love foi um dos 

principais nomes nos anos 90 e, com a banda Hole, 

fez um barulho que merece ser lembrado. De saias 

ou calça jeans, com maquiagem discreta ou muitas 

cores no rosto a mulherada deixou sua marca na 

história do rock and roll, sem abrir mão do charme.

M Train

Aos 71 anos de idade, Patti Smith 
fez história no Punk com músicas 
como Because The Night e People 
Have the Power

CAPA
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ACERVO NOVO
Notícia boa para os amantes da 

leitura! A Biblioteca Municipal “Jo-

viano Franco da Silveira”, em Atibaia, 

disponibilizou cerca de 185 novos 

livros à população. As obras estão ex-

postas em duas estantes localizadas 

em frente ao balcão de empréstimos. 

Os novos livros foram recebidos por 

meio de doações de munícipes e, an-

tes de serem incorporados ao acervo, 

passaram por procedimentos de bib-

lioteconomia: tombamento, classifi-

cação e catalogação.

A secretária de Cultura e Eventos, 

Viviane Cocco, agradeceu a todas as 

pessoas que realizaram as doações 

e reforçou a importância dos livros 

para a formação dos indivíduos, já 

que o hábito de ler amplia o conhe-

cimento, desenvolve a criatividade, o 

raciocínio e a visão crítica, além de es-

timular a imaginação. De acordo com 

o bibliotecário Edenilson Tibúrcio, os 

novos títulos ampliaram e renovaram 

o acervo da biblioteca e contribuem 

para incentivar a leitura no município.

O acervo conta agora com no-

vos best-sellers, sendo títulos da lit-

eratura americana, árabe, brasileira, 

chilena, cubana, espanhola, francesa, 

peruana, russa e italiana. Há ainda liv-

ros de autoajuda, biografias, contos, 

economia, poesia, turismo, religião, 

entre outros. Os leitores podem con-

sultar os novos títulos adquiridos por 

meio de uma lista na recepção.

Nas prateleiras já estão dis-

poníveis: “Ansia de viver”, de Danielle 

Steel; “Escritos nas estrelas”, de Sidney 

Sheldon; “Em busca de um final feliz”, 

de Katherine Boo; “Em busca de um 

novo amanhã”, de Sidney Sheldon; 

“Sua vida em movimento”, de Mar-

cio Atala; “A mulher V”, de Cristiane 

Cardoso; “Wil & Will, um nome, um 

destino”, de John Green; “Um certo 

verão”, de David Baldacci; “Detalhe fi-

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

Ann Pachett; “Desastre iminente”, de 

Jamie McGuire; “A lista”, de Frederick 

Forsyth; “O hipnotista”, de Lars Kepler, 

entre outros títulos.

O acervo também conta com ob-

ras de escritores de Atibaia e região, 

já disponíveis: “Lesbos”, de Vivian de 

Moraes; “Livro ilustrado de arte: vida 

e obra de Inácio Rodrigues – Navega-

dor de Espaços”, de Geraldo Edson de 

Andrade; “Atibaia no Século XX”, de 

Renato Zanoni; “Terra de Jerônimo”, 

de Gilberto Sant´Anna; “As histórias 

do meu sertão”, de Genildo Caval-

cante; “Sentindo na pele. O dia a dia 

do tratamento da HEPATITE C”, de 

Olga Aparecida Matsui; “Cordel Canta 

Caymmi”, de Juliana Gobbe; “Ricos, 

poderosos e assassinos”, de Fábio 

Siqueira do Amaral; “Pássaros flores-

cem”, de André Carneiro; “Palavras de 

ontem e de hoje”, de Guilherme Pileg-

gi Contesini; “O homem de Deus: ele 

veio mudar o mundo”, de João Batista 

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

lo Fernando Geribello Catta Preta; “50 

Anos da Colônia Japonesa no Bairro 

do Tanque – Atibaia 1961-2011”, en-

tre outros títulos.

Para aqueles que ainda não pos-

suem a carteirinha da biblioteca, bas-

ta fazer a inscrição no local, levando 

a carteira de identidade ou outro 

documento original com fotografia, 

duas fotos 3×4 iguais e recentes e 

comprovante de residência recente 

(não há necessidade de apresentar 

cópias dos documentos). Menores de 

15 anos devem estar acompanhados 

pelos pais ou responsáveis, portando 

documentos originais.

A Biblioteca Municipal “Joviano 

Franco da Silveira” está localizada na 

Rua Benedito de Almeida Bueno, n° 

252, Centro. Mais informações pelo 

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

lançou nesta semana a campanha “Con-

heça Atibaia, vem crescer com a gente”. O 

conceito da ação é divulgar Atibaia, suas 

riquezas, a qualidade de vida e seu po-

tencial econômico e turístico. Com essas 

características, o objetivo é atingir em-

presários que queiram investir e aproveit-

ar as leis de incentivo da cidade e turistas 

que desejam conhecer e desfrutar das 

opções que o município tem.

A campanha será a nível estadual, com 

inserções nos maiores veículos de comu-

nicação do país. O vídeo institucional, 

que tem duração de 30 segundos, tam-

bém terá versões em inglês e espanhol, 

para atingir outros países. Sem contar 

que eventos nacionais e internacionais 

ligados ao tema de desenvolvimento 

também exibirão o vídeo da campanha.

Com localização privilegiada, Atibaia 

tem se evidenciado como polo turístico 

e atrativo de investidores. Está no entron-

camento de duas importantes rodovias 

(Dom Pedro I e Fernão Dias), fica próximo 

dos principais polos tecnológicos do 

estado, como São Paulo e São José dos 

Campos, e de grandes portos e aeropor-

tos. Tudo isso contribui na geração de 

novos empreendimentos, além do incen-

tivo fiscal que a Prefeitura oferece para as 

empresas.

Atualmente, é a cidade referência na 

produção de flores e morangos. São cerca 

de 150 produtores de morango, três mil-

hões de pés da fruta e uma produção de 4 

mil toneladas, responsável por um fatura-

mento anual de aproximadamente R$ 10 

milhões. Tudo isso movimenta cerca de 

500 pessoas, que trabalham diretamente 

com a produção da fruta no município.

Já a produção de flores tem aproxima-

damente 400 produtores. Em volume de 

produção, as flores de Atibaia represen-

tam cerca de 25% do total produzido no 

Brasil. São aproximadamente 500 hect-

ares de área de produção, com um fatura-

mento anual de cerca de 300 milhões de 

dólares.

O turismo de negócio também é mui-

to forte na cidade, com uma vasta rede 

hoteleira e um rico setor gastronômico. 

São 2.093 unidades hotelerias, 5.689 lei-

tos e 1.626 funcionários fixos diretos. A 

cidade recebe em torno de 20 mil turis-

tas por fim de semana, levando a taxa de 

ocupação dos hotéis para, em média, ac-

ima dos 50%. Em setembro esse número 

fechou em 51%. Já o setor de alimentos 

e bebidas tem um faturamento mensal 

de quase R$ 3 milhões, o que resulta até 

o momento em uma movimentação de 

mais de R$ 23 milhões no município.

Sem falar da vocação para o turismo e 

lazer. São diversas riquezas naturais e op-

ções de lazer. O principal ponto turístico 

de Atibaia, o Monumento Natural Estad-

ual Pedra Grande, pertence ao mosaico 

de unidade de conservação do Parque 

Estadual do Itapetinga e foi tombado 

pelo CONDEPHAAT em 1983. Com 1.418 

metros acima do nível do mar, tem aflo-

ramento rochoso e é conhecido por sua 

beleza contemplativa, além de ter uma 

das principais rampas naturais do país 

para a prática de voo livre.

Todo esse trabalho de elaboração de 

políticas indutoras de desenvolvimento 

tem gerado resultados importantes. Um 

deles é que pelo segundo ano consecu-

tivo Atibaia está entre as 100 melhores 

cidades do Brasil para investir em negó-

cios, de acordo com pesquisa da Revista 

Exame. O município ficou em 90º, com 

a nota 9,26. O estudo verificou um total 

de 28 indicadores em quatro aspectos 

essenciais para a evolução dos negócios 

em uma cidade: desenvolvimento social, 

capital humano, infraestrutura e desen-

volvimento econômico.

De acordo com o prefeito Saulo Pe-

droso de Souza, “é notório que mesmo 

diante da forte retração da economia na-

cional, estamos no caminho certo. Temos 

mantido a capacidade de investimento 

para superar gargalos de infraestrutura 

e prestação de serviços, geração de em-

prego, melhoria da qualidade de vida e 

dos atratativos logísticos e estruturais 

para a instalação de novas empresas. A 

cidade tem muito mais para viver e in-

vestir e contamos com a união de todos 

para isso”.

Para obter mais informações, os inves-

tidores devem entrar em contato com a 

Secretaria de Desenvolvimento Econômi-

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

pessoalmente no endereço: Rua Bruno 

Sargiani, nº 100, Parque Jerônimo de Ca-

margo.
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OFICINAS NA CALÇADA
O Educativo MCB oferecerá em 

março diversas oficinas na calçada, 

de terça a sexta-feira, em frente ao 

museu. Confira a programação e par-

ticipe das atividades. É gratuito.

A Casa Estampada

6 e 20 de março, terças-feiras, das 

11h às 12h30

A artista Monica Schoenacker ofe-

rece ao público passante na calçada 

do MCB, noções básicas de serigra-

fia e, enquanto isso, o participante 

poderá estampar uma peça em um 

pano de prato para levar para casa. 

Desenho sua casa

7 e 21 de março, quartas-feiras, das 

10h30 às 12h

Marcos Gorgatti, artista educador 

do MCB, faz um desenho da casa do 

participante a partir de uma des-

crição afetiva ou de uma fotografia. 

A imagem desenhada poderá ser 

levada para casa como uma recorda-

ção. 

As Palavras e as Casas

14 e 28 de março, quartas-feiras, 

das 10h30 às 12h

A partir de relatos afetivos relacio-

nados ao morar, a equipe de artistas-

educadores do MCB vai elaborar tran-

scrições poéticas com maquinas de 

escrever. Os textos, generosamente 

datilografados, poderão ser levados 

pelos participantes. 

Casa Bordada

15 e 29 de março, quintas-feiras, 

das 10h30 às 12h

A partir de imagens de peças do 

acervo do MCB, e de lembranças de 

objetos domésticos de uso cotidiano, 

a artista educadora Beth Ziani ofe-

recerá ao público passante noções 

básicas de bordado e aplicação em 

tecido. O participante poderá contri-

buir para a confecção de um grande 

bordado coletivo ou iniciar um trab-

alho individual. 

Que Objeto é esse?

8 e 22 de março, quintas-feiras, das 

11h às 12h30

Pessoas que passam na calçada 

em frente ao MCB serão convidadas à 

oficina de observação, focada em ob-

jetos domésticos de uso cotidiano. A 

orientação é da artista Aline Van Lan-

gendonck.

Manual de Instruções

9 e 23 de março, sextas-feiras, das 

10h30 às 12h

A nova oficina da calçada será mi-

nistrada por Suiá Burger Ferlauto. A 

atividade propõe mapear e compilar 

os modos, reais e imaginários de uso 

de objetos da casa e sua interação 

com o corpo, para compor o Manual 

de Instruções do travesseiro, da col-

her, da vassoura, do vaso, da mesa, e 

etc.

Sobre o Educativo MCB

O Educativo MCB propõe práti-

cas que articulam o olhar, o fazer e 

o pensar para que os visitantes as-

sumam o papel de investigadores, 

pesquisando os conteúdos que o mu-

seu oferece em uma perspectiva con-

temporânea. A ideia é criar desafios 

para que os participantes das ativi-

dades educativas levantem questões 

a partir de suas próprias experiências 

e descubram novos sentidos ao rela-

cionar a visita ao MCB com suas vidas. 

Visitas em grupos – em geral, institu-

ições de ensino e sociais podem ser 

agendadas previamente. A duração 

é de aproximadamente uma hora e 

meia. Grupos com mais de 25 pes-

soas são divididos em duas turmas. 

Visitas espontâneas podem ser real-

izadas individualmente ou em grupo.

Serviço
Museu da Casa Brasileira
Av. Brigadeiro Faria Lima, 
2705, São Paulo
 Tel.: 3032-3727
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NO LIMITE
Nesta semana, o professor Paulo 

Roberto Santiago apresenta dados de 

estudo recente sobre a probabilidade 

de o ser humano ter atingido o limite 

máximo biológico dentro do esporte. 

O estudo, segundo Santiago, foi pub-

licado no início de 2017 pelo jornal 

Frontiers in Physiology e engloba a 

análise de mais de 120 anos a partir 

da evolução histórica do desempenho 

de algumas modalidades esportivas 

tradicionais, como, por exemplo, os 

800 metros de corrida, o salto em dis-

tância e o arremesso de peso.     

“Até o final do século 20, o ser hu-

mano evoluiu e alcançou vários re-

cordes, entretanto, de um tempo para 

cá, os atletas atingiram o pico de seu 

desempenho e agora está estagnado. 

O maior desafio agora está sendo su-

perar esses resultados” diz Santiago.

O professor ressalta que “fatores 

ambientais e genéticos podem estar 

afetando a capacidade dos atletas de 

avançar nesse desempenho”. Ouça, no 

link acima, a íntegra da coluna do pro-

fessor Paulo Roberto Pereira Santiago.

THAINAN HONORATO

ESPORTE
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TURISMO

TARCILIO DE SOUZA BARROS

Socorro está localizada à 170 Km. de São Paulo, 

conta com quinze mil habitantes. Muito procurada por 

turistas graças sua infra estrutura hoteleira e natureza 

exuberante.

Faz parte da Serra da Mantiqueira, possui clima 

agradável, e conta com passagem de rio, corredeiras, 

belas cachoeiras e intensa arborização ao seu redor. 

Ademais faz parte do Circuito das Águas Paulistas.

Na visita fomos ao mirante do Cristo que do alto 

abraça a cidade derramando suas bençãos de paz aos 

habitantes. A cidade possui vários prédios em estilo 

colonial de taipa de pilão que lhe dá um toque de tran-

quilidade, dos tempos passados.

Socorro é referência nacional no que tange a tur-

ismo acessível, tendo recebido o Prêmio Rainha Sofia 

pelo Conselho Real para deficientes físicos, concedido 

pela Espanha em 2014.

Destaque principal da cidade é receber com fidal-

guia os visitantes, sendo uma agradável surpresa para 

o repórter constatar uma cidade despontada para tur-

ismo de base. 

Fomos à acomodações e deparamos com a Pousada 

SOCORRO
A Mata que Canta fomos recebido pelo seu anfitrião Se-

bastião Ginchini, homem robusto, loquaz por ser consid-

erado exímio contador de “causos”, dotado de simpatia, 

foi o idealizador dessa magnifica Pousada numa região 

da espetacular Serra da Mantiqueira onde as montanhas, 

vales e colinas verdejantes compõem um cenário de es-

tonteante beleza natural.

Adjunto e pertencente à Pousada A Mata que Can-

ta existe atraente parque de aventuras destinado à es-

portes ligados à natureza com arvorismo, tirolesa, raft-

ing, boia cross, caiaque, estes usando o Rio do Peixe que 

corta a Pousada ai para crianças,ainda conta com imenso 

play ground para crianças, quadriciclos, escalada, off 

road e rapel. Recentemente foi construída piscina para 

hospedes, e uma piscina menor para os hospedes que 

trazem seus cãozinhos de estimação se banharem.

   Chalés espaçosos com banheiros, frigo bar, lareira e 

TV acolhem bem o visitante.

   Chegamos ao anoitecer e fomos ao café do aman-

hecer. Uma lauta mesa estava posta e disponível em deli-

ciosos quitutes no estilo colonial. Um bom café com leite 

puro da fazenda, pães diversos, pães de queijo chegaram 

quentinho à mesa, bons fiambres, um saboroso queijo 

fresco acompanhava a variedade de frutas da estação, 

fileira de jarras de sucos naturais, bolos, doces, geleias 

são preparadas por D. Cidinha uma “expert” na arte de 

criar pratos da culinária tradicional paulista.

   Afinal só queríamos conhecer, nos acomodar em 

Socorro sem esperar tanto.

Serviço ao leitor:

Pousada A Mata que Canta

Direção: Sebastião Ginchini

Site: monjolinho.com.br

Tels. (19) 3895-7346/99898-8118/99761-1703

Barbara Lucia Neto

99974-9262 (VIVO ZAP)

Email: contato@parquemonjolinho.com.br

Avaliação: Excelente



23
www.folhaopiniao.com.br
Quinta-feira, 8 de março de 2018

REGIÃO

GABRIELLA OLIVEIRA

Quem passou pelo Parque Municipal Benedito 

Bueno de Morais, no último domingo (4), teve a 

direção do seu olhar tomada pelo espetáculo “Al-

guma coisa a ver com uma missão”, da companhia 

Os crespos, um grupo brasileiro de teatro, forma-

do exclusivamente por atores negros.

A atividade foi promovida pelo programa de 

incentivo à cultura do Governo do Estado em par-

ceria com a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. 

Logo no início da noite, os tambores já ecoa-

vam pelo parque, com as fortes batidas e cenas 

que tratavam da transformação social antirracista 

e os levantes realizados pelos negros, inspiradas 

na dramaturgia do livro “Lembrança de uma rev-

olução: a missão”, de Heiner Muller. 

Os fortes assuntos, foram contados por duas 

personagens protagonistas que viajavam no tem-

OS CRESPOS
po em um sonho, uma auxiliar de enfermagem e 

uma gari. 

A pista de caminhada se tornou um verdadeiro 

palco a céu aberto, que foi explorado pelos artis-

tas, quando eles realizavam paradas no parque. Um 

verdadeiro passeio místico. As centenas de pessoas 

ficaram empolgadas ao ver os detalhes da peça es-

palhados em vários pontos do local. 

Com direito a intervenções e instrumentos du-

rante toda a peça, os espectadores puderam acom-

panhar o quanto os negros estiveram sempre lu-

tando e realizando formas de manifestação nos 

momentos históricos, e que nem sempre eram por 

meio de fugas. 

Cuidadosamente pensados 

Os personagens foram estudados pelos atores, 
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para que em cada detalhe eles trouxessem mar-

car para o público. Como por exemplo a gari, que 

em determinado momento da peça retrata sobre 

a greve de coletores de lixo, no Rio de Janeiro, em 

2014. 

Um dos figurinos que mais chamavam atenção, 

era de um negro que lutava pelo seu povo, arran-

cando os sapatos dos barrões como uma forma de 

protesto. Atuando, o personagem comentou sobre 

o motivo da sua ação. “Somos considerados coisas, 

e coisas não podem usar coisas”, afirmava ao car-

regar em seu traje muitos sapatos pendurados. 

Momentos marcantes 

Em seguida, ao som dos vissungos, que são músi-

cas tradicional da escravidão africana, o grupo con-

duziu a história por uma barqueira dos mortos – uma 

referência à mitologia da Umbanda – que a todo mo-

mento buscava um levante para liberadade. 

No meio do espetáculo, os franco-rochenses 

foram surpreendidos com uma cena do alto de uma 

árvore. Era um garoto com uma vara de pesca, cap-

turando histórias nesse oceano. Ao ver essa etapa, 

os espectadores ficaram com a mensagem de que 

tudo que estava sendo tratado na peça, eles faziam 

parte, pois somos nós cidadãos o oceano de mo-

mentos e marcas. 

Um show com letras profundas sobre o precon-

ceito racial e a escravidão, parecia encerrar a peça, 

pois as intervenções usadas, como fogo e luzes, 

foram especialmente pensados para fechar com 

chave de ouro o evento. Mas, um barco cheio de 

inspirações e peças, vinha em direção aos persona-

gens e o público. 

Com uma bandeira que era notável, encerrava 

a apresentação e firmava um pedido por respeito 

diante das marcas deixadas. Todos aplaudiram o 

espetáculo, que foi finalizada com a frase “Não ser-

emos mandados”. 

Não acaba quando as luzes se apagam 

O grupo deu a oportunidade de interação com 

o público sobre o que eles apresentaram, reali-

zando um debate, para esclarecer dúvidas e buscar 

desconstruir os pensamentos preconceituosos. 

REGIÃO



MOTIVOS PARA GOSTAR 
(AINDA MAIS) DE CERVEJA

Muitos a chamam de breja, alguns 
de bera, enquanto outros já gritam logo 
um “desce AQUELA gelada”. O fato é 
que não importa o apelido carinhoso 
que você tenha dado à cerveja, o bom 
mesmo é saber que ela é feita de muitas 
qualidades.

Cerveja é sinônimo de ‘’vamos 
socializar’’! É quase impossível você 
chamar um amigo pra tomar uma e ele 
rejeitar. Vai dizer que não?

Foi comprovado cientificamente que 
beber cerveja moderadamente faz bem 
para a saúde

Ela ajuda a combater o cálculo renal, 
tratar insônia e até a evitar doenças car-
diovasculares.

O líquido é diurético, então vai limpar 
que é uma beleza sua bexiga, rs

Assim como o refrigerante é perfeito 
para a pipoca, a cerveja é o par ideal do 

amendoim

Existem mais de 400 tipos de breja 
espalhados pelo mundo, ou seja, você 
nunca vai enjoar

Porque quanto mais cerveja você be-
ber, mais garrafas para decorar sua casa 
você terá

Caso você tenha insônia, ela vai dar 
um empurrãozinho pro sono chegar

Um copo de cerveja vai te relaxar 
tanto que vai ser impossível pensar nos 
problemas.

Ela ajuda na digestão do churras-
quinho de domingo, da porçãozinha do 
bar e por aí vai

A cerveja é a bebida alcoólica que 
vai te salvar da ressaca - pelo menos da 
pior delas

Por conter água, ela não é tão mata-
dora igual outras bebidas como a vodka. 

Na balada, é DE LONGE a bebida 
mais em conta

Nem água é tão refrescante quanto 
uma cerveja estupidamente gelada num 
dia de calor de 30ºC

RUA JOÃO JORGE, 22, 
VILA NOVA - MAIRIPORÃ

TEL.: (11) 94019-5034
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8 de março 
Dia Internacional das Mulheres

LUGAR DE MULHER é onde ELA quiser

não é por rosa 

que lutamos; é 

por direitos

IMPRENSA

hoje, mulheres de todo o mundo reforçam a luta 
por igualdade de salários e oportunidades, por 
respeito e pelo fim da violência contra mulheres.

parabéns aeroportuárias, na luta conjunta para que  
a aviação brasileira seja um setor mais igualitário.

uma homenagem do



Rodovia Fernão Dias, Km 62, Mairiporã/SP, sentido Belo Horizonte
Fácil acesso e retorno a 50 metros do restaurante.

Telefone: 4604-2567
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parabéns aeroportuárias, na luta conjunta para que  
a aviação brasileira seja um setor mais igualitário.

uma homenagem do



28
www.folhaopiniao.com.br

Quinta-feira, 8 de Março de 2018


