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WI-FI GRATUITO

Os órgãos públicos terão que ofertar in-

ternet sem fio nas repartições. O Projeto 

de Lei 2012/11, que foi apresentado pelo 

deputado João Arruda (PMDB-PR), já foi 

aprovado pela Comissão de Trabalho, de 

Administração e Serviço Público.

A medida em questão abrange os 

órgãos públicos nas esferas federal, es-

tatal e municipal. O PL acabou sofrendo 

algumas alterações, apresentadas pelo 

deputado Daniel Almeida (PCdoB-BA).

Para completar, a senha da rede Wi-Fi 

das repartições públicas precisa estar 

fixada em um local visível. A rede 

contará com limitação de usuários 

externos, obedecendo ainda o horário 

de funcionamento do órgão. Ela poderá 

ser usada somente por quem estiver 

por dentro da repartição e durante o 

horário de funcionamento. O substitu-

tivo do PL 2021/11 isenta os bancos da 

obrigação.

“Devido à natureza de negócio e dos 

riscos à segurança, os bancos públicos 

precisam impor rigoroso controle a sua 

rede de transmissão de dados. Por isso, 

a criação de mecanismos de acesso 

público à internet”, explicou Daniel 

Almeida.

Também foi excluído do texto original a 

obrigatoriedade da aplicação de algum 

filtro para impedir o acesso a sites que 

contenham conteúdos impróprios e 

ainda adultos. Como justificativa, os ci-

dadãos estarão usando os seus próprios 

aparelhos, deste modo, não cabe a nin-

guém decidir o que é acessado ou não.

O projeto de lei irá tramitar em caráter 

conclusivo para análise e parecer nas 

comissões de Ciência e Tecnologia, 

Comunicação e Informática; Finanças e 

Tributação; e de Constituição e Justiça e 

Cidadania.

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

a questão. Afinal, o uso da tecnologia faz parte da vida das novas ge-

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

educação pode ser considerada um importante caminho para aumen-

tar o dinamismo das aulas. Nesse contexto, o importante é saber como 

integrar as novas formas de ensinar e aprender ao planejamento e ao 

currículo escolar.

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

ferramentas pedagógicas digitais oferecem, tanto para o seu plano de 

aula, como para melhorar o desempenho dos seus alunos?

Selecionamos oito motivos, entre benefícios, vantagens e curiosi-

dades sobre o uso da tecnologia na educação. Confira!

1. Aprimorar a qualidade da educação: proporcionando novos 

caminhos para o ensino e aprendizagem, além de novas metodologias, 

formando educadores e os ajudando a descobrir estratégias inovado-

ras para o aperfeiçoamento do processo educacional.

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

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

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

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

3. Tornar as aulas mais atraentes e inovadoras: ampliando possibili-

dades para alunos e para professores e transformando a aprendizagem, 

tornando-a mais motivadora e significativa.

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

auxiliando os alunos com facilidades ou dificuldades de aprendizagem 

através da educação personalizada, e despertando o interesse deles 

para os estudos.

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

centivando a autoconfiança, afetividade, autonomia e socialização en-

tre docentes e discentes.

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

de aula para fora do horário e do ambiente escolar, e melhorando, in-

clusive, a produtividade na lição de casa.

7. Estimular alunos a aprenderem e a ensinarem: aumentando, tam-

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

8. Despertar a curiosidade e as novas descobertas: estimulando no-

vas experiências através da cultura digital, construindo novas com-

petências e contribuindo para o desenvolvimento de crianças e ado-

lescentes.

NOTAS

TECNOLOGIA E 
EDUCAÇÃO

CITAÇÃO

“A sabedoria com as coisas da vida não consis-
te, ao que me parece, em saber o que é preciso 
fazer, mas em saber o que é preciso fazer antes 
e o que fazer depois. ” 
Leon Tolstói

ALINE CARON

RAFAELA POZZEBOM
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SONORA

Com mulheres a frente durante toda 

etapa de produção, o Festival Sonora 

São Paulo chega à segunda edição a 

partir do dia 29.

Em sua programação estão previstos 

palestras, oficinas e shows, com nomes 

como: As Bahias e a Cozinha Mineira, 

Tiê, Liniker, entre outros. 

O projeto foi criado no ano passado e 

teve seu inicio via internet, motivando 

compositores de diversas localidades 

do Brasil a se juntarem na organização 

do evento. Tem por objetivo buscar 

a visibilidade, promover e legitimar 

a presença fermina na arte da com-

posição musical. 

O festival acontece entre os dias 29 de 

setembro a 2 de outubro  no Centro 

Cultural São Paulo.

Os showcases, palestras e oficinas no 

Centro Cultural e a programação do 

Red Bull Station têm entrada gratuita, 

porém é necessário retirar os ingressos 

com uma hora de antecedência.

EDUCAÇÃO ON LINE

A empresa especializada em educação 

online, Macat, produziu uma série de 

animações curtas sobre as principais 

teorias de grande pensadores da 

humanidade. Ao todo, são 136 vídeos 

com duração de aproximadamente 

três minutos cada e todos eles estão 

disponibilizados gratuitamente no ca-

nal da instituição no Youtube. Possuem 

temas amplos, contemplando desde 

filosofia clássica, com os pensamentos 

de Platão e Aristóteles, até a filosofia 

moderna, de Foucault e Judith Butler.

Além deles, as animações abordam 

também os principais pensamentos de 

Charles Darwin, Karl Marx e Simone de 

Beauvoir.

Os vídeos estão disponíveis apenas em 

inglês, no entanto é possível utilizar 

o serviço de legendas automáticas 

do Youtube, que pode ser ativada 

FIQUE ATENTO...
no canto inferior direito da tela de 

reprodução.

ISENÇÃO

A partir do próximo dia 4 de setem-

bro, a Universidade Estadual Paulista 

(Unesp) receberá os requerimentos 

para isenções na taxa do vestibular 

2018. Na data, também será aberto o 

período para solicitação de redução 

de 50% do valor da taxa de R$ 170.

Para pedir o benefício, os candidatos 

às 7.365 vagas disponíveis deverão 

preencher o formulário de inscrição 

até 11 de setembro. O ficheiro está dis-

ponível no site Vunesp. Em seguida, o 

concorrente deve enviar os documen-

tos por meio digital (upload), con-

forme orientações no próprio portal.

Podem pedir isenção os vestibulandos 

com renda familiar mensal igual ou 

inferior a R$ 1.405,50 por pessoa. O 

resultado da solicitação será divul-

gado em 5 de outubro, na página da 

Vunesp. Os pedidos aceitos já sig-

nificam a efetivação da inscrição do 

solicitante.

ROCK IN RIO

Uma das atrações do Rock in Rio 2017 

irá montar a maior tela de games já 

vista no mundo. Instalada no espaço 

batizado de Oi Game Arena - Arena 

Carioca 1 -, a “supertela” da GameXP 

tem 75 metros de comprimento e 20 

de altura, totalizando mais de 1.450 

metros quadrados de projeção. A tela 

já está sendo montada na Cidade do 

Rock.

Os visitantes poderão assistir disputas 

com alguns dos melhores gamers do 

Brasil, com narrações e comentários ao 

vivo, além de bandas e DJs.

Estão confirmadas as disputas dos 

games: CS:Go, Injustice 2, Clash 

Royale, Pro-Evolution Soccer 2018 e 

Just Dance. Além disso, a Disney levará 

para o palco da arena e o gramado do 

Rock in Rio uma atração especial de 

Star Wars: The last Jedi.

As atrações são gratuitas para o pú-

blico do Rock in Rio.

www.folhaopiniao.com.br
Segunda-feira, 11 de setembro 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



LINKEDIN
Em tempos de mercado de tra-

balho cada vez mais competitivo, 

destacar seu currículo no LinkedIn é 

uma ótima alternativa para se dife-

renciar e entrar no radar das grandes 

empresas.

Essa dica vale não só para quem 

está procurando uma vaga, mas tam-

bém para quem já está empregado e 

busca novas oportunidades.

Aliás, como anda o seu perfil no 

LinkedIn, que é uma vitrine para mi-

lhões de empregadores?

1 – Mantenha seu currículo sem-

pre atualizado!

Há quem se lembre de atualizar o 

currículo apenas quando busca uma 

vaga de emprego. Muitas empresas 

procuram por profissionais como 

você. Fique atento às oportunidades!

2 – Detalhe sua experiência pro-

fissional

REDE

www.folhaopiniao.com.br
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Capriche na descrição das suas 

experiências. Alguns não acreditam 

como esse item é importante. Não 

se esqueça de incluir não só as ativi-

dades e atribuições do cargo anterior, 

mas também dos projetos que par-

ticipou e dos resultados obtidos em 

cada um deles.

3 – Invista em sua rede de conta-

tos

Não deixe de investir em sua rede 

de contatos. Uma maneira de au-

mentar a quantidade de conexões 

é importar sua lista de endereços 

de e-mail, o que permite transmitir 

informações detalhadas sobre seus 

contatos. Assim, o LinkedIn sugere 

conexões que considera relevantes. 

Em momentos pontuais, busque 

fazer interações com contatos estra-

tégicos. 

4 – Use a função “recomendações 

FABIANA GRIECO
de competências”

Fique atento às “recomendações 

de competências”. Recebê-las de ou-

tros profissionais da rede agrega mui-

to ao seu currículo. Verifique se nas 

configurações está liberada a opção 

“Eu gostaria de receber recomenda-

ções de competências”. É possível, 

inclusive, solicitá-las no perfil de um 

determinado usuário.

5 – Promova interações

Além de exibir currículos, o Linke-

dIn também é uma rede social de 

conteúdo. Aproveite a oportunidade 

não só de curtir e compartilhar ar-

tigos relevantes, mas também pro-

duzir conteúdo e gerar interesse de 

quem acessa seu perfil. Não esqueça: 

interação é a palavra-chave em qual-

quer rede social.

Resumindo: o LinkedIn é um 

ambiente que favorece o relaciona-

mento com diferentes pessoas (con-

hecidas e desconhecidas), conforme 

o interesse de crescimento profis-

sional de cada um.Cuidado: a busca 

desesperada para destacar o seu per-

fil pode afetar negativamente a sua 

imagem.

Parece óbvio, mas é sempre im-

portante lembrar: um bom currículo 

é aquele que realmente trata das 

conquistas profissionais – verdade 

acima de tudo; e qualquer rede social 

tem condições de gerar vínculo entre 

os participantes – invista nos relacio-

namentos.



BEATRIZ CAMPOS
Os defensores é uma série 

americana criada para Netflix por 

Douglas Petrie e Marco Ramirez, 

baseada na equipe homônima 

da Marvel Comics. Ela está situa-

da no Universo Cinematográ-

fico Marvel, compartilhando a 

continuidade com os filmes da 

franquia e é a conclusão de uma 

série de shows feitas pela Marvel 

e Netflix. 

“O roteiro é complexo, pois 

cada personagem tem sua 

história e isso contribui muito 

no roteiro, porém o roteirista 

SÉRIE

conseguiu manter as caracte-

rísticas de cada personagem. O 

cenário se faz na cidade de Nova 

York, ou seja, é uma típica série 

americana, onde Nova York se 

torna o centro do mundo. Os 

atores foram bem selecionados 

e conseguem trazer essência 

ao personagem” explica o estu-

dante Rodrigo Santos.

A minissérie é produzida pela 

Marvel Television em parceria 

com a ABC Studios, com Ramirez 

servindo como showrunner.

Os Defensores, que traz 
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DEFENSORES
crossover de Demolidor, Jes-

sica Jones, Luke Cage e Punho 

de Ferro, pode se tornar o maior 

sucesso da história da Netflix.

Segundo informações do 

Jumpshot, a série tem o poten-

cial de superar Demolidor (2ª 

temporada) pelo maior número 

de exibições nos primeiros 30 

dias.

No total, são oito episódios 

de 50 minutos cada nesta pri-

meira temporada. A série estre-

ou na Netflix no dia 18 de agosto 

deste ano.



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

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

 

 

 

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

 
Inscreva-se

 
 
 

     

 

APRENDIZADO E CONHECIMENTO PARA SEMPRE.
 

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

 
 (11) 3475-2200

 Rua Scipião 67 - Lapa

  

     
 
 Senac nas redes:      

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

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

RAISA SCANDOVIERI
No dicionário regional, a palavra conchambrança signifi-

ca acordo, conchavo. No enredo da premiada montagem da 

Cia OmondÉ, As Conchambranças de Quaderna, Dom Pedro 

Diniz Quaderna (vivido por Leonardo Brício) narra a história 

de duas conchambranças, bem ao gosto do escritor Ariano 

Suassuna, que completaria 90 anos em 2017.

À medida que o astuto e sedutor sertanejo Quaderna 

tenta tirar vantagem dos outros enquanto conta seus cau-

sos, o espectador se diverte com as histórias do noivo que, 

no dia do matrimônio, decide se casar com sua prometida 

noiva e também com a irmã dela, noiva de outro; e com o 

conto de uma esposa traída, que faz um pacto com o Diabo 

para que ele leve seu marido e a amante para o inferno.

Cheia de regionalismos e inspirações circenses tanto no 

texto quanto no cenário, peça musicada chamou a atenção 

do público e crítica em 2010 ao acumular indicações a prê-

mios como Shell e Qualidade Brasil. A peça também recebeu 

os prêmios Shell de Melhor Direção Musical; Prêmio da As-

TEATRO

sociação dos Produtores de Teatro do Rio (APTR) de Melhor 

Atriz Coadjuvante para Dani Barros e Prêmios Contigo! de 

Melhor Espetáculo de Comédia e Melhor Direção.

Serviço:

Espetáculo As Conchambranças de Quaderna

Apresentações: 13 de setembro; 4 e 11 de outubro; 1º, 8 e 

15 de novembro (quartas-feiras)

Local: Teatro do Sesi-SP (Avenida Paulista,1313 – em fr-

ente à estação Trianon-Masp do Metrô)

Horário: 20h

Duração: 90 min.

Capacidade: 456 lugares

Classificação indicativa: 12 anos

Gênero: Comédia – Adulto

Grátis. Ingressos podem ser reservados pelo site www.

centroculturalfiesp.com.br ou retirados no dia do espetáculo, 

a partir das 13h, diretamente na bilheteria do teatro.

ARIANO 
SUASSUNA 



12

www.folhaopiniao.com.br
Segunda-feira, 11 de setembro de 2017

- VARIEDADE
- PRODUTOS DE 
QUALIDADE
- PREÇO JUSTO
- DIVERSÃO
- SEGURANÇA
- E MUITO MAIS



13
www.folhaopiniao.com.br
Segunda-feira, 11 de setembro de 2017

FEIRA 
NOTURNA 
DE MAIRIPORÃ

TODAS AS 
QUINTAS-FEIRAS, 
DAS 17H ÀS 22H30

TRAGA SUA FAMÍLIA



MINESTRONE
Ingredientes:

½ embalagem de macarrão caramujinho

3 dentes de alho, picados

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

2 colheres (sopa) de azeite

1 colher (sopa) de manteiga ou margarina

2 batatas grandes, em cubinhos

2 ½ xícaras (chá) de repolho, picado fino

1 abobrinha grande, em cubinhos

1 cenoura média, em cubinhos

1 xícara (chá) de vagem, em cubinhos

1/2 de xícara (chá) de talos de salsão, 

picado fino

Sal 

Preparo:

em uma tigela, junte o alho, o queijo parmesão, o azeite, a man-

teiga ou margarina. Tempere com sal, amasse bem até formar 

uma pasta e reserve. Em uma panela, coloque 2 ½ litros de água 

e deixe ferver. Acrescente a batata e deixe cozinhar por dez 

minutos. 

Junte o repolho, a abobrinha, a cenoura, a vagem, o salsão e a 

massa, tempere com sal e cozinhe por cerca de seis minutos ou 

até que a massa e os legumes fiquem al dente, ou seja, macios, 

porém resistente à mordida. Junte a pasta de alho, misture bem 

e cozinhe por mais cinco minutos. Sirva a seguir. 

Dica:

a pasta de alho já tem sal, então tempere a massa e os legumes 

com menos sal, evitando deixar sua sopa muito salgada. 

FEIRA NOTURNA DE MAIRIPORÃ: 
TODAS AS QUINTAS, DAS 17H ÀS 22H30
NO ESPAÇO DE EVENTOS PAULO AMAURI SERRALVO, PARQUE LINEAR
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FILÉ AO MOLHO 
DE MOSTARDA

INGREDIENTES

1 filé-mignon inteiro

Ervas frescas (manjericão, hortelã, chimichurri, etc)

4 dentes de alho

1 cebola grande

2 colheres (sopa) de mostarda em grãos (à moda antiga)

3 colheres (sopa) de mostarda comum

Sal a gosto

Azeite de oliva

1 cálice de vinho branco

Batata recheada com bacon e queijo cheddar

3 batatas grandes

5 colheres (sopa) de requeijão cremoso tipo cheddar

6 fatias de queijo cheddar

1 caixinha de creme de leite

100 g de bacon picado e frito

PREPARO

Bata no liquidificador as ervas com o azeite, o vinho, o sal e 

a cebola. Reserve. Passe as mostardas no filé. Aqueça a frigideira 

com o azeite. Sele o filé em uma frigideira por aproximadamente 

15 minutos. Adicione a marinada na frigideira. Em uma assadei-

ra, fatie o filé e cubra com o molho. Leve ao forno médio por 

cerca de 20 minutos.

Batata 

Cozinhe a batata até ficar macia. Corte cada batata ao meio. 

Retire o excesso do miolo. Bata esse miolo da batata na bate-

deira. Acrescente o cheddar e o creme de leite. Encha a batata 

com esse purê. Salpique o bacon e coloque lasquinhas de queijo 

cheddar. Leve ao forno para gratinar por 30 minutos.
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CAPA

FESTIVAL 
SONORA

Com mulheres a frente durante toda 

etapa de produção, o Festival Sonora 

São Paulo chega à segunda edição a 

partir do dia 29.

Em sua programação estão previs-

tos palestras, oficinas e shows, com 

nomes como: As Bahias e a Cozinha Mi-

neira, Tiê, Liniker, entre outros. 

O projeto foi criado no ano pas-

sado e teve seu inicio via internet, 

motivando compositores de diversas 

localidades do Brasil a se juntarem na 

organização do evento. Tem por obje-

tivo buscar a visibilidade, promover e 

legitimar a presença fermina na arte da 

composição musical. 

O festival acontece entre os dias 29 

de setembro a 2 de outubro  no Centro 

Cultural São Paulo.

Os showcases, palestras e oficinas 

no Centro Cultural e a programação do 

Red Bull Station têm entrada gratuita, 

porém é necessário retirar os ingressos 

com uma hora de antecedência.

Confira os destaques da programa-

ção.

SEXTA, 29/9

Red Bull Station

20h: Abertura com Roberta Marti-

nelli, Papisa e Ana Larousse (show e 

bate-papo)

22h: Discotecagem com a produ-

tora Bad Sista

SÁBADO, DIA 30/9

Red Bull Station

11h: worskshop de gravação com 

Alejandra Luciani

Centro Cultural São Paulo

14h: Debate sobre o mercado da 

música para mulheres instrumentis-

tas. Com Roberta Youssef, Anna Trea, 

Larrisa Conforto e Patricia Ribeiro.

15h10: Tiê entrevista Raquel Virgí-

nia e Assucena Assucena, d’As Bahias 

e a Cozinha Mineira, sobre gestão de 

carreira.

16h15: Bate-papo com a temática 

“Música Além do Gênero”, com Aretha 

Sadick, Karina Buhr, Marcelle Barreto, 

Triz, Divina Raio Laser e Gui Sales

17h30: Show de Alzira E. e Alice 

Ruiz.

19h: Show de Karina Buhr.

Haverá showcases (na saída da es-

tação de metrô Vergueiro) das 14h às 

17h com Aline Machado, Yasmin Oli, 

Marujos, Issa Paz, As Despejadas, Six-

kicks.

Jazz nos Fundos

BEATRIZ CAMPOS
22h: Show de Blubell

0h: Jam das Minas

DOMINGO, 1º/10

Centro Cultural São Paulo

14h: Debate “Onde estão as produ-

toras musicais” com Claudia Assef, Je-

sus Sanches Bad Sista e Gabi Lima.

14h: Oficina “A lírica do rap” com 

Lurdez da luz.

17h: Show de Soledad com Mar-

celle

18h15: Show de Badi Assad com 

Liniker

Haverá showcases (na saída da es-

tação de metrô Vergueiro) das 14h às 

17h com Trouble, Bruna Prado, REsos-

tenido, Malaguetas, As Lavadeiras, 

Aghata Saan.

SEGUNDA, 2/10

Saída da estação do metrô São 

Bento

19h: Pocket show Tati Botelho

19h30 a 21h30: Batalha Dominação

21h30 a 22h: Pocket show Omnira.

Inker / divulgação

As Bahias e a Cozinha Mineira 
também integra o festival
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Nos últimos cinquenta anos, o movi-

mento feminista na América Latina con-

duziu a uma mudança cultural visível no 

trabalho, na educação, na estrutura fami-

liar, na política e no uso dos meios de co-

municação. Em particular, os movimentos 

de mulheres brasileiras, argentinas e chile-

nas, historicamente articuladas em múlti-

plas formas de associativismo, hoje são 

capazes de influenciar a implementação 

de políticas de promoção de direitos civis 

e sociais. Brasil, Argentina e Chile atraves-

saram etapas sociopolíticas paralelas – ora 

de avanço, ora de recuo – e iniciaram o sé-

culo XXI com a eleição de mulheres para 

a presidência da República. Esta coletânea 

é resultado das primeiras reflexões de 

uma pesquisa iniciada em 2012, que tem 

a participação de acadêmicas, estudantes 

de graduação e pós-graduação, militantes 

feministas e promotores de políticas públi-

cas voltadas às mulheres, com o objetivo 

de comparar os processos de transforma-

ção da condição de gênero nesses três 

países.

50 ANOS DE FEMINISMO: 

Brasil, Argentina e Chile 

Org. BLAY, Eva Alterman; AVELAR, Lúcia

Formato: 16 X 23 cm 

Nº de Páginas: 352 pp. 

Peso: 566 g

LIVRO

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

50 ANOS DE FEMINISMO
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RITA LEE
A mais recente novidade da Poly-

som é o relançamento do disco “Hoje 

é o Primeiro Dia do Resto da Sua 

Vida”, da cantora Rita Lee.

O trabalho de 1972 é o segundo 

álbum solo de uma das artistas mais 

importantes da música nacional. 

Porém, ainda que tenha sido credita-

do somente à cantora, compositora 

e instrumentista, o disco foi efetiva-

mente gravado junto da banda que 

integrava, Os Mutantes. E agora, esse 

importante registro volta às pratelei-

ras dos fanáticos por boa música, e 

em vinil de 180 gramas, pela coleção 

“Clássicos em Vinil”, da Polysom. A 

produção é do “mutante” Arnaldo 

Baptista, que assina as 10 faixas do 

disco com parceiros como seu irmão 

Sergio, Ronaldo Leme, Arnolpho Fil-

ho e a própria Rita Lee.

O álbum não deixa de conter car-

acterísticas da sonoridade psicodé-

lica dos Mutantes,

O LP já se encontra disponível para 

BEATRIZ CAMPOS
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pré venda na Bilesky Discos e sai por 

R$ 89,90.•.
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EXPOSIÇÃO

PAISAGENS E CORES
Belas paisagens e cores vivas invadiram o In-

ternacional Shopping Guarulhos. Estão expostos, 

no piso superior do empreendimento, quadros 

da artista plástica Rosangela Santos. A exposição 

comemora os 18 anos de carreira de Rosangela e 

está encantando os visitantes. Pernambucana, a 

artista se mudou para Guarulhos há quase duas 

décadas, onde instalou o ateliê Arte & Sensibi-

lidade, e se considera “guarulhense por adoção”. 

Serviço:

Exposição de Rosangela Santos no Internacional 

Shopping Guarulhos

Período em cartaz: Até 15/9

Horário: De segunda a sábado, das 10h às 22h e 

domingos, das 12h às 20h

Local: Piso superior, próximo 

às lojas Renner

Valor: Gratuito

As obras ressaltam a natureza 

brasileira e destacam paisagens 

de estados como Pernambuco, 

Minas Gerais e Maranhão. A ex-

posição fica no Internacional 

Shopping Guarulhos até o dia 15 

de setembro e é aberta aos visi-

tantes do shopping.
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ALTERNATIVO

BANDAS 
INDEPENDENTES
O Teatro Sérgio Cardoso, da Secretaria da Cultura do 

Estado, inaugura no dia 13 de setembro, quarta-feira, o 

projeto Sônico, voltado às bandas autorais independen-

tes. As primeiras atrações do projeto são Meia Noite em 

Marte e Jonnata Doll. Os shows acontecem no mezanino 

do teatro e os ingressos custam R$ 20,00.

O projeto Sônico tem como objetivo ampliar os es-

paços para artistas autorais do cenário independente 

brasileiro e incentivar sua produção. Com o fechamento 

de icônicos espaços com palcos tradicionalmente ocu-

pados por esses artistas, o Teatro Sérgio Cardoso abre 

suas portas para abrigá-los.

Às quartas, a partir de 13 do mês de setembro, o 

mezanino do teatro recebe apresentações de bandas 

de rock, indie, projetos experimentais e outras vertentes 

do cenário. Os shows acontecem às 22h. O Sônico oferece 

ainda no dia 20 de setembro mais uma dobradinha, com 

Falso Coral e André Whoong, e no dia 27 a banda psicodél 

ica Bike. O Teatro Sérgio Cardoso é administrado pela or-

ganização social de cultura APAA.

TEATRO SÉRGIO CARDOSO

Sônico com Meia Noite em Marte e Jonnata Doll

13 de setembro, quarta-feira, às 22h

Mezanino

Rua Rui Barbosa, 153, Bixiga – São Paulo

11 3882-8080

R$ 20,00

BEATRIZ CAMPOS

Nino Andrés
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LUGAR DE MULHER 
É ONDE ELA QUISER

As mulheres estão des-
bravando mais um território 
que era dominado pelos 
homens: os botecos. Além 
de conhecedoras e apre-
ciadoras de boas bebidas, 
os petiscos também atraem 
bastante a atenção delas. 
Foi-se o tempo em que os 
clientes assíduos dos bares 
eram exclusivamente do 
público masculino. Atual-
mente, é possível observar 
que elas frequentam bote-
cos tanto quanto eles.

Prova disso é a pesquisa 
realizada pela Vox Populi. 
Em 2016, o resultado da 
apuração certificou que 43% 
do público era feminino.

Os bares se tornaram para 
a mulher contemporânea 
mais uma opção para reunir 
os amigos, comemorar, co-
locar o papo em dia, beber, 
comer e se divertir. Simples-
mente porque lugar de mu-
lher é onde ela quiser.

Além de querem bebidas 
geladas, elas não abrem 

mão de uma boa comida. 
Por isso, os botecos inves-
tem cada vez mais em boas 
porções. 

RUA JOÃO JORGE, 22, 
VILA NOVA - MAIRIPORÃ

TEL.: (11) 94019-5034
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Cena de Cópia Fiel, com Juliette 
Binoche e William Shimell

www.folhaopiniao.com.br
Segunda-feira, 11 de setembro de 2017

MULHERES FREQUENTAM BOTECOS TANTO QUANTO HOMENS, DIZ PESQUISA
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“DOE BRINQUEDOS, 
GANHE SORRISOS”

Fazer uma criança feliz é o objetivo da campanha “Doe 

brinquedos, ganhe sorrisos”, realizada pelo Fundo Social de 

Solidariedade de Atibaia. Com andamento até outubro, a ação 

conta com mais de 40 pontos de arrecadação distribuídos 

pela cidade. São escolas municipais, instituições de ensino, su-

permercados, estabelecimentos comerciais, prédios públicos, 

igrejas, entre outros locais que contém a caixa com o logo da 

campanha.

Toda a população está convidada a participar arrecadando 

brinquedos novos ou em bom estado para doação a crianças 

em situação de vulnerabilidade e em acolhimento institucional 

(abrigos). Durante a semana das crianças, o Fundo Social en-

tregará os brinquedos para entidades e abrigos e, no dia 12 de 

outubro, “Dia das Crianças”, promoverá a “Ação Cidadania Kids”, 

com oferta de serviços voltados para crianças e adolescentes, 

como oficinas educativas, teatro, música, atividades lúdicas e 

doação de brinquedos.

Quem tiver interesse em doar brinquedos basta passar em um 

dos pontos de arrecadação ou entrar em contato com o Fundo 

Social pelo telefone (11) 4412-8220 ou pelo e-mail fundosocial@

atibaia.sp.gov.br

Confira algpontosns de arrecadação 

Colégio São Paulo – Av. Horácio Neto, 561 – Jardim Samam-

baia

Supermercado Nagumo Estância – Al. Lucas Nogueira Garcêz, 

2827 – Vila Giglio

Feira Livre – Sábado, Alvinópolis  –  Quarta, Centro de Con-

venções

Academia da Saúde – Rua da Liberdade, 375 – Jardim Cere-

jeiras

Centro de Convivência da Terceira Idade Alvinópolis – Praça 

Santo Antônio, 79 – Alvinópolis

Escola Estrelas Guia – Rua Fernando Pessoa, 452 – Vila Giglio

Associação Comercial ACIA – Rua José Pires, 239 – Centro

www.folhaopiniao.com.br
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MOSTRA 
DE ARTES

A Mostra de Artes das Escolas 

Municipais acontece pela quarta 

vez em Atibaia com o objetivo de 

incentivar a produção e apreciação 

de conteúdos artísticos por meio do 

desenvolvimento do raciocínio e da 

afetividade. A partir desta segunda-

feira (11) as obras desenvolvidas por 

alunos do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental de Atibaia serão ex-

postas no Centro de Convenções e 

Eventos “Victor Brecheret”. A mostra 

segue até o domingo (17).

A IV Mostra de Artes das Escolas 

REGIÃO

Municipais tem apresentações de 

dança contemporânea e hip-hop do 

Espaço Crescer; apresentação do gru-

po de maracatu Malungos da Baque; 

e vídeo das aulas de Arte da rede 

municipal de ensino de Atibaia para 

educadores e alunos. Entre os dias 

www.folhaopiniao.com.br
Segunda-feira, 11 de setembro de 2017
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11 e 14, os alunos de 20 escolas real-

izarão apresentações culturais como 

congadinha, violão, dança, capoeira, 

teatro e coral.

A exposição reúne desenhos, 

pinturas, esculturas, colagens, bor-

dados, produções com materiais 

recicláveis, mosaicos, instalações, 

produções com tecidos e linhas, en-

tre outras técnicas mistas de, aproxi-

madamente, 7 mil alunos.

As produções foram realizadas 

durante as aulas de Arte nas esco-

las de Ensino Fundamental que tem 

uma técnica de ensino chamada de 

Abordagem Triangular. Durante as 

aulas, os professores trabalham a lei-

tura de obras de arte, a reflexão e a 

produção artística.

O tema deste ano – “Aquilo que 

nos une” – foi escolhido para pro-

vocar uma reflexão sobre os senti-

mentos, objetivos, ideias, crenças, 

condições, entre outros assuntos 

que unem todas as pessoas.

Segundo a secretaria, a proposta 

da IV Mostra de Arte das Escolas Mu-

nicipais é reunir uma grande diver-

sidade de produções e linguagens 

de arte e integrar a comunidade 

estudantil do município. Nesta ex-

posição, as crianças são os artistas e 

o público e participam do processo 

artístico como expressão e como 

cultura.

Serviço:

IV Mostra de Arte das Escolas Mu-

nicipais

De 11 a 17 de setembro

Das 9h às 16h

Centro de Convenções e Eventos 

“Victor Brecheret” (Al. Lucas Noguei-

ra Garcez, nº 511, Parque das Águas)

Entrada Gratuita



REGIÃO

Realizado pela Federação Nacional de Apoio aos Estu-

dantes Brasileiros (Feneb), a Techgame é considerado o 

maior evento de tecnologia, games e negócios de Guarul-

hos (SP). Com o apoio da Prefeitura de Guarulhos, o even-

to traz para a cidade o que há de mais novo no mundo 

tecnológico. O encontro ocorrerá no período de 14 a 17 

de setembro, no Adamastor Centro (avenida Monteiro Lo-

bato, 734 – Macedo). Mais de 35 mil pessoas deverão par-

ticipar, entre estudantes, empresários, público em geral e 

jornalistas.

Na área de tecnologia, o público poderá desfrutar de 

diversas atrações: batalhas de robôs, impressões 3D, ofi-

cinas, palestras, entre outras. Para quem deseja se divertir 

com games, o evento terá um salão de jogos com vídeos 

games, fliperamas, cinemas e mais robótica. Para quem 

busca um bom desafio poderá participar dos campeona-

tos de League of Legends, Counter Strike, Global Offen-

sive, Magic The Gathering e o concurso de Cosplay.

A Techgame ainda traz para a cidade seis youtubers já 

confirmados: Afrein, Rayane Costa, Kaykeflex. Stux, Gode-

not e Vilhena. Um dos destaques do evento fica por conta 

da Arena de Airsoft, que promete surpreender ao público. 

Os empreendedores da cidade também poderão escla-

recer dúvidas e ter suporte para o seu negócio com o at-

endimento do Sebrae-SP.

A entrada do evento será um quilo de alimento não 

perecível, que será destinado a entidades filantrópicas da 

cidade. Para participar é necessário obter gratuitamente o 

voucher, disponibilizado gratuitamente no site do evento: 

www.guarulhostechgame.com.br

Serviço

Techgame Guarulhos 2017

Quando: 14 a 17 de setembro

Local: avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo

Ingresso: um quilo de alimento não perecível

Informações e programação: www.guarulhostech-

game.com.br

www.folhaopiniao.com.br
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TECNOLOGIA

divulgação



TURISMO

UNIQUE
Aconteceu na noite do dia 5 de setembro, em São 

Paulo, a primeira premiação das Melhores Empresas em 

Satisfação do cliente (Mesc), em um evento que reuniu os 

segmentos de toda a cadeia de serviços e da indústria, in-

cluindo viagens.

Em uma métrica baseada na pesquisa remunerada de 

clientes e na prática do cliente oculto – um especialista 

testa o produto de alguma companhia sem se identificar, 

o Instituto Mesc reuniu mais de 500 mil opiniões coleta-

das entre março de 2016 e março de 2017. Embora seja 

uma ação nova, a organização já existe há mais de 15 anos 

e viu no maior engajamento do consumidor a possibili-

dade de reconhecer o serviço de tais empresas.

O pentagrama de satisfação do cliente, como a própria 

instituição define, tem os seguintes pilares: atendimento, 

execução, depoimentos, práticas e valor.

Das 24 categorias elencadas, três têm relação direta 

com o Turismo: companhia aérea, hotéis e locadora de 

carros. De acordo com os votantes, a Latam Airlines é a 

melhor transportadora do Brasil, à frente do atendimento 

da Emirates (2º), Qatar (3º) e Avianca (5º), que também 

foram premiadas. Ao todo, os participantes mencionaram 

53 companhias do segmento, entre nacionais e interna-

cionais. 

Já no serviço de hospedagem, o Mercure São Paulo 

Times Square Hotel, uma das dezenas de marcas da Accor 

Hotels, desbancou mais de 1,5 mil concorrentes e foi eleito 

o melhor hotel do Brasil. Atrás deles estão propriedades 

como Unique Garden (2º) e Nacional Inn São Paulo (9º).

Por fim, a locação de carros, que tem um mercado 

enxuto como o da aviação comercial, teve na Unidas a 

grande vencedora, desbancando sua rival Localiza Hertz, 

que apareceu na segunda posição. Mais três empresas do 

setor foram laureadas.

BEATRIZ CAMPOS
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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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DAVID LYNCH: 
A VIDA DE UM ARTISTA

Alerta inicial aos fãs de David Lynch: 

para quem espera ver uma descrição de-

talhada sobre o processo de criação de 

filmes famosos como Cidade dos Sonhos 

ou Veludo Azul, pode esquecer. Este doc-

umentário se dedica quase inteiramente 

à infância do cineasta e a sua carreira 

como pintor, deixando as aspirações 

cinematográficas e a consagração inter-

nacional em segundo plano. Eraserhead 

chega a ser citado; os demais filmes se-

quer aparecem.

Os diretores Jon Nguyen, Rick Barnes 

e Olivia Neergaard-Holm convidam o 

biografado a se trancar num estúdio e 

contar a história de sua vida. Nesta en-

trevista única, ele dispõe de liberdade 

para falar o que quiser, pulando trechos 

que não interessem e privilegiando 

episódios que considere importantes. 

Lynch efetua grandes saltos temporais, 

mas consagra tempo particular aos 

pesadelos e episódios sombrios, entre 

a realidade e ficção, que permeiam o 

imaginário de suas obras. Os traumas de 

infância e os encontros com outros artis-

tas são destacados em tom felizmente 

pouco elogioso, aberto à autocrítica.

 Embora o material sonoro seja bas-

tante interessante, o trio de criadores 

não encontra imagens à altura. Nen-

huma escolha estética, seja com ima-

gens de Lynch pintando, fotografias de 

arquivo ou quadros do artista, se eleva 

ao nível das descrições efetuadas pelo 

biografado. De modo geral, David Lynch: 

A Vida de um Artista funciona melhor em 

sua vertente sonora do que no agencia-

mento audiovisual essencialmente cin-

ematográfico. As cenas captadas pelos 

diretores são elegantes, bem filmadas, 

ao passo que a tentativa de assimilar 

episódios na juventude do pintor ao 

conteúdo de suas obras parece simples, 

porém eficaz. No entanto, o projeto sofre 

do mesmo mal do recente De Palma: a 

ausência cruel de um ponto de vista.

Os diretores deixam que Lynch con-

trole não apenas sua história, mas o 

documentário como um todo. Ele diz o 

que quer, oculta fatos importantes, inter-

rompe passagens delicadas, sem que o 

CARTAZ

filme busque preencher essas lacunas. 

Nguyen, Barnes e Neergaard-Holm ado-

tam uma postura passiva demais neste 

discurso e estética sem fricções, incapaz 

de trazer alguma ideia independente, 

autoral, divergente daquelas de Lynch. 

O trio se torna refém do biografado, por 

não ter uma noção precisa de onde pre-

tende chegar com o projeto. Talvez por 

isso a conclusão seja abrupta, como se o 

projeto terminasse por falta de som, por 

falta de Lynch, e por falta de ideias – uma 

conclusão por esgotamento.

 David Lynch: A Vida de um Artista 

pode agradar aos fãs do cineasta/pin-

tor pela curiosidade biográfica e àqueles 

afeitos a uma visão determinista da arte 

(“o artista cria assim porque passou por 

tal experiência de vida”, “toda obra é um 

reflexo exato de sua personalidade”). 

Como forma de cinema autônomo, 

como reflexão sobre David Lynch ou 

como articulação entre a vivência espe-

cífica de Lynch e o cenário artístico de 

modo geral, o documentário revela-se 

pouco satisfatório.

BRUNO CARMELO

potemkine films

Reserva Cultural
Avenida Paulista, 900 - Térreo Baixo 
Metrô Brigadeiro ou Trianon Masp
11 3287-3529
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RÁ-TIM-BUM
Quem ainda não viu ou deseja rever 

a exposição Rá-Tim-Bum, o Castelo tem 

agora até 30 de setembro para conferir 

a mostra que é um grande sucesso de 

público. 

Em cartaz no Memorial da América 

Latina, após temporada no Museu da 

Imagem e do Som (MIS), ambos equipa-

mentos do Governo do Estado de São 

Paulo, a exposição é uma experiência 

fascinante pelo universo do seriado Cas-

telo Rá-Tim-Bum. Os visitantes podem 

conhecer o castelo que tem a fachada 

em tamanho real, com 15 metros de al-

tura. 

Além disso, adultos e crianças se di-

vertem ao ver de perto os personagens 

e os objetos cenográficos do Castelo, 

em uma experiência interativa e senso-

rial. Foram reproduzidos cenários do 

programa como, por exemplo, a entrada 

com o porteiro de lata, a biblioteca, a 

cozinha cheia de gavetas, o saguão da 

árvore da Celeste, o quarto do Nino com 

EXPOSIÇÃO

a parede giratória e o quarto da bruxa 

Morgana. 

Memorial da América Latina

Av. Auro Soares de Moura Andrade, 

664 - Barra Funda

Tel.: 11 3823-4799

Terça à sexta-feira, 09h às 21h

Sábado, domingo, 09h às 22h

R$ 20 (R$ 10 meia)

Ingressos online em http://www.

ratimbumocastelo.com.br/home

BEATRIZ CAMPOS

potemkine films

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



INTERVENÇÕES 
MULTIDISCIPLINARES 
NO ENVELHECIMENTO 
ALTAMENTE ATIVO

Custa crer que, na atual conjun-

tura econômica brasileira, possa ser 

realizado um evento do porte do Pri-

meiro Simpósio de Envelhecimento 

e Longevidade contando com in-

signes conferencistas da área médi-

ca, de profissionais da saúde, e cat-

edráticos da medicina, explanando 

seus conhecimentos à uma platéia 

de nível cultural que lotou o moder-

no auditório do Centro de Conven-

ções e Eventos Victor Brecheret na 

cidade de Atibaia.

Abertura ocorreu às 8h30 com a 

palestra da Dra. Marilia Louvisan - 

Médica, Doutora em saúde Pública, 

formada na USP, presidente da As-

sociação Paulista de Saúde Pública 

- que iniciou sua palestra esclarecen-

do o público da atual política sobre 

o envelhecimento da saúde, da ali-

mentação e da medicação do idoso 

no Brasil. Segundo a palestrante 

muito já tem sido concretizado na 

revolução da longevidade. Cada vez 

mais pessoas se reúnem em Centros 

de Convivência para desfrutarem 

bem de cada minuto de sua existên-

cia. Seus propósitos é chegarem aos 

90 anos com alma jovem.

Através de múltiplas atividades, 

ocorre a inclusão do idoso na socie-

dade. Está previsto que a população 

de idosos em nosso país no ano de 

2050 atingirá 14 milhões de pessoas. 

Ao término de sua palestra a Dra. 

Marilia Louvisan foi longamente 

aplaudida.

Seguiu o Simpósio com a pal-

estra do Dr. Eli Cristiano Menezes - 

farmacêutico Bioquímico, Docente 

da USP, Diretor Regional da Sec-

cional de Bragança Paulista - com o 

tema: “Cuidados Farmacêuticos na 

Saúde do Idoso”. Falou da qualidade 

de vida quando está prescinde de 

medicação, porque esta é próxima 

do veneno. Remédios provocam 

mudanças no organismo, alterações 

na visão, na locomoção, e na postura 

corporal. Disse mais que o farmacêu-

tico é praticamente o cuidador do 

idoso, tira sua pressão arterial, en-

sina a trocar de medicamentos, 

descartar um por outro, tomar na 

hora certa a quantidade receitada, 

o período recomendado, o risco in-

evitável, e seus malévolos efeitos 

colaterais. São eles os “Age Friends” 

dos idosos.

Deolinda Fabietti (Arteterapeuta), 

abordou o tema: “Arteterapia e En-

velhecimento”. Contou que a rigidez 

do idoso pode ser amenizada com 

a pintura, modelagem, música, de-

senhos, tecelagem para facilitar a 

resolução de conflitos interiores na 

terceira idade de forma espontânea. 

Terminou sua peroração com a frase 

de um idoso: “Deixem-me envelhec-

er sem aventuras perniciosas, que 

não valem a pena”.

Um dos palestrantes que desper-

tou grande interesse da platéia foi o 

Dr. Julio Cesar Moriguti (Diretor de 

Atividades Acadêmicas e de Pesqui-

sa nas áreas Clínicas do Hospital Es-

tadual de Ribeirão Preto), que de ini-

cio inquiriu os ouvintes ser possível 

diagnosticar a Doença de Alzheimer 

com vinte anos de antecedência. Se-

gundo ele, não há previsão na cura 

dessa terrível doença, embora haja 

pesquisas continuas nesse campo 

médico, há 17 anos não surge um 

medicamento pra atenuar o sofri-

mento humano. O Primeiro Simpósio 

foi um total sucesso, por força da efi-

ciente coordenação, tendo à frente o 

Dr. Marcos Moura, renomado Fisiolo-

gista, diretor do Programa Atibaia 

Ativa e Programa Raimunda Moura 

para Parkinsonianos, fazendo parte 

da equipe Lia Innocenti.

 

Serviço:

Coordenaria Especial do Idoso.

Praça Santo Antonio, 79

Alvinópolis - Atibaia

Tel. 11 4402-2142

E-mail: mamoura@atibaia.sp.gov.

br   
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OFICINAS 
CULTURAIS

INCENTIVO

A Poiesis e a Secretaria da Cul-

tura do Estado estão com inscrições 

abertas para as prefeituras munici-

pais que ainda não demonstraram 

interesse em receber atividades de 

formação cultural em 2017. Os di-

rigentes de cultura dos municípios 

interessados devem apresentar suas 

propostas por meio do formulário 

“Chamamento Oficinas Culturais”, 

disponível até 15 de setembro no 

link https://goo.gl/forms/iMCst-

K0OBNXKfdh62. O cadastramento 

é destinado a cidades interessadas 

em atividades culturais que serão 

realizadas no interior, litoral e região 

metropolitana de São Paulo.

Entre as atividades previstas es-

tão oficinas, cursos e workshops, 

com duração entre oito e trinta e 

seis horas, nas diferentes áreas e 

linguagens artísticas: artes visuais, 

audiovisual (cinema e vídeo), circo, 

comunicação e novas mídias, cul-

tura tradicional, cultura urbana 

(grafite, hip-hop, muralismo entre 

outros), dança, desenho, fotografia, 

gestão cultural, gravura, história em 

quadrinhos, literatura, moda, músi-

ca, ópera, patrimônio, performance 

e teatro. As atividades são para adul-

tos e jovens a partir dos 16 anos.

Os municípios contemplados as-

sinarão um Termo de Parceria com 

a Poiesis e deverão cumprir contra-

partidas, tais como disposição de 

espaço adequado e equipamentos, 

indicação de responsável técnico 

pelo programa no município, rece-

bimento de inscrições, acompan-

hamento da execução da atividade, 

elaboração de relatórios, divulgação, 

entre outras. Todas as contraparti-

das estão disponíveis na íntegra no 

próprio formulário de inscrição.

O primeiro chamamento foi real-

izado entre fevereiro e março. Foram 

163 municípios inscritos, contemp-

lando todas as regiões do interior, 

litoral e região metropolitana de São 

Paulo. As atividades mais solicitadas 

foram em gestão cultural e nas lin-

guagens teatro, dança, audiovisual e 

música. Entre maio e início de agos-

to, mais de 100 profissionais foram 

contratados para realizar 180 ativi-

dades em 70 cidades pelo Programa.

 SOBRE A POIESIS

A instituição, que tem por objeti-

vo o desenvolvimento sociocultural 

e educacional, com ênfase na preser-

vação e difusão da língua portugue-

sa, desenvolve e gere programas e 

projetos, pesquisas e espaços cult-

urais, museológicos e educacionais 

voltados para o complemento da 

formação de estudantes e público 

em geral. A POIESIS trabalha com o 

propósito de propiciar espaços de 

acesso democrático ao conhecimen-

to, de estímulo à criação artística e 

intelectual e de difusão da língua e 

da literatura. 

Serviço

Inscrições para o programa de 

atividades culturais nos municípios 

do interior e litoral

Até 15/9 - https://goo.gl/forms/

iMCstK0OBNXKfdh62

BEATRIZ CAMPOS
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