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REPLIKA

O Trocar de endereço de email pode ser 

uma dor de cabeça para muitos. Será 

preciso começar do zero sem mensagens 

antigas, agenda de contatos, eventos, 

entre outras informações.

Mas se você aplicar alguns truques nessa 

sua rotina de transição, a mudança não 

vai ser tão drástica.

1- Não pare de usar o seu antigo email de 

uma vez só

Mantenha as duas contas por algum 

tempo para observar o que pode ser man-

tido, quais as inscrições deseja manter e, 

ainda, transferir conversas importantes 

para o novo.

2- Avise os seus contatos

Crie um email personalizado para avisar 

os seus contatos mais importantes da 

mudança. Não se esqueça de enviar com 

cópia oculta para evitar que todos os con-

tatos se incomodem com o recebimento 

de possíveis respostas.

3- Encaminhamento e respostas au-

tomáticas

Você também pode criar um redirecio-

namento do email que chega na sua 

caixa antiga para a mais nova, além de 

personalizar uma resposta automática 

informando sobre a mudança.

4- Altere as suas contas de usuários de 

sites e inscrições

Acesse as configurações de suas redes 

sociais e de programas que exigem um 

cadastro, e faça as alterações de email. No 

caso de newsletters, entre no site principal 

para registrar o seu novo endereço.

5- Programas de gerenciamento

É possível recorrer à programas e exten-

sões para ajudar a fazer o gerenciamento 

de suas contas. O próprio Outlook, da 

Microsoft, permite que o usuário gerencie 

mais de uma conta.

Se a presença de ao menos um computador é uma realidade 

para a quase totalidade de escolas urbanas no País, ainda so-

bram desafios quando se pensa o uso qualificado dessas tecno-

logias pela educação.

Dados da Pesquisa TIC Educação 2016 divulgados nesta se-

mana mostram que a velocidade da conexão é um deles. 45% 

das escolas públicas ainda não ultrapassaram 4Mbps de veloci-

dade de conexão à Internet, e 33% delas possuem velocidades 

de até 2Mbps.

Outro ponto que chama atenção na pesquisa são os locais em 

que a internet se encontra disponível nas escolas. Tanto na es-

fera pública como na privada, ainda é maior a predominância do 

acesso nas salas de coordenadores pedagógicos ou diretores ou 

nas salas dos professores ou de reunião, o que pode inviabilizar 

a criação de práticas pedagógicas em diálogo com a tecnologia.

O uso das redes WiFi poderia suprir esta questão, já que os 

celulares vêm sendo amplamente utilizados por professores e 

alunos como ferramenta de acesso a internet – segundo a pes-

quisa, 49% dos professores usuários de Internet declararam uti-

lizar o celular em atividades com os alunos, um crescimento de 

10 pontos percentuais em relação ao ano anterior (39%).

O ponto é que as escolas ainda restringem o acesso aos estu-

dantes, enquanto 92% das escolas possuíam rede WiFi, 61% dos 

diretores afirmaram que o uso dessa conexão não é permitido 

aos alunos, o que explica o baixo uso do equipamento nas uni-

dades escolares.

Para Daniela Costa, coordenadora da pesquisa, a tecnologia 

em si não muda a escola e sim o seu uso. “A escola precisa se 

adaptar à cultura digital, o que passa por repensar sua organiza-

ção, currículo, toda a sua cultura”, comenta.

Ela ainda entende que a conectividade pode não só apri-

morar o trabalho do professor, como apoiar a autonomia dos 

estudantes e lançar as escolas a repensarem suas dinâmicas 

para além de seus muros, integrando as disciplinas aos conheci-

mentos que permeiam a vida da comunidade.

NOTAS

EDUCAÇÃO E 
TECNOLOGIA

CITAÇÃO

“Crie seu próprio estilo visual... dei-
xe-o ser único para você e, contudo, 
identificável para os outros. ” 
Orson Welles

ANA LUIZA BASILIO
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FUVEST

As inscrições para a Fuvest seguem 

abertas até dia 11 de setembro. A taxa 

custa R$ 170 e deverá ser paga por 

boleto bancário em bancos ou pela 

internet, até o dia 12 de setembro. 

Não haverá devolução do dinheiro 

para quem não comparecer à prova.

O manual do candidato já foi pub-

licado. Ele traz informações sobre 

data, inscrições, número de vagas e 

matrícula de todos os cursos ofereci-

dos na Universidade de São Paulo 

(USP). Neste ano, a Santa Casa não vai 

selecionar novos alunos de medicina 

pela Fuvest.

Para candidatos com deficiência, é 

preciso informar as necessidades de 

adaptação da prova no momento da 

inscrição. Até o dia 15 de setembro, a 

pessoa deve enviar a documentação 

médica que comprove e detalhe a 

questão.

A primeira fase do vestibular ocorrerá 

no dia 26 de novembro de 2017 e a 

segunda, entre os dias 7 e 9 de janeiro 

de 2018. Confira, abaixo, o calendário 

completo.

SISTEMA S

A 11ª edição do Cine SESI-SP no Mun-

do: A França e o Novo traz oito filmes 

que mudaram a história do cinema 

francês no séc. XX e propõe reflexões 

sobre técnica, temática, estilo e origi-

nalidade presentes nas composições 

francesas. O público poderá ver ou 

rever atuações marcantes de Jeanne 

Moreau, Gene Kelly, Brigitte Bardot, 

Catherine Deneuve e Jack Palance até 

30 de setembro, com entrada grátis. 

As sessões serão realizadas sempre 

aos sábados, às 15h, no Mezanino do 

Centro Cultural Fiesp.

Criado em 2013, o projeto tem como 

FIQUE ATENTO...
objetivo a formação de plateia para 

cinematografia de diversos países. 

Realizada em parcerias com em-

baixadas, consulados e organizações 

culturais internacionais, a seleção dos 

filmes vai desde os títulos clássicos 

até os contemporâneos e democra-

tiza o acesso à produção audiovisual 

reconhecida pela crítica e raramente 

difundida no circuito de exibição 

comercial.

Para saber mais sobre a programação 

acesse o site do Centro Cultural Fiesp. 

Serviço

Cine SESI-SP no Mundo: A França e 

o Novo

Local: Mezanino do Centro Cultural 

Fiesp (Av. Paulista, 1313 – em frente à 

estação Trianon-Masp do Metrô)

Capacidade: 50 lugares

Grátis. Reservas antecipadas de 

ingressos pelo site www.centrocul-

turalfiesp.com.br.

Mais informações: 3146-7439

CNH-e

Publicado nesta semana o Conselho 

Nacional de Transito, Contran, muda 

o cronograma da Carteira Nacional 

de Habilitação Eletrônica, CNH-e, 

documento que será emitido por 

meio de aplicativo no celular com 

o mesmo valor jurídico da carteira 

impressa. 

Inicialmente, uma nota publicada 

dizia que o documento digital seria 

implantado pelos Detrans a partir de 

1° de fevereiro.  A nova publicação 

exige a implantação até essa data.

Isto deixa a entender que os Detrans 

podem começar a emitir a CNH-e 

nos próximos meses, sendo que 

até 1° de fevereiro todos os órgãos 

estaduais devem estar obriga-

toriamente aptos a disponibilizar a 

carteira virtual. 

O primeiro estado a ter um projeto-

piloto será Goiás, de acordo com o 

ministério.

www.folhaopiniao.com.br
Domingo, 27 de agosto 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



DESAFIOS
O Museu de Arte Sacra de São Paulo promove um Curso Livre 

sobre o tema “Os Desafios de Adaptar uma Residência Histórica 

ao Morar Contemporâneo: casa Nadyr de Oliveira”, arq. Carlos 

Millan, sob a coordenação de Fabio Di Mauro, Mirza Pellicciotta 

e Vanessa Kraml.

OBJETIVO

Exercício de projeto em caráter de Estudo Preliminar para 

um anexo de aproximadamente 80 m2, com programa e local 

a serem definidos, no terreno da Residência histórica Nadyr de 

Oliveira/ Carlos Millan (1960/1961) para sua adequação ao morar 

contemporâneo. O curso terá como ponto de partida os dados 

de diagnóstico e os estudos de conservação realizados pelo cur-

so “Procedimentos para Salvaguarda de uma Residência Moder-

na: Casa Nadyr de Oliveira, arq. Carlos Millan” (julho/2017), que 

serão disponibilizados aos inscritos.

PROGRAMA

Os desafios de salvaguarda da Casa Nadyr de Oliveira: resul-

tados obtidos até o momento e as realizações ainda necessárias: 

Fabio Di Mauro e Vanessa Kraml (VK Arquitetura e Restauro)

Projetar na edificação histórica: Eneida de Almeida (USJT)

Exercícios de Projeto individual ou em grupos de até 3 pes-

soas: Fabio Di Mauro e Vanessa Kraml (VK Arquitetura e Restauro)

CURSO

www.folhaopiniao.com.br
Domingo, 20 de agosto de 2017 7

Apresentação e discussão dos resultados 

PÚBLICO ALVO 

O curso é voltado para estudantes e profissionais de arquite-

tura, engenharia e técnicos de edificações. Serão necessários 

conhecimentos básicos de Desenho Técnico e/ou AutoCad e dis-

por de materiais para desenho e levantamento métrico. 

Quando: dias 30/09 e 07/10 de 2017 (sábados)

Horário: 09h às 18h 

Carga horária: 16 horas

Valor: R$ 250,00 (à vista) ou R$ 300,00 (02 vezes)   

Inscrições: mfatima@museuartesacra.org.br – VAGAS LIM-

ITADAS (TURMA MÍNIMA DE 15 ALUNOS)

Informações: (11) 5627.5393 com Fátima

Local: Casa Nadyr de Oliveira 

Endereço: Rua das Açucenas, 10, Cidade Jardim. Estação da 

CPTM mais próxima: Cidade Jardim (linha 9 Esmeralda). Ponto de 

ônibus mais próximo: número 382 da av. eng. Oscar Americano 

(parque Alfredo Volpi)

Estacionamento:  nas ruas próximas – evitar estacionar na 

Rua das Açucenas.

No final do curso o aluno receberá um certificado. Frequên-

cia mínima exigida para receber o certificado: 100%

FERNANDA RAMOS

Mosteiro da Luz, localizado na Avenida Tiradentes, 676; o 
mosteiro abriga desde 1970 o Museu de Arte Sacra de São Paulo



BEATRIZ CAMPOS
Filmado na Irlanda, Vikings teve 

como inspiração as histórias en-

volvendo o célebre viking Ragnar 

Lothbrok, um dos mais conheci-

dos heróis nórdicos. A série retrata 

Ragnar como um agricultor escan-

dinavo responsável por idealizar as 

incursões pioneiras à Inglaterra, e 

eventualmente tornando-se Rei da 

Dinamarca. Ragnar tem o auxílio 

de seus companheiros guerreiros, 

o seu irmão Rollo, o seu filho Björn 

Ironside e as suas esposas, a escu-

deira Lagertha e a princesa Aslaug.

Apresentando grandes aspec-

tos históricos da Idade Média, 

mostra os costumes transmitidos 

por tradição oral, bem como os as-

pectos religiosos, principalmente 

SÉRIE

com o uso da mitologia nórdica. 

Tudo isso em contrapartida dos 

costumes e religião europeia.

Batalhas com grandes 

produções cinematográficas, 

cenários irlandeses e fotografia 

bem feitas fizeram com que a sé-

rie ganhasse vários prêmios ca-

nadenses de efeitos visuais e so-

noros.

“Vikings é uma serie que te 

prende do começo ao fim, pois 

desperta curiosidade, além de 

transmitir de uma maneira mais 

do que real a audácia dos perso-

nagens. Essa série te permite ex-

pandir a mente, principalmente 

se nos colocarmos no lugar do 

protagonista, acredito que tenha 
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VIKINGS
muito a ver com a sociedade atual, 

pois se baseia muito em alienação 

e questionamentos” conta Rodrigo 

Galrão, proprietário do Boteco do 

Buchecha.

Vikings é produzida pelo Histo-

ry Channel e possui 4 temporadas.



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

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

 

 

 

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

 
Inscreva-se

 
 
 

     

 

APRENDIZADO E CONHECIMENTO PARA SEMPRE.
 

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

 
 (11) 3475-2200

 Rua Scipião 67 - Lapa

  

     
 
 Senac nas redes:      

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

Atendimento corporativo, soluções para empresas: 0800 707 1027 ou
www.sp.senac.br/corporativo. 
 
Educação a Distância Senac: conheça a programação no site www.ead.senac.br. 
 
Bolsas de estudo e descontos para comerciários: conheça os critérios acessando
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ESPECIAL
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Sexta-feira, 19 de maio de 2017

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

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

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

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

Esperamos sua visita.

Rua Maranduba - Recanto da Caceia - Mairiporã
@refugiopasargada

Tel.: 4419-1075 Whatsapp 98116-1018
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BEATRIZ CAMPOS

ESCOLA DA CIDADE 
A Escola da Cidade – Faculdade de Arquitetura e Ur-

banismo criou o programa Portas Abertas, que contem-

pla uma série de atividades destinadas aos vestibulandos 

interessados em ingressar em um curso de Arquitetura e 

Urbanismo.

O programa tem o objetivo de propiciar aos vestibu-

landos a oportunidade de vivenciar a faculdade, experi-

mentando a sua estrutura e interagindo com professores 

e estudantes. O encontro do dia 12 de setembro é o pri-

meiro de uma série programada até o final do ano, e con-

tará com, uma apresentação da Escola da Cidade, com o 

arquiteto e coordenador Alvaro Puntoni, seguido de uma 

aula de Desenho Coletivo, com o professor e artista plásti-

co, Paulo von Poser. O acesso é gratuito e as inscrições 

devem ser realizadas pelo e-mail portasabertas@escola-

dacidade.edu.br.

Processo Seletivo

A Escola da Cidade – Faculdade de Arquitetura e Ur-

banismo está com inscrições abertas para o Curso do 

Processo Seletivo 2018. As inscrições começaram no dia 

7 de agosto e se estendem até 4 de dezembro. As provas 

acontecerão entre os dias 5 e 7 de dezembro.

O Processo Seletivo da Escola da Cidade se diferencia 

por combinar uma série de aulas, exercícios e entrevis-

tas aos interessados. A combinação tem como objetivo 

avaliar, por meio da escrita e do desenho, a capacidade 

do candidato de analisar, sintetizar e construir raciocínio, 

avaliando o potencial do futuro estudante de forma a 

despertar suas potencialidades. Os candidatos assistem a 

uma aula e, na sequência, realizam entrevista ou exercício 

sobre o tema exposto. Estes exercícios avaliam conheci-

mentos gerais e habilidades específicas.

Estão previstas quatro aulas a serem realizadas em 

três dias: (1) História, para a compreensão da história das 

cidades como caminho de entendimento das civilizações; 

(2) Arquitetura e Sociedade, que oferecerá um panorama 

sintético da arquitetura, como uma forma específica do 

conhecimento humano e sua relação com a cultura geral. 

Esta aula é seguida de entrevista com o candidato; (3) 

Representação Arquitetônica, que consiste na apresen-

EDUCAÇÃO

tação de elementos com o intuito de despertar a capaci-

dade sensível e consciente para perceber, raciocinar e atri-

buir significados às relações de determinado contexto, e 

(4) Tecnologia, que visa a apresentação das formas para a 

compreensão das estruturas arquitetô nicas.

Desde 2010, o curso adota uma matriz curricular de 

seis anos, para ampliação das disciplinas e a inclusão de 

novos conteúdos, além de intercâmbio e estágio dirigidos. 

A Escola entende que se tornou fundamental para quali-

dade de sua formação acadêmica a inclusão de novos 

conteúdos e a ampliação das disciplinas em todas as ma-

trizes de seu currículo. Este novo desenho da matriz cur-

ricular provoca também uma valorização das atividades 

de pesquisa e prática.

Para se inscrever, acesse www.escoladacidade.edu.br/

processoseletivo.

Sobre a Escola da Cidade

A Escola da Cidade – Faculdade de Arquitetura e Ur-

banismo é uma instituição de ensino superior reconheci-

da pelo MEC, que reúne um conjunto de profissionais mul-

tidisciplinares e procura formar arquitetos e urbanistas 

criativos e críticos à cidade. É um centro de estudos que 

– por meio de relações entre arquitetura, história, cultura, 

território e natureza – procura introduzir e reinterpretar as 

diferentes formas de ocupação do espaço.
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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

GOULASH
INGREDIENTES

1 kg de alcatra

1 colher de sopa de manteiga

1 cebola picada

1 colher de sopa de farinha de trigo

4 xícaras de chá de água

Sal a gosto

1 colher de chá páprica picante

1/2 kg de batatas picadas em cubos

3 cenouras picadas em rodelas ( opcional )

200 g de vagem ( opcional )

PREPARO

Corte a carne em cubos de 2 cm, deixe fritar na manteiga (no 

fogo alto), acrescente a cebola e dê uma douradinha

Coloque a farinha de trigo aos poucos mexendo bem

Junte água quente, ferva por 10 minutos, tempere com sal 

e páprica, tampe a panela e deixe cozinhar até amaciar a carne

Antes de servir junte as batatas, vagem e cenoura e deixe 

cozinhar por cerca de 20 min em fogo médio/baixo

Se gostar polvilhe com um pouco de queijo parmesão ralado
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As inscrições para o workshop de 

cinema Paixão de Memória, parte da 

mostra de cinema de mesmo nome, 

estão abertas. O curso será minis-

trado pelo renomado diretor Patri-

cio Guzmán, chileno conhecido por 

filmes como Nostalgia da Luz, O Botão 

de Pérola, Salvador Allende, A Batalha 

do Chile e ao menos uma dezena de 

outros. No curso, Guzmán vai analisar 

sua obra a partir do contexto histórico 

em que seus filmes foram produzidos 

e também a sua evolução criativa ao 

longo das últimas quatro décadas.

Nas aulas, o diretor vai dividir ex-

periência de como transformar em 

registros cinematográficos uma rev-

olução pacífica, a luta de classes, a 

vontade popular, a religiosidade, a 

micro história, o homem, a memória 

do universo, entre outros temas - que 

serão divididos em dez diferentes 

aulas, com início às 13h e término às 

16h. As aulas ocorrerão na Sala Alei-

jadinho, no Cine CAIXA Belas Artes 

- na Rua da Consolação, 2.423 - São 

Paulo/SP.

As inscrições podem ser feitas so-

mente pelo website http://paixaode-

memoria.org.br/inscricao até 11 de 

setembro. A lista com os 100 alunos 

selecionados será divulgada, também 

pelo website, em 18 de setembro. Dos 

100, 10 ganharão bolsa integral e es-

tarão isentos da taxa do workshop. 

Os demais 90 alunos deverão efetuar 

depósito (identificado com seu CPF) 

no valor de R$ 25,00 na conta corrente 

indicada no regulamento.

 

Sobre Patricio Guzmán

Um dos maiores documentaristas 

da história da América Latina, Guzmán 

tem diversos prêmios de crítica e pú-

blico em renomados festivais interna-

cionais. Seus filmes foram veiculados 

nos principais circuitos de cinema do 

mundo, tanto em mostras competi-

tivas quanto em retrospectivas. In-

equivocamente, os filmes de Guzmán 

são o espelho dos últimos 40 anos 

de história do Chile e permitem uma 

análise crítica dos principais recur-

sos narrativos de sua cinematografia 

autoral, posto que revelam seus pro-

cessos criativos e a evolução artística 

autoral cujo impacto hoje é universal.

CURSO

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

CINEMA 
ESPECIAL 
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OFICINAS CULTURAIS
A Poiesis e a Secretaria da Cultura do Estado estão 

com inscrições abertas para as prefeituras municipais 

que ainda não demonstraram interesse em receber ativi-

dades de formação cultural em 2017. Os dirigentes 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/iMCstK0OBNXKfdh62. O cadastra-

mento é destinado a cidades interessadas em atividades 

culturais que serão realizadas no interior, litoral e região 

metropolitana de São Paulo.

Entre as atividades previstas estão 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, cultura tradicional, cultura urbana (grafite, hip-

hop, muralismo entre outros), dança, desenho, fotogra-

fia, gestão cultural, gravura, história em quadrinhos, li-

teratura, moda, música, ópera, patrimônio, performance 

e teatro. As atividades são para adultos e jovens a partir 

dos 16 anos.

Os municípios contemplados assinarão um Termo de 

Parceria com a Poiesis e deverão cumprir contrapartidas, 

tais como disposição de espaço adequado e equipamen-

tos, indicação de responsável técnico pelo programa no 

município, recebimento de inscrições, acompanhamen-

to da execução da atividade, elaboração de relatórios, di-

vulgação, entre outras. Todas as contrapartidas estão dis-

poníveis na íntegra no próprio formulário de inscrição.

O primeiro chamamento foi realizado entre fevereiro 

e março. Foram 163 municípios inscritos, contemplando 

todas as regiões do interior, litoral e região metropolita-

na de São Paulo. As atividades mais solicitadas foram em 

gestão cultural e nas linguagens teatro, dança, audiovisual 

e música. Entre maio e início de agosto, mais de 100 profis-

sionais foram contratados para realizar 180 atividades em 

70 cidades pelo Programa.

 CREDENCIAMENTO PARA PROFISSIONAIS

Além das prefeituras municipais, os profissionais de cul-

tura podem se inscrever até o dia 10 de setembro por meio 

de cadastro no seguinte link: http://bit.ly/2vdyJ49. O obje-

tivo é constituir uma lista com os profissionais que possam 

desenvolver atividades formativas em cidades de todo o 

estado. As áreas contempladas pelo Programa são: artes 

visuais, audiovisual (cinema e vídeo), circo, comunicação 

e novas mídias, cultura tradicional, cultura urbana (grafite, 

hip-hop, muralismo entre outros), dança, desenho, foto-

grafia, gestão cultural, gravura, história em quadrinhos, 

literatura, moda, música, ópera, patrimônio, performance 

e teatro.

Serviço

Inscrições para o programa de atividades culturais nos 

municípios do interior e litoral

Até 15/9 - https://goo.gl/forms/iMCstK0OBNXKfdh62

Inscrições para os profissionais da cultura

Até 10/9 - http://bit.ly/2vdyJ49
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ESPORTE

JOGOS 
REGIONAIS

Descendo o portentoso Parque Estadual da Serra do 

Mar o visitante se depara com a belíssima cidade de Cara-

guatatuba ornada à sua volta com inúmeras praias de 

voluptuosas belezas naturais com areias brancas e águas 

cristalinas de um imenso mar.

Neste acolhedor ambiente foi realizado o 61° Jogos Re-

gionais.

Diversas cidades da 2° região do Estado, entre elas a ci-

dade de Franco da Rocha, competiram em diferentes mo-

dalidades. O xadrez se destacou, com uma equipe jovem 

disputando a categoria até 21 anos, formada por meninos 

e meninas de 12 a 19 anos.

Na equipe feminina, katllen, Kelly, Lourdes, Tatiana, Lu-

iza, Larissa e Daiana.

Na equipe masculina, Daniel, Aiman, Jonathan, Hector, 

Wilgner, Gabriel e Wendel.

Em ambas, os jogadores em sua maioria participaram 

pela primeira vez de uma competição oficial, conquistan-

do cada uma a quarta colocação, o que pode ser consi-

derado um bom resultado.

O treinador de xadrez, Filipe Duarte, da cidade de Fran-

co da Rocha comemora: “Estamos no início do trabalho, 

assumi o xadrez há pouco mais de um ano na cidade e a-

gora conseguimos consolidar uma ótima equipe, são ga-

rotos e garotas jovens, adquirindo experiência e começan-

do a tomar gosto pelo esporte, eles tem um grande futuro 

competitivo”

O atleta Aiman Mohamed El Zwei é o mais novo inte-

grante e apresentou alto nível de competitividade, ape-

sar da pouca idade, apenas 12 anos. No colégio Objetivo 

onde estuda recebe aulas do professor Jorge Carbones. Na 

direção dessa modalidade esportiva esteve à testa o Pro-

fessor Felipe Peretti Duarte graduado em Educação Física.

Nossa reportagem na cobertura dos Jogos Regionais se 

hospedou no Brisa Hotel situado frente à praia do Tombo 

em Caraguatatuba. Conta com uma excelente infraestru-

tura hoteleira para atendimento dos hospedes. 

No vocabulário da Gastronomia, gosto se refere às cinco 

características unidimensionais dos alimentos que a língua 

é capaz de identificar: doce, salgado, amargo, acido e uma-

mi. Sabor é a combinação de gostos e aromas que ocorre 

quando misturam ingredientes.

No café da manhã do Brisa Hotel o conceito da elabora-

ção e exposição dos inúmeros quitutes é a predominância 

das frutas frescas da estação, a tábua de frios, queijos vari-

ados, pães diversos, bolos, pães de queijos que chegam à 

mesa ainda quentinhos, geleias, compotas, mel, sucos na-

turais em jarras translúcidas com sabores de frutas diversas, 

deixam um colarinho espumante irresistível. Na continu-

ação aos apreciadores um aromático café com leite, chás 

perfumados. Todos os itens afloram na mesa à disposição 

do bom gourmet.

Da cozinha do Brisa Hotel tudo é confeccionado para 

agradar os hospedes, para acalentar alguém ou para satis-

fazer nosso próprio paladar.

Serviço ao leitor.

Brisa Hotel

Caraguatatuba - Praia do Tombo

Tels.: (12) 3884-1308

(12) 98311-9389

E-mail: novobrisahotel@gmail.com

http://www.hotelbrisaeventos.com.br

Direção: Mozart Russomano

Staff: Recepção: Elaine e Ana --- Cozinha e Copa: Elainy e 

Ana --- Governante: Ana Laura

TARCÍLIO DE SOUZA BARROS
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FESTIVAL

CURTAS 
METRAGENS

O Festival Internacional de Curtas-Metragens de São 

Paulo chega à sua 28ª edição e segue até o dia 3 de setem-

bro. Dirigido por Zita Carvalhosa e organizado pela Asso-

ciação Cultural Kinoforum, o evento apresenta gratuita-

mente 365 filmes de 55 países em seis salas de cinema da 

capital – MIS, CineSesc, Cinemateca Brasileira, Espaço Itaú 

Augusta, Cinusp, CCSP, além de outras dezessete partici-

pantes do Circuito Spcine.

Com o tema “Humor em tempos de cólera” e cartaz as-

sinado por Laerte, a edição destaca filmes que utilizam o 

humor para tratar de questões polêmicas.  A programa-

ção é dividida em três partes: as mostras principais In-

ternacional, Latino-Americana e Programas Brasileiros, 

que reúnem o melhor do cinema atual; os Programas 

Especiais, com atrações já tradicionais do festival, como a 

Mostra Infantojuvenil e Quinzena dos Realizadores, além 

de novidades a cada edição; e as Atividades Paralelas, que 

incluem debates e workshops em torno do audiovisual, 

estreando neste ano o laboratório de desenvolvimento de 

projetos LABEX – Curta Kinoforum.

MOSTRAS PRINCIPAIS

A Mostra Internacional reúne 60 filmes – quase 2500 

foram inscritos na categoria, produzidos em 33 países. 

Além de curtas de nações de forte tradição audiovisual, 

como Estados Unidos, França e Reino Unido, há preciosi-

dades vindas, por exemplo, do Nepal, Filipinas e Indoné-

sia, permitindo que o público viaje pelo mundo ao entrar 

numa sala de cinema.

Em meio a uma diversidade de temas, gêneros e for-

mas, percebe-se que os filmes são em conjunto um grito 

pela liberdade, como a desfrutada de maneira íntima na 

animação polonesa “Periquita”, de Renata Grasiorowska, 

respondendo à onda conservadora de seu país, ou a liber-

dade sonhada e nunca alcançada pelo garoto em fuga no 

turco “Baran”, de Hasan Serin.

Outra questão que surge nesse panorama é a dos deslo-

camentos. Refugiados, imigrantes ou simples viajantes, que 

por vontade própria ou forçados pelas circunstâncias, pre-

cisam deixar seus locais de origem. É o caso de “Elene”, de 

Sezen Kayhan, uma coprodução da Turquia e Geórgia, que 

nos apresenta a adolescente personagem do título, uma 

imigrante ilegal que trabalha em uma plantação de chá 

turca e se sente ameaçada na terra estrangeira, ou mesmo 

do americano “Lucia, Antes e Depois”, de Anu Valia, em que 

a jovem protagonista viaja 320 km e espera 24 horas do 

lado de fora de um órgão do governo do Texas para fazer 

um aborto.

Diversos filmes de Portugal e da China demonstram o 

momento de graça cinematográfica vivida pelos dois países, 

ambos premiados nos maiores festivais de cinema, o chinês 

“Uma Noite Suave”, de Qiu Yang, que recebeu a Palma de 

Ouro em Cannes e mostra uma noite na vida de uma mãe 

cuja filha está desaparecida, o português “Cidade Pequena”, 

de Diogo Costa Amarante, vencedor do Urso de Ouro em 

Berlim, que acompanha o pequeno Frederico após sua 

descoberta perturbante de que as pessoas morrem quando 

o coração delas para de bater. Outro destaque internacional 

é a animação francesa “Dois Caramujos Se Vão”, dirigida por 

Jean-Pierre Jeunet, que alcançou fama mundial pelo seu 

longa “O Fabuloso Destino de Amélie Poulain”.

A Mostra Latino-Americana traz 28 curtas de 10 países 

– selecionados entre mais de 260 inscritos –, que exploram 

universos particulares e relações interpessoais por meio de 

temas como luto, tabu, preconceito e a brutalidade entre os 

homens. No peruano “Monopólio da Estupidez”, de Hernán 

PATRÍCIA RIBEIRO
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Velit, um rapaz tenta conseguir o atestado de óbito de seu 

pai, mas se depara com a burocracia. Já o porto-riquenho 

“O Presente”, de Joel Pérez Irizarry, retrata uma mãe com 

passado obscuro que faz tudo para impedir sua filha de ser 

mandada para os EUA.

Com seis filmes no programa, a Colômbia atesta o 

grande momento de sua cinematografia. É do país “Da-

miana”, que integrou a seleção oficial de Cannes em 2017. 

Dirigido por Andrés Ramírez Pulido, o curta aborda um 

grupo de meninas mantidas sob vigilância em meio a uma 

floresta.

Questões indígenas também permeiam a mostra e es-

tão presentes em dois títulos colombianos. “Mãe Natureza”, 

de Jorge Navas, conta a história de uma comunidade que 

busca de vingança após a morte misteriosa de um indíge-

na, e “Killing Klaus Kinski”, de Spiros Stathoulopoulos, sobre 

um líder indígena da Amazônia que, durante as filmagens 

de “Fitzcarraldo”, no final dos anos 1970, se ofereceu a Wer-

ner Herzog para assassinar o ator alemão Klaus Kinski.

Os Programas Brasileiros incluem 96 curtas, produzidos 

em 16 estados do país, revelando um panorama amplo 

e diverso do audiovisual nacional. Na Mostra Brasil estão 

45 deles. Muitos tratam de temas sociais e políticos re-

levantes, como representação negra e indígena, direitos 

sociais e trabalhistas e a situação dos imigrantes no Brasil 

e de brasileiros que deixaram o país. “O Estacionamento” 

(PR), de William Biagioli, expõe um imigrante haitiano no 

Brasil que arruma emprego em um estacionamento e pas-

sa a morar lá. “Casca de Baobá” (RJ), de Mariana Luiza, traz 

uma jovem negra que, nascida em um quilombo, estuda 

na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Já “Terminal 3” 

(SP), de Thomaz Pedro e Marques Casara, fala de 150 ho-

mens resgatados em situação de trabalho escravo na cons-

trução do novo terminal do Aeroporto de Guarulhos.

Atriz cultuada na cena do curta-metragem, Gilda 

Nomacce está presente em quatro produções paulistas, 

“Minha Única Terra é a Lua”, de Sergio Silva, “Febre”, de João 

Marcos de Almeida e Sergio Silva e as estreias mundiais 

“Filme-Catástrofe”, de Gustavo Vinagre e “A Passagem do 

Cometa, de Juliana Rojas”. Já Vinícius Oliveira (o garoto de 

“Central do Brasil”) está em “Demônia – Melodrama em 

3 Atos” (SP), de Cainan Baladez e Fernanda Chicolet, que 

conta a história de uma traição de maneira cômica e foi 

premiado em vários festivais, ganhando do júri popular a 

láurea de Melhor Filme do Festival do Rio.

Outros destaques da mostra são “Em Busca da Terra sem 

Males” (RJ), de Anna Azevedo, sobre crianças de uma tribo 

indígena nos arredores do Rio de Janeiro, crescendo entre 

as antigas tradições e a cultura urbana, que foi selecionado 

para festivais como de Berlim e Hamburgo, e a animação 

“Torre” (SP), de Nadia Mangolini, que faz estreia no festival, 

revelando as lembranças de infância de quatro irmãos, fil-

hos do sindicalista Virgílio Gomes da Silva, o primeiro desa-

parecido político da ditadura militar brasileira.

Para o Panorama Paulista foram escolhidos 23 curtas do 

estado de São Paulo. “Super Oldboy”, de Eliane Coster, se-

gue um idoso que trabalha como office boy e se envolve 

em um assalto a banco inusitado. Com Laerte e Elke Mara-

vilha, recebeu prêmio do júri popular no Festival de Grama-

do. “The Beast”, de Michael Wahrmann e Samantha Nell, se 

passa na África do Sul, em um dia divertido de safari, e foi 

exibido na Quinzena dos Realizadores de Cannes. Também 

está na seleção o documentário “Meninas”, de Carla Gallo, 

que conta a trajetória de ginastas olímpicas como Daiane 

dos Santos, Daniele Hypolito e Jade Barbosa.

Dez escolas de audiovisual, de sete estados brasileiros, 

estão no Cinema em Curso Petrobras. Os filmes tratam de 

assuntos variados, com abordagens distintas, mesclando 

originalidade e um forte tom referencial. Entre os títulos, 

“Eu Sou o Ditador”, de Rodrigo Leme e Constantin de Tugny 

(UFF- RJ), uma fábula baseada em um conto do escritor 

underground Sam Pink, “No Ritmo das Obás”, de Graciela 

Zapatta (ETEC Jornalista Roberto Marinho – SP), um docu-

mentário que aborda a vida de quatro integrantes do bloco 

afro Ilú Obá de Min, e “Luiza”, de Caio Baú (UNESPAR – PR), 

sobre uma jovem deficiente e questões como sexualidade, 

preconceito e família. Por fim, as Oficinas de Realização Au-

diovisual reúnem mais de 20 produções de diversas regiões 

do país em dois programas: Oficinas Brasil e Oficinas Kino-

forum.

PROGRAMAS ESPECIAIS

Humor em tempos de Cólera, tema da edição, é também 

um dos programas especiais do ano. O humor crítico, que 

nos faz refletir sobre situações delicadas e provocativas 

e, claro, rir delas, está presente em uma retrospectiva de 

filmes de várias épocas que já passaram pelo festival e fler-

tam com a comicidade em suas diferentes facetas.

Estão incluídos clássicos como “Vereda Tropical”, de Joa-

quim Pedro de Andrade, de 1977, um episódio do longa-

metragem “Contos Eróticos”, que tem Cláudio Cavalcanti 

no elenco, “A Alma do Negócio”, de 1996, dirigido por José 

Roberto Torero e, mais recente, de 2009, é “Recife Frio”, de 

Kleber Mendonça Filho.

FESTIVAL
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Estão ainda na retrospectiva – dividida em três ses-

sões – os curtas “Dossiê Rê Bordosa”, de Cesar Cabral, 

documentário em animação stopmotion que investiga o 

“assassinato” do personagem criado pelo cartunista An-

geli, e “Tapa na Pantera”, de Esmir Filho, Mariana Bastos e 

Rafael Gomes, que se tornou um sucesso instantâneo na 

internet (hoje tem quase sete milhões de visualizações no 

Youtube) ao exibir uma senhora usuária de maconha, in-

terpretada por Maria Alice Vergueiro.

Da internet para a TV e agora para as telas do cinema, 

o coletivo Porta dos Fundos apresenta uma seleção de 

suas esquetes que abordam a fé e suas implicações no 

mundo moderno. Sorrindo à Francesa reúne filmes de 

humor particular que revelam que, apesar da impressão 

de seriedade, os franceses gostam de rir e sabem fazer rir. 

Já o programa MUMIA é uma parceria com a Mostra Udi-

grudi Mundial de Animação, de Belo Horizonte, com obras 

desde a década de 1990 de autores como Otto Guerra e 

Allan Sieber.

A 28ª edição do festival presta homenagem a dois 

ícones do cinema em mostras especiais. Jacques Rivette 

(1928 – 2016) foi um grande expoente da Nouvelle Vague, 

integrando o grupo de críticos da revista Cahiers du Ci-

néma, ao lado de François Truffaut, Jean-Luc Godard, Eric 

Rohmer e Claude Chabrol. Serão exibidos três títulos iné-

ditos do autor, todos em preto e branco e silenciosos. Pro-

duzidos entre 1949 e 1952, os curtas ficaram esquecidos 

durante quase sete décadas, sendo encontrados por sua 

viúva, Véronique, no apartamento do casal, no ano pas-

sado.

A Revolução do Desejo – Carole Roussopoulos (1945-

2009) celebra a cineasta e ativista feminista, nascida na 

Suíça e radicada na França. Roussopoulos foi uma das 

pioneiras na arte do videomaker e registrou o movimento 

pelo direito das mulheres e a luta contra o preconceito 

homossexual e racial em mais de 150 documentários, pro-

duzidos entre 1960 e 1990. Entre os filmes, está “S.C.U.M. 

Manifesto”, baseado na obra da feminista radical norte-

americana Valerie Solanas, e “Genet Parle D’Angela Davis”, 

em que o escritor Jean Genet denuncia a política racista 

dos Estados Unidos, apoiando os Black Panthers e a ativis-

ta Angela Davis, presa em 1970.

Cineastas integrantes da Associação dos Profissiona-

is do Audiovisual Negro (APAN) assinam a curadoria de 

Mulheres Negras – Mergulho Ancestral e Mulheres Negras 

– Identidade Polfônica, com filmes feitos por e sobre mu-

lheres negras, abordando representativa e ancestralidade, 

e também Empoderadas, com episódios da websérie idea-

lizada pela cineasta paulistana Renata Martins, que luta con-

tra o racismo e o machismo da nossa sociedade.

Diferente como Todo Mundo traz filmes escolhidos pelo 

Festival International du Film sur le Handicap, da França, a 

respeito de pessoas com deficiência e uma seleção brasilei-

ra, incluindo “Conferência”, primeiro filme dirigido por Ariel 

Goldenberg, protagonista do longa-metragem “Colegas”. Já 

Lusofonia é uma parceria com o Arte Institute, organização 

sem fins lucrativos que promove a cultura de Portugal, e 

apresenta filmes de língua portuguesa produzidos em países 

como Angola, Cabo Verde, Moçambique e Timor Leste.

Em comemoração a 70ª edição do Festival de Cannes, a 

mostra Cannes 70 exibe os curtas brasileiros que estiveram 

na competição oficial da premiação francesa ao longo de 

suas sete décadas de história. Entre os filmes, “Quimera” 

(2004), de Erik Rocha, e “A Janela Aberta” (2002), de Philippe 

Barcinski. Os 50 Anos do Festival de Cine de Viña del Mar 

também são celebrados, com a seleção de produções latino-

americanas premiadas nas últimas edições do FICVIÑA.

Os Programas Especiais reúnem diversas outras atrações, 

como a Mostra Infantojuvenil e a Quinzena dos Realizadores, 

que estão todos os anos na programação. A  Mostra contra 

com patrocínio Petrobras e Sabesp.

Demônia – Um Melodrama em 3 Atos

Mostra Latina – Mãe Natureza

Mostra Infantil – Manolo

FESTIVAL



CURIOSIDADES
SOBRE A CERVEJA

De acordo com uma nova 
pesquisa, a tal “barriguinha de 
cerveja” seria um mito, e além 
de não engordar, a cerveja 
poderia trazer benefícios à 
saúde como prover vitaminas 

e prevenir doenças do cora-
ção, osteoporose e diabetes. 
Os dados são do Daily Mail.

O site apresenta o estudo, 
chamado Beer & Calories; A 
Scientific Review , patrocinado 

por uma empresa de bebidas, 
que aponta como um benefício 
da cerveja também o fato de 
conter menos calorias do que 
o vinho ou um suco de laranja, 
por exemplo.

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
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REGIÃO

AMUSE HALL
Uma grande novidade voltada ao entretenimento 

está animando os moradores de Atibaia e região. A casa 

de espetáculos ‘Atibaia Amuse Hall’, que fica no Outlet 

Fernão Dias, será inaugurada em breve e promete movi-

mentar a economia da cidade. De acordo com a Prefei-

tura da Estância de Atibaia, a estimativa é que cada show 

movimente de R$ 30 a R$ 50 milhões no município, nas 

áreas de hotelaria, transporte e gastronomia (bilheteria 

não entra na projeção).

Além de proporcionar mais desenvolvimento e des-

taque para Atibaia, o novo espaço também ajudará na 

geração de emprego e renda. Serão mais de 300 em-

pregos diretos, podendo chegar a 800, de acordo com 

a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Atibaia 

(Sedec). Sem contar empresas terceirizadas, que geral-

mente são contratadas para gerenciar equipes de esta-

cionamento e segurança. Junto às novas contratações, 

mais 800 profissionais serão envolvidos por show.

A casa de espetáculos tem um espaço de 15 mil m² e 

capacidade total para 10 mil pessoas. É uma referência 

na área, pois é um dos maiores espaços cobertos do país, 

além de ser localizada próximo de grande centros, como 

São Paulo e Campinas. Também está sendo construída 

uma área coberta de oito mil m², que conterá duas mil va-

gas de estacionamento.

O anúncio do novo empreendimento ocorreu nesta 

quarta-feira (23), durante visita do empresário Cláudio 

Chen ao prefeito da Estância de Atibaia, Saulo Pedroso de 

Souza. Na sua estreia, Atibaia receberá o grande show da 

dupla Chitãozinho & Xororó, dia 16 de setembro. Serão 

100 eventos/shows por ano e até o final de 2017 devem se 

apresentar os artistas Fernando e Sorocaba, Ludmila, Luan 

Santana, Frejat, Victor e Léo, Capital Inicial, entre outros.

A vinda do empreendimento para o município é re-

sultado de muita conversa do Poder Executivo com o 

setor privado, sempre buscando satisfazer aos anseios da 

população. De acordo com o secretário de Desenvolvi-

mento Econômico de Atibaia, Silvio Laguno, o impacto 

é extremamente positivo para o município, pois além do 

ganho financeiro, ainda existe o ganho de imagem para 

a cidade, que já é conhecida pelo turismo de aventura e 

gastronomia e agora entrará com força no ramo do tu-

rismo de entretenimento e negócios, gerando mais em-

prego e renda.
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O cantor Frejat deve se apresentar na nova casa até o final deste ano 

divulgação
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FLORES E 
MORANGOS 
DE ATIBAIA

Acontece, de 1º a 24 de setembro, 

aos finais de semana (de sexta a do-

mingo e no feriado do dia 7, das 9h às 

18h), a 37ª edição da Festa de Flores 

e Morangos de Atibaia. Tradicional na 

cidade, a cerimônia de abertura, com 

a presença de autoridades, parceiros 

e apoiadores, será realizada sexta-fei-

ra (1º) pela manhã, no Parque Munici-

pal Edmundo Zanoni, recinto da festa.

O evento – realizado pela Asso-

ciação Hortolândia de Atibaia com 

o apoio da Prefeitura da Estância de 

Atibaia e SAAE – reúne todos os anos 

milhares de visitantes de diversos 

lugares do Brasil, que terão a opor-

tunidade de conferir atrações como 

apresentações de Bon Odori e Taikô, 

exposição e venda de frutas, arte-

sanato, exibições de grupos artísticos, 

REGIÃO

praça de alimentação com cardápios 

típicos, além do pavilhão de exposição 

inteiramente decorado com flores e 

morangos.

O Parque Municipal Edmundo Za-

noni fica na Avenida Horácio Netto, nº 

1030 – Vila Loanda. Mais informações 

podem ser obtidas pelo telefone 0800 

555 979 ou pelo site www.festadasflo-

resdeatibaia.com.br .
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MOSTRA DE 
ARTES DAS 
ESCOLAS

O contato com a arte é extrema-

mente importante para as crianças, 

pois possibilita que elas desenvol-

vam tanto o raciocínio quanto a 

afetividade. Com o objetivo de in-

centivar a produção e a apreciação 

de conteúdos artísticos, a Prefeitura 

da Estância de Atibaia/Secretaria de 

Educação promove a IV Mostra de 

Artes das Escolas Municipais a partir 

do dia 7 de setembro, das 9h às 16h. 

As obras expostas foram desenvolvi-

das pelos alunos do 1º ao 5º ano do 

Ensino Fundamental de Atibaia du-

rante as aulas de arte.

A IV Mostra de Arte das Escolas 

Municipais estará aberta ao público 

no Centro de Convenções e Even-

tos “Victor Brecheret”, até dia 17 de 

setembro, sempre das 9h às 16h. O 

tema deste ano é “Aquilo que nos 

une” e foi escolhido provocar uma re-

flexão sobre os sentimentos, objeti-

vos, ideias,  crenças, condições, entre 

outros assuntos que unem todas as 

pessoas.

No dia 6 de setembro, às 19h, será 

realizada a abertura da exposição 

para educadores e alunos com apre-

sentações de dança contemporânea 

e hip-hop do Espaço Crescer; apre-

sentação do grupo de maracatu 

Malungos da Baque; e vídeo das 

aulas de Arte da rede municipal de 

REGIÃO
ensino de Atibaia. Os professores da 

rede realizarão uma homenagem à 

professora Aline Araújo, que desen-

volveu um trabalho artístico conjunto 

com alunos de quatro escolas rurais e 

que faleceu recentemente.

A exposição reúne desenhos, pin-

turas, esculturas, colagens, bordados, 

produções com materiais recicláveis, 

mosaicos, instalações, produções 

com tecidos e linhas, entre outras 

técnicas mistas de, aproximada-

mente, 7 mil alunos. Entre os dias 

11 e 14, os alunos de 20 escolas rea-

lizarão apresentações culturais como 

congadinha, violão, dança, capoeira, 

teatro e coral.

As produções foram realizadas du-

rante as aulas de Arte nas escolas de 

Ensino Fundamental que tem uma 

técnica de ensino chamada de Abor-

dagem Triangular. Durante as aulas, 

os professores trabalham a leitura de 

obras de arte, a reflexão e a produção 

artística.

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 estu-

dantil do município. Nesta exposição, 

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

7 a 17 de setembro

Das 9h às 16h

Centro de Convenções e Eventos 

“Victor Brecheret” (Al. Lucas Nogueira 

Garcez, nº 511, Parque das Águas)

Entrada Gratuita
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CINEMA

Não há dúvidas de que “não pode-

mos ser observadores externos” quan-

do se trata de Bernardo Bertolucci.

Filho do crítico de cinema Attilio 

Bertolucci, nascido em 16 de Março 

de 1940, na cidade italiana de Parma, 

cresceu num ambiente familiar cerca-

do pela arte, em todas as suas formas. 

Logo, ainda na adolescência, aspirava 

uma carreira no cinema e na literatura 

¬– iniciando os estudos na Univer-

sidade de Roma e ganhando noto-

riedade como poeta, lançando o livro 

“Em Busca do Mistério” – que ganhou 

o prêmio Viareggio.

Entretanto, deixou os estudos de 

literatura moderna quando atuou 

como assistente de produção em 

“Ataccone”, de Pasolini. Ali, observa-

va-se a grande afinidade do jovem 

Bernardo com a sétima arte.

Tendo grande participação políti-

ca e forte senso crítico, destacou-se 

como cineasta com seu segundo 

filme, “Antes da Revolução”, que já 

refletia seu estilo de direção e roteiro.

Destacou-se como roteirista escre-

vendo “Era Uma Vez no Oeste”, consi-

derado o melhor filme de Sérgio Leone.

Mais tarde, após receber sua pri-

meira indicação ao Oscar de melhor 

roteiro com “O Conformista”, em 1970, 

escandalizou o mundo – entre o genial 

e o inaceitável com sua primeira obra-

prima, “O Último Tango Em Paris” – com 

o qual recebeu sua primeira indicação 

ao Oscar como diretor.

 Bertolucci, Marlon Brando e Maria 

Schneider no set de O Último Tango 

em Paris.

A diante, Bertolucci seguiu com 

uma série de dramas monumentais, 

que estamparam sua versatilidade e 

peculiaridade, buscando referências 

em antecedentes tão geniais quanto – 

como em “Os Sonhadores” (2003), em 

que bebe grandes doses de Godard ao 

retratar jovens franceses que migram, 

sob pedradas, do conforto da intelec-

tualidade à revolução.

Bernardo Bertolucci, em cinco déca-

das de experimentação, emerge, do 

norte italiano aos quatro cantos do 

mundo com autenticidade, enquadra-

mento sofisticado, roteiros inteligentes 

e o irresistível gosto da busca. Busca 

por algo que só Bertolucci sabe, e que 

tanto satisfaz seus espectadores.

TAMIRES RAMALHO
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Filmografia

2012     Eu e Você

2003     Os Sonhadores

1998     Assédio

1996     Beleza Roubada

1993     O Pequeno Buda

1990     Céu Que Nos Protege

1987     O Último Imperador

1981     A Tragédia de Um Homem Ridículo

CINEMA
1979     La Luna

1976     1900

1972     O Último Tango Em Paris

1970     A Estratégia da Aranha

1970    O Conformista

1969    Amor e Raiva

1968    Partner

1964   Antes da Revolução

1962   La Commare Secca

O Último Tango em Paris

O Último Imperador



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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SHIVÁ
Na religião judaica, o Shivá corre-

sponde à semana de luto em que os fa-

miliares permanecem unidos, em casa, 

honrando a memória do falecido. Pas-

sado este período, todos retornam a 

seus afazeres. O primeiro ponto de inte-

resse desta comédia dramática é pular o 

período “oficial” de luto e se concentrar 

em um dia único, o primeiro após o tér-

mino da Shivá. Como retomar a rotina 

se as feridas da perda de um filho con-

tinuam abertas?

O diretor Asaph Polonsky toma a de-

cisão arriscada de enveredar pela co-

média de costumes, refletindo o caráter 

subversivo da dor dentro do decoro da 

religião. Assim, o pai Eyal (Shai Avivi) 

finge que vai trabalhar, mas permanece 

em casa, e gasta um tempo considerável 

aprendendo a fumar maconha. A esposa, 

Vicky (Evgenia Dodina), tenta voltar à es-

cola onde leciona como se nada tivesse 

acontecido, mas vê que os demais fun-

cionários não estão prontos para o seu re-

torno. Paira a sensação de deslocamento: 

ninguém está preparado para lidar com a 

morte, e ainda menos com o luto ou o fim 

do mesmo. 

 O roteiro investe na criação de gags 

que provocam o riso pelo caráter ines-

perado de seu desenvolvimento, com 

destaque para o baseado que Eyal não 

consegue enrolar, os gatinhos encontra-

dos num vaso, a consulta ao dentista, a 

prova não aplicada aos alunos e a salada 

oferecida pelos vizinhos. São elementos 

banais, porém transformados em alívios 

cômicos de modo simples, minimalista. 

Estes elementos despertam ao mesmo 

tempo amor e ódio nos pais que acabam 

de enterrar o filho. Talvez o luto se resuma 

a isso: uma confluência inesperada entre 

o afeto profundo e a raiva incontrolável.

 O projeto funciona graças aos dois 

atores principais, sóbrios em seus regis-

tros. Ambos constroem figuras em trans-

formação: Shai Avivi subverte a figura 

patriarcal típica ao transformar Eyal num 

homem subitamente imaturo após o luto, 

enquanto a brilhante Evgenia Dodina 

transmite à perfeição a ideia de uma mu-

lher autoritária, mas cansada de brigar 

durante o período de sua dor. Ela passa, 

portanto, a tolerar as extravagâncias do 

marido. Na adversidade, eles se equili-

bram: é comovente ver o tempo precioso 

dedicado aos silêncios e beijos furtivos 

do casal. Apesar de tudo, existe uma co-

munhão imperturbável no silêncio.

A história talvez seja prejudicada pela 

intromissão do jovem vizinho Zooler 

CARTAZ

(Tomer Kapon), espécie de filho postiço 

na vida de ambos. O garoto torna-se pou-

co mais que a caricatura do maconheiro ir-

responsável, dançando e fazendo palhaça-

das em cada cena. Sua função no projeto é 

evidente: ele equilibra o tom soturno dos 

protagonistas, enquanto uma garotinha 

encontrada no hospital serve para trazer 

doçura aos momentos amargos. No en-

tanto, ambos soam acessórios, demasiada-

mente superficiais em relação ao casal de 

meia-idade.

 Quando Polonsky investe na lúdica 

cena de uma cirurgia a seis mãos, adentra-

mos uma espécie de pastiche do cinema 

indie norte-americano, no qual pessoas 

fracassadas se encontram e aprendem a 

se amar. Apesar das fórmulas e de algu-

mas piadas esticadas em excesso, Shivá 

consegue abordar com leveza e respeito 

a temática do luto. A comparação entre o 

absurdo da morte e o absurdo das regras 

sociais gera uma reflexão mais densa do 

que poderia aparentar.

BRUNO CARMELO

Reserva Cultural
Avenida Paulista, 900 - Térreo Baixo 
Metrô Brigadeiro ou Trianon Masp
(11) 3287.3529

shai avivi
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