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PROVEDORES

Em dez dias, a consulta pública sobre o decreto 

de políticas de telecomunicações registrou 229 

inscritos e recebeu 43 contribuições. Lançado 

em 18 de outubro, o decreto em construção pelo 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCTIC) faz uma revisão do marco 

regulatório do setor e coloca a banda larga no 

centro da política pública de telecomunicações 

do país. A íntegra do documento está disponível 

para contribuições até 17 de novembro, no link 

http://www.cgee.org.br/ConsultaPublicaTelecom.

Para o presidente da Associação Brasileira de 

Provedores de Internet e Telecomunicações 

(Abrint), Basílio Perez, a construção de um fundo 

garantidor para os pequenos provedores é funda-

mental para a expansão da banda larga no país. 

Segundo ele, os estudos devem ser concluídos em 

um mês. “Se tudo der certo, os provedores vão 

começar a ter disponibilidade desse fundo para 

garantir os financiamentos. Isso vai ampliar a 

banda larga pelo país e melhorar o acesso para 

todos”.

A proposta de decreto substitui outros três decre-

tos atualmente em vigor, atualizando a legisla-

ção para alinhá-la às transformações tecnológi-

cas, econômicas e sociais que ocorreram desde a 

promulgação da Lei Geral de Telecomunicações, 

em 1997. O documento revoga o Decreto nº 

4.733/2003, que dispõe sobre as políticas públicas 

de telecomunicações; o Decreto nº 7.175/2010, 

que instituiu o Plano Nacional de Banda Larga 

(PNBL); e o Decreto nº 8.776/2016, que criou o 

Programa Brasil Inteligente, uma nova etapa de 

expansão do PNBL com ações para a universal-

ização do acesso à internet no país.

O documento tem 18 artigos e está estruturado 

em objetivos gerais; objetivos específicos para 

telecomunicações; objetivos específicos para o 

desenvolvimento tecnológico; competências 

do MCTIC; diretrizes para a política de inclusão 

digital, Anatel, Telebras; aplicação de recursos 

públicos para a implantação da banda larga e 

cidades inteligentes; e disposições finais.

Durante a chamada, o CEO da Alphabet (empresa-mãe do Google), Sundar Pichai, 

elogiou a decisão da empresa de investir na Inteligência Artificial cedo, destacando a 

trajetória do conceito de “um projeto de pesquisa para algo que pode resolver os pro-

blemas de um bilhão de pessoas por dia”, de acordo com um relatório.

Pichai continuou a notar como a pesquisa da IA do Google já está desenvolvendo 

produtos que utilizam o aprendizado de máquinas, como a câmera do Google Chips, 

que estreou no início deste mês. “Embora estejamos nos primeiros dias da IA, já es-

tamos repensando como construir produtos em torno do aprendizado de máquinas”, 

disse Pichai. “É um novo paradigma em comparação como o primeiro software móvel, e 

estou emocionado com o modo como o Google está liderando o caminho”.

Pichai notou a performance do Google Assistant desde a sua implementação. En-

quanto a inteligência da IA não é superior a de um estudante do quinto ano, ela con-

tinua a aprender e a ajudar as pessoas a “fazer as coisas no mundo real”, disse o CEO. 

O trabalho feito pela DeepMind este ano para adicionar imaginação e ensinar a IA a 

gerenciar tarefas do mundo real foi quase um fator de sucesso no Google Assistant.

No último mês, a cientista-chefe do Google Cloud, Fei-Fei Li, disse que a IA precisa 

ser mais centrada no ser humano, observando que essa mudança levaria a uma melhor 

comunicação e elaboração entre humanos e IA. As palavras de Li talvez tenham im-

pactado na forma como o Google melhorou serviços, como o Google Fotos e Google 

Maps. “500 milhões de pessoas usam as inteligência de aprendizado da máquina do 

Google Fotos para gerenciar e compartilhar suas memórias”, disse Pichai. “As bilhões 

de pessoas que usam o Google Maps agora recebem informações contextualmente 

pensativas como encontrar estacionamento para onde estão indo”, destacou.

Futuro da IA

Consumidores não são os únicos que se beneficiam da inteligência artificial. De 

acordo com Pichai, as empresas também estão começando a aprender como usar o 

aprendizado de IA para crescer e permanecer relevante em um mundo que abraça tec-

nologia.

O Google também não está isento disso. A empresa criou uma IA que é melhor em 

fazer sistemas de IA do que engenheiros humanos. É um desenvolvimento emocio-

nante, com certeza, e o AlphaGo Zero, que possui capacidade de auto-aprendizagem, 

podem causar algumas preocupações, como as do CEO da Tesla, Elon Musk.

A Inteligência Artificial chegou para ficar, e os comentários de Pichai destacam as 

capacidades atuais da tecnologia, ao mesmo tempo em que reconhecem seu futuro. Os 

efeitos da IA sobre os empregos e a ética da tecnologia precisam ser discutidos. Desde 

que possamos controlá-la, a IA está pronta para levantar a humanidade para novas al-

turas e mudar radicalmente o mundo para melhor.

NOTAS

INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL

CITAÇÃO
“Sem a cultura, e a liberdade relativa que ela 
pressupõe, a sociedade, por mais perfeita que 
seja, não passa de uma selva. É por isso que 
toda a criação autêntica é um dom para o 
futuro. ” 
Albert Camus
     

DIANA DANTAS
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CNH

O motorista que acumular 20 ou mais pontos 

por infrações, desde 1º de novembro de 

2016,  terá seis meses de prazo mínimo para 

suspensão da Carteira Nacional de Habilitação 

(CNH).  Antes, o tempo mínimo era de um mês. 

O máximo permanece em 12 meses.

O período maior de suspensão foi estabelecido 

pela Lei Federal nº 13.281, que promoveu alte-

rações no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 

Em vigor desde novembro de 2016, a norma 

produzirá efeitos nos processos de suspen-

sões a partir de agora porque o condutor é 

penalizado ao somar ou ultrapassar 20 pontos 

no período de 12 meses contados a partir da 

primeira infração.

Motoristas reincidentes na perda da CNH no 

período de um ano receberão a pena mínima 

de oito meses. Atualmente, nesses casos, é de 

seis meses. Já o tempo máximo permanece em 

24 meses.

Quem for notificado sobre a instauração do 

processo e acumular pontuação de infrações 

cometidas antes de 1º de novembro de 2016 

ainda receberá penalidade de acordo com a 

regra anterior, partindo de um mês de sus-

pensão. O prazo total é estipulado de acordo 

com o histórico do cidadão e da gravidade das 

infrações que constam em seu prontuário.

Processo de suspensão

O condutor não tem a habilitação suspensa 

imediatamente após somar os 20 pontos. Ele é 

notificado pelo Detran.SP sobre a abertura do 

processo e tem o direito de apresentar defesa 

em diversas instâncias, conforme garante a 

legislação federal. O recurso pode ser apresen-

tado de forma online no Portal do Detran.SP.

Ao ter a suspensão decretada, o cidadão 

recebe uma notificação para comparecer à 

unidade do Detran.SP, entregar a habilitação 

e assinar o termo de suspensão, quando terá 

FIQUE ATENTO...
início o cumprimento da pena. A partir desse 

momento, o motorista está impedido de 

dirigir. Caso conduza qualquer veículo, poderá 

ter a habilitação cassada por dois anos.

Depois de cumprir a suspensão, a CNH será 

restituída e o motorista poderá voltar ao 

volante após apresentar o certificado de 

conclusão do curso de reciclagem – oferecido 

pelos Centros de Formação de Condutores 

(CFCs) de forma presencial ou a distância. 

Quem tem a habilitação cassada, além da 

reciclagem, tem de refazer os exames médico, 

psicotécnico, teórico e prático de direção 

veicular.

A grade curricular do curso de reciclagem 

abrange legislação de trânsito (12h), direção 

defensiva (8h), noções de primeiros socorros 

no trânsito (4h) e relacionamento interpessoal 

(6h). O condutor tem de fazer uma prova de 

30 questões e acertar pelo menos 21 (70%) 

para ser aprovado.

SEGURANÇA

O governador Geraldo Alckmin nomeou 1.240 

novos policiais civis nesta quarta-feira (1). Além 

do reforço no efetivo, foi anunciada a abertura 

de concursos públicos para outros 2.750 polici-

ais. As vagas são para diversas carreiras dentro 

da Polícia Civil.

Também foram anunciadas outras medidas 

para a instituição. São 63 promoções para dele-

gados e abertura de licitação para a compra 

de 80 novas viaturas. Ainda entra no pacote a 

modernização de 120 delegacias e restauro da 

Garagem Alfredo Issa.

“Estamos fazendo um conjunto de medidas só 

para Polícia Civil. São 1.240 policiais nomeados 

hoje e em 90 dias já estarão no seus locais 

de trabalho. Depois, autorizamos concurso 

público para todas as carreiras da Polícia Civil, 

são para as sete carreiras, ao todo 2.750 vagas. 

Também a reforma do ‘Garajão’ da Polícia Civil, 

onde vamos concentrar ali um grande traba-

lho”, destacou o governador.

Os futuros policiais civis são os últimos aprova-

dos nos concursos abertos em 2013. Os proces-

sos selecionariam policiais para 2.301 vagas, 

entretanto, foram chamados 3.937 candidatos. 

O total é aproximadamente 71% maior que o 

previsto inicialmente.

Após a nomeação os policiais civis serão em-

possados e ingressarão nos cursos de formação 

da Academia de Polícia Civil Doutor Coriolano 

Nogueira Cobra (Acadepol). Após 30 dias serão 

distribuídos pelo Estado.

Novos concursos e promoção de delegados

O governador assinou autorização para a 

abertura de 2.750 vagas em sete concursos 

públicos para a Polícia Civil. Os processos 

selecionarão 250 delegados, 800 escrivães, 

600 investigadores, 200 papiloscopistas, 300 

agentes de telecomunicação, 400 agentes poli-

ciais e 200 auxiliares de papiloscopistas. Com a 

contratação o Governo investirá mais R$ 15,5 

milhões por mês no pagamento dos salários 

dos policiais civis.

Também foi anunciada a promoção de 63 

delegados. Do total, 58 subirão da 2ª para a 1ª 

classe – que é a segunda mais alta na hierar-

quia, atrás apenas da especial – e os outros 

cinco ascenderão da 3ª classe, que é a inicial, 

para a 2ª. As promoções nas carreiras da Polícia 

Civil são concedidas de acordo com o tempo 

de serviço ou por merecimento dos agentes.

Reforço da frota da Polícia Civil

Também foi autorizada a abertura de licitação 

para a compra de 80 novas viaturas para 

a Polícia Civil. A estimativa é que sejam 

investidos cerca de R$ 6,2 milhões na compra 

dos novos veículos, o equivalente a 25 carros 

modelo Corsa Hatch, 25 Corsa Sedan, além de 

20 minivans.

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



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

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

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(Iphan) tem como missão identificar e reconhecer práticas cultu-

rais diversas para fortalecer identidades, garantindo o direito à 

memória e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômi-

co do País. As religiões em si não são passíveis de tombamento 

ou registro. Entretanto, o Iphan reconhece expressões culturais 

relacionadas a diversas religiões e instituições de cultura que atu-

am na preservação de lugares e práticas culturais relacionadas 

às religiões. 

Respaldado pelo institutos do tombamento (Decreto-Lei 

25/37), inventários e registros (Decreto 3.551/2000), a atuação 

do Iphan está pautada no reconhecimento de bens de natureza 

material e imaterial. 

 Em relação aos bens materiais, considera “coisas móveis ou 

imóveis” de excepcional valor histórico, arquitetônico, entre ou-

tros, por meio do tombamento, cujos efeitos legais de proteção 

MINISTÉRIO

EXPRESSÕES 
CULTURAIS

recaem sobre o aspecto da materialidade do bem. Há vários exem-

plos deste tipo de tombamento relacionado ao universo da religião, 

tais como terreiros de Candomblé e diversas igrejas católicas.

 Já no campo do patrimônio imaterial, o registro é um instru-

mento legal de preservação, reconhecimento e valorização do pa-

trimônio imaterial do Brasil, composto por bens que contribuíram 

para a formação da sociedade brasileira. Esse instrumento se refere 

a celebrações, lugares, formas de expressão e saberes, conhecimen-

tos e técnicas que os grupos sociais reconhecem como parte inte-

grante do seu patrimônio cultural. O Brasil já registrou práticas cul-

turais de matriz africana, indígena e católica, a exemplo do Tambor 

de Crioula no Maranhão, Círio de Nazaré, Ritual Yaokwa dos Índios 

Enawene Nawe no Mato Grosso, Festas do Divino de Pirenópolis 

(GO) e Paraty (RJ), Lavagem do Bonfim, dentre outras, e ainda de 

práticas de matriz africana, como a Capoeira, o Ofício de Baiana, o 

Jongo no Sudeste, o Samba de Roda do Recôncavo e tantos outros. 
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Uma declaração de amor aos clássicos sobrenaturais 

dos anos 80, Stranger Things é a história de um menino 

que desaparece sem deixar vestígios. Ao procurar por 

respostas, a família, os amigos e a polícia gradulamente 

mergulham num mistério envolvendo experimentos 

ultrassecretos do governo, forças sobrenaturais e uma 

estranha garotinha.

A auxiliar administrativo, Sheila Souza Ramos, mora-

dora do bairro Vila Galvão, em Guarulhos, comenta al-

guns pontos desta série que é uma de suas preferidas. 

“Boa parte dos amigos quarentões também adoram 

essa série cuja história acontece na década de 1980. 

Por um lado, nostalgia total, mas a trama é muito bem 

conduzida. Vale a pena”, declarou.

O elenco de Stran-

ger Things traz Winona 

Ryder, David Harbour, 

Finn Wolfhard, Millie 

Brown, Gaten Mataraz-

zo, Caleb McLaughlin, 

Noah Schnapp, Nata-

lia Dyer, Cara Buono, 

Charlie Heaton e Mat-

thew Modine.

BEATRIZ CAMPOS

STRANGER 
THINGS
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ESPECIAL
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A proposta do Refúgio Pasárgada é, acima de tudo, ser um local de 
convivência e não um espaço de consumo.

A ideia é oferecer um ambiente que estimule a troca de ideias, com 
muito aconchego e descontração.

Você pode locar para temporada ou se preferir utilizar nosso 
serviço de day use e promover um encontro entre amigos para 
almoços ou jantares.

Atendemos a grupos de no minimo 6 pessoas, você pode formar 
seu próprio grupo de amigos ou participar de um de nossos 
encontros.

Esperamos sua visita.

Rua Maranduba - Recanto da Caceia - Mairiporã
@refugiopasargada

Tel.: 4419-1075 Whatsapp 98116-1018

SWEET POT
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ANDRÉA 
BALÕES

Bonecas a partir de 
 R$50,00

Lustres Cardoso
9 9599-0172

VÁRIAS OPÇÕES 
DE COLARES

SWEET POT

Ninho com Nutela
R$ 5

99529-6332
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Tapioca
a partir

de R$ 6

LEDINHA
LANCHES



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

1 lata de creme de leite

1 lata de milho verde

1 copo de requeijão cremoso

100 g de azeitona sem caroço

2 peitos de frango desfiados

200 g de mussarela fatiada

100 g de batata palha

1 xícara de água

1 pitada de sal

PREPARO

Bata no liquidificador o milho, o requeijão, o creme de 

leite e a água

Refogue o creme do liquidificador com o frango des-

fiado, as azeitonas e o sal até ficar com uma textura es-

pessa

Coloque o refogado numa assadeira, cubra com mus-

sarela e espalhe a batata palha por cima

Leve ao forno até borbulhar

Sirva com arroz branco.

GASTRONOMIA

BARRACA NO 
BAFO

x-salmão
R$ 25,00

japa�street

Hamburger artesanal 

Yakisoba R$ 15,00

Caldo de cana de
R$ 4,00 a R$ 6,00

JAPA STREET

Yakisoba
R$ 15,00
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MÚSICA

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

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

 

 

 

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

 
Inscreva-se

 
 
 

     

 

APRENDIZADO E CONHECIMENTO PARA SEMPRE.
 

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

 
 (11) 3475-2200

 Rua Scipião 67 - Lapa

  

     
 
 Senac nas redes:      

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

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

Dois anos após uma bem-sucedida turnê pela 

América do Sul, CJ Ramone, ex-baixista da históri-

ca banda de punk rock Ramones e um dos artis-

tas mais carismáticos da música, anunciou uma 

série de apresentações em diversas cidades do 

CJ 
RAMONE

TARCÍLIO DE SOUZA BARROS
Brasil, Argentina e Paraguai.

Nesta nova passagem, o músico vem promover 

seu terceiro álbum de inéditas, “American Beauty” 

(2017), e o histórico DVD “Havanna GoGo”, gravado 

em Cuba.

O repertório será recheado também por diversos 

clássicos dos Ramones, além das excelentes com-

posições dos primeiros álbuns solo “Reconquista” 

(2012) e “Last Chance to Dance” (2014).

Acompanhado por Nate Sander (guitarra), Josh-

ua Blackway (guitarra) e Pedro Sosa (bateria), CJ Ra-

mone tem, até então, 14 datas agendadas em nos-

so continente, sendo oito no Brasil. Em São Paulo, o 

músico e sua banda desembarcam no próximo dia 

15 (feriado de quarta-feira), para tocar no Hangar 

110, que encerra as atividades no fim deste ano.

Os ingressos estão à venda na Galeria Presiden-

te (loja London Calling), Galeria do Rock (loja 255 

e Consulado do Rock), Santo André (Metal CDs) e 

no site da Ticket Brasil (www.ticketbrasil.com.br). 

Este será um dos últimos eventos do Hangar 110, 

uma das casas mais emblemáticas do underground 

brasileiro.
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CJ Ramone

Christopher Joseph Ward foi 

escolhido para substituir Dee 

Dee, o lendário baixista dos 

Ramones, em 1989, e ficou até 

o fim da banda, em 1996. Com 

o grupo, e já usando nome de 

CJ Ramone, lançou os álbuns 

“Loco Live” (1991), “Mondo 

Bizarro” (1992), “Acid Eaters” 

(1994) e “Adios Amigos” (1995). 

Depois, o artista montou outros 

projetos, como o Los Gusanos 

e o Bad Chopper, e até chegou 

a receber um convite para to-

car no Metallica, mas recusou a 

oferta para cuidar do filho, que 

havia sido diagnosticado com 

autismo.

SERVIÇO

CJ Ramone

Data: 15/11 quarta-feira

Local: Hangar 110, rua Ro-

dolfo Miranda, 110 – Bom Retiro

Horário: 19h 

Ingressos:

– Pista 1º lote: R$ 80,00 (meia 

entrada/estudante/ promocio-

nal) | R$ 160,00 (inteira)

CAPA
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Domingo, 27 de agosto de 2017

CICLO

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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DIA NACIONAL DA CULTURA
O Dia Nacional da Cultura é comemorado em 5 de novembro 

e a Prefeitura de Atibaia preparou uma programação especial 

para celebrar a data. O primeiro final de semana de novembro 

terá diversas apresentações culturais no Centro de Convenções 

Victor Brecheret, Mercado Municipal, Museu João Batista Conti e 

na Praça da Matriz. Os eventos serão gratuitos e toda a popula-

ção está convidada a participar.

A comemoração começa no sábado, dia 4, às 19h, no Centro 

de Convenções, com a apresentação do concerto da Academia 

Brasileira de Harpas e a abertura da 7ª Bienal do Esquisito, uma 

produção do Museu Olho Latino.

Ilustração

Já no domingo, as atrações começam às 10h30, no Mercado 

Municipal, com a intervenção artística “Flash Mob”, do Programa 

Educando com Música e Cidadania. Às 15h, haverá a abertura da 

exposição “Quando o Tempo Para”, no Museu João Batista Conti, 

com apresentação clássica de violino. E, encerrando as comemo-

rações, o programa Linguagens da Dança, parceria da Prefeitura 

com o Instituto Garatuja, realizará uma apresentação de dança 

na Praça da Matriz, às 16h.

A programação faz parte do movimento de municípios e es-

tados participantes do Fórum Nacional de Secretários e Gestores 

de Cultura das Capitais e Municípios Associados, que se mobili-

zarão em uma grande ação nacional pela Cultura no dia 5 de no-

vembro, com o lançamento oficial do selo “Quero Cultura”. O selo 

representa o movimento e tem a intenção de unir e mobilizar 

a sociedade brasileira em defesa da manutenção das políticas 

públicas de cultura como questão de Estado.

BEATRIZ CAMPOS
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Quinta-feira, 16 de outubro de 2017



REGIÃO

BIENAL DO ESQUISITO
Neste sábado (4) tem início a 7ª Bienal do Esquisito, cuja fi-

nalidade é sintonizar o público com a arte contemporânea e 

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

alizado pelo Museu Olho Latino – com curadoria de Paulo 

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

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

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

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

entrada gratuita ao público, e contará com Pocket Concerto da 

Academia Brasileira de Harpas.

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

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

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

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

na situação política nacional atual, em uma espécie de comédia 

trágica onde parece ser escasso encontrar a verdade, o tema 

serve para impulsionar a criação de obras ficcionais dos artistas.

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

porânea que reunirá obras das mais variadas possibilidades ex-

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

os temas sugeridos causaram estímulo entre os artistas par-

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

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

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

Cheida Sans, todos os temas trouxeram uma sinergia para a 

sequência das bienais, que têm como objetivo unir o público 

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

tividade dos expositores.

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

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

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

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

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

Esquisito, evento que apresenta a arte contemporânea de forma 

enriquecedora para o público.

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

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

mento da temática do evento, bem como conhecer o manifesto 

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

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

Vale lembrar que participam desta edição da bienal artistas con-

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

inda que este ano não haverá distribuição de prêmios.

Serviço:  

Evento: 7ª Bienal do Esquisito

Período: de 4 a 30 de novembro de 2017 (conforme funciona-

mento do Centro de Convenções)

Horário: das 9h às 18h

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

ameda Lucas Nogueira Garcez, nº 511)

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

PRIVATIZAÇÕES

Desde 0h desta quarta-feira (1), o Departamento 

Aeroviário do Estado de São Paulo (DAESP) transferiu a 

gestão de cinco aeroportos paulistas à iniciativa privada. 

Os aeroportos receberão investimentos totais de R$ 93,6 

milhões em melhorias durante os 30 anos de concessão.

Passam a ser administrados integralmente pelo con-

sórcio Voa São Paul os aeroportos Artur Siqueira (Bra-

gança Paulista); Antônio Ribeiro Nogueira Jr. (Itanhaém); 

Campo do Amarais (Campinas); Comandante Rolim A-

dolfo Amaro (Jundiaí) e Gastão Madeira (Ubatuba).

O valor da outorga pago pela primeira concessio-

nária de aeroportos paulistas foi de R$ 24,4 milhões. A 

quantidade representou um ágio de 101% sobre o valor 

mínimo estipulado para a licitação, que era de R$ 12,159 

milhões.

O contrato entre o Governo do Estado, por meio da 

ARTESP (Agência Reguladora de Serviços Públicos Dele-

gados de Transporte do Estado de São Paulo) e do DAESP 

foi assinado em 18 de julho de 2017 com a Voa São Paulo. 

No dia 1º de agosto o documento foi publicado no Diário 

Oficial do Estado e, desde então, o DAESP manteve uma 

operação assistida junto à concessionária nos cinco aero-

portos.

O período de transição possibilitou ao Voa São Paulo 

obter conhecimento de todos os setores dos aeroportos 

nas áreas operacional, de engenharia, projetos, finan-

ceira, administrativa e comercial.  Equipes técnicas do 

consórcio acompanharam as operações aéreas diárias de 

cada aeroporto, que se manteve sob a gestão do DAESP.

A partir desta quarta-feira (1), o DAESP será respon-

sável pela fiscalização técnica e operacional dos aeropor-

tos concedidos à Voa São Paulo, e a ARTESP cuidará dos 

aspectos econômicos e financeiros do contrato.

Investimentos

O processo de concessão prevê que o Voa São Paulo 

destine investimentos de cerca de R$ 93,6 milhões em 

melhorias. Deste total, ao menos R$ 33,6 milhões devem 

ser aplicados já nos quatro primeiros anos.

Ao longo do contrato, R$ 15,8 milhões serão investidos 

no Aeroporto de Itanhaém; R$ 20,5 milhões no de Jundiaí; 

R$ 10,5 milhões no de Bragança Paulista; R$ 18,2 milhões 

no de Ubatuba; e R$ 28,6 milhões no de Campinas.

Já está previsto em contrato, com indicação de inves-

timento em cada aeroporto, que o pacote de melhorias 

contemplará os sistemas de pistas, pátios e sinalização, 

reformas nos terminais de passageiros, modernização de 

hangares e implantação de equipamentos de proteção 

ao voo.

As características de cada aeroporto

Bragança Paulista – Aeroporto Estadual Artur Siqueira

Possui pista de 1.200 m, terminal de passageiros com 

225 m², além de estacionamento para 76 veículos. O aero-

porto está localizado a três quilômetros do centro da ci-

dade e atende demandas de voos executivos. Movimen-

tou, em 2016, 28.370 passageiros e 30.050 aeronaves.

Campinas – Aeroporto Estadual Campo do Amarais 

Opera com aviação geral (executiva e táxi aéreo). Possui 

pista de 1.650 m, terminal de passageiros com 300 m² e 

estacionamento com capacidade para 50 veículos. Está lo-

calizado a oito quilômetros do centro da cidade. Em 2016, 

foram registrados 31.772 passageiros e 34.851 aeronaves.

Itanhaém – Aeroporto Estadual Antônio Ribeiro 

Nogueira Jr.

Possui pista de 1.350 metros, terminal de passageiros 

com 1.500 m² e estacionamento para 60 veículos. Está lo-

calizado a três quilômetros do centro da cidade. Em 2016, 

recebeu 13.479 passageiros e 11.538 aeronaves.

Jundiaí – Aeroporto Estadual Comandante Rolim A-

dolfo Amaro 

Apresenta pista com 1.400 m, terminal de passageiros 

com 640 m² e estacionamento para 50 veículos. São sete 

quilômetros de distância do centro de Jundiaí. As opera-

ções são de voos executivos, sendo que, em 2016, recebeu 

10.863 passageiros e 57.989 aeronaves.

Ubatuba – Aeroporto Estadual Gastão Madeira

A pista do aeródromo possui 940 m, terminal de pas-

sageiros com 70 m² e estacionamento para 15 veículos. 

Recebeu 3.512 passageiros e 3.625 aeronaves em 2016.

Iniciativa privada assume a gestão dos 
aeroportos de de Itanhaém, Bragança 
Paulista, Campinas, Jundiaí e Ubatuba
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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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GRATUITO

LINHA DA CULTURA 
DO METRÔ

BEATRIZ CAMPOS
Com uma programação especial para os usuários, a Linha 

da Cultura do Metrô apresenta, durante todo o mês de no-

vembro, exposições com fotografias, artesanatos, campanhas 

de conscientização e uma apresentação musical.

A partir desta quarta-feira (1), a Estação Trianon-Masp, da 

Linha 2-Verde, terá uma iluminação diferente. Um dos corre-

dores de acesso da estação recebe luzes da cor da campanha 

“Novembro Azul”, que incentiva a prevenção do câncer de 

próstata.No dia 10, entra em cartaz a exposição “O Curativo 

Vermelho” na Estação Clínicas da Linha 2-Verde. O projeto é 

uma parceria do Metrô com a Fundação Pró-Sangue e conta 

com 20 imagens que prestam homenagem aos doadores, 

além de incentivar a pratica de doar.

Em apoio às causas ambientais, a mostra “Recicla Pneus” 

desembarca na Estação Sé. Entre 10 e 30 de novembro, quem 

passar pela área de exposições poderá conhecer o trabalho do 

eco designer Daniel Beato por meio de 30 imagens. O projeto 

transforma pneus sem utilidade em objetos inovadores como 

brinquedos e peças decorativas.

A Estação Sé também recebe a mostra “Sampa” que reúne 

obras feitas por artistas do grupo Mosaicos Paulistas. São 15 

os painéis da exposição que retrata a cidade de São Paulo em 

diferentes ângulos e técnicas, com materiais como pedra por-

tuguesa, cerâmica e macramê. O acervo pode ser visitado a 

partir do dia 10.

Outra exposição que ficará em cartaz na Estação Sé entre os 

dias 10 e 30 de novembro é “Espelho D’Água”, da pintora Jane 

Ferrari. A mostra homenageia a música, a dança e o teatro por 

meio de 20 obras em aquarela que retratam personagens da 

companhia teatral da Escola de Artes Lígia Aydar.

Quem passar pela Estação República da Linha 3-Vermelha, 

a partir do dia 10, poderá conferir a exposição “Transbordo”, 

da artista fluminense Aline Brant, que mistura fotografia e bor-

dado. A coleção é resultado de nove meses de produção e tem 

como tema a união entre o corpo humano e a natureza.

No dia 16, o Coral Vozearte se apresenta na Estação Sé, 

às 10h. O grupo formado por 40 cantores sob a regência do 

maestro Rodrigo Hyppolito leva aos passageiros do Metrô 

um repertório de grandes musicais da Broadway. Desde a sua 

fundação, em 2016, o coral já passou pelos palcos do Memorial 

da América Latina, da Biblioteca São Paulo e do Conservatório 

Beethoven.
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CURSOS

UNIVESP
BEATRIZ CAMPOS

Quer aumentar o conhecimento em um local de qualidade 

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

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

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

mento como bem público”

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

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

Mudança Climática Global e Zika Vírus na escola. Para escolher 

o curso de maior interesse basta acessar este link.

Biomas do Brasil

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

cias Biota-2013, organizado pela coordenação do programa 

Biota-Fapesp. 

Oceanografia / Sistema Bentônico

Aulas sobre os ecossistemas marinhos, com a professora Ana 

Maria Vanin, do Instituto Oceanográfico da USP. 

Mudança Climática Global

O professor Carlos Henrique de Brito explica como funciona 

o efeito estufa e suas consequências para o nosso planeta. 

Zika Vírus na escola

Professores disponibilizam informações sobre o vírus, os 

mosquitos transmissores, a febre do Zika e as consequências da 

doença. 

Sobre a Univesp

Criada em 2008 como um programa do Governo do Estado, 

a UNIVESP se tornou a quarta universidade pública paulista e 

oferece à população de São Paulo um ensino superior público, 

gratuito, de qualidade e abrangente.

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

vesp possui parceria com alguns dos principais centros de ensi-

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

dade Estadual de Campinas (Unicamp) e Universidade Estadual 

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

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

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

Fundação Padre Anchieta (FPA).



TURISMO

MAIRIPORÃ 
AGORA É MIT

BEATRIZ CAMPOS

A fim de fortalecer a infraestrutura do setor turístico de 
São Paulo, o Governo estadual vai repassar R$ 42 milhões de 
investimentos. Desses, R$ 38,9 milhões vão para 10 estâncias 
turísticas e R$ 3,3 milhões para nove dos 20 Municípios de In-
teresse Turístico (MITs), classificados em maio deste ano.

“Esses investimentos são para fomentar o turismo e me-
lhorar os serviços públicos dos nossos municípios”, disse o 
governador Geraldo Alckmin em cerimônia no Palácio dos 
Bandeirantes nesta quarta-feira (1). “De 2011 até agora nos 
liberamos mais de R$ 1 bilhão para as estâncias turísticas do 
Estado de São Paulo”, completou.

Essas assinaturas de convênios são feitas por intermédio 
do DADETUR (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento 
dos Municípios Turísticos) da Secretaria Estadual de Turismo. 
Foram contempladas as estâncias de Aparecida, Brotas, 
Caraguatatuba, Ilha Solteira, Praia Grande, Presidente Epi-
tácio, Santa Fé do Sul, Santos, São Bento do Sapucaí e São 
Pedro. São Paulo tem, ao todo, 70 municípios classificados 
como estâncias turísticas.

Já os nove municípios de interesse turístico que receberão 
repasses são Espírito Santo do Pinhal, Guararema, Mar-
tinópolis, Pedreira, Rifaina, Rubineia, Sabino, Sales e Santa 
Isabel. Em ambos os casos, o DADETUR libera os recursos a 
partir dos projetos apresentados pelos próprios municípios, 
indicando as melhorias que pretendem fazer para a estrutura 
turística de cada cidade.

A classificação como Município de Interesse Turístico 
começou este ano. No total, 140 cidades poderão receber esta 
chancela e, com isso, poderão pleitear até R$ 550 mil por ano 
para projetos de melhoria. Os primeiros 20 MITs do Estado 
foram sancionados em maio e, nesta quarta-feira, mais 31 
cidades paulistas receberam a classificação: Altinópolis, Ara-
ras, Araraquara, Areias, Cabreúva, Campina do Monte Alegre, 
Cardoso, Cruzeiro, Itapuí, Itupeva, Jaú, Lençóis Paulista, Limei-
ra, Lins, Mairiporã, Mira Estrela, Mogi das Cruzes, Nazaré Pau-
lista, Novo Horizonte, Rancharia, Registro, Riolândia, Rosana, 
Santa Branca, Santa Cruz do Rio Pardo, Santo Expedito, São 
Simão, Tabatinga, Tambaú, Uchôa e Votuporanga.
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Governo estadual reconheceu Mairiporã e 
mais 30 Municípios de Interesse Turístico
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MACRAMÊ
BEATRIZ CAMPOS

Quer aprender a arte de confeccionar pulseiras incríveis 
com linhas de algodão? Nos dias 10, 24 e 28 de novem-
bro, a Secel – Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e 
Lazer - oferece oficinas gratuitas de Macramê Hippie, com 
a designer Célia Thomé. Não é preciso realizar inscrições 
antecipadas, basta comparecer ao local da oficina com 15 
minutos de antecedência. Em cada oficina são oferecidas 
15 vagas. A idade mínima de participação é de 5 anos.

Nos dias 10 e 24 de novembro, as oficinas acontecem 
na Biblioteca Jardim Testae, em dois horários: às 10h e às 
14 horas. Já no dia 28, a oficina acontece na Biblioteca 
Gracinda dos Anjos de Sá Rodrigues, às 14horas.

Literalmente isso
Literalmente Isso é um Projeto de valorização de bib-

liotecas e centros de incentivo à leitura da cidade, espa-
ços nos quais os munícipes são convidados a ler, dialogar, 
refletir, se atualizar e multiplicar conhecimentos.

Através de inúmeras atividades culturais, as atividades 
propostas buscam acolher as pessoas e mostrar a im-
portância da utilização dos espaços, cativando e trazendo 
sempre novos leitores.

Serviço:
Oficinas gratuitas de Macramê Hippie
Dias: 10 e 24 de novembro
Horário: 10h e 14h
Biblioteca Jardim Testae
Rua Henrique José Testae, 275 – Jardim Testae
Dia 28 de novembro
Horário: 14h
Biblioteca Gracinda dos Anjos de Sá Rodrigues
Rua Luiz Silvestri, s/nº - Jardim Bela Vista
Classificação: 7 anos
Informações: 2475-7348 (com Priscila Laxy – Divisão Téc-

nica de Programas e Projetos da Sec
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MANIFESTO
“Não importa de onde se tira as coisas, mas para onde as leva.”

A frase acima, proferida por Jean-Luc Godard e citada neste longa-

metragem, pode ser apontada como uma síntese de Manifesto. Afinal de 

contas, a proposta do artista plástico Julian Rosefeldt é justamente reunir 

13 manifestos consagrados, sob os mais variados temas, de forma a criar, 

a partir deles, reinterpretações contando com o auxílio de uma grande 

atriz, Cate Blanchett. É a partir do já existente que se cria algo novo - daí 

também o título desta crítica, também mencionado no decorrer do filme.

Diante de tal proposta conceitual, é até natural que este seja um filme 

um tanto quanto hermético. Afinal de contas, manifestos densos sobre 

questões complexas são lidos na íntegra, sem que haja muito tempo de 

respiro para que o espectador absorva tal conteúdo - é o que acontece, es-

pecialmente, na sequência do funeral. Diante de tal característica, a maior 

atração do filme fica por conta da construção da ambientação em torno 

de tal texto, não só pela transformação vivenciada por Cate Blanchett mas, 

também, por tudo que a cerca. É nos contrastes visuais que Manifesto se 

destaca, especialmente nos segmentos do jantar em família, do telejornal 

e da sala de aula.

Soma-se a isso a presença imponente da camaleoa Cate Blanchett. 

Há no filme um inevitável fascínio em acompanhar suas mudanças, seg-

mento após segmento, pela criação de personagens completamente dis-

tintos com peculiaridades tão marcantes acerca de postura corporal, olhar 

e sotaque. Mesmo em trechos de poucos minutos, onde tais versões mal 

são desenvolvidas sob o aspecto narrativo, é estabelecido um jogo sim-

bólico entre o visto e o ouvido que rapidamente se torna um desafio: para 

o espectador, em absorver tantas informações distintas e processá-las 

rapidamente; para a atriz, no exercício de atuação em torno da criação de 

tantas personas; para o realizador, em criar em cima de algo já existente, 

no sentido de complementá-lo visualmente.

Diante de tais características, é claro que Manifesto é um filme irregu-

lar. O próprio início requer uma certa paciência até que os códigos pro-

postos sejam compreendidos, e não é à toa que Rosefeldt posiciona os 

segmentos mais densos logo de cara: o choque narrativo é intencional, 

de forma que você rapidamente se adapte (ou não) a tal proposta. Tam-

bém não é por acaso que o longa melhora consideravelmente na metade 

final, quando os trechos mais palatáveis entram em cena. Em especial o 

situado em um telejornal, onde Cate conversa com Cate em um debate 

acerca do quanto a velocidade da informação nos dias atuais possibilita a 

desinformação, e a aula ministrada sobre as características do Dogma 95.

Se como provocação Manifesto funciona a contento, o mesmo não 

acontece como cinema. Idealizado como instalação artística, o longa-

metragem nada mais faz do que replicar o conteúdo audiovisual feito por 

Rosefeldt, posicionando os segmentos de forma que haja uma coerência 

na condução entre eles. Ou seja, assim como Godard mencionou, este 

filme é também uma adaptação de algo já existente, só que com pouquís-

simas novidades para quem pôde assistir à própria instalação - a sétima 

arte, neste caso, serve mais como divulgação de algo pré-existente do 

que propriamente como meio criativo. Ainda assim, trata-se de um filme 

interessante, muito mais pelos desafios trazidos do que propriamente 

pelo que é ofertado.

CARTAZ

FRANCISCO RUSSO

Reserva Cultural
Avenida Paulista, 900 - Térreo Baixo 
Metrô Brigadeiro ou Trianon Masp
11 3287-3529
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MOSTRA
 A cineasta chilena Lissete Orosco 

nascida em Santiago, em 1987 é a ro-
teirista e diretora do filme,  Num misto 
de ficção e documentário narra fatos 
ocorridos durante a barbara opressão 
dos militares chilenos contra o povo 
chileno.

O regime militar criou a terrível 
policia politica DINA . A diretora que 
faz o papel de entrevistadora de sua 
tia Adriana, que fora parte integrante 
do sistema repressor na época, após a 
queda de Pinochet foge para Austrália, 
e agora é extraditada para seu país de 
origem para responder à acusação de 
torturadora e morte de prisioneiros 
políticos.

Durante o filme inteiro ao ser ent-
revistada pelos meios de comunica-
ção nega sua participação criminosa 
através de depoimentos, não só às au-
toridades do judiciário chileno; bem 
como à sua sobrinha Lissete Orosco 
que fez a película para esclarecer se 
sua tia Adriana foi realmente tortura-
dora.

Com esta trama a diretora chilena 
se alça à um grande feito nos inúmeros 
filmes que Chile produziu sob os anos 
obscuros que o país andino enfrentou. 
A saga destes filmes esclarecedores 
nasceu com a Batalha do Chile em 
1991 rodado pelo cineasta Antonio 
Gusman que teve repercussão mun-
dial. 

Chile nos dias atuais é um país 
democrático, estando situado como 
o melhor país do Hemisfério Sul, quiçá 
do mundo.

Serviço:
Filme: O Pacto de Adriana
Dir./Rot. de Lissete Orosco
Chile, 2017, cor, 96 min., Documen-

tário
Avaliação: Ótimo

Selfie  
Da Espanha a Mostra apresentou 

o filme Selfie do diretor Victor Garcia 
León. Conta a história do jovem Bosco 
que vê seu pai um ministro corrupto 
ser mandado para a prisão. Bosco é 

um melindrado desajustado, carrega 
a culpa do pai nas costas, traído por 
amigos, abandonado pela namorada, 
expulso de uma universidade elitista, 
e por fim despejado da casa onde 
mora, é forçado à dividir um aparta-
mento num bairro pobre.

Vem à se apaixonar por uma as-
sistente social cega e da extrema es-
querda. O diretor e roteirista conta a 
decadência política de seu país com 
as costumeiras corrupções, aliás não 
só de Espanha, mas de outros países.

A ceguinha simboliza ironicamente 
o corpo corruptivo dentro do estado 
de direito. Caminha tateando, às ce-
gas como o governo, sem eira nem 
beira. promulgando leis absurdas 
em detrimento dos direitos do povo, 
polvilhando-os com músicas folclóri-
cas, e matanças de touros na Plaza de 
Madrid.

 Serviço:
Filme: Selfie
Espanha, 2017, cor, 85 min., Ficção
Avaliação: Regular

TARCILIO DE SOUZA BARROS

CRÍTICA
















