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Novo ministro
O deputado federal Osmar Serraglio 
(PMDB-PR) aceitou o convite feito pelo 
presidente Michel Temer para assumir 
o Ministério da Justiça no lugar de Al-
exandre de Moraes, que assumirá uma 
cadeira no STF (Supremo Tribunal 
Federal).
Com a confirmação, Temer atende a 
pressões do PMDB para ter um nome 
do partido na pasta, após a sigla 
perder espaço para o PSDB na com-
posição do governo.
Serraglio foi presidente da CCJ 
(Comissão de Constituição e Justiça) 
da Câmara, e comandou a comissão na 
época em que foi definida a cassação 
do ex-presidente da Câmara Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), de quem ele era 
apontado como aliado no partido.
O deputado também foi relator da 
CPI dos Correios, que precipitou a 
investigação que revelou o chamado 
esquema do mensalão no governo do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Lava Jato
Eleito deputado federal em 2014, 
Andrés Sanchez (PT-SP), ex-presidente 
do Corinthians, recebeu pagamento de 
R$ 2,5 milhões para o Caixa 2 na cam-
panha. São ex-executivos da constru-
tora Odebrecht que fizeram o relato, 
de acordo com informações do jornal 
“Folha de S. Paulo”.
A citação consta nas delações premia-
das do ex-diretor-superintendente da 
empresa Luiz Bueno e do ex-presidente 
de Infraestrutura do grupo Benedito 
Júnior à força-tarefa da Operação 
Lava Jato.
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O jornalismo na Internet vem evoluindo nos últimos anos, vencendo 
barreiras e enfrentando novos desafios. Entenda esse processo de 
evolução e de que forma os novos hábitos e tecnologias estão modificando 
o jornalismo online.

Com o surgimento da Internet e suas tecnologias agregadas, o jornal-
ismo teve que se adaptar às novas condições e até mesmo, se reinventar, 
para enfrentar o que certamente podemos chamar de uma nova era, tanto 
para profissionais quanto para as empresas.

Os princípios básicos do jornalismo não mudaram, mas a maneira de 
conduzir o trabalho vem mudando bastante. São novas ferramentas de 
pesquisa das informações, uma narrativa diferenciada e até mesmo um 
timming diferente, afinal, em alguns casos, estamos falando em jornalismo 
em tempo real.

No início da web no Brasil, lá pelos idos de 1995, tivemos o lançamento 
do primeiro jornal online, o JB Online, que era na verdade uma mera tran-
scrição do conteúdo do Jornal do Brasil, para o ambiente online.

No ano seguinte, o Grupo Folha, amparado pela estrutura que já pos-
suía, resolveu também entrar no segmento do jornalismo online e lançou 
o site UOL, que foi o primeiro jornal online em tempo real, muito próximo 
do modelo que temos hoje.

O outro grande marco do jornalismo digital brasileiro foi o lança-
mento do portal IG em 2000, que marcou sua época por ser o primeiro 
jornal online produzido exclusivamente para Internet com aplicação de 
técnicas próprias para a mídia online.

Essa foi uma época em que a força do jornalismo online ainda não era 
muito perceptível, já que o número de pessoas que acessavam a Internet 
no Brasil ainda era muito reduzido em função dos custos e até mesmo 
da tecnologia.

Uma das grandes mudança trazidas pela Internet para o jornalismo 
foi a interatividade. No novo formato, os leitores passaram a ter muito 
mais voz, interagindo com o conteúdo publicado de forma quase in-
stantânea.

A notícia não é mais simplesmente “entregue”.  Ela passou a ser “discu-
tida” e não raramente contestada. O leitor se tornou parte da matéria, o 
que no final, ajuda na produção de um conteúdo cada vez mais atualizado 
e que acaba revelando as diversas visões sobre o assunto abordado.

O trabalho jornalístico não termina mais com a publicação da matéria. 
O jornalista digital precisa  acompanhar o desenrolar da repercussão da 
matéria, e em alguns casos complementá-la, em função de comentários 
e questionamentos.

NOTASEvolução e desafios
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Vai viajar?
Durante o Carnaval no litoral 
paulista, a Polícia Militar terá 
uma operação especial que con-
tará com o reforço de mais 1.901 
policiais em 16 municípios dos 
litorais sul e norte. 
A ação teve início nesta quarta-
feira (22) e se estenderá até o 
próximo dia 3 de março.
Os municípios contemplados 
são Guarujá, Santos, São Vicente, 
Praia Grande, Iguape, Cana-
neia, Peruíbe, Ilha Comprida, 
Itanhaém, Mongaguá, Cubatão, 
Bertioga, Ilhabela, São Sebastião, 
Ubatuba e Caraguatatuba.
A Operação Carnaval destinará 
1.220 policiais militares para 
as cidades da Baixada Santista. 
Além do efetivo enviado, a região 
contará com mais 250 policiais 
militares, que atuam em setores 
administrativos, e irão para as 
ruas da região. 
Os outros 431 serão designados 
para o litoral norte.
Além do reforço no efetivo, a PM 
terá o apoio de mais 85 viatu-
ras equipadas com tablets. De 
dentro do veículo, o equipamento 
permite aos policiais acessarem 
bancos de dados criminais.
Cinturão eletrônico
A região conta com um “Cinturão 
Eletrônico” de câmeras de moni-
toramento do Detecta, que recebe 
alertas em tempo real sobre rou-
bos e furtos de veículos e outras 
situações suspeitas ocorridas em 
vias do litoral paulista e estradas 
que dão acesso às regiões.

Fique atento...
Carnaval
Em Mairiporã, o carnaval 2017 
acontece nos dias 25 a 28 de fe-
vereiro e a Secretaria de Esportes, 
Cultura e Lazer divulgou os blocos 
e locais de evento.
Sábado, dia 25, Bloco Vem kun 
Nóis. Concentração: Rua Laude-
miro Ramos, próximo à padaria 
Zinho’s, a partir das 19h e saída 
prevista às 20h. 
Domingo, dia 26, Bloco do ECM, 
Concentração: Esporte Clube 
Mairiporã – Rua Antônio de Oli-
veira – a partir das 17h e a saída 
prevista às 18h e encerra às 20h.
Segunda-feira, dia 27, Bloco Ma-
ria Sapatão, Concentração: Rua 
Dom José Maurício da Rocha a 
partir das 19h e saída prevista 
às 20h
Terça-feira, dia 28, Bloco dos Su-
jos, Concentração: Avenida Pietro 
Petri (Terra Preta) a partir das 
10h e desfile as 14h
Bloco ECM
- Concentração: Esporte Clube 
Mairiporã – Rua Antônio de Oli-
veira – a partir das 17h e saída 
prevista para as 18h
- Bloco Caprichosos de Mairiporã
Concentração: Rua Dom José 
Maurício da Rocha a partir das 
19h e saída prevista as 20h30.

Preservativos
Agentes da secretaria municipal 
da Saúde irão distribuir preserva-
tivos para os foliões na concentra-
ção e trajeto dos blocos, durante 
os quatro dias.

IR
A Receita Federal disponibilizou 
o programa para declaração do 
Imposto de Renda de 2017. Os 
contribuintes podem fazer o 
download do programa no site 
da Receita. O prazo para entrega 
da declaração vai de 2 de março 
até o dia 28 de abril.

Carnês IPTU
Os carnês de IPTU (Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano) de Mai-
riporã começam a ser entregues 
hoje. O vencimento da primeira 
parcela - ou única -está impresso 
para o dia 15 de março.

Fernão Dias
A concessionária divulgou que 
realizará a operação especial de 
tráfego para o feriado prolonga-
do de Carnaval. Durante os dias 
da operação, a Autopista Fernão 
Dias contará com recursos ope-
racionais extras e um esquema 
diferenciado de sinalização em 
trechos específicos ao longo dos 
570 quilômetros de pista da BR-
381 SP/MG.
O reforço operacional de atendi-
mento aos usuários teve início 
ontem, 23 de fevereiro, e seguirá 
até a Quarta-feira de Cinzas, dia 
primeiro de março. A Autopista 
Fernão Dias estima que mais de 
1,4 milhão de veículos devem 
passar pela rodovia. Desse total, 
cerca de 74,8% serão carros de 
passeio.
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Saneamento básico: um terço da 
cidade tem tratamento de esgoto

Uma das maiores dificuldades en-
frentadas pelo mairiporanense está 
relacionada ao saneamento básico, 
ou seja, pouca coleta e tratamento de 
esgoto e deficiência no abastecimen-
to de água. De acordo com a estima-
tiva do Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística, o IBGE, a população é 
de 93.981 e, segundo dados apurados 
pelo Ministério das Cidades, através 
da Secretaria Nacional de Saneamen-
to Ambiental, 70.373 pessoas são a-
tendidas com água e 38.866 com es-
gotamento sanitário. Os valores são 
do ano de 2015.

A má qualidade de água consumi-
da é a maior responsável pelas doen-
ças endêmicas, como por exemplo, 
hepatite, cólera, febre tifóide, entre 
outras. Falta de acesso à água de boa 
qualidade e ao saneamento resulta 
em centenas de milhões de casos de 
doenças de veiculação hídrica. Segun-
do a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), estima-se que 4,6 milhões de 
crianças de até 5 anos de idade mor-
rem por ano de diarréia, doença que 
está ligada à escassez de água ou ao 
consumo de água não potável.

Em maio de 2015 foi assinado 
contrato de concessão de prestação 
de serviços com a Sabesp (Compan-
hia de Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo) pelos próximos 30 
anos, e o investimento é de R$ 278 
milhões de reais.

Dentre as cláusulas incluem in-
vestimentos para obras de abasteci-
mento, perfuração de poços, nova 
estação de tratamento, obras para 
instalação de esgotamento sanitário 
em Terra Preta, ampliação da coleta 
de esgoto na rede municipal, entre 
outros.

Desde o momento da assinatura 
do contrato pouco foi feito. Boa parte 

da população ainda é abastecida 
com caminhões pipa e o esgoto a 
céu aberto predomina em bair-
ros como Parque Lagoa do Bar-
reiro, que fica a menos de 3 quilô-
metros de distância do centro da 
cidade.

Para Dalva Arouca, moradora 
do bairro Aldeia de Mairiporã, a 
população também deveria fazer 
sua parte. “Não tenho dúvidas 
que faltam investimentos por 
parte do poder público, porém 
o cidadão também tem que co-
laborar. No meu bairro ainda não 
temos rede de coleta de esgoto, 
mas, além de todas as casas des-
cartarem o esgoto em fossas sép-
ticas, dois moradores já contam 
com o sistema de água de reuso, 
para a limpeza de vasos sanitári-
os, regar jardins, lavagem de car-
ros entre outros”, comentou.

Hoje, a única estação de tratamento 
de esgoto no município fica próxima 
à rotatória principal



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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Senai oferece diversos 
cursos profissionalizantes 
na unidade de Terra Preta

A unidade do Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Industrial 
de Mairiporã está oferecendo 
cursos de iniciação, qualificação 
e aperfeiçoamento profissional, 
como operador de máquinas, 
programação e operação de 
torno, eletricista instalador, Au-
toCad, entre outros. O objetivo é 
inserir no mercado de trabalho 
pessoas capacitadas para aten-
der as atividades econômicas do 
distrito e outras regiões do mu-
nicípio.

A Agência de Treinamento 
Industrial Senai fica na avenida 
Vitor Odorico Bueno, 385, tele-
fones 4486-1997 e 4486-1921.

RECONHECIMENTO INTER-
NACIONAL – Em 2015, os alu-
nos do Senai fizeram do Brasil o 
grande vencedor da WorldSkills 
- maior competição de educação 
profissional do mundo, realizada 
em São Paulo, e que reuniu com-
petidores de 60 países. A delega-
ção brasileira ficou em primeiro 
lugar no ranking total de pontos, 
a frente da Coreia, Alemanha, 
Suíça e China. O Brasil conquis-

tou o maior número de meda-
lhas por ocupação, sendo 11 de 

ouro, 10 de prata e seis de 
bronze, além de 18 cer-
tificados de excelência, 
concedidos a competi-
dores com alta pontua-
ção. Assim, a delegação 
brasileira subiu ao pódio 
em 27 ocupações. O time 
brasileiro contou com 56 
jovens competidores, en-
tre 17 a 22 anos. Desde 
1983, o Senai representa 
o país no evento, acumu-
lando 95 medalhas e 129 
certificados de excelência, 
conforme nota divulgada 
no Portal da Indústria.

IDADE MINIMA
ESCOLA- 

RIDADE MINIMA
CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS

Operador de Máquinas de 
Usinagem Convencionais 360h 18:30-21:30 2ª 4ª e 6ª fixa 16 anos 6ª série -----------

Programação e Operação de 
Torno CNC 120h 18:30-21:30 3ª e 5ª feira 16 anos 8ª série

Mecânico de 
Usinagem 

Convencional

IDADE MINIMA ESCOLA- 
RIDADE MINIMA

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

Eletricista Instalador 160h 18:00-22:00 3ª 5ª e 6ª alternada 18 anos 5ª Série -----------

Comandos Elétricos 120h 18:00-22:00 3ª 5ª e 6ª alternada 18 anos 5ª Série
Eletricidade básica 

ou experiência 
comprovada

NR10 - Segurança em Instalações 
e Serviços em Eletricidade

40h 18:00-22:00 2ª 4ª e 6ª alternada 18 anos 4ª série Eletricidade básica

IDADE MINIMA
ESCOLA- 

RIDADE MINIMA
CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS

Assistente de Recursos 
Humanos 160h 18:00-22:00 3ª 5ª e 6ª fixa 16 anos 8ª Série -----------

Informática Básica 80h 18:30-21:30 2ª e 4ª feiras 14 anos 5ª série ----------

Excel Avançado 40h 18:30-21:30 2ª e 4ª feiras 16 anos 8ª Série Informática Básica

AutoCad 2D 48h 18:00-22:00 3ª 5ª e 6ª alternada 16 anos 8ª Série
Conhecimentos em 

informática ou 
experiência na área 

de informática

IDADE MINIMA ESCOLA- 
RIDADE MINIMA

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

Informática Básica 80h 13:30-17:30 2ª 4ª e 6ª fixa 14 anos 5ª série ----------

AutoCad 2D 48h 13:30-17:30 2ª 4ª e 6ª fixa 16 anos 8ª Série
Conhecimentos em 

informática ou 
experiência na área 

de informática

Metalmecânica 

Construção Civil / Eletroeletrônica / Saúde e Segurança no 
Trabalho

Gestão / Informática

Metalmecânica / Eletroeletrônica / Gestão / Informática 

PERÍODO - TARDE

PRÉ-REQUISITO A COMPROVAR NA MATRICULA

DURA-ÇÃO HORÁRIO DIAS DA SEMANA

PRÉ-REQUISITO A COMPROVAR NA MATRICULA

HORÁRIO DIAS DA SEMANACURSO DURAÇÃO

PRÉ-REQUISITO A COMPROVAR NA MATRICULA

DURA-ÇÃOCURSO HORÁRIO DIAS DA SEMANA

PRÉ-REQUISITO A COMPROVAR NA MATRICULA

CURSO DURA-ÇÃO HORÁRIO DIAS DA SEMANA

CURSO
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DE QUEM 
É O PICO?

Agora temos o Parque 
Linear, mas, durante déca-
das, a grande referência so-
bre turismo no município 
de Mairiporã foi o Pico do 
Olho d´Água. Mas poucos 
sabem que essa área com 
51.260 metros quadrados 
não é pública, ela pertence 
à Terra Sul Participações e 
R.D.L., ou seja, não há como 
o poder público investir em 
infraestrutura naquele local.

Segundo o Conselho Mu-
nicipal de Turismo, o Com-
tur, as ações mínimas de 
limpeza e conservação da 
área têm sido executadas 
por várias gestões, através 
da secretaria municipal de 
Obras e Serviços.

INSATISFEITOS
Na manhã da quarta-feira, 

22, nossa reportagem esteve 
no pico e conversou com 
algumas pessoas que, em 

lances de olhar panorâmi-
co, contemplavam as belas 
paisagens. Mas se mostra-
ram insatisfeitas. “Aqui se-
ria um local maravilhoso, 
porém existe muito lixo 
para todos os lados. É uma 
pena, pois este – o pico – é 
um dos melhores lugares da 
cidade”, comentou Diego 
Henrique, morador do bairro 
vila Ipanema. Já Fernanda 
Silva, que reside em Terra 
Preta, destacou a falta de 
segurança. “Acredito que, 
caso algum investidor da ci-
dade tivesse uma visão mais 
ampla, poria um comércio 
aqui com segurança, limpe-
za, além de cobrar o uso de 
banheiros. Acho que seria o 
caminho”, comentou.

PREFEITURA
Um convênio firmado en-

tre a Prefeitura de Mairip-
orã e o Instituto de Pesqui-
sas Tecnológicas (IPT) deu 

GABRIELA BACELAR início no mês de agosto de 
2016 a estudos técnicos para 
a criação do Parque Natural 
Municipal do Pico do Olho 
d´Água. O projeto, que conta 
com recursos de R$ 700 mil 
da Secretaria de Saneamento 
e Recursos Hídricos do Esta-
do de São Paulo por meio do 
Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos (Fehidro), prevê a 
proteção de uma extensa área 
verde do pico, bem como 
o apoio tecnológico para a 
elaboração do Plano Munici-
pal da Mata Atlântica.

Localizado no bairro 
ecológico Sierra Madre, o 
Pico Olho d’Água fica a 4,5 
quilômetros de distância do 
centro de Mairiporã. Um 
lugar apropriado para pique-
niques, voos de paraglider, 
downhill pelas trilhas, en-
fim, um lugar para desfrutar 
o lazer e momentos de tran-
quilidade.

CONJUNTO DE FATOS
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O Pico do Olho d’Água tem 1.168 metros de altitude, 
proporcionando uma visão de 360º de toda a região

gabriela bacelar
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HORÓSCOPO

ÁRIES -  21.mar a 20.abr
Momento para movimentação e diversão junto 
às pessoas queridas. Dia positivo para as viagens 
e atividades de lazer, especialmente aquelas que 
levem junto essas pessoas.

TOURO - 21.abr a 20.mai
Possibilidade de fazer contatos e negócios im-
portantes em sua atividade produtiva. Um dia 
positivo para a carreira e também para trabalhos 
de rotina.

GÊMEOS - 21.mai a 20.jun
Viagens de lazer bastante favorecidas. Os planos 
com a pessoa amada podem ser bem sucedidos. 
As ações conjuntas resultam em benefícios para 
os dois.  

CÂNCER - 21.jun a 21.jul
O convívio com o ambiente familiar está benefi-
ciado. Belas melhorias podem ser feitas em sua 
casa. Você está mais sentimental em relação à 
sua família.

LEÃO - 22.jul a 22.ago
Um dia para estar ao lado de pessoas importante 
e a quem queira bem. O bom aspecto estimula 
a comunicação e os relacionamentos, em todos 
os âmbitos.

VIRGEM - 23.ago a 22.set
O bom aspecto de Mercúrio com Júpiter favo-
rece os negócios, o comércio, o trabalho e a 
produtividade. Um começo de semana muito 
produtivo lhe aguarda.

LIBRA -  23.set a 22.out
O momento é bom para a expressão da amorosi-
dade. O bom aspecto do dia aponta para o conví-
vio afetivo, o contato humano e as experiências 
criativas, intelectuais e artísticas.

ESCORPIÃO - 23.out a 21.nov
Você terá disposição para cuidar das questões 
familiares, de modo a superar os problemas e 
chegar a bons resultados. Talvez você precise 
ficar algum tempo sozinho.

SAGITÁRIO - 22.nov a 21.dez
As amizades, a comunicação e o contato huma-
no tornam o dia bastante interessante. Facili-
dade para colocar ideias em prática. Viagens e 
mudanças estão favorecidas.

CAPRICÓRNIO - 22.dez a 20.jan
A atividade profissional está favorecida pelo 
sentido de oportunidade. Boas inspirações 
reorganizam o trabalho. Bom momento para 
negócios e aquisições materiais.

AQUÁRIO - 21.jan a 19.fev
Dia estimulante para viagens, aventuras e toda 
atividade que o coloque em contato com novos 
horizontes e possibilidades. Boa energia física 
e mental.

 PEIXES - 20.fev a 20.mar
Momento especial para superar dificuldades 
e vencer provações e obstáculos. As viagens, 
estudos e atividades culturais estão favorecidas, 
assim como o cuidado com a saúde.

Mercúrio forma trígono com Júpiter, 
aspecto favorável ao desenvolvimento das 
atividades humanas, em especial aquelas 
vinculadas aos relacionamentos, à comu-
nicação e a atividades em conjunto - mas 

também aos negócios, atividades intelec-
tuais e viagens. Um dia em que as ações e 
os eventos tendem a transcorrer de modo 
eficiente e positivo.

CRUZADAS

www.folhaopiniao.com.br

www.folhaopiniao.com.br
Sexta-feira, 24 de fevereiro de 2017

Fonte: G. Queiroz
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Francisco Ahicart Amigó ou 
Chico do Cachimbo é em-
presário, casado, pai, avô e 
mora em Mairiporã há 37 
anos.

Quando inicia sua história em 
Mairiporã?
Há 40 anos, quando os negócios 
me trouxeram pra cidade. Hoje 
faz 37 que moro aqui. Sou de Bar-
celona, mas gosto do Brasil e de 
participar ativamente da política 
local, debato o que ocorre aqui e 
como conduzem as coisas. Uma 
pena que Mairiporã, com tama-
nho potencial de crescimento, 
está parada no tempo com poucas 
vagas de trabalho e gestores que 
não cuidam do que é do povo. 

Ponto de paz
Estar com a família.

Comer e beber...
Há poucos pontos na cidade de 
diversão, temos o Badarosca´s 
como um bom lugar para beber, 
mas há muitos jovens lá e eu e 
minha esposa preferimos locais 
mais tranquilos. Gostamos de 
aproveitar o melhor que a vida 
tem a nos dar, mas hoje aqui não 
há um local adequado. A gente 
queria dançar por aqui, mas 
hoje temos que sair para outros 

locais pra fazer isso. Para 
comer o Bartheu é um 
excelente local.

O que está plantado?
Mairiporã não conseguiu 
mudar como as cidades 
vizinhas, Franco da Rocha, 
por exemplo, era uma 
cidade feia, sem opções 
pra população, hoje é um 
local que cresceu e muito, 
que tem essa preocupação 
com quem mora e visita 
o local. Atibaia é uma 
pequena metrópole, tem 
uma avenida – a Lucas Nogueira 
Garcez – que pode ser comparada 
a grandes bairros de São Paulo, 
ou Bragança Paulista que é um 
local ótimo de se visitar.  Como 
disse, Mairiporã tem um grande 
potencial, poderia ser grande, 
mas a falha nas gestões anteri-
ores e o poder centralizado na 
mão de poucas pessoas atrasam 
o crescimento. Eu cobro os 
gestores, não tenho bom relacio-
namento com eles por cobra-los, 
mas eu quero ver o melhor daqui 
e sei que podemos, mas a popu-
lação também deve cobrar para 

a realização de atos e melhorias. 
Devemos ter opções para ficar 
na cidade, não ter que ir para 
outros municípios e deixar nosso 
dinheiro fora daqui.

E o que se deve fazer para mel-
horar a cidade?
Cobrar os vereadores e pre-
feito, comparecer em sessões, 
saber o que está em processo, 
apontar onde tem que mudar, 
onde podemos melhorar.  Não é 
fácil, nem rápido, mas tem que 
acompanhar, porém o esforço é 
necessário para mudar a nossa 
realidade atual. 

GABRIELA BACELAR

facebook bartheu
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O Oscar 2017 traz uma grata particula-
ridade: a categoria documentário. Parelhos 
em excelência, seus indicados também 
portam a similaridade da temática social. 
Se, em Vida, Animada, a linda relação de um 
menino autista com as animações da Disney 
contada pelo próprio pai destoa um pouco, 
o italiano Fogo no Mar, sobre o problema 
da imigração africana na Europa, toca na 
questão racial que une os concorrentes 
mais aclamados: a obra-prima O.J.: Made 
in America, o embasado A 13ª Emenda e o 
filme em questão, Eu Não Sou Seu Negro — 
o mais complexo.

Esta qualidade reside na voz de Eu 
Não Sou Seu Negro: o brilhante escritor e 
pensador James Baldwin. Com seu olhar ex-
pressivo (literal e figuradamente, no campo 
intelectual), Baldwin assistiu atônito a dois 
momentos cruciais de uma tragédia ame-
ricana. O primeiro, a humilhação imposta 
a Dorothy Counts, primeira jovem negra 
a ingressar num colégio exclusivo para 
brancos. Eis o momento em que o racismo, 
catalisador de um exílio autoimposto na 
França, também motiva o retorno do autor 
aos Estados Unidos. O segundo foi o assas-
sinato de Medgar Evers, Malcolm X e Martin 
Luther King Jr. O massacre dos três maiores 
líderes negros da década de 60 nos Estados 
Unidos foi a inspiração de “Remember This 
House”, manuscrito nunca transformado em 
livro, mas em filme por Raoul Peck.

Portanto, Eu Não Sou Seu Negro tem 
a singularidade de adaptar um esforço 
ensaístico baseado em fatos históricos 
amplamente retratados em vídeo. Do 
mesmo modo, James Baldwin expôs seus 
pensamentos em diversos programas te-
levisivos — o que, aliás, denota um outro 
momento da TV norte-americana. Pois 
Raoul Peck se apropria deste vasto material 
para montar o documentário com profundo 
respeito ao escritor, combinando trechos de 
suas entrevistas e palestras com as ideias 
contidas exclusivamente no manuscrito (e 
narradas muito sobriamente por Samuel L. 
Jackson) e imagens históricas, de ontem e 
de hoje (o que denota a atualidade de suas 
digressões).

A montagem, assim, articula com muita 

EU NÃO SOU SEU NEGRO
eficiência o conteúdo de Eu Não Sou Seu 
Negro. Um exemplo dessa constante é o 
momento em que James Baldwin examina 
que o mundo renega o sistema de realidade 
do negro. Em outras palavras, ele discursa 
sobre representatividade. Mas o diretor 
haitiano não trai o discurso sofisticado do 
crítico social; torna-o inteligível ao especta-
dor mostrando o significado desse conceito. 
Assim, enquanto vemos John Wayne matar 
índios em um faroeste clássico, Baldwin 
explica o impacto disso na infância de uma 
criança negra: só mais tarde ela terá cons-
ciência de sua raça e entenderá que não 
é o herói fazendo justiça com as próprias 
mãos, mas os nativos, os selvagens, os “de 
cor” sendo chacinados.

Assim como não subestima a comple-
xidade dos conceitos de James Baldwin, 
até conferindo um ritmo dinâmico ao lon-
ga-metragem (para plena assimilação, Eu 
Não Sou Seu Negro é um filme a ser visto 
e revisto), Raoul Peck ressalta a habilidade 
do escritor com as palavras, de criar frases 
de efeito (na melhor acepção do termo) e 
uma série de dicotomias para perceção do 
racismo. O preto que se manifesta: louco, 
uma ameaça. O branco: patriota. O ódio 
do homem negro: raiva. Raiva apenas. Um 
sinônimo que basta quando as imagens 
do documentário e o próprio cotidiano do 
espectador gritam desigualdade — motivo 
desse sentimento. O ódio do homem bran-
co: terror social. Algo que existe só na mente 
do branco. Em suma: o negro é quem nunca 
fez nada para ser odiado.

As ramificações desse pensamento 
rumam ao clímax de Eu Não Sou Seu Negro, 
numa discussão entre James Baldwin e 
Paul Weiss no Dick Cavett Show. O fillósofo 

minimiza as distinções raciais de maneira 
simplista: “Todo homem é igual”, numa fala 
em plena sintonia com os argumentos de 
quem hoje desmerece a militância negra 
ou prega o absurdo “racismo reverso”. A 
resposta de Baldwin a esse “idealismo 
mágico” é uma tempestade sobre precon-
ceito institucionalizado que tanto rebate 
a tese surtada de Weiss, dois meses após 
o assassinato de Martin Luther King Jr., 
como o deboche de jovens Brasil afora que 
hasteiam a bandeira do “geração mimimi” 
sempre que uma minoria levanta sua voz.

Esse grito à consciência é a grande 
força de Eu Não Sou Seu Negro. Mesmo 
quando chorou de raiva, não de tristeza, 
pela morte de Martin Luther King, James 
Baldwin nunca aderiu ao (dito) radicalismo 
de Malcolm X. Sempre razoável, sempre 
combativo, num movimento de ideias que 
congregam à empatia. “O futuro dos Estados 
Unidos depende de como tratamos o negro”. 
“História não é passado, é presente”. Mais 
que frases de efeito, conscientização, frases 
de convocação.

Eu Não Sou Seu Negro versa sobre um 
“desejo de pureza” que impede o homem 
branco de admitir suas falhas — ao contrá-
rio, o motiva a defendê-las selvagemente. Ao 
homem branco consciente, além de com-
preender o que se diz, resta a vergonha. 
Um mal-estar que se mantém para além 
da sessão desse poderoso documentário, 
e é muito positivo. Do desconforto, nasce 
a indignação. A palavra de ordem é nunca 
se conformar, com a desigualdade sobre 
si e sobre o outro. Nunca se calar, e muito 
menos calar quem sente o peso do precon-
ceito. A “apatia moral” é o maior inimigo 
de James Baldwin.

RODRIGO TORRES

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

CINEMA
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A peça teatral Constelações com 
texto de Nick Payne que aos 29 anos 
de idade ganhou o cobiçado Evening 
Standard Theatre Award de melhor 
peça do ano, estreia no moderno Teatro 
SESC Santana.

Espectadores amam o palco, com 
som ambiente, atores interpretando 
ao vivo um drama, ou uma comédia. 
Gente de carne e osso, longe da massa 
plástica da televisão.

Nick Payne faz com que vemos seu 
texto em sucessão para encontrar voz 
própria e uma técnica que os atores ex-
pressam com todas suas possibilidades. 
Na televisão tudo tem o mesmo peso, 
no teatro à todo momento brota a versa-
tilidade dos atores e do mise-en-scene.

Constelações tem uma sucessão de 
sketches onde os espectadores acom-
panham o relacionamento entre Mari-
anne e Roland que vai se desdobrando 

‘CONSTELAÇÕES’ ANALISA O 
COMPORTAMENTO HUMANO

TARCÍLIO DE SOUZA BARROS

www.folhaopiniao.com.br
Sexta-feira, 24 de fevereiro de 2017

através do tempo e espaço. Marianne, 
cosmóloga tem uma mente que paira 
no espaço; Roland um cético apicultor 
tem sua mente na terra. Ambos tem uma 
trajetória de aproximação, e distância, 
sem nenhuma consciência de perene 
convivência.

O autor da peça coloca em cena o 
conceito de realidades paralelas nas 
quais a relação vai se construindo nessa 
história de amor, com diálogos que re-
fletem o dinamismo das ações humanas.

Constelações estreou no Royal Court 
Theatre em Londres, em janeiro de 2012, 
com amplo sucesso de público e crítica. 

Na encenação brasileira temos 
Marília Gabriela no papel de Marianne, 
a atriz demonstra empatia com o pú-
blico, sua figura esguia, sua movimen-
tação em cena se mostra plausível. Mas 
deixa transparecer um diapasão entre a 
fala e a interpretação. A narração que 

CRÍTICA

lhe coube carece de altissonâncias vo-
cais. A alternância nos diálogos com seu 
“partner” Caco Ciocler, este um ator vi-
brante, com forte dicção, legível, clara, 
sustentando um texto, que por sua vez, 
não demonstra maior profundidade, faz 
com que ocorra monotonia por força de 
seguidas repetições de situações ocorri-
das entre os dois personagens.  

A segura direção de Ulysses Cruz 
extrai das interpretações dos atores sen-
so de humor e calor humano analisando 
a relação de Marianne e Roland na von-
tade sobre-humana de conseguirem se 
comunicar, mas são consequências de 
vida, tão comuns, que não chegam a 
empolgar.

Figurino comum e Visagismo de 
autoria de Theodoro Cockcrane primam 
pela simplicidade. Iluminação inciden-
tal a cargo de Domingos Quintiliano 
eficiente à encenação.

divulgação

Serviço ao leitor:
Peça: Constelações
Texto: Nick Payne 
Direção: Ulysses Cruz
Elenco: Marília Gabriela 
(Marianne), Caco Ciocler e 
Sergio Mastropasqua (Roland)
Onde: Sesc Santana, 280 
Lugares.
Av. Luiz Dumont Vilares, 579 - 
Santana - SP
Tel.: 11 2971-8700
Hor. Sexta e Sáb. às 21 h. - 
Dom. 18 h.
Duração: 70 minutos.
Produção: Selma Morente e 
Célia Forte
Assessoria de Imprensa: Beth 
Gallo, Thais Peres e Daniela 
Bustos
Até: 19 de março
Avaliação:Bom
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BEKSEMAD
Todas as culturas tem suas pecu-
liaridades que as tornam encan-
tadoras. Esta receita vem para 
expor um pouco da característica 
de uma cultura um tanto quanto 
desconhecida para a maioria de 
nós brasileiros: Escandinávia.
Ingredientes
1 colher de óleo
1 colher de manteiga 
4 ovos 
500g de batata (cozida e cortada 
em cubos)
500g de lombo de porco (corta-
do em cubos pré-cozidos)
2 cebolas médias picadas
Molho inglês 
Sal 
Pimenta preta moída 
Ketchup 

Preparo 
Aqueça o óleo e a manteiga 
numa panela grande e refogue a 
cebola. 
Quando estiver dourada, retire e 
reserve. 

Na mesma panela, refogue a car-
ne até que fique ao ponto.
Em seguida retire a carne e reser-
ve num prato.
Ainda na mesma panela, coloque 
as batatas cozidas.
Quando estiverem com uma cor 
dourada, junte a carne e a cebola.
Tempere com molho inglês, pi-
menta e sal. 
Deixe cozinhar entre 5 a 10 
minutos. 
Divida o preparado em dois 
pratos e adicione dois ovos fritos 
sobre cada um. 
Sirva com ketchup e molho inglês 
à parte, para acompanhar

Ingredientes
1 laranja bahia
1 1/2 xícara de chá de arroz
1 pacote de mistura líquida para pudim 
(500 g)
5 colheres de sopa de vodca
400 gramas de cerejas frescas
1/2 xícara de chá de açúcar

Preparo
Retire raspas da casca da laranja (com 
cuidado para não raspar a parte bran-
ca) e leve para cozinhar em fogo alto 
junto com o arroz e 2 e ½ xícaras de chá 
de água. Assim que levantar fervura, 
abaixe o fogo e cozinhe com a panela 
semi-tampada por 15 minutos ou até a 
água secar.
Enquanto o arroz cozinha, esprema 
o suco da laranja. Assim que o arroz 
estiver no ponto (cozido, mas ainda fir-
me), desligue o fogo e despeje o suco da 
laranja. Tampe a panela e deixe os grãos 
absorverem o suco, descansando por dez 
minutos.
Na mesma panela, acrescente a mistura 
para pudim e ligue o fogo novamente. 
Cozinhe em fogo médio, mexendo de vez 
em quando, por 15 minutos ou até obter 
um ponto de arroz-doce cremoso. Desli-
gue o fogo, junte a vodca e misture bem.
Passe para uma forma de pudim (21 cm 
de diâmetro) e deixe o pudim de arroz 
descansando por 15 minutos. Leve à 
geladeira por, pelo menos, uma hora.
Enquanto isso, prepare a calda: corte 
as cerejas ao meio e retire as sementes. 
Leve-as ao fogo alto, e mexa-as até 
que soltem um pouco do caldo. Junte o 
açúcar e ¼ de xícara de chá de água. 
Cozinhe por oito minutos ou até obter o 
ponto de calda (fio fino). Retire do fogo e 
espere esfriar.
Desenforme o pudim e sirva-o acompa-
nhado da calda fria.

Pudim de arroz 
escandinavo

www.folhaopiniao.com.br
Sexta-feira, 24 de fevereiro de 2017

GOURMET
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Jovens que completam 18 
anos em 2017 devem 
comparecer à Junta Militar

Jovens do sexo masculino que 
completam 18 anos em 2017 devem 
se apresentar à Junta de Serviço Mi-
litar, à avenida Tabelião Passarella, 
348, centro, Mairiporã, até 30 de 
junho de 2017. 

O alistamento é obrigatório e, sem 
ele, o cidadão fica impedido, por exem-
plo, de tirar passaporte, ingressar no 
serviço público ou ser matriculado em 
qualquer instituição de ensino – inclu-
sive universidades. Além disso, está 

previsto pagamento de multa, para o 
cidadão que deixou de se alistar.

Todo ano, cerca de dois milhões de 
jovens fazem o alistamento militar e 
aproximadamente 200 mil são incor-
porados às Forças Armadas.

Carnaval de Rua 2017 em SP: 
confira a programação de hoje

O Carnaval paulistano oferece nes-
ta sexta-feira (24) seis blocos de rua 
na Zona Oeste e no Centro da capital. A 
programação começa com o Bloco In-
fantil das Emílias e dos Viscondes, que 
sairá da Biblioteca Monteiro Lobato às 
14h. Até o dia 5 de março, ainda estão 
previstos quase 250 desfiles por toda 
a capital. A participação dos foliões é 
gratuita.

A programação completa pode ser 
encontrada no aplicativo Carnaval de 
Blocos SP 2017, disponível para celu-
lares com os sistemas Android e IOS.

Confira a agenda:
Zona Oeste – Lapa
15h – Calor da Muléstia
Grupo de amigos que pretende 

levar às pessoas uma alegria que não 
acaba na quarta-feira de cinzas!

Concentração: Rua Diana

Região Central – Sé
14h - Bloco das Emílias e Viscon-

des
O Bloco das Emílias e Viscondes 

situado no bairro da Vila Buarque, 
surgiu em 2006 da parceria entre a 

Biblioteca Monteiro Lobato, o Instituto 
Espaço Arterial e a EE Arthur Guima-
rães e Marina Cintra.  O bloco, além de 
recriar laços familiares e comunitário, 
recuperam as tradições dos antigos 
blocos de rua

Concentração: Praça Rotary
16h - Bloco dos Afoxés
O Bloco dos Afoxés é um conjunto 

de quatro afoxés de São Paulo: Afoxé 
Obá Inã, Afoxé Omo Korin, Afoxé Fi-
lhos de Ijesa e Afoxé Ominibu. O bloco 
organizou um cortejo que retrata as 
religiões de matriz africana.

Concentração: Largo do Arouche
17h - Bloco dos Amigos Centro SP
Concentração: Rua Martim Fran-

cisco

19h - Bloco Afro Ilú Obá De Min
O Bloco Afro Ilú Oba De Min é 

uma intervenção cultural baseada na 
preservação de patrimônio imaterial, 
trazendo para a região urbana antigas 
tradições. O trabalho coordenado pela 
arte-educadora e musicista Beth Beli 
e objetiva a inserção de mulheres, 
crianças e adolescentes na arte através 
do conhecimento das manifestações 
culturais afro-brasileiras.

Concentração: Praça da República 
(Avenida Ipiranga)

20h - Banda do Trem Elétrico
Banda dos metroviários e amigos. 

Carnaval de rua como antigamente, 
sem custo, apenas muita diversão!

Concentração: Rua Augusta

Bloco Afro Ilú Obá De Min, com 
concentração marcada para as 19h, 
na praça da República
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Inscrições para Universidade da 
Terceira Idade da USP terminam hoje

Quem tem 60 anos de idade ou 
mais e quer complementar os estu-
dos tem uma ótima oportunidade. A 
USP está oferecendo vagas para par-
ticipar de cursos de graduação de 
nível superior e de atividades com-
plementares pelo programa da Uni-
versidade Aberta da Terceira Idade, 
uma iniciativa da Pró-Reitoria de Cul-
tura e Extensão Universitária.

Há vagas para 559 cursos, como 
Gestão Empresarial, Educação Am-
biental, História da Música e até de 
Robótica e Aplicação de ROVS para 
Mineração de Petróleo, que consiste 

em operar veículos remotamente na 
mineração.

Os cursos estão disponíveis nos 
campi da capital, Bauru, Piracicaba, 
Pirassununga, Ribeirão Preto, San-
tos e São Carlos. Essa é a 46ª edição 
do programa (são promovidas duas 
por ano, uma a cada semestre). As 
4.700 vagas disponíveis estão di-
vidas em disciplinas regulares, em 
cursos de graduação da USP, e ativi-
dades complementares, que englo-
bam cursos, palestras, excursões, 
práticas esportivas e didático-cul-
turais.

Para mais informações sobre os 
cursos, consulte o site do programa 
ou pelo telefone (11) 3091-9183, 
das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h, 
ou envie mensagem para o e-mail 
3idade@usp.br.

SERVIÇO
Universidade Aberta da Terceira 

Idade – USP
Inscrições de 20 a 24 de fevereiro
4.700 vagas em diversos campi da 

USP
Informações: http://prceu.usp.

br/3idade/

www.folhaopiniao.com.br
Sexta-feira, 24 de fevereiro de 2017

Estão disponíveis 4.700 vagas em 559 cursos para pessoas 
com mais de 60 anos em vários campi da universidade

divulgação
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