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brinca na área do 
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Casa da Morte

Em decisão polêmica, um juiz federal de 

Petrópolis, na região serrana do Rio de 

Janeiro, rejeitou denúncia do MPF (Minis-

tério Público Federal) contra Antonio 

Waneir Pinheiro Lima, conhecido como 

Camarão. Ele é acusado de ter estuprado 

a ex-presa política Inês Etienne Romeu, 

única sobrevivente da unidade clandestina 

de tortura da ditadura militar conhecida 

como Casa da Morte. Inês morreu há dois 

anos.

Na justificativa para a rejeição da denún-

cia, o juiz Alcir Luiz Lopes Coelho citou 

a Lei da Anistia e um decreto de 1895, 

afirmando que anistia, uma vez concedida, 

é irrevogável e assumida como direito 

adquirido. “O denunciado é acusado 

de ter cometido, entre 01/06/1971 a 

20/07/1971, crimes relacionados com 

crimes políticos ou praticados por moti-

vação política”, argumentou Coelho na 

decisão.

Para o magistrado, o desrespeito à anistia 

“ofende a dignidade humana” e que, por 

esse motivo, o crime estaria prescrito, 

portanto, estaria com a punibilidade 

duplamente extinta. Ele ressalta que “a lei 

penal não retroagirá, salvo para benefi-

ciar o réu” e que, no caso, a denúncia faz 

o oposto, retroagindo para “prejudicar o 

acusado”.

Segundo Coelho, não há provas documen-

tais dos fatos, apenas reportagens, entre-

vistas, “sentenças proferidas por tribunais 

de organismos estrangeiros”. Ele diz ainda 

que Inês prestou queixa somente oito anos 

após o ocorrido.
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CITAÇÃO
“Um país não muda pela sua economia, sua política e nem 
mesmo sua ciência; muda sim pela sua cultura.” 
Betinho, sociólogo e ativista dos direitos humanos

É fato, que hoje muitos analfabetos funcionais, conseguiram o tão sonha-
do diploma de cientista político, isso graças as redes sociais que fomentam 
discussões acaloradas e até brigas que chegam aos tribunais, pela in-
tolerância e radicalismo.

Graças (ou a desgraça), deste fenômeno, observamos um grande número 
de amizades desfeitas, discussões acaloradas em espaços presenciais e 
digitais, intensa polarização entre a militância das distintas campanhas, 
radicalismos, extremismos de toda ordem e um elevado grau de intran-
sigência parecem ter caracterizado boa parte das discussões que ouvimos, 
vivemos ou testemunhamos.

Verdade que as redes sociais, também ajudaram muito a população a 
colocar para fora sua indignação, e a falta de respaldo de autoridades omis-
sas. O que vemos é um enorme circo de vaidades, sabichões e pseudos-
intelectuais, formadores de opinião e o pior tipo, os radicais políticos.

Atualmente, é arriscado analisar o comportamento da opinião pública 
sem levarmos em consideração o que é debatido e compartilhado nas redes 
sociais.

E justamente este é o problema, muitas informações compartilhadas na 
rede, são informações errôneas, sem fundamento algum, inverídicas, e até 
mesmo plantadas por desocupados, pelo simples prazer de observar pela 
tela de seu PC, ou Smartphone o circo pegar fogo.

Acredito na liberdade de expressão, mas hoje é muito, mas muito ar-
riscado você se posicionar via rede social, a intolerância chegou a um ponto 
tão extremo, que uma simples opinião pode causar uma avalanche de 
insultos e até ameaças.

O uso das redes sociais para a discussão e a defesa de plataformas 
políticas não parece ser um fenômeno passageiro. A intransigência e o 
radicalismo na rede devem ser rebatidos por quem acredita que o universo 
das redes deve servir à promoção da liberdade de opinião, ao pluralismo 
e ao debate democrático de ideias e não à reprodução de outras formas de 
alienação.

O poder da informação é ilimitado, por isso nós usuários devemos 
usufruir os conteúdos postados em redes sociais com cuidado, verificando 
sempre a veracidade da informação, e mais que isso devemos ter um pouco 
mais de respeito ao próximo ao entrarmos em debates, levando sempre em 
consideração a famosa liberdade de expressão, que a tempos vem sendo 
banalizada e pouco usada.

NOTASREDES SOCIAIS X POLÍTICA
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Taxistas
Na tarde da segunda-feira, 6 de 
março, no plenário da Câmara 
Municipal, foi realizada uma re-
união com o presidente o Sindica-
to dos Condutores Autônomos de 
Veículos Rodoviários de Bragança 
Paulista e Região, Anderson Mu-
ñoz e representantes dos pontos 
de taxi de Mairiporã.
A reunião que foi solicitada pelo 
vereador Tonhé (PSDB), em 
que participaram também os 
vereadores Dori (REDE), Ricardo 
Barbosa (PSBD), Chinão Ruiz 
(PSD), Nil (PV) e doutor Nando 
(PMDB).
Dentre as pautas levantadas a 
principal foi a regularização da 
profissão do município, ou seja, 
criando normas para esse tipo de 
prestação de serviço. 
O exemplo que foi dado é quem 
em Bragança Paulista, cidade do 
interior paulista possui 200 mil 
habitantes, conta com uma frota 
de 80 veículos (o que se estima 
ser 1 carro para cada 3 mil habi-
tantes). Mairiporã possui cerca 
de 93 mil habitantes e uma frota 
de 115 carros.
Tal como o excesso de car-
ros, outro fator levantado foi o 
rodízio, pois há pontos espal-
hados pela cidade, portanto os 
carros possuem um adesivo que 
indicam quais dias podem circu-
lar na rodoviária, entretanto de 
acordo com os taxistas presentes, 
nem todos respeitam essa norma.
Serão realizados novos debates 
sobre o projeto de lei para regu-
lamentar a profissão de taxista na 
cidade.

Fique atento...
IPVA
Termina nesta segunda-feira 
(13) o prazo para o pagamento 
da terceira e última parcela do 
IPVA de 2017 de automóveis, 
caminhonetes, ônibus, micro-
ônibus e motocicletas com placa 
final 3. O calendário continua 
na terça-feira (14) para veículos 
de placa final 4 e segue até o dia 
22 para os veículos de final 0, 
pulando os finais de semana.
Para efetuar o pagamento do 
imposto, basta o contribuinte se 
dirigir a uma agência bancária 
credenciada, com o número do 
RENAVAM (Registro Nacional de 
Veículo Automotor), e efetuar o 
recolhimento.
O Aviso de Vencimento deixará 
de ser enviado pelos Correios e, 
a partir de 2018, todas as infor-
mações sobre débitos de IPVA, 
DPVAT e multas permanecerão 
disponíveis exclusivamente no 
site da Secretaria da Fazenda.

Banco do Povo
O Banco do Povo é um programa 
de microcrédito produtivo desen-
volvido pelo Governo do Estado de 
São Paulo através da Secretaria 
de Emprego e Relações do Trab-
alho.
Porém para obter tal empréstimo 
é preciso residir na cidade onde 
o banco se localiza, ter o nome 
sem restrição de crédito e ser 
empreendedor (físico ou jurídico) 
local.
É preciso de um avalista, pois esse 
profissional será o responsável 
por auxiliar o empreendedor e o 
Banco do Povo na hora do em-
préstimo.
Para solicitar o empréstimo é só 
comparecer no banco portando 
RG, CPF, comprovante de residên-
cia, documentos de cônjuge e do 
avalista. Serviço:
Banco do Povo: Avenida Tabelião 
Passarela, 348, Centro.
Telefone: 11 4604-2830
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Caixa libera hoje 1ª fase de 
saques de contas inativas do FGTS

A Caixa Econômica Federal ini-

cia nesta sexta-feira (10) a primeira 

etapa da liberação dos saques das 

contas inativas do FGTS (Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço). O 

volume de recursos dessa primeira 

fase é de R$ 6,96 bilhões e vai ben-

eficiar mais de 4,8 milhões de trab-

alhadores.

Para checar se você tem grana a 

receber das contas inativas do FGTS, 

basta acessar www.caixa.gov.br/

contasinativas ou ligar para 0800-

726-2017.

Hoje, apenas os trabalhadores 

nascidos em janeiro e fevereiro 

terão acesso ao dinheiro. O banco 

informou que cerca de 1,65 milhão 

de trabalhadores (34%) vão receber 

a grana em suas contas na Caixa no 

dia 10 de março.

Outros 1,2 milhão de brasileiros 

(25%) poderão sacar o crédito com 

o Cartão Cidadão no autoatendi-

mento, lotéricas e Correspondentes 

Caixa Aqui espalhados pelo País. 

Os demais trabalhadores deverão 

sacar seus recursos nas agências 

bancárias.

Dependentes poderão sacar FGTS 

de parentes mortos

Podem sacar o crédito das contas 

inativas do FGTS os trabalhadores 

que pediram demissão ou foram 

demitidos por justa causa até 31 de 

dezembro de 2015. Não importa se 

esse brasileiro está ou não no regime 

atual do FGTS, desde que se respeite 

o calendário de pagamento da Caixa.

Antes da mudança na regra das 

contas inativas do FGTS, o trabal-

hador só podia sacar a grana caso 

ficasse três anos sem contribuir 

com o FGTS ou em caso de aposen-

tadoria, além do uso para moradia 

ou doenças graves previstas em lei.

Para os trabalhadores com con-

trato de trabalho vigente e, portan-

to, contribuição com o FGTS, a grana 

do fundo só pode ser sacada em 

caso de demissão sem justa causa, 

moradia própria ou aposentadoria, 

por exemplo.

Agências Caixa

Para atender os trabalhadores 

com direito à grana das contas ina-

tivas do FGTS, as agências Caixa vão 

abrir 2 horas mais cedo nesta sexta-

feira, bem como na segunda-feira 

(13) e terça-feira (14).

Além disso, algumas agências 

selecionadas vão atender no sábado 

(11) — serão feitos pagamentos, 

além de tira-dúvidas, acerto dos ca-

dastros dos trabalhadores e emissão 

de senha do Cartão Cidadão. A re-

lação das agências está no site da 

Caixa.

Onde sacar

A Caixa informou que, além dos 

correntistas do banco que receberão 

os valores automaticamente na con-

ta-corrente, valores até R$ 1.500 po-

dem ser sacados no autoatendimen-

to, somente com a senha do Cidadão.

Para valores entre até R$ 3.000, 

o saque pode ser realizado com o 

Cartão do Cidadão e senha no autoa-

tendimento, lotéricas e correspon-

dentes Caixa. Acima de R$ 3.000, os 

saques devem ser feitos nas agên-

cias Caixa.

Para facilidade no atendimento, 

os trabalhadores devem sempre ter 

em mãos o documento de identifica-

ção e Carteira de Trabalho, ou outro 

documento que comprove a rescisão 

de seu contrato. Para valores acima 

R$ 10 mil é obrigatória a apresenta-

ção de tais documentos.

Agência 1103, que fica no 
número 382 da avenida 
Tabelião Passarella, 
região central



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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PARQUE DO POVO
Inaugurado em dezembro de 

2016, o Parque Linear foi construí-

do pelo município com recursos 

conquistados da Sabesp. O parque 

conta com ciclovia, playground, 

quadras esportivas, bancos, ilumi-

nação, pista de pump track, área de 

convivência do Bosque da Amizade 

e o espaço de eventos Paulo Amau-

ri Serralvo, com estacionamento. 

Para Laiane Felix, moradora do 

jardim Flor de Bragança, o parque 

marca uma evolução no lazer be-

neficiando jovens e adultos. “Ape-

sar de estar desempregada, gosto 

muito desta cidade e esse parque 

colabora com a qualidade de vida 

das nossas famílias”, comentou 

Laiane que brincava com o filho 

Nycolas.                         

Já a conferente de expedição 

Rosemeire Santos, do bairro Chá-

cara Arantes, destaca o espaço 

de eventos. “A feira noturna, que acontece às quintas-feiras, está muito 

agradável e com adesão de boa parte da população. É um passeio semanal 

com meu marido”, afirmou.

O parque linear também estimula ao esporte e turismo, a conscientiza-

ção do cuidado com o meio ambiente e com a preservação da margem da 

Represa Paiva Castro.

A próxima fase será a construção de uma ciclovia com pista de caminhada, 

iluminada e monitorada, nos trechos que compreendem entre o espaço de even-

tos até as Sete Quedas e entre o Bosque da Amizade e a ponte da Vila Machado.

Laiane Felix com o 
pequeno Nycolas, de 
dois anos: “gosto 
muito desta cidade”



Sabe aquela velha desculpa de que você não 
tem mais tempo para a academia porque está mui-
to ocupado maratonando séries na Netflix?

Pois a empresa sabe disso e ficou um tanto 
quanto chateada de estar impactando na saúde de 
seus assinantes. Tanto que lançou nesta semana o 
seu próprio personal trainer.

É isso mesmo que você leu. Agora a Netflix 
possui um coach que vai te incentivar a não ficar 
parado, nem mesmo enquanto assiste as séries. E 
tudo o que você vai precisar é de componentes tec-
nológicos – que você, provavelmente, não dispõe 
– e conhecimentos eletrônicos que – com certeza 
não possuiu.

Tudo isso porque o gadget é mais um dos 
acessórios FVM – ou Faça Você Mesmo – lançados 
pelo serviço de streaming. Lembra das meias Net-
flix que percebem quando você dormiu e pausa os 

seriados? Ou então o botão mágico que após apertado 
transforma o ambiente em uma sala perfeita para as 
maratonas? Pois é o mesmo esquema. 

Ela criou uma página com toda a documentação 
necessária, dicas, hacks, etc. 

O personal trainer vai se conectar ao seu smart-
phone ou tablet via bluetooth e monitorar seu esforço 
enquanto assiste as séries. O ritmo da “pegada” é você 
quem define – são 4 níveis – e toda vez que estiver 
abaixo disso o acessório vai disparar uma mensagem 
de incentivo dos seus personagens favoritos (BoJack e 
Kimmy Schimidt, por exemplo).

E se você estiver vendo no app para iOS, a coisa é 
ainda mais rígida: Se você parar de se mexer, a série 
para de ser exibida. Se quiser continuar assistindo 
será preciso se mexer novamente.

Rolou até um vídeo de divulgação temático com a 
Solange Frazão, musa fitness dos anos 80 e 90.

www.folhaopiniao.com.br
Sexta-feira, 10 de março de 20178

Netflix lança serviço 
de personal trainer

O personal trainer vai se conec-
tar ao seu smartphone ou tablet 
via bluetooth e monitorar seu es-
forço enquanto assiste as séries
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CONJUNTO DE FATOS

COM MANJERICÃO E TOMATE
Ingredientes

250 g de penne

1 maço de manjericão picado

2 tomates maduros sem semen-

te picados

4 dentes de alho picado

Azeite

Sal

Queijo parmesão ralado

Preparo 

Cozinhe o penne al dente em 3 

litros de água com sal e um fio 

de azeite

Lave as folhas e manjericão e 

pique grosseiramente

Retire as sementes e pique os 

tomates

Refogue o alho em 2 colheres de 

sopa de azeite

Adicione 1 colher de 

chá de sal e o manjericão picado, 

junte o penne cozido e 

misture bem

Acrescente o tomate picado e 

1/2 xícara de queijo parmesão 

ralado

Misture e sirva imediatamente

Ingredientes
1 caixinha de creme de leite
3 copos de leite desnatado
½ xícara (chá) de sorvete de 
creme
2 colheres (sopa) de açúcar
2 pêssegos

Preparo
No liquidificador, bata o leite e os 
pêssegos. Acrescente o creme de 
leite e continue a bater. Adicione 
os ingredientes restantes e bata 
mais um pouquinho. Sirva bem 
gelado.

MILK SHAKE 
DE PÊSSEGO

GOURMET

PENNE
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Falta menos de um mês 
para o sinal analógico 
de TV ser desligado

No dia 29 de março, o sinal ana-
lógico de televisão será desligado na 
região metropolitana de São Paulo. A 
programação dos canais abertos será 
transmitida apenas pelo sinal digital, 
com imagem e som de cinema. Para 
continuar assistindo à programação, 
todas as residências da região pre-
cisam ter uma antena digital  e um 
aparelho de televisão preparado para 
receber o sinal digital.

Saiba se a sua casa já está prepara-
da ou se será necessário providenciar 
mudanças para continuar assistindo 
os canais abertos de televisão:

1)  Antena – Nem toda antena 
consegue captar o sinal digital de 
televisão. A antena deve ser UHF e a 
recomendação da Seja Digital é que 
o modelo seja externo, instalado no 
telhado da casa.

2) Televisor – Se o aparelho for 
uma televisão de tubo, será necessário 
instalar um conversor de sinal. Se o 
televisor for de tela fina e não estiver 
preparado para receber o sinal digital, 
também precisará de um conversor 
de sinal. Para ter certeza se o televisor 
já tem o conversor, consulte o manual 
do fabricante.

3)  TV paga ou parabólica: Se você 
utiliza algum desses serviços, não será 
necessário adaptar sua TV ou antena. 
Em todo caso, entre em contato com 
sua operadora ou com um antenista 
para garantir a continuidade do ser-
viço em todos seus televisores.

Inclusão Digital
As famílias da região metropoli-

tana de São Paulo inscritas em pro-

gramas sociais do Governo Federal já 
podem verificar se estão na lista de 
beneficiários que receberão um dos 
mais de 1,8 milhão de kits gratuitos 
com antena UHF, conversor para a TV 
digital e controle remoto. A população 
deve acessar o site sejadigital.com.br/
kit ou ligar gratuitamente para o nú-
mero 147 com o CPF ou o NIS (Número 
de Identificação Social) em mãos. Se o 
nome estiver na lista, é só escolher o 
dia, horário e local.

Por meio desses canais, a popula-
ção também poderá tirar quaisquer 
dúvidas referentes às mudanças tra-
zidas pela TV digital e sobre como se 
preparar para receber o sinal. Outra 
alternativa, também, é visitar um CRAS 
(Centro de Referência de Assistência 
Social) mais próximo de sua residên-
cia e procurar pelo ponto de apoio da 
Seja Digital para esclarecer dúvidas ou 
agendar a retirada do kit.

Digitalização já ocorreu no Dis-
trito Federal

São Paulo é a terceira localidade 
onde o sinal analógico está sendo 
desligado. Em 2016, a mudança já 
ocorreu na cidade-piloto de Rio Verde 
(GO) e na região metropolitana de 
Brasília, com os trabalhos conduzidos 
pela Seja Digital. A entidade chegou 
ao DF e às nove cidades do entorno 
em novembro de 2015 para orientar, 
informar e oferecer suporte didático 
a toda população por meio de campa-
nhas de comunicação e mobilização 
social. Com o desligamento do sinal 
analógico em novembro de 2016, os 
mais de 4 milhões de moradores da 

região passaram a assistir os canais 
abertos de televisão apenas pelo sinal 
digital, que transmite a programação 
gratuitamente com imagem e som de 
cinema. Foram distribuídos mais de 
310 mil kits nas 10 cidades da região. 
Já em Rio Verde, o desligamento se deu 
em março do ano passado, alcançando 
um índice de 98% da população com 
acesso ao sinal digital, conforme índice 
aferido em pesquisa do Ibope.

Sobre a Seja Digital
A Seja Digital (EAD - Entidade 

Administradora de Processo de Re-
distribuição e Digitalização de Canais 
TV e RTV) é responsável por operacio-
nalizar a migração do sinal analógico 
para o sinal digital da televisão no 
Brasil. Criada por determinação da 
Anatel, tem como missão garantir que 
a população tenha acesso à TV Digital, 
oferecendo suporte didático, desen-
volvendo campanhas de comunicação 
e mobilização social e distribuindo 
kits para TV digital para as famílias 
cadastradas em programas sociais do 
Governo Federal. Também tem como 
objetivos aferir a adoção do sinal de 
TV digital, remanejar os canais nas 
frequências e garantir a convivência 
sem interferência dos sinais da TV e 4G 
após o desligamento do sinal analógi-
co. Esse processo teve início em abril 
de 2015 e, de acordo com cronograma 
definido pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunica-
ções, mais de 1300 municípios terão 
o sinal analógico desligado até 2018.
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HORÓSCOPO

ÁRIES -  21.mar a 20.abr
Você pode se livrar de problemas, talvez no 
trabalho ou em casa. O que lhe seria difícil em 
outros momentos, hoje pode se dar sem sofri-
mento ou esforço.

TOURO - 21.abr a 20.mai
Encontro com pessoas que pensam como você 
e abrem a sua mente. Amizades se aprofundam 
e se tornam verdadeiras. Você conhece melhor 
o que deseja.

GÊMEOS - 21.mai a 20.jun
Certas ousadias podem caber neste dia, desde 
que se mostrem razoavelmente seguras. Por 
outro lado, você se volta para o convívio familiar 
e merece um bom lugar para descansar.  

CÂNCER - 21.jun a 21.jul
As pessoas lhe propõem experiências e situa-
ções que estão além do que é conhecido. Um 
sentimento de confiança e força está presente 
nas ações mais ousadas.

LEÃO - 22.jul a 22.ago
É tempo de confiar em possibilidades com as 
quais antes não contava. Para resolver bem as 
questões práticas de hoje é preciso ir além do 
imaginado. Trabalhe de modo criativo.

VIRGEM - 23.ago a 22.set
Muitos sentimentos, ideias e disposição criativa. 
Certas pessoas lhe atraem de modo especial. 
Mas os sentimentos e imagens mentais se 
movem voláteis.

LIBRA -  23.set a 22.out
Você se torna mais introspectivo e a calma do 
isolamento pode ser revigorante. Evite incentivar 
a melancolia com pensamentos pesarosos. Cuide 
direito das tarefas práticas.

ESCORPIÃO - 23.out a 21.nov
A comunicação dos sentimentos e afeições está 
positivamente estimulada. Poderá conversar 
sobre temas difíceis e delicados com moderação 
e eficiência.

SAGITÁRIO - 22.nov a 21.dez
O bom aspecto de Mercúrio e Plutão é indício 
de fazer bons negócios e ser correspondido nos 
desejos amorosos. Certos sentimentos querem 
ganhar expressão.

CAPRICÓRNIO - 22.dez a 20.jan
Há hoje algo de atraente e fascinante nos encon-
tros e conversas. Momento estimulante para a 
comunicação, em que seus gestos e palavras 
ganham força expressiva.

AQUÁRIO - 21.jan a 19.fev
Mercúrio e Plutão indicam possível realização de 
algumas de suas intenções mais secretas. O dia é 
para colocar em ação os melhores valores que 
mantém escondidos.

PEIXES - 20.fev a 20.mar
Dia estimulante para estar com os amigos e con-
versar bastante sobre tudo. As conversas podem 
ser reveladoras. Você tende a mostrar mais de si 
mesmo do que de costume.

Mercúrio e Plutão em sextil, um bom 
aspecto, indicam o desejo de conhecer, 
investigar e trazer à luz o que pode ser 
conhecido e está encoberto ou escondido. 
A mente humana quer ir mais além do que 

abarcava até então. A curiosidade move as 
pessoas neste período. Conhecer novas 
maneiras de fazer e produzir irá ampliar a 
visão e os limites.

CRUZADAS

www.folhaopiniao.com.br

www.folhaopiniao.com.br
Sexta-feira, 10 de março de 2017

Fonte: G. Queiroz
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Quando inicia sua história em 
Mairiporã?
Sou de São Paulo e eu trabalhava 
na equipe técnica da Sabesp. Em 
1972 vim com um grupo de ma-
nutenção para a construção das 
obras elétricas e hidráulicas da 
estação elevatória de Santa Inês. 
No fim de 73 foi inaugurado o 
Sistema Cantareira (assim como 
a represa Paiva Castro) e pelos 
15 anos seguintes estabeleci 
minha base aqui. Eu era chefe de 
divisão nessa época e treinei o 
pessoal e participei de estudos 
para o bom funcionamento do 
Sistema Cantareira, tal como 
obras que seriam necessárias 
para a cidade funcionar bem.

Ponto de paz?
Sem dúvida o Clube de Campo. 
É um lugar fantástico, mas a 
cidade é bem grande e tem 
muita área a ser explorada. Pos-
sui também esse quê pitoresco, 
ou seja, que vai desde um forte 
centro industrial a uma cidade 
com ar de interior, mas próxima 
a capital paulista, e esse sem 

dúvida é um dos maiores atrati-
vos de Mairiporã.

Comer e beber?
Gosto muito da cantina Gira-
sole e do restaurante Panela de 
Barro.

O que está plantado?
Participei de muitos estudos 
voltados para essas áreas, que 
sabemos a rigidez da lei de 
proteção aos mananciais, por-
tanto tudo o que deve ser feito 
na cidade tem que ter um estudo 
de impactos. Exemplo disso 
é a área onde hoje é o Parque 
Linear, o projeto inicial era pra 
ser um bosque, pois assim tem-
se vazão das águas e na época, 
o poder executivo não permitiu 
essa obra. Construíram a antiga 
rua da feira e impermeabilizou o 
solo, resultado atual disso são as 
recentes enchentes que alagou 
toda aquela região. 

Qual o próximo passo?
Mairiporã era pra ser uma das 
maiores cidades dessa região, 
porém foi má administrada ao 
longo dos anos. A gente vê isso 
hoje refletindo na cidade, mas 
eu realmente torço para que o 
município dê passos a frente. E 
isso não acontece se a popula-
ção não se empenhar em cobrar 
os gestores, em acompanhar o 
que está sendo realizado pela 
cidade e pelos munícipes. 

GABRIELA BACELAR

Jankel Lesbech Fucks, professor 
e consultor, adotou Mairiporã 
após trabalhar na implantação 
do sistema Cantareira.
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Pelo título e pelo material de divulgação, o drama francês promete se concentrar apenas na vida de Fatima (Soria 

Zeroual), mulher argelina divorciada que mora na França para proporcionar melhores condições de vida às filhas ado-

lescentes. Após muitos anos na Europa, ela multiplica os trabalhos de faxineira e ainda não domina a língua francesa. 

Seu olhar triste é aquele do imigrante que sofre inúmeros maus-tratos cotidianos, mas aceita a configuração social por 

desconhecer seus direitos e duvidar da possibilidade de mudanças.

 O projeto surpreende ao dividir a atenção entre Fatima e as filhas Nesrine (Zita Hanrot) e Souad (Kenza Noah Aï-

che), as três igualmente importantes para a história. Ao contrário das mães, as filhas nasceram em solo francês, falam a 

língua perfeitamente e se sentem integradas, mesmo que a origem magrebina seja fonte de preconceito. Ao contrapor 

duas gerações, o roteiro consegue refletir sobre as dificuldades de integração e sobre a sensação de não-pertencimento 

dos cidadãos de ascendência estrangeira. As cenas entre a mãe e as filhas são excelentes, pela variedade de línguas – 

a matriarca fala em árabe, as filhas respondem em francês – e pelo debate orgânico sobre o papel das mulheres nas 

sociedades árabes e cristãs.

 O diretor Philippe Faucon conduz o seu projeto com simplicidade quase acadêmica. As cenas são sempre compostas 

por duas ou três personagens efetuando tarefas simples (preparando a comida, estudando na universidade, conver-

sando com as amigas) enquanto os diálogos e as ações ao redor se encarregam de representar a França inteira, algo 

especialmente válido às vésperas de uma eleição presidencial na qual a presença de imigrantes se tornou um tema de 

destaque. Com seu estilo observador e plácido, o cineasta concede a cada personagem do trio central uma curta cena 

de catarse na qual exteriorizam a dor acumulada há muito tempo.

Em termos narrativos, a estudiosa Nesrine e a rebelde Souad funcionam como motores de conflito mais eficientes 

do que a própria Fatima. As garotas estabelecem a ponte entre o espaço público e privado, entre a tradição árabe e o 

desejo de namorar os garotos locais como qualquer jovem francesa. São elas que brigam e se impõem, enquanto a mãe 

fica restrita a uma função passiva. O roteiro demonstra piedade pelo fato de esta mulher se sacrificar em nome da vida 

alheia, mas não consegue olhá-la de outro modo que não seja o da mãe e trabalhadora: a questionável cena final sugere 

que a felicidade de Fatima será eternamente dependente das filhas.

 Os melhores momentos do projeto vêm das cartas escritas pela mulher tímida, nas quais declara a um interlocutor 

inexistente, em árabe, o descontentamento silencioso e a nobreza do sacrifício diário. Existe poesia e qualidade artística 

nas veias desta mulher calada, mas talvez ninguém além do espectador descubra essas qualidades: Faucon permanece 

pessimista quanto às perspectivas de transformação social. Fatima é uma nova Macabéa, uma nova Félicité de Flaubert 

ou uma das heroínas de “coração de ouro” que Lars von Trier retratava no fim dos anos 1990. Uma mulher cuja existência 

singela esconde um vasto mundo interior.

BRUNO CARMELO

CINEMA
dev patel

FÁTIMA

Serviço
Reserva Cultural
Avenida Paulista, 900 - 
Bela Vista, São Paulo - SP,
(11) 3287-3529
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A Secretaria da Fazenda vai devolv-
er R$ 19.187.076,33 a proprietários 
que tiveram seus veículos roubados ou 
furtados em 2016 em SP. O reembolso é 
referente à restituição proporcional do 
Imposto sobre a Propriedade de Veícu-
los Automotores (IPVA).

O benefício é uma compensação 
para proprietários que já haviam efet-
uado o pagamento do imposto quando 
ocorreu o crime. O primeiro lote já está 
liberado e é para proprietários que ti-
veram ocorrências registradas no 1º tri-
mestre do ano passado.

No total, serão creditadas diferenças 
relativas a 49.713 veículos, distribuídas 
em quatro lotes liberados nos meses de 
março e abril. O contribuinte que tiver 
direito à devolução não precisa fazer 
nenhuma solicitação. O reembolso é au-
tomático, já que os sistemas da Secretar-
ia de Segurança Pública e Detran estão 
integrados ao da Fazenda.

Os valores ficarão à disposição do 
proprietário no Banco do Brasil durante 
dois anos e obedecerão ao calendário de 
restituição. Após esse prazo, a restitu-

Motoristas que tiveram o carro 
roubado terão devolução do IPVA

www.folhaopiniao.com.br
Sexta-feira, 10 de março de 2017

ição deverá ser solicitada na Secretaria 
da Fazenda.  O contribuinte que esti-
ver inadimplente não poderá resgatar 
o valor enquanto houver a pendência. 
São inadimplências como, por exemplo, 
débitos de IPVA de outro veículo de sua 
propriedade.

Veja a tabela de lotes de restituições
Data da Liberação
1º trimestre de 2016 03/03/2017
2º trimestre de 2016 17/03/2017
3º trimestre de 2016 31/03/2017
4º trimestre de 2016 13/04/2017
Para consultar os valores de restitu-

ição basta acessar a área do IPVA no Por-
tal da Secretaria da Fazenda (https://
portal.fazenda.sp.gov.br). Na barra à es-
querda, clicar no item Serviços.

Na lista apresentada clique no link 
“Consulta de restituição de veículo furta-
do e roubado neste Estado”. Depois in-
forme o Renavam e o número do boletim 
de ocorrência.

Restituição do IPVA
A restituição proporcional do IPVA 

aos donos de veículos roubados ou furta-
dos passou a vigorar a partir de 2008. A 
regra foi determinada pela Lei 13.032, 
aprimorada posteriormente pela Lei 
13.296, também em 2008.

A norma garante ao contribuinte a 
dispensa proporcional do pagamento do 
IPVA de 2016 a partir do mês da ocorrên-
cia. Vale a razão de 1/12 (um doze avos) 
por mês do valor do imposto devido ao 
Estado. Caso o IPVA tenha sido pago, o 
proprietário terá direito a restituição. 
Para tanto, o contribuinte deve registrar 
o boletim de ocorrência para ter direito 
ao benefício. Mas atenção, o benefício só 
vale se o veículo foi furtado ou roubado 
dentro do Estado de São Paulo.

No caso de recuperação do veículo, 
volta a ser devido o IPVA no exercício 
em que ela ocorrer, proporcionalmente 
aos meses que restarem até o final do 
respectivo ano, à razão de 1/12 por 
mês, devendo computar o mês da recu-
peração. Este é o principal motivo pelo 
qual a restituição do imposto pago em 
2016 está sendo realizada somente 
neste ano.

Em Mairiporã, foram 313 vítimas em 2016. Valores ficarão 
à disposição do proprietário durante dois anos

gabriela bacelar
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Programa Encontre Seu Pai Aqui 
será levado às escolas estaduais

O serviço destinado a esclarecer 
casos de investigação de paternidade, 
uma parceria do Poupatempo com o 
Ministério Público Estadual, também 
será levado às escolas públicas pau-
listas. O programa está sendo implan-
tado nos postos do Poupatempo para 
garantir ao cidadão o direito básico 
de ser reconhecido pelo pai biológico.

Nas escolas estaduais o índice de 
crianças sem paternidade reconhe-
cida é de 4,1%, segundo pesquisa do 
Ministério Público. Segundo o promo-
tor público Maximiliano Roberto Er-
nesto Führer, a ausência do reconhe-
cimento da paternidade é motivo de 
grande constrangimento e também 
de problemas emocionais e psicológi-
cos. Há mais de dez anos ele se dedica 
à causa e, com a ajuda do Poupatem-
po, espera ampliar a conscientização 
do público em relação à questão da 
paternidade responsável.

No Poupatempo, a campanha 
conta com cartazes e folhetos com de-
staque para a frase que dá nome ao 
programa: “Encontre seu pai aqui”. 

Os interessados no serviço precisam 
preencher um formulário com o Ter-
mo de Indicação de Paternidade, que 
será encaminhado ao Ministério Pú-
blico Estadual para as providências 
necessárias.

Como funciona
A solicitação (Termo de Indicação 

de Paternidade) deve ser preenchida 
no Poupatempo por alguém com 
mais de 18 anos e pode beneficiar 
pessoas de qualquer idade. Para sim-
plificar o processo e evitar cobrança 
de taxas judiciais nos cartórios, o re-
querente pode declarar-se pobre. É 
necessário apresentar documento de 

identificação e cópia.
Depois de digitalizar o formu-

lário e as cópias dos documentos, o 
Poupatempo enviará o material por 
e-mail para o Ministério Público. A 
partir daí, o promotor de Justiça com-
petente providenciará a averbação e 
a extração de uma nova Certidão de 
Nascimento, que será entregue ao 
interessado num prazo estimado de 
30 dias. Caso o pai não seja encon-
trado, não faça o reconhecimento ou 
tenha dúvidas sobre a paternidade, o 
promotor poderá encaminhar o in-
teressado a um serviço de assistência 
judiciária (Defensoria, faculdades de 
Direito, serviços municipais).

alexandre carvalho/a2img
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