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10 receitas de 

PÁSCOA
CHECK IN
Entrevista com Rubens 
Stachony, da padaria 
artesanal Sabor de la Vida

CHECK IN
Entrevista com Rubens 
Stachony, da padaria 
artesanal Sabor de la Vida

CINEMA
Argentina, de Carlos Saura, 
estreia no Reserva Cultural

CINEMA
Argentina, de Carlos Saura, 
estreia no Reserva Cultural

TEATRO
Amor Imperfeito, com 
Walter Cereja e Kris Bulos 

TEATRO
Amor Imperfeito, com 
Walter Cereja e Kris Bulos 
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Golpe
Após o falso vale-presente das lojas 
O Bo-ticário, um novo golpe está 
circulando no WhatsApp no Brasil. 
Desta vez, criminosos usam um falso 
vale-presente da Kope-nhagen pro-
metendo um ovo de Páscoa de graça. 
De acordo com a startup brasileira de 
segurança PSafe, o golpe começou a 
ser propagado no app de mensagens 
há 24 horas e já afetou mais de 300 
mil brasileiros que acreditaram na 
mensagem divulgada.
O golpe funciona de maneira similar 
ao das lojas O Boticário, propagado 
na última semana na internet: o 
usuário recebe, pelo aplicativo de 
mensagens, um convite para partici-
par da promoção da Kopenhagen. 
Ao clicar no link, a vítima é direcio-
nada para uma página na qual deve 
respoder a três perguntas sobre a 
marca, como, por exemplo, “você fez 
compras na Kopenhagen no ano pas-
sado?”. Em seguida, ela é incentivada 
a compartilhar o link da promoção 
com 10 amigos via WhatsApp. Se 
fizer isso, a falsa promoção diz que o 
usuário poderá retirar um ovo Língua 
de Gato em lojas Kopenhagen.
Para completar o golpe, o criminoso 
ainda pede que o usuário se cadastre 
em sites maliciosos — que podem 
causar prejuízos financeiros — ou 
baixar aplicativos falsos, que podem 
infectar o smartphone e deixá-lo 
vulnerável a outros tipos de crimes 
virtuais. O ataque ainda conta com 
comentários falsos elogiando a 
promoção, com o intuito de deixar o 
golpe com aparência de ‘verdadeiro’. 
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CITAÇÃO
“É muito melhor perceber um defeito em si mesmo, do que 
dezenas no outro, pois o seu defeito você pode mudar.”
Dalai Lama, liderança religiosa e política tibetana

Em meio à polarização que inflama os fóruns digitais, ganhou notorie-
dade uma linha argumentativa supostamente avessa a todos os flancos 
que porventura participem dos debates. A tendência, calcada no repúdio 
indiscriminado à esfera política, atrai descontentes que não querem se 
comprometer com programas e legendas. A eles ficou associada a alcunha 
“isentão”, que já entrou para o léxico informal da mídia brasileira.

Cabe esclarecer que não estamos no âmbito da relutância, da ambi-
guidade, da incerteza, do desinteresse e de outras reações compreensíveis 
diante de algum tema espinhoso. O diferencial do “isentão” reside tanto na 
postura incisiva, polêmica e amiúde raivosa nos debates políticos quanto 
na superfície retórica de objeção aos mesmos comportamentos. É uma 
espécie de hooligan da (falsa) neutralidade.

Claro que esse discurso é tão ideológico quanto outro qualquer. Pode-
mos vislumbrar repertórios de valores bem marcados no seu punitivismo 
inflexível, no ódio à militância, no individualismo anticoletivista e mer-
itório, enfim, numa rede simbólica ligada a práticas sociais tipicamente 
conservadoras, talvez mesmo reacionárias. Além disso, há ali o sintoma 
clássico da ideologização, o esforço para tornar um posicionamento natu-
ral, desapegado, incontroverso.

Assim como todo silêncio alude a um não-dito com certo grau de especi-
ficidade, o recurso à aparência de isenção está contaminado pelo viés que 
procura esconder. Ela funciona a favor de algo que precisa ser negado para 
garantir sua própria legitimidade junto aos interlocutores. No caso, em 
meio a disputas inflamadas de narrativas com vínculos eleitorais, tenta-se 
apagar as marcas de interesses político-partidários cujo desmascaramento 
quebraria o feitiço niilista da antipatia giratória.

Tais ligações sobressaem na predominância de eixos argumentativos 
que partem de um antagonismo radical a certas identidades políticas, mas 
que se tornam cuidadosamente generalizantes, perdendo a contundência 
e a especificidade, quando se aproximam de outras. O repúdio localizado e 
o desalento global formam uma estrutura discursiva coesa, fundada na sua 
própria incoerência, isto é, no vetor indutivo que dela resulta.

NOTASO “ISENTÃO” E A 
NEUTRALIDADE IDEOLÓGICA

GUILHERME SCALZILLI
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Fique atento...
68 VAGAS
Edital de processo seletivo da 
prefeitura de Mairiporã sele-
ciona candidatos de ensino 
médio e superior para 68 vagas 
imediatas, além do cadastro 
reserva. Auxiliar de desen-
volvimento infantil, inspetor 
de alunos, nutricionista, pro-
fessor, farmacêutico e médico 
clínico, entre outros cargos. 
A jornada pode chegar a 40 
horas semanais. A inscrição 
custa de R$ 40 a R$ 50 e pode 
ser feita até as 18h da próxima 
quarta-feira, dia 12 de abril, 
pelo site www.institutomais.
org.br.

IR
A pouco menos de um mês do 
fim do prazo para a entrega 
da declaração do Imposto de 
Renda 2017, que será em 28 
de abril, um quinto dos contri-
buintes já acertou suas contas 
com a Receita Federal. Segun-
do o último balanço divulgado, 
foram entregues 5,978 milhões 
de declarações das 28,3 mi-
lhões que são esperadas pela 
Receita, ou 21,12% do total.
Quem ainda não começou 
sua declaração, pode con-
ferir o passo a passo de como 
preencher a declaração do Im-
posto de Renda 2017. A tabela 
do IR 2017 não teve correção e 
as deduções caíram ou ficaram 
congeladas este ano.
Mesmo quem recebe rendi-
mentos isentos de pagamento 
de Imposto de Renda deve ficar 
atento. Alguns deles precisam 
ser incluídos na declaração, 
ainda que não seja necessário 
pagar imposto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TJ-SP disponibiliza 590 vagas
O Tribunal de Justiça (TJ) do 
Estado de São Paulo publicou 
edital de concurso público para 
oferecer 590 vagas para o cargo 
de escrevente técnico judiciário 
(ensino médio completo). Os 
aprovados receberão salário 
de R$ 4.473,16, além de auxí-
lios para alimentação, saúde e 
transporte. As oportunidades 
serão distribuídas para as 1ª 
e 4ª regiões administrativas 
judiciárias. Os interessados 
devem fazer a inscrição de 10 
de abril a 17 de maio pelo site 
www.vunesp.com.br, mediante 
o pagamento de taxa de R$ 68. 
A prova está prevista para 2 de 
julho de 2017.

GUARULHOS
Um evento repleto de campe-
onatos literários, mostra de 
filmes e documentários, apre-
sentações teatrais, rodas de 
conversa, cafés filosóficos para 
o debate de gêneros literários 
e leituras dramáticas abertas à 
participação popular.
Com uma programação voltada 
para o incentivo à leitura, o 
Festival “Literalmente isso” 
segue durante todo o mês de 
abril com uma programação in-
tensa de atividades descentra-
lizadas nas Bibliotecas, Centros 
de Incentivo a Leitura e espa-
ços educativos da cidade, como 
o Adamastor Centro, CEUs e 
Escolas da prefeitura.
Sessões de contação de 
histórias, oficinas de fotogra-
fia, Rodas de Conversa, Visitas 
monitoradas nas Bibliotecas. 
Confira a programação em gua-
rulhos.sp.gov.br. 
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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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Celebrada em homenagem 
a ressurreição de Jesus Cristo, 
a comemoração da Páscoa se 
inicia na sexta-feira santa e ter-
mina no domingo de Páscoa, 
não possui uma data correta 
pelo fato de ter sido decretada 
que sua celebração sempre 
aconteça no domingo após a 
primeira lua cheia do equinócio 
da primavera e outono. Por esse 
motivo, a Páscoa foi classificada 
como uma festa móvel, que cos-
tuma ser comemorada entre os 
dias 22 de março a 25 de abril.

Recheada de símbolos e 
tradições, sendo a maioria tra-
zidos pela igreja, a Páscoa reuni 
costumes e rituais pagãos.

O coelho da Páscoa, por ex-
emplo, se tornou um dos maio-
res símbolos desta festividade. 
Acredita-se que seja a repre-
sentação da ressurreição da 
vida, assim como o ovo.

Na região do Mediterrâneo, 
durante as festividades realiza-
das com a chegada da Primave-
ra, o povo costumava cozinhar 
ovos de galinha e pintá-los com 
desenhos que lembravam plan-
tações e outras figuras rela-
cionadas à colheita, assim tais 
ovos eram trocados entre entes 

querido, acreditava-se que as-
sim que esse ato traria a esper-
ança de fertilidade do solo.

Nos dias atuais, costumamos 
presentear nossos amigos e fa-
miliares com ovos de chocolate 
e, em muitos países, também 

Ovos de chocolate, com 
200g, são encontrados 
em média a R$ 35 a 
unidade

existe a tradição de escondê-los 
para as crianças procurarem, o 
que causou um grande aumento 
de lucro para as indústrias de 
chocolate. Porém, muitos con-
sumidores preferem optar por 
algo diversificado. 

ESPECIAL

BEATRIZ CAMPOS

www.folhaopiniao.com.br
Sexta-feira, 7 de abril de 2017

PÁSCOA
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ESPECIAL

A Avicultura Petri, que fica no distrito 
de Terra Preta, oferece coelhos à pronta 
entrega. Média de R$ 60.
Rua Lambari, 30, telefone: 4486-2024

ESTIMAÇÃO
A ideia de trocar ovos de 

chocolate pelo coelho de estima-
ção vem ganhando espaço. Es-
tipula-se que a procura, no mês 
de abril, chega a dobrar. 

No entanto, é de extrema im-
portância lembrar que estamos 
tratando de um animal que re-
quer cuidados. 

O coelho vive em média de 6 
a 8 anos, geralmente, se adap-
tam rápido aos lugares e pos-
suem uma personalidade mansa 
e dócil. 

VIAGEM
Entretanto, sempre que 

falamos em feriado pensamos 
naquela viajem tranquila ao lado 
da família, que já fora plane-
jada há um tempo. Então, para 
aqueles que preferirem trocar 
o almoço de domingo de Páscoa 
pelo tão desejado descanso de 
feriado, saiba que muitas agên-
cias de turismo estão ofertando 
pacotes promocionais para fazer 
da sua Páscoa uma viajem ines-
quecível.

A empresa CVC está com in-
críveis preços para diversos 
locais para quem deseja viajar 
nesta sexta-feira santa, que tal 
levar as crianças pára se divertir 
no Beto Carreiro World? O pa-
cote de 4 dias sai por R$ 698,00 
podem parcelar 12x sem juros, 
incluindo 2 hospedagem com di-
reito a café da manhã e um dia 
de ingresso para passear pelo 
parque, além de transporte.

Para quem gosta de ficar mais 
sossegado pode optar por um

passeio para Curitiba e conhecer a Ilha do Mel, o pacote de 4 dias 
inclui transporte, 2 hospedagem com café da manhã, um incrível 
passeio panorâmico por Curitiba e um ingresso para travessia de 
barco para a ilha do mel, o valor do pacote fica em 762,00 podem 
parcelar em 12x sem juros

A pequena Melina exibe 
o Sansão, seu coelho da 
raça fuzzy lop



GOURMET
Mas, para aqueles que prefe-

rem o aconchego de casa ao lado 
da família, separamos 10 recei-
tas especiais para o almoço de 
páscoa.

Levamos cerca de duas horas 
para poder deixar aquele baca-
lhau de forno no ponto exato, 
mas essa receita promete ser 
rápida e simples, deixando qual-
quer um com água na boca. 

Para preparar essa delicia 
você precisará de

- 1 posta de bacalhau (parte 
central ou filé)

- 4 dentes de alho
- 1 cebola grande
- 2 tomates
- 1 pimentão verde
- 4 batatas grandes e azeite à 

gosto
Escalde a posta de bacalhau 

até ficar bem macia, escorra a 
água e reserve. 

Cozinhe as batatas sem casca 
em rodelas grossas e reserve.

Em uma travessa derrame 
um pouco de azeite, colocando 
as batatas espalhadas, forman-
do uma camada, faça a mesma 
coisa com a cebola, o tomate e o 
pimentão cortados em rodelas 
finas. Coloque então a posta de 
bacalhau, e espalhe o alho cor-
tado por cima e ao lado da posta 
e por último, espalhe azeitonas 
por todo o prato e regue com 
muito azeite.

Leve ao forno bem quente e 
quando o bacalhau estiver dou-
rado está pronto - cerca de 40 
minutos.

Para acompanhar este deli-

cioso camarão, você poderá op-
tar pelo arroz de forno, fácil e 
rápido.

Você irá precisar de
- 3 xícaras de arroz 
- 2 dentes de alho grandes 

picados
- 3 colheres (de sopa) de óleo 

ou azeite
- 6 xícaras de água
- 1 colher (de sopa) de sal
- 300g de presunto cortado 

em cubos pequenos
- 200g de queijo mussarela 

cortado em cubos + 4 fatias
- Cheiro verde picado à gosto 

(coentro, salsinha, cebolinha)
- 3 colheres (de sopa) de re-

queijão
- Milho e ervilha (opcional)
Frite o alho no óleo e coloque 

o arroz, refogue por 30 segun-
dos e adicione a água. Tempero 
com sal a gosto e deixe ferver 
destampado até a água secar 
completamente.

Coloque no arroz o presunto, 
o queijo, o requeijão e o cheiro 
verde, misture e coloque em 
uma tigela que possa ir ao forno 
de aproximadamente 30x25cm, 
cubra com fatias de queijo.

Leve ao forno à 220ºC por 20 
minutos ou até perceber o quei-
jo derreter.

E como não poderíamos 
dei- xar a sobremesa de fora, o 
bolo de leite condensado e coco 
é uma receita bem diferente, 
porém muito fácil de fazer

- 1 lata de leite condensado 
(395g)

- 1 e 1/4 de xícara de leite in-
tegral

- 200ml de leite de coco
- 1 e 1/4 de xícara de farinha 

de trigo sem fermento
- 3/4 de xícara de açúcar
- 3 ovos
- 3 colheres (de sopa) de mar-

garina
Para a cobertura 
- Leite condensado a gosto
- Coco fresco ralado
Bata todos os ingredientes no 

liquidificador e os coloque em 
uma forma de 30cm de diâmetro 
untada com margarina e farinha 
de trigo. 

Leve ao forno médio (200°C) 
até dourar, 30 a 60 minutos, de-
pende do forno.

O bolo deve ficar com con-
sistência de uma queijadinha.

ESPECIAL

Bolo de leite 
condensado 
e coco
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Outra receita que vale a pena 
experimentar é a batata grati-
nada com camarão, além de não 
precisar de acompanhamento é 
simplesmente maravilhoso.

Os ingredientes necessários 
são:

- 200g de camarões sem casca
- 3 batatas inglesas grandes
- 150g de queijo prato
- Sal à gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
Descasque as batatas, corte 

em pedaços pequenos, coloque 
em uma panela e cubra com 
água, leve ao fogo e deixe co-
zinhar até ficar macia, escorra a 
água e reserve. 

Tempere com sal e pimenta-
do-reino e refogue os camarões 
com um pouquinho de azeite ou 
manteiga.

Em um recipiente que possa 
ir ao forno, coloque metade das 
batatas e por cima metade dos 
camarões, depois espalhe queijo 
por cima, ralado ou em fatias.

Coloque a outra metade das 
batatas e do camarão.

Para aqueles que gostam de 
ver a casa cheia e reunir toda a 
família, que tal começar com um 
prato de entrada? 

As cestinhas crocantes re-
cheadas são um excelente prato 
frio, sendo rápido e fácil de pre-
parar.

Para fazer a cestinha você 
irá precisar apenas de 1 pacote 
de massa de pastel pequeno de 
200g 

Coloque as fatias de massa de 
pastel, sem o plástico, dentro de 

formas de metal para cup-cake, 
leve ao forno por 10-15 minutos 
à 240-260ºC, ou até dourar.

Em um recipiente misture to-
dos os ingredientes do recheio, 
encha as cestinhas e pronto.

Para deixar sua cestinha ain-
da mais saborosa, você pode 
preparar um delicioso salpicão 
de frango para usar como re-
cheio.

- 1 peito de frango
- 2 cenouras cruas e raladas
- 1 lata de milho verde
- 1 lata de ervilha
- 1 vidro de palmito
- 5 talos de salsão
- 1 cebola
- 1 vidro (500g) de maionese
-  1 pacote (200g) de batata 

palha
Cozinhe o frango e desfie. 

Coloque em um recipiente e 
adicione a cenoura ralada, mi-
lho, ervilha, palmito picadinho, 
azeitona picadinha, os talos de 
salsão picado e a cebola picada. 

Mexa bem e depois coloque a 
batata palha. Mexa novamente e 
coloque a maionese. 

Decore com frutas ou só com 
batata palha por cima.

Para aqueles que buscam fa-
zer algo diferente, que tal optar 
pelo filé de peixe com batata ao 
forno?

Com uma receita super sim-
ples que vai fazer você se apai-
xonar.

- 350 gramas (ou 2 filés 
grandes) de peixe (Polaca do 
Alasca, Merluza, etc)

- 1 batata grande
- Cebola, tomate e pimentão 

(1 de cada).
- Temperos a gosto (sal, pi-

menta, alho e sachês de tempe-
ros prontos)

- Azeite
Corte as batatas em rodelas 

com cerca de 1cm de espessura, 
temperadas com sal e pimenta 
do reino e coloque-as em um   

ESPECIAL

Filé de peixe com 
batata ao forno
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ESPECIAL
refratário que possa ser levado 
ao forno, untado com azeite, fa-
zendo uma base para o peixe. 
Coloque os filés de peixe por 
cima da batata, temperados com 
sal, pimenta, alho e outros tem-
peros a gosto.

Pique a cebola, o tomate e o 
pimentão e espalhe por cima do 
peixe.

Leve ao forno por cerca de 30 
minutos ou até a água do peixe 
secar.

Para adoçar a Páscoa você 
pode fazer um pavê rápido de 
limão

- 1 lata  de leite condensado 
(395g)

- 1 lata de creme de leite (ou 
2 caixinhas pequenas)

- 100ml de suco de limão 
(mais ou menos 3 limões 
grandes)

- Raspas de limão para dec-
orar

- 200g de biscoitos maizena
Bata no liquidificador o suco 

de limão, o creme de leite e o 
leite condensado.

Cubra o fundo de um recipi-
ente de vidro com biscoitos Mai-
zena, coloque o creme de limão 
por cima, depois faça outra ca-
mada com biscoitos e cubra no-
vamente com o creme de limão, 
vá fazendo camadas até acaba-
rem os biscoitos e o creme.

Decore com raspas de limão 
e cubra o recipiente com uma 
tampa ou plástico filme.

Leve ao congelador por 
aproximadamente 3 horas. 

Uma receita interessante é o 
arroz a grega.

Nele você vai usar:
- 3 xícaras de arroz
- 6 xícaras de água
- 1 caixa de passas
- Queijo parmesão ralado
- 5 colheres de ervilha
- Manteiga
- Óleo
- Pimentão, cebola, salsa, ce-

bolinha verde e cenoura
- Sal
Refogue o arroz como de cos-

tume e o reserve. 
Leve uma caçarola grande ao 

fogo com a manteiga e frite as 
passas e as ervilhas. Junte a ce-
bolinha verde, a cenoura, o pi-
mentão, a cebola - cortados em 
pequenos pedaços - a salsa e o 
parmesão

Por fim, misture tudo cui-
dadosamente com o arroz.

Para fugir um pouco da carne 
branca, outra receita diferente é 
a torta de grão de bico.

Você precisará de:
- 400 g de grão de bico

- 300 g de frango cozido e 
desfiado ou carne moída

- 300 g de palmito
- 4 colheres (sopa) de molho 

de tomate
- 3 dentes de alho
- azeite
- sal a gosto
Deixe o grão de bico de molho 

por 2 horas e depois o cozinhe 
até ficar macio e escorra a água. 
Amasse o grão de bico com um 
garfo e aos poucos, vá adiciona-
ndo o azeite até virar uma massa

Com a massa no ponto, forre 
uma vasilha refratária e leve ao 
forno médio por 10 minutos, não 
se esqueça de reservar um pouco 
da massa para cobrir depois

Refogue o alho, coloque o 
frango ou carne moída e o pal-
mito e depois o molho de tomate 
para um recheio cremoso. 

Depois de recheado cubra-o 
com o restante da massa e leve 
ao forno médio por 20 minutos 
ou até dourar.

Mas que tal uma galinha caipira ou leitão à pururuca? 
Mairiporã tem o lugar certo: restaurante Castelinho, 
estrada do Mato Dentro, 4.100, telefone 4486-3299
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HORÓSCOPO

ÁRIES -  21.mar a 20.abr
A filosofia e o padrão de valores que norteiam a 
vida se aprofundam e ganham em consistência. 
É preciso agora refletir melhor sobre os novos 
pontos de vista.

TOURO - 21.abr a 20.mai
Momento de começar a refletir e rever o re-
sultado das associações e das uniões que tem 
estabelecido. Os compromissos materiais devem 
ter base mais sólida.

GÊMEOS - 21.mai a 20.jun
Seu casamento e as demais associações estão, 
a partir de agora, passando por profunda refle-
xão. Os passos entre vocês exigem mais rigor e 
responsabilidade conjunta.  

CÂNCER - 21.jun a 21.jul
É tempo de purificação física e material. O modo 
como aplica seu esforço no trabalho conduz o 
cotidiano e cuida da saúde e do conforto começa 
a ser reorganizado.

LEÃO - 22.jul a 22.ago
O amor, as relações afetivas e também as 
atividades de cunho criativo, como as artes, 
estão de agora em diante necessitadas de um 
aprofundamento.

VIRGEM - 23.ago a 22.set
É na lida com bens imóveis e patrimoniais e nas 
relações familiares que começa a reorganização 
saturnina. Consolide as relações e bens que 
estão sob sua guarda.

LIBRA -  23.set a 22.out
Os aprendizados, estudos e atividades que en-
volvam o desenvolvimento intelectual precisam 
ser melhor organizadas. É tempo de assimilar 
melhor as ideias.

ESCORPIÃO - 23.out a 21.nov
A nova situação financeira que pode estar estru-
turando precisa, a partir de agora, ser trabalhada 
com o sentido de consolidação do que tenha já 
conquistado.

SAGITÁRIO - 22.nov a 21.dez
É com relação à afirmação da nova identidade 
que você deve ser mais rigoroso. Na prática: 
pague o preço necessário para ser exatamente 
do jeito que gostaria de ser.

CAPRICÓRNIO - 22.dez a 20.jan
Momento de ser testado, ver até ponto real-
mente superou obstáculos, impedimentos e 
tendências do passado, os quais não deseja ver 
repetidos no futuro.

AQUÁRIO - 21.jan a 19.fev
Seu projeto de vida, um novo projeto que aos 
poucos está sendo construído por você, deve ser 
consolidado, aumentando a responsabilidade que 
você tem para com ele.

PEIXES - 20.fev a 20.mar
A nova direção profissional que está se de-
senhando neste período precisa agora ser 
melhor consolidada, antes de prosseguir em 
seu crescimento.

Saturno inicia movimento retrógrado, 
quando já perto dos últimos graus de Sagi-
tário. É como se ao completar uma etapa, 
nos déssemos conta de algo incompleto que 
ficou para trás, algo importante, e então 

voltássemos para refazer o que foi mal feito. 
É bom cada um perceber o que já julgava 
completo, mas necessita reelaborar e fazer 
melhor. Saturno fica retrógrado até quase o 
final de agosto. Somente nesse momento as 
reformas no campo dos valores, da justiça 
e da direção futura estarão firmes e claras.

CRUZADAS

www.folhaopiniao.com.br

Fonte: G. Queiroz
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Quando inicia sua história em 
Mairiporã?
Desde 1991. Nasci e fui criado 
aqui, morei um tempo no bairro 
Chácara Arantes e depois mudei 
para o Barreiro. Meus pais são 
estrangeiros e estão aqui na ci-
dade há 27 anos. Sempre estudei 
em escola pública, primeiro na 
municipal Nicolau Pinto da Silva 
e depois na estadual Nide Zaim 
Cardoso. Não optei por cursar 
faculdade; até comecei no curso 
de design gráfico, mas não me 

engajei a terminar.
Ponto de paz...
Mairiporã é uma cidade repleta 
de lugares encantadores, mas 
certamente o Pico do Olho 
d’Água se destaca, além da 
cachoeira da Caceia e de tantas 
outras escondidas que pouca 
gente conhece.
Comer e beber...
Sabor de la Vida, claro, por ofe-
recermos um cardápio dife-
renciado, como empanadas 
argentinas, brownies, cookies, 
fornadas especiais, entre outros. 
Fugimos do tradicional san-
duíche e suco, hábito da maioria 
dos mairiporanenses.
Outro ponto é o nosso café pre-
mium, com grãos selecionados, 
fugindo um pouco da questão 
das impurezas, por ser moído 
na hora, ele traz um experiência 
agradável para quem gosta de 
expresso. 
O que está plantado?
Mairiporã tem essência. Todos 
costumam dizer que assim que 

passam o túnel parecem estar 
entrando em Nárnia – alusão à 
terra mítica criada pelo escritor 
irlandês C. S. Lewis –, eu dis-
cordo. Nossa cidade tem lugares 
maravilhosos repletos de vida 
e paz. Acredito que Mairiporã 
é como um berço acolhedor. Eu 
gosto muito de viver aqui.
Qual o próximo passo?
Nossa cidade tem que “sair da 
caixinha”; começar a ouvir ou-
tras opiniões para melhorarmos 
ainda mais. 
Não podemos olhar nossa cidade 
com um ângulo de 90°, 180° 
graus. Temos que girar em torno 
dela para sabermos o que está 
errado e o que podemos fazer 
para arrumar, ou seja, temos que 
olhar de todas as perspectivas 
e pontos de vista. O próximo 
passo é deixar a ideia de bairro 
de lado, que chamamos também 
de pensamentos paroquianos, e 
começar a aceitar opiniões que 
colaborem com o desenvolvi-
mento desta cidade. Só isso!

GABRIELA BACELAR

Rubens Stachony, proprietário 
da padaria artesanal Sabor de 
La Vida, tem 25 anos e afirma 
que, além de possuir encantos 
naturais, a cidade também é 
muito acolhedora. 

A padaria 
artesanal fica 
na Alameda 
Tibiriçá, 375, 
telefone 
99579-7247
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CINEMA

Carlos Saura é um diretor peculiar, 

que acredita em um tipo de cinema 

talvez único na atualidade. Ao invés de 

desenvolver narrativas, ele explora con-

ceitos através de apresentações de dan-

ça e música. Assim foi com Tango, Fados, 

Ibéria, Salomé e assim é com Argentina, 

seu novo documentário/espetáculo 

onde, mais uma vez, envereda pelos rit-

mos portenhos. Desta vez deixando de 

lado o tango, já homenageado em um 

filme próprio na década de 1990.

Disposto a vasculhar a musicali-

dade argentina, Saura dá oportuni-

dade a vários cantores e grupos lo-

cais, re-presentantes de ritmos como 

chamamé, malambo, chacarera, zamba 

e outros tantos. Por mais que seja im-

possível diferenciá-los para um leigo, 

chama a atenção a forma como todos 

ARGENTINA
utilizam instrumentos de corda, em 

seus variados estilos, e também a dra-

maticidade tão comum ao tango, que se 

manifesta através das expressões dos 

intérpretes. É o “sentir a música”, como 

tão bem sabe a brasileiríssima Maria 

Bethânia.

Nesta nova investigação musical, o 

diretor apela aos seus já conhecidos el-

ementos cênicos: enormes painéis, que 

servem tanto para a exibição de ima-

gens quanto das sombras dos próprios 

músicos e dançarinos, e espelhos para 

captar os movimentos em diferentes 

ângulos. Tudo instalado em um galpão 

localizado em La Boca, bairro em-

blemático de Buenos Aires, o que tan-

to facilita a produção quanto dá uma 

certa autenticidade ao projeto como 

um todo. Por mais que não seja pos-

sível identificar o local dentro da ins-

talação, a proximidade com os vários 

estilos musicais com certeza auxiliou a 

pesquisa e a própria apresentação dos 

músicos.

No mais, Argentina é um imenso es-

petáculo de música, dança e sapateado. 

Com homenagens a Mercedes Sosa e 

Atahualpa Yutanqui, o longa-metragem 

surpreende com apresentações inus-

itadas, como o músico que usa as cor-

das do piano como bateria, e valoriza 

bastante o lado visual - as típicas bo-

leadeiras não poderiam ficar de fora, é 

claro. Se não possui o mesmo impacto 

de trabalhos anteriores do próprio di-

retor, como Tango e Salomé, ainda as-

sim trata-se de um filme interessante, 

que merece ser visto especialmente 

por quem curte este estilo de cinema, 

mais focado no lado estético do que na 

narrativa.

FRANCISCO RUSSO

Reserva Cultural, 
avenida Paulista, 
900, tel.: 3287-3529
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Com a iniciativa de estimular a 
leitura e a troca de livros entre os 
leitores, a Prefeitura Municipal de 
Atibaia promoverá a primeira e-
dição da “Feira de Troca de Livros” 
no dia 29 de abril.

O público ainda poderá conferir 
outras atrações, como apresenta-

Atibaia promove 
1.ª feira para 
troca de livros

ções de músicas e atividades com 
contadores de histórias que contará 
com o apoio da secretaria de cultura 
e eventos, bibliotecas, livrarias e 
sebos de Atibaia.

Além disso, por se tratar de um 
evento desenvolvido para o público, 
se alguma empresa tiver interesse em 

participar fornecendo contribuições 
com livros, materiais de leitura, es-
truturas, suporte técnico, entre ou-
tros materiais ou serviços, poderão 
entrar em contato com a Secretaria 
Municipal de Cultura e Eventos, que 
fica localizada no Centro de Conven-
ções e Eventos “Victor  Brecheret”, 
situado na Al. Lucas Nogueira Garcez, 
nº 511, Parque das Águas, até o dia 
12 de abril, das 10h às 16h, por-
tando ficha atualizada do CNPJ para 
preenchimento da inscrição.

A “Feira de Troca de Livros” ocor-
rerá na Praça da AMADA, localizada 
na Av. Dona Gertrudes, no bairro do 
Alvinópolis.

A secretaria de cultura e eventos 
esta disponibilizando mais informa-
ções pelo telefone 4412-3287.

VARIEDADES

Sesc promove 43.ª edição do 
Festival Melhores Filmes

Criado em 1974, o Festival Sesc 
Melhores Filmes oferece em sua pro-
gramação a oportunidade de ver e 
até mesmo rever os filmes mais sig-
nificativos do ano anterior. É consi-
derado um dos festivais mais antigos 
da cidade de São Paulo. 

A 43.ª edição acontece entre os 
dias 6 e 9 de abril, porém contou com 
uma abertura especial apresentando 
o filme “Cora Coralina - Todas as Vi-
das” no dia 5.

Intercalando entre filmes nacio-
nais e internacionais, a programação 
segue com vários filmes, entre eles, 
Elis - que narra a vida da cantora 
Elis Regina -, Aquarius, O Poderoso 
Chefão, A Chegada e, claro, um longa 
que marcou Leonardo DiCaprio rece-
bendo seu primeiro Oscar de melhor 
ator, O Regresso.

Os filmes exibidos no Festival 
foram escolhidos através de uma vo-
tação online pela critica e pelo públi-
co e serão apresentados no CineSesc, 
localizado na Rua Augusta, 2075, Cer-
queira César - São Paulo.

Quem se interessou pode escolher 
as melhores sessões para aproveitar 
ao máximo a experiência, com um 
preço acessível. 

Os ingressos custam R$ 6 para 
meia entrada e R$ 12 inteira.

Marlon Brando
interpreta Vito 
Corleone, em O 
Poderoso Chefão
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TITÃS INAUGURAM 
TEATRO OPUS

A nova casa de Teatro Opus, 
apresentará na próxima quinta-fei-
ra, 13, o novo show da banda Titãs 
e promete uma inauguração sur-
preendente.

Titãs - Uma noite no Teatro pre-
tende criar um laço com o público, 
valorizando o intimismo. Sergio 
Britto, Branco Mello e Tony Bel-
lotto, membros da banda, inovaram 
na criação de um set acústico onde 

tocarão clássicos não escutados há 
muito tempo, como, por exemplo, 
“Enquanto houver sol” e “Porque eu 
sei que é amor”.

E para marcar ainda mais a inau-
guração do Teatro Opus, neste show 
em especial, os Titãs ainda apresen-
tarão algumas canções inéditas que 
vem trabalhando desde o ano pas-
sado, como “12 flores amarelas”.

Os ingressos para o show já es-

tão à venda e podem ser adquiridos 
no site do Teatro Opus.

Serviço:
Titãs - Uma noite no teatro
Dia 13 de abril 
Quinta-feira, às 21h30 
Teatro Opus Localizado na Av. 

das Nações Unidas, nº 4777 - Alto de 
Pinheiros / 4o piso – Shopping Villa 
Lobos

MÚSICA
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CRÍTICA

AMOR IMPERFEITO PROPÕE AO 
ESPECTADOR UM DIÁLOGO 

ENTRE O TEATRO E O AUDIOVISUAL

Em cartaz a peça teatral Amor 
Imperfeito que está inspirada na 
obra de Cesare Belsito propõe ao es-
pectador um diálogo entre o teatro 
e o audiovisual. A peça abrange a 
discussão sobre os atuais e distor-
cidos padrões de comportamento, 
relacionamento e estética, criados 
pela indústria cultural, ao retratar 
uma mulher “perfeita”, que busca um 
cirurgião plástico para tornar-se feia.

Com a aceitação de seu novo as-
pecto físico ela espera uma prova de-
finitiva do amor de seu marido!

Em uma sociedade consumista, 
como a descrita pelo pensador con-
temporâneo Zigmund Baumman, 
pautada pelo consumo e pela busca 
de poder e beleza a qualquer custo, 
valores como a família acabaram fi-
cando em segundo plano e por mui-
tas vezes, até esquecidas.

O texto de Amor Imperfeito nos 
propõe pensar esses temas de uma 
forma incomum para os dias atuais.

Esta agradável encenação está 
em cartaz num charmoso teatro da 
capital paulista o Teatro Viradalata 
situado no bairro das Perdizes. De ar-
quitetura moderna, sala aconchegan-
te e poltronas macias à disposição e 
conforto do público.

Começando a peça surge à nossa 
frente a elegante Barbara (Kris Bu-
los) uma mulher bela de trinta anos, 
bem sucedida executiva, resolvida à 
contento na parte afetiva, pois está 
junto com seu companheiro Aldo, um 
marido que a satisfaz sexualmente 
24 horas. 

Nesta perfeição de almas gêmeas 

combina com seu companheiro que 
fará uma operação plástica para tor-
nar-se feia. Essa decisão de Barbara 
é para comprovar que mesmo feia 
será sempre amada por seu com-
panheiro. 

Procura um renomado cirurgião 
plástico Dr. Bruno (Walter Cereja) 
explicando seu desejo de transforma-
ção facial, causando enorme estupor 
ao médico. 

Esse o “plot”. O espectador as-
sistirá no decorrer de uma peça de 
apenas 50 minutos um drama nas-
cido de uma mente doentia. Para de-
senvolver o acontecimento dramáti-
co se impunha contar com dois bons 
atores e segura direção, o que foi con-
seguido “in totum”.

Nos comovemos com a atuação 
de Barbara na sua desesperada busca 
de confirmação de ser amada eterna-
mente por Aldo seu marido. Nos sur-
preendemos de ver que um médico 
famoso, solteirão, “bon vivant”, en-
ricado, venha à cair nas malhas da 

paixão por sua cliente. Ao final faz 
uma declaração de amor à Barbara 
que silenciosamente se dirige à porta 
e desaparece nos corredores da vida, 
deixando-o à falar sozinho.

    Kris Bulos veste elegante figu-
rino exaltando seu belo porte físico. 
Caprichada iluminação, e agradável 
trilha sonora fazem de Amor Imper-
feito um significativo marco no teatro 
paulistano.

Serviço: 
Peça teatral: Amor Imperfeito
Texto: Cesare Belsito
Direção: Celso Melez
Elenco: Walter Cereja e Kris Bulos
Onde: Teatro Viradalata (270 

Lugares)
Rua Apinagés, 1387 - Perdizes - SP
Infs. 11 3868-2535
Hor.: Sáb. 19 h. - dom. 18 h. 
Quanto: R$40 - Dur. 50 min. - Dra-

ma
Avaliação: Muito bom
Até: 30 de abril

TARCÍLIO DE SOUZA BARROS



07/04/2017 Ofertas do DIA Supermercados

https://www.dia.com.br/ofertas/ 2/2

(/ofertas/5794/01_spo-t4-c_83771.jpg)

Image 1 of 6



07/04/2017 Ofertas do DIA Supermercados

https://www.dia.com.br/ofertas/ 2/2

(/ofertas/5794/01_spo-t4-c_83771.jpg)

Image 2 of 6

07/04/2017 Ofertas do DIA Supermercados

https://www.dia.com.br/ofertas/ 2/2

(/ofertas/5794/01_spo-t4-c_83771.jpg)

Image 3 of 6



07/04/2017 Ofertas do DIA Supermercados

https://www.dia.com.br/ofertas/ 2/2

(/ofertas/5794/01_spo-t4-c_83771.jpg)

Image 3 of 6



07/04/2017 Ofertas do DIA Supermercados

https://www.dia.com.br/ofertas/ 2/2

(/ofertas/5794/01_spo-t4-c_83771.jpg)

Image 4 of 6





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


