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CINEMA
Lion - Uma Jornada Para 
Casa, no Reserva Cultural

RESPONSABILIDADE
Quais as atribuições do 
Conselho Tutelar?

“quanto mais pensamos 
no ‘nós’ e não no ‘eu’, 
podemos criar uma 
sociedade local cada vez 
melhor para quem está 
aqui e quem está 
para vir”

DO LAGO
MÜLLER
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Pedido rejeitado

O ministro Edson Fachin, relator da Lava 

Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), 

rejeitou mais um pedido de liberdade feito 

pelo ex-deputado Eduardo Cunha, que se 

encontra preso preventivamente em Cu-

ritiba desde outubro do ano passado, por 

ordem do juiz Sergio Moro, responsável 

pela operação na primeira instância.

Desta vez, Fachin negou o prosseguimento 

de um habeas corpus protocolado pela de-

fesa de Cunha em dezembro e que já havia 

sido rejeitado pelo ministro Teori Zavascki, 

relator anterior da Lava Jato até sua morte 

na queda de um avião, em janeiro.

Lava Jato

O ex-presidente da Odebrecht Infraestru-

tura, Benedito Júnior, conhecido como BJ, 

afirmou em depoimento à Justiça Eleitoral 

que a empresa repassou R$ 9 milhões em 

caixa dois ao PSDB, dinheiro que foi usado 

nas campanhas eleitorais de 2014. As in-

formações são do jornal Folha de S.Paulo.

Ao ministro do TSE (Tribunal Superior 

Eleitoral), Herman Benjamin, relator do 

processo que investiga irregularidades da 

chapa Dilma-Temer em 2014, BJ disse que 

o repasse teria sido pedido pelo presidente 

do partido, senador Aécio Neves (MG). O 

dinheiro foi dividido em duas partes.

A primeira, de R$ 6 milhões, destinada a 

Antonio Anastasia (eleito senador pelo 

PSDB), Pimenta da Veiga (derrotado na 

disputa ao governo mineiro) e Dimas Fa-

biano (eleito deputado federal pelo PP).

A segunda parcela, de R$ 3 milhões, foi 

para o publicitário Paulo Vasconcelos, que 

comandou a campanha de Aécio Neves à 

Presidência em 2014.
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CITAÇÃO
“Se você não vive por alguma coisa, então você 
morrerá por nada.” 
Vikings

O conceito de cultura digital não está consolidado. Aproxima-se de 
outros como sociedade da informação, cibercultura, revolução digital, 
era digital. Cada um deles, utilizado por determinados autores, pensa-
dores e ativistas, demarca esta época, quando as relações humanas são 
fortemente mediadas por tecnologias e comunicações digitais.

A Wikipedia não registra a expressão nos idiomas inglês e espanhol. 
Em português, há um verbete que demarca o surgimento da cultura 
digital no pós-guerra, quando tem início o processo de digitalização, 
materializado no ambiente de processamento de dados que passa a ser 
dominado por grandes máquinas de computar.

O sociólogo espanhol Manuel Castells, em dossiê publicado pela 
revista Telos, mantida pela Fundación Telefónica, define a cultura digital 
em seis tópicos:

1. Habilidade para comunicar ou mesclar qualquer produto baseado 
em uma linguagem comum digital;

2. Habilidade para comunicar desde o local até o global em tempo real 
e, vice-versa, para poder diluir o processo de interação;

3. Existência de múltiplas modalidades de comunicação;
4. Interconexão de todas as redes digitalizadas de bases de dados ou a 

realização do sonho do hipertexto de Nelson com o sistema de armaze-
namento e recuperação de dados, batizado como Xanadú, em 1965;

5. Capacidade de reconfigurar todas as configurações criando um 
novo sentido nas diferentes camadas dos processo de comunicação;

6. Constituição gradual da mente coletiva pelo trabalho em rede, 
mediante um conjunto de cérebros sem limite algum. Neste ponto, me 
refiro às conexões entre cérebros em rede e a mente coletiva.

Com o acesso instantâneo a todo tipo de informação, é possível 
compartilhar experiências e participar da construção do conhecimento 
através da internet, comunicar-se com pessoas de qualquer lugar do 
mundo. Isso possibilita a interatividade, a interferência e a colabora-
ção com a produção intelectual, gerando uma nova forma de comuni-
cação e aprendizado.

NOTASA IMPORTÂNCIA DA 
CULTURA DIGITAL

www.folhaopiniao.com.br
Sexta-feira, 3 de março de 20173

JOSUÉ DE MENEZES
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Inclusão
O AcessaSP é um programa do 
governo do Estado de São Paulo 
de inclusão digital, que oferece 
acesso grátis a internet e con-
teúdos digitais que contribuam 
para o desenvolvimento pessoal, 
profissional e comunitário.
Criado em julho de 2000 o 
programa expandiu e hoje são 
quase 600 cidades paulistas que 
recebem esse atendimento e 
mais de 3 milhões de pessoas são 
cadastradas no programa.
Em Mairiporã são dois postos 
de atendimento, no centro, na 
Avenida Tabelião Passarela , 348 
e Avenida Vitor Odorico Bueno, 
385 em Terra Preta.
Para cadastrar no programa 
basta levar o RG ou qualquer 
outro documento com foto. 
O tempo de permanência é de 60 
minutos e caso o usuário tenha 
alguma dificuldade no uso tem 
uma equipe especializada para 
auxílio.

Fique atento...
Campanha
Foi constatado um aumento no 
número nos casos de gripe no 
Brasil em 2016, portanto o início 
das vacinações será realizada 
em 17 de abril para profissionais 
da área da saúde e idosos. Além 
de adiantar a data para imuni-
zação da população o público 
alvo também mudou, além dos 
idosos, crianças de seis meses a 
cinco anos, gestantes, puérperas, 
população indígena, portadores 
de doenças crônicas, adolescen-
tes de 12 a 21 anos que cum-
prem medidas socioeducativas 
presos e funcionários do sistema 
prisional (que são os alvos 
principais dessa vacinação), os 
professores e alunos do ensino 
básico e superior de escolas 
públicas e privadas também 
poderão ser imunizados.
A vacina protege contra três ti-
pos do vírus da gripe, dentre eles 
a H1N1. A vacinação será realiza-
da até o dia 19 de maio e o Dia D, 
como é conhecida a mobilização 
nacional, está prevista para o dia 
6 de maio.

Carnês IPTU
Os carnês de IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano) 
de Mairiporã lá começaram a 
ser entregues. O vencimento da 
primeira parcela - ou única -está 
impresso para o dia 15 de março.

Balanço
A Autopista Fernão Dias fechou 
o balanço da operação especial 
montada para o feriado pro-
longado de Carnaval. Mais de 1,21 
milhão de veículos trafegaram 
pela BR-381.
Guinchos e ambulâncias extras es-
tiveram à disposição dos usuários 
a partir da meia noite de sexta-
feira, 25, até às 12h da quarta-
feira de Cinzas. No período, a 
concessionária realizou 3.905 at-
endimentos, sendo 1.063 auxílios 
mecânicos, 43 socorros médicos, 
entre outros e 2.984 ligações para 
o 0800. Também foram regis-
trados 270 acidentes, com 105 
vítimas leves, 14 moderadas, seis 
graves e sete mortes.
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Sabesp abre inscrições para 
curso de pesquisa de vazamentos

Para dar dicas de como identi-
ficar vazamentos nas residências 
e adotar o consumo consciente da 
água, a Sabesp ministra cursos para 
a população. As aulas acontecem na 
Região Metropolitana de São Paulo, 
em diversas unidades da empresa. 
Mesmo com a recuperação dos 
sistemas de abastecimento, o Curso 
de Pesquisa de Vazamentos reforça 
a importância dos clientes continu-
arem utilizando água sem desperdí-
cios. 

As salas de aula apresentam 
infraestrutura que simula as insta-
lações de um imóvel, com hidrô-
metro, caixa-d’água, vaso sanitário 
e torneiras. Após as informações 
teóricas, os participantes acompan-
ham demonstrações e fazem testes 
na prática. 

Ao consertar uma torneira gote-
jando, por exemplo, o consumidor 
deixa de desperdiçar mais de 40 li-
tros de água por dia. Os vazamentos 
mais comuns são observados nas 
torneiras, válvulas ou caixas de des-
carga e caixas-d’água. Quando os 
vazamentos são eliminados, o cli-
ente também evita pagar uma conta 
mais cara no fim do mês. 

O gerente do Programa de Uso 
Racional da Água da Sabesp, Ri-
cardo Chahin, destaca que é im-
portante orientar a população a 
identificar vazamentos de uma ma-
neira simples e rápida. “Com isso 
ele ganha tempo porque já sabe 
onde está o problema e se vai pre-
cisar somente de um encanador 
ou também de um pedreiro. Desta 
forma não é necessário esperar a 
conta chegar para saber que está 

com vazamento. 
O curso é aberto ao públi-

co em geral, oferecendo dicas 
úteis para donos (as) de casa, 
estudantes, zeladores de con-
domínios, entre outros. Os par-
ticipantes recebem uma cartilha 
e um certificado de conclusão. 

As aulas têm duração de 4 
horas, e acontecem geralmente 
no período da manhã (8h às 
12h) ou da tarde (13h às 17h). 
As vagas são limitadas. 

Para se inscrever, o cli-
ente pode entrar em contato 
com a Central de Atendimento 
Telefônico da Sabesp, pelos 
números 195 ou 0800 011 
9911. O curso é realizado ape-
nas nos endereços informados 
(Caieiras, Bragança Paulista, Ip-

iranga, Pirituba, Santana, Vila Leo-
poldina). As inscrições também são 
feitas nas agências de atendimento 
ou pelo site http://site.sabesp.com.
br/site/interna/formulario_inscri-
cao.aspx?secaoId=426.

Confira os locais e agenda mais 
próximos.

Santana 
Rua Antônio Pereira de Souza, 110 
Próximas datas: 8/3, 12/4, 25/5, 
21/6, 27/7, 24/8, 28/9, 26/10, 
30/11, 14/12 
Caieiras 
Avenida Paulicéia, 405 - Laranjeiras 
Próximas datas: 27/4, 1/6, 13/7, 
17/8, 26/10, 22/11 
Bragança Paulista
Avenida Dr. Plínio Salgado, 109 - 
Centro



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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O Dia Internacional da Mulher 
é celebrado no dia 8 de março e a 
Prefeitura de Atibaia, por meio da 
Coordenadoria Especial da Mul-

her, preparou uma programa-
ção especial para todo o mês, 
com palestras, atendimento em 
saúde, workshop, rodas de con-

versa, exposição e apresentações 
musicais, entre outras atividades.

As ações contam com parceria 
da Câmara Municipal, OAB e Com-
mati (Conselho da Mulher de Ati-
baia) e têm o objetivo de divulgar 
os serviços voltados às mulheres e 
reforçar a presença do Poder Pú-
blico nas questões que envolvem 
o universo feminino. 

www.folhaopiniao.com.br
Sexta-feira, 3 de março de 20178

ATIBAIA TEM PROGRAMAÇÃO 
ESPECIAL PARA O 
MÊS DA MULHER
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CONJUNTO DE FATOS

ASSADA COM MEL, 
MOSTARDA E ALECRIN

Ingredientes
2 Kg de costelinha suína serrada 
ao meio
Tempero (alho e sal)
2 limões
Molho shoyu (quantidade sufi-
ciente)
Molho de alho (quantidade 
suficiente)
300 g de mostarda
250 g de mel
Alecrim (a gosto) 

Preparo 
Tempere a costelinha ao seu 
gosto
Acrescente o limão, molho 
shoyu
Acrescente a mostarda (espalhe 
bastante sobre a costelinha)
Faça o mesmo com o mel e 

em seguida salpique o alecrim 
(atenção para não colocar muito 
alecrim, porque altera o sabor 
da costelinha)
Coloque a costelinha em um 
tabuleiro e cubra com papel 
alumínio
Leve ao forno quente
Depois que estiver cozida, retire 
o papel alumínio e deixe corar 
por mais alguns minutos e sirva

Ingredientes
6 peras asiáticas ou pera de in-
verno (são mais durinhas)
1 kg de açúcar
700 ml água
6 cravos
1 canela em casca

Preparo
Leve ao fogo em uma panela 
grande a água, o açúcar, os cra-
vos e a canela, até formar uma 
calda
Cuidado com o ponto, pois a cal-
da depois de fria, engrossa mais, 
para saber, pingue um pouco da 
calda em um pires, para esfriar e 
saber o ponto “Ponto de Calda”, 
se passar muito vira 
“Ponto de Fio”
Enquanto isso, descasque as pe-
ras, corte-as em 4 e deixe em uma 
vasilha com água e limão espre-
mido, para não escurecê-las
Quando a calda estiver pronta, 
junte as peras, deixe cozinhar por 
cerca de 10 minutos (não pode 
ficar muito mole, senão 
desmancha)

PERA EM 
CALDA

GOURMET

COSTELA

lilian franci
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Quais as atribuições 
do Conselho Tutelar?

O Conselho Tutelar foi criado con-
juntamente ao Estatuto da Criança e 
do Adolescente - ECA, instituído pela 
Lei 8.069/90. O conselho é municipal 
e responsável por zelar pelos direitos 
da criança e do adolescente. Formado 
por membros eleitos pela comuni-
dade para mandato de três anos, é 
uma entidade que possui autonomia 
funcional, ou seja, não é subordinada 
a qualquer outro órgão estatal. A 
quantidade de conselhos varia de 
acordo com a necessidade de cada 
município, mas é obrigatória a exis-
tência de pelo menos um por cidade, 
constituído por cinco membros. 

Segundo consta no artigo 136 
do ECA, são atribuições do conselho 
atender não só às crianças e ado-
lescentes, como também atender e 
aconselhar pais ou responsáveis. O 
Conselho Tutelar deve ser acionado 
sempre que se perceba abuso ou si-
tuações de risco contra a criança ou 

o adolescente, como por exemplo, em 
casos de violência física ou emocional. 
Não tem competência para aplicar 
medidas judiciais, e não pode julgar 
nenhum caso. Exemplificando, quando 
um adolescente (12 à 18 anos) comete 
um crime, quem deve ser acionado 
para o atendimento é a Polícia Militar. 

Medidas necessárias
O conselheiro tutelar deve sempre 

ouvir e entender as situações que 
lhe são apresentadas por aquele que 
procura o órgão. Somente após a 
análise das situações especificas de 
cada caso é que o conselheiro deve 
aplicar as medidas necessárias à 
proteção dos direitos da criança e/
ou adolescente. Cabe ressaltar que o 
conselheiro aplica medidas, ele não 
as executa, deve por tanto buscar os 
poderes necessários para execução 
dessas medidas, ou seja, poder pú-
blico, famílias e sociedade.

Processo de escolha
O processo de escolha (por elei-

ção direta) dos conselheiros tu-
telares deve ser conduzido pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, o Com-
dica. Para ser conselheiro tutelar é 
necessário ter 21 anos completos 
ou mais, morar na cidade onde se 
localiza o Conselho Tutelar e ser 
de reconhecida idoneidade moral. 
Outros requisitos podem e devem 
ser elaborados pelo Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. É indispensável que o 
processo de escolha do conselheiro 
tutelar busque pessoa com um perfil 
adequado ao desenvolvimento da 
função, ou seja, alguém com dispo-
sição para o trabalho, aptidão para a 
causa pública, e que já tenha traba-
lhado com crianças e adolescentes.

É imprescindível que o conse-
lheiro tutelar seja capaz de manter 
dialogo com pais ou responsáveis 
legais, comunidade, poder judiciá-
rio e executivo e com as crianças e 
adolescentes. Para isso é de extre-
ma importância que sejam pessoas 
comunicativas, competentes e com 
capacidade para mediar conflitos.

O Conselho Tutelar de Mairiporã 
fica na avenida Leonor de Oliveira, 
263, Jardim Galrão, telefones 4419-
7250 e 4604-2345. 

Os conselheiros também podem 
ser acionados durante o plantão 
noturno. Às segundas-feiras, David 
Ramos, telefone 97347-6976; ter-
ças a conselheira é Myriam Batista, 
97128-6762; quartas Sandra Freitas, 
97533-3648; quintas Patrícia Faria, 
99893-5383 e sextas Gabriela Sala-
mony, 96394-5759.
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HORÓSCOPO

ÁRIES -  21.mar a 20.abr
Momento de mergulho profundo nos aspectos 
inconscientes de seu próprio ser. Pode se perder 
em labirintos e meandros, mas pode encontrar 
um grande tesouro.

TOURO - 21.abr a 20.mai
Uma nova visão de suas possibilidades futuras 
pode nascer a partir do contato com os símbolos 
do mar, da água e da luz. Dia para mergulhar em 
profundezas.

GÊMEOS - 21.mai a 20.jun
Inspiração especial vem a orientar a atividade 
profissional. Não fique preso aos detalhes 
práticos, olhe para o conjunto total do que está 
realizando.  

CÂNCER - 21.jun a 21.jul
Sua mente mergulha nas profundezas possíveis 
ao ser humano, podendo deste mergulho trazer 
algum valor, conceito ou visão que possa ampliar 
a sua compreensão da vida.

LEÃO - 22.jul a 22.ago
No relacionamento a dois, você encontra a fonte 
de algo primordial e essencial. Sua sensibilidade 
está aberta ao que venha das pessoas. Portanto, 
seja cuidadoso.

VIRGEM - 23.ago a 22.set
O sentido especial deste momento é refletido 
na vida a dois. Você poderá mergulhar fundo no 
relacionamento e dele sair renascido, com uma 
diferente compreensão sobre tudo.

LIBRA -  23.set a 22.out
O ambiente de trabalho revela coisas sobre a 
vida que poderão ampliar a sua compreensão de 
tudo. Há mais a ser percebido do que em outros 
momentos.

ESCORPIÃO - 23.out a 21.nov
Os sentimentos amorosos se fundem com o 
anseio por uma harmonia maior, algo cósmico, e 
os ideais perfeitos parecem até próximos, viáveis, 
de tão forte que é a sensação causada.

SAGITÁRIO - 22.nov a 21.dez
Momento de buscar um sentido maior para a 
vida - aliás, o único sentido possível capaz de 
aplacar sua ânsia. Hoje você mergulha o mais 
fundo que pode ir, dentro de sua alma.

CAPRICÓRNIO - 22.dez a 20.jan
Sua mente percebe coisas que vão além do que 
poderia conceber. Risco de se empolgar ou 
anestesiar com tanta percepção, deixando de 
trazê-la para o uso na vida prática.

AQUÁRIO - 21.jan a 19.fev
Um novo impulso, talvez uma coragem, faz você 
encarar os compromissos materiais de maneira 
renovada. Há todo um destino novo ao lidar bem 
com a materialidade.

 PEIXES - 20.fev a 20.mar
Momento de descobertas essenciais a respeito 
de si mesmo. A inspiração criativa tem algo a ver 
com a compreensão amplíssima que consegue 
alcançar neste período.

O luminoso Sol e o oceânico Netuno - 
na mitologia, o deus dos mares - estão em 
conjunção no signo de Peixes, indicando 
uma ampla tomada de consciência espiri-
tual ou imersão de miragens. Difícil será 

distinguir entre os dois casos, até porque 
eles podem ocorrer misturados. Período 
favorável para mergulhar nos oceanos, 
literal ou figuradamente. Neste segundo 
caso, no oceano de luz, que é o substrato 
do qual provém a vida, as motivações e os 
anseios presentes em nossa alma.

CRUZADAS

www.folhaopiniao.com.br

www.folhaopiniao.com.br
Sexta-feira, 3 de março de 2017

Fonte: G. Queiroz
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Quando inicia sua história em 
Mairiporã?
Minha família é daqui, mas por 
conta da falta de estrutura na 
época, nasci em São Paulo. Cresci 
fazendo trilhas pela cidade, pois 
por um período morava afastado 
do centro e como não tinha 
transporte até minha casa. Fazia 
um percurso diferente todos os 
dias, assim comecei a olhar a 
cidade. Eu tinha uma pequena 
câmera, nada de especial, e pas-
sei a fazer uma espécie de diário 
na qual eu contava a história 
pelos meus olhos.
Ponto de paz?
Sem dúvidas, o Pico do Olho 
d’Água. Sei os horários adequa-
dos para fotografar e lá é o 
melhor lugar pra acompanhar o 
pôr do sol.
Comer e beber?
O Santa Roça tem o melhor 
lanche de pernil, queijo e vina-

grete e pão de queijo com doce 
de leite, para beber a Adega Pi-
rata ainda é local no qual posso 
sentar com tranquilidade, ouvir 
boa música e por mais que falem 
o contrário é um local calmo 
com gente bacana.
- O que está plantado?
Meu trabalho fotográfico traz 
exatamente o que eu quero: um 
olhar diferente para quem é da-
qui e nunca parou pra ver como 
a cidade é, mas também vejo que 
as pessoas de fora tem uma cu-
riosidade maior, um interesse do 
qual deveria ser dos moradores 
daqui. As pessoas devem ter 
orgulho de onde moram, não só 
olhar os problemas que a cidade 
tem, que não são poucos. Mas 
devemos conhecer, saber o que é 

possível ser feito para melhorar 
e fazer da nossa cidade nosso 
orgulho.
- Qual o próximo passo?
Continuar criando raízes, fazer 
parte ativamente da sociedade 
local, mas para se amar onde 
vive exige recursos, pois se 
precisa passar pela primeira 
impressão. Quando se passa 
pela primeira impressão, você 
começa a observar os detalhes 
quem compõe o conjunto. Vejo 
mais pessoas engajadas com 
o coletivo e devemos manter 
essa linha, pois quanto mais 
pensamos no “nós” e não no 
“eu” podemos criar uma socie-
dade local cada vez melhor para 
quem está aqui e quem está 
para vir.

GABRIELA BACELAR

Fotógrafo e filho de Mairip-
orã, Humberto do Lago Müller 
mostra a cidade com outros 
olhos, não apenas para quem é 
de fora da cidade, mas traz um 
enfoque diferente pra quem 
reside no município e não sabe 
que a cidade é mais do que 
estamos acostumados a ver.
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Uma cena resume o clima geral de Lion: 
Saroo (Dev Patel) e Lucy (Rooney Mara) 
estão se conhecendo. Pinta um clima, os 
dois começam a ficar próximos e, uma 
bela noite, na pista de dança de uma festa, 
eles finalmente se beijam. Rapidamente, 
a música animada do DJ dá lugar a uma 
trilha suave, de cordas, sentimental. Não há 
espaço para a diversão no filme. Você tem 
que se emocionar.

Lion é o típico caça-Oscar: suntuoso 
na forma, melodramático, baseado numa 
história real de superação (que denuncia 
uma mazela social), com Nicole Kidman 
sussurrando (em uma posição sofredora), e 
uma produção dos irmãos Weinstein – mais 
lembrados do que Deus nos discursos de 
agradecimento do prêmio máximo da in-
dústria de Hollywood. Apelativo? Sim. Mas 
o que aconteceu com Saroo Brierley é tão 
incrível, que fica difícil não se emocionar – e 
o estreante Garth Davis o conta da maneira 
mais bonita, plasticamente, possível.  

O roteiro de Luke Davies (Life - Um 
Retrato de James Dean) se baseia na auto-
biografia do indiano, “A Long Way Home”. 
No livro, ele conta como, aos cinco anos 
de idade, foi separado acidentalmente do 
irmão, na cidade em que morava, no interior 
da Índia e foi parar, “sem pai, nem mãe”, 
na longínqua e caótica Calcutá. Lá, depois 
de comer o pão que o diabo amassou (ou 

LION
simplesmente não comer), acabou num 
orfanato e teve a sorte de ser adotado por 
uma família da Tasmânia, ilha da Austrália. 
Vinte e cinco anos depois, Saroo é ator-
mentado por um passado do qual mal se 
lembra. E resolve ter com a família biológica 
novamente (“não há um dia sequer que meu 
irmão não chame o meu nome”, ele supõe), 
com o advento do Google Earth.

O filme se divide em dois. Até Dev Patel 
assumir como protagonista na vida adulta 
do personagem, há uma looonga abertura 
(em torno de 40 minutos), que se propõe 
a apresentar os percalços pelos quais o 
pequeno (o expressivo Sunny Pawar, digno 
de uma indicação ao Oscar) passa quando 
se vê perdido. O drama é pesado, e não traz 
nenhuma novidade, necessariamente, em 
relação ao ambiente de pobreza extrema 
do país asiático – “denúncia”, inclusive, ex-
plorada por Hollywood recentemente, com 
o mesmo Patel no papel principal (Quem 
Quer Ser um Milionário?)

Ao ingressar na faculdade e ter contato 
com outros descendentes de indianos é que 
a pulga é plantada atrás da orelha morena 
de Saroo – o que é um bom gancho, afinal, 
em tese, ele não teria porque se incomodar 
com a situação, uma vez que a sua inserção 
no seio da nova família se dá da melhor 
forma possível (ao contrário do irmão, 
também adotado, um contraponto que 
sobra, mal conduzido pela produção). É 

aí que ele começa a montar um esquema 
de cálculos, planilhas, mapas e visitas ao 
serviço ao serviço do Google.

Estigmatizado como estrangeiro na 
indústria americana do cinema, o ator pelo 
menos não precisa forçar o sotaque no filme 
– e, no fim das contas, convence. (A grande 
surpresa é descobrir que Rooney Mara, 
que não foge de um registro dramático, 
consegue sorrir – e até dançar!)

Tanto ao retratar a infância quanto a 
vida adulta, o filme traz uma repetição de 
ações que prejudicam a narrativa – subes-
timam a inteligência do espectador depois 
da enésima vez em que Saroo gira o globo 
na tela do computador (ok, já tínhamos 
entendido). Além disso, a apresentação 
cronológica não deixa lacunas, nenhum es-
paço para a imaginação da plateia. E, claro, 
usada de forma onipresente, a trilha tem 
um potencial enorme para irritar.

Apesar de todo excesso, Lion trata-se – e 
os corações insensíveis precisam dar uma 
licença aqui – do que pode ser chamado de 
uma verdadeira história “de cinema”, que a 
direção de Garth Davis aproveita da melhor 
maneira que pôde, com momentos de de-
licadeza e poéticos, até, ajudado (e muito) 
bela fotografia de Greig Fraser (A Hora 
Mais Escura) – que explora planos aéreos 
tanto da Índia quanto da ilha australiana. 
Os Weinstein estão reaprendendo a usar 
os algoritmos da corrida do Oscar.

RENATO HERMSDORFF

Serviço
Reserva Cultural
Avenida Paulista, 900 - 
Bela Vista, São Paulo - SP,
(11) 3287-3529

CINEMA

UMA 
JORNADA 

PARA CASA

dev patel
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Para comemorar o Dia Internacional 

da Mulher (8 de março), as instituições 

da Secretaria da Cultura do Estado de 

São Paulo prepararam atividades espe-

ciais para todos os públicos. Haverá exi-

bição de making of do filme “Era o Hotel 

Cambridge”, de Eliane Caffé no MIS-SP, 

encontro literário na Casa Guilherme de 

Almeida, entrada gratuita no Museu do 

Futebol, Concerto na Sala São Paulo, 

Sarau Feminista e Encontro com Leitores 

nas Fábricas de Cultura. Confira.

A Casa Guilherme de Almeida res-

gatará a produção literária de poetisas 

pouco lembradas no percurso histórico 

da poesia brasileira no encontro “Vozes 

Femininas: Grandes Esquecidas”, no dia 

8, às 19h00. Entre as autoras estão Fran-

cisca Júlia da Silva, Auta de Souza, Gilka 

Machado e Narcisa Amália.

No dia 8, às 20h00, o Museu da Ima-

gem e do Som (MIS-SP) exibirá o making 

of do filme “Era o Hotel Cambridge”, que 

estreia nacionalmente dia 16 de março. 

Dirigido por Eliane Caffé, o longa narra 

a trajetória de refugiados recém-chegados 

ao Brasil, que, juntos com trabalhadores 

sem-teto, ocupam um antigo edifício no 

Centro de São Paulo. Eliana e Carla Caffé 

realizarão debate ao final da apresentação. 

Para participar é necessário retirar os in-

gressos com uma hora de antecedência na 

recepção do Museu. Entrada gratuita.

Todos os domingos de março (5, 12, 

19 e 26), às 14h00, o Museu Afro Brasil 

fará visitas monitoradas com o tema “Ne-

gras Mulheres” na exposição de longa 

duração do espaço. O objetivo é revelar a 

importância e a contribuição histórica de 

mulheres pintoras, escritoras, líderes re-

ligiosas, entre outras personagens funda-

mentais no País.

O Museu do Futebol oferece entrada 

gratuita às mulheres no dia 8, além de uma 

Secretaria de Estado da Cultura 
celebra o Dia Internacional da 
Mulher com programação especial

www.folhaopiniao.com.br
Sexta-feira, 3 de março de 2017

programação especial ao longo do mês 

de março, na qual os visitantes poderão 

descobrir mais a respeito de personalidades 

femininas que representam as mulheres 

dentro e fora de campo. O quiz terá temas 

como “Respeita a Moça” (04/03, às 14h00 

e 15h30), que homenageia atletas e person-

alidades femininas de vários esportes, in-

stigando os participantes a descobrir mais 

sobre elas; “Mulheres de Ouro” (05/03, 

às 14h00 e 15h30), onde os visitantes 

serão desafiados a conhecer mais sobre as 

campeãs famosas e anônimas e “Mulheres 

de Expressão” (18/03, às 14h00 e 15h30), 

que revelará as heroínas que transforma-

ram a sociedade em diversas áreas de atu-

ação e lutaram pelo espaço e direito no sé-

culo XX.

No Museu do Café as visitas educa-

tivas agendadas e espontâneas abordarão 

o papel social da mulher em relação à 

história do café. No dia 8, o Núcleo Edu-

cativo realizará a Oficina de Autorretrato: 

“Sou Mulher, logo existo”, às 14h00. Já no 

sábado (11), no mesmo horário, acontece o 

bate-papo e oficina de desenho: “A figura e 

o papel da mulher na história da arte”. As 

atividades são gratuitas. Para visitas agen-

dadas, é necessário se inscrever pelo e-mail 

educadores@museudocafe.org.br.

A Orquestra Sinfônica do Estado de 

São Paulo (OSESP) e o Coro da OSESP 

se apresentam no dia 8, às 21h00, com 

concerto especial em homenagem às mul-

heres na Sala São Paulo. Sob regência de 

Valentina Peleggi, o Coro da OSESP can-

tará à capela obras de três compositoras de 

diferentes períodos: Morir non può il mio 

cuore, de Maddalena Casulana (Renas-

cimento), Kyrie after Byrd, de Roxanna 

Panufnik (Contemporâneo) e Hymme au 

Soleil, de Lili Boulanger (Moderno). Em 

seguida, Marin Alsop rege a Sinfonia nº 9, 

de Beethoven, junto ao Coro e convidados 

COMEMORAÇÃO

- as sopranos Camila Titinger e Luisa Fran-

cesconi Mezzo, o tenor Paulo Mandarino 

e o barítono Leonardo Neiva. Os ingressos 

custam R$100,00 (meia entrada R$50,00) e 

podem ser adquiridos pelo site da Ingresso 

Rápido (www.ingressorapido.com.br) ou 

na bilheteria da Sala São Paulo, de segunda 

a sexta-feira, das 10h00 às 18h00.

As Fábricas de Cultura também pre-

pararam atividades especiais para ressaltar 

a importância da data. Na unidade da Vila 

Curuçá haverá o Encontro de Leitores com 

a análise do livro “Malala, a menina que 

queria ir para a escola”, de Adriana Carran-

ca, no qual o intuito é mostrar a dimensão 

dos direitos da mulher na cultura. A ativi-

dade será no dia 7, às 15h00. No mesmo 

local, haverá, no dia 11, um Sarau Femini-

sta, às 14h30, a fim de difundir os textos de 

autores da literatura marginal promovendo 

o incentivo à leitura.

Na unidade de Sapopemba, haverá, no 

dia 8, às 15h00, uma intervenção no ateliê 

de bordados com músicas e poesias de 

Adélia Prado, Ana Moraes e Cecília Meire-

les. No final, ocorrerá uma roda de conver-

sa par refletir a trajetória da mulher na arte. 

Um pouco mais cedo, às 11h00, em Itaim 

Paulista, serão mostradas as interpretações 

femininas de composições de Gilberto Gil.

Em Cidade Tiradentes, ainda no dia 8, 

às 15h30, haverá sessão de cinema com o 

curta-metragem “Não Bata” e roda de con-

versa para discutir os direitos da mulher. A 

Fábrica de Cultura do Parque Belém fará 

a atividade literária “Mulheres sem más-

caras”, no dia 9, às 15h00, apresentando 

histórias de mulheres que mudaram os 

rumos da história como a atriz Angelines 

Fernández, intérprete da Dona Clotilde 

no seriado “Chaves”, que lutou na Guerra 

Civil Espanhola, em 1936.

Toda a programação é gratuita e não é 

necessário se inscrever.
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Casa das Rosas promove 
cinema ao ar livre e de graça

A programação de março e abril 
da Casas das Rosas vai agradar os ci-
néfilos de plantão.

A instituição promoverá sessões 
de cinema ao ar livre, de graça.

Serão transmitidos filmes 
baseados em clássicos da litera-
tura e histórias baseadas em obras 
literárias escritas por mulheres como 
Virginia Woolf, Isabel Allende e Mar-
guerite Duras.

As sessões ocorrem sempre às 
quintas-feiras – 16, 30.mar e 13 e 
27.abr – às 20h, em parceria com 
a Versátil Home Vídeo. Em caso de 
chuva, é disponibilizado 60 lugares 
dentro do museu. Verifique a classifi-
cação indicativa de cada filme.

Haverá, também, um sessão na  
Casa Guilherme de Almeida, no dia  
25.03, às 14h30, exibe Metrópolis 
(1927), de Fritz Lang na sessão da 
Sala Cinematographos.

Confira a programação
16 de março
A Casa dos Espíritos (1993)

Direção: Bille August | 16 anos | 145 
min.
30 de março
O Amante (1992)
Direção: Jean-Jacques Annaud | 16 
anos | 96 min.
13 de abril
Germinal (1993)
Direção: Claude Berri | 10 anos | 160 
min.
27 de abril
O Nome da Rosa (1996)

Direção: Jean-Jacques Annaud | 14 
anos | 131 min.

SERVIÇO
Cinema na Casa das Rosas
Ao ar livre
Quando: 16, 30 de março e 13 e 27 de 
abril
Horário: 20h
Endereço: Avenida Paulista, 37 – 
próximo à Estação Brigadeiro do 
Metrô

divulgação

Sessões trazem clássicos baseados em obras de mulheres 
como Virginia Woolf, Isabel Allende e Marguerite Duras
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