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Nossa Capa
Corpus Christi Matão 74 anos

Foto da Capa
Miriam Furini (Agência La Vista)

A festa de Corpus Christi que teve início no ano 1264, cria-
da pelo papa Urbano IV, em Matão aconteceu pela primeira 
vez em 11 de junho de 1925, quando o padre José Antônio 
Monteiro Felippe deu uma volta em torno da Praça Barão do 
Rio Branco, atual praça Dr. Leônidas Calígula Bastia, com a Eu-
caristia no Ostensório, acompanhado pelos fiéis que partici-
pavam daquela missa.

A festa evoluiu e, ao longo de 74 anos, a celebração atraiu 
milhares de visitantes, que este ano refletiram sobre “Euca-
ristia: caminho de comunhão, participação e missão”, através 
dos tapetes que enfeitaram as ruas.

Perceber nos organizadores a alegria e a emoção pelo re-
torno deste importante evento é gratificante para todos. Não 
se trata apenas de uma celebração religiosa, o que já justifi-
caria a emoção, mas sim de uma realização artístico cultural 
que agrada a todos os segmentos da sociedade.

A Revista Maxxi não poderia deixar de se reportar a esta co-
memoração e traz matéria específica, ilustrada com os tapetes 
preparados com carinho por voluntários de diversas entida-
des, que se esmeraram e produzem verdadeiras obras de arte.

Mais organizada, mais estruturada e mais diversificada, a 
festa de Corpus Christi de 2022 será lembrada pelos mato-
nenses como o ano da retomada, depois de dois anos sem a 
sua realização por conta da pandemia.

As pessoas estavam ansiosas por um evento voltado para 
a família, religião e lazer.

Além de apreciar os tapetes ornamentados, puderam 
acompanhar extensa programação cultural e artística prepa-
rada pelo Departamento de Cultura da Prefeitura.

Ainda nesta edição, Sergio Alves de Oliveira escreve sobre a 
Obsolescência programada e o Dr. Orlando Augusto Carnevali 
sobre a Liberdade de expressão e liberdade, temas importan-
tes para o momento em virtude dos acontecimentos diários.

Matão é uma cidade que cresce constantemente e no 
momento o que se observa é uma expansão no mercado 
imobiliário com novos empreendimentos, como loteamen-
tos, condomínios e venda de casas e novas construções.

Por isso, preparamos um caderno especial onde alguns 
parceiros comerciais mostram os seus trabalhos, além de di-
cas importantes para melhor aproveitar o tempo e o dinhei-
ro do leitor.

Não é só isso, porque os tradicionais artigos também es-
tão nesta edição, oferecendo ao leitor possibilidade de uma 
leitura agradável com abordagens leves e esclarecedoras.

EDITORIAL
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A escola pública é uma institui-
ção que tem o compromisso volta-
do à democratização do ensino. A 
construção de uma escola demo-
crática requer a construção de uma 
cultura de participação e isto pres-
supõe o diálogo, indispensável ca-
minho quando se quer a formação 
de cidadãos autônomos. A educa-
ção democrática deve ser pautada 
na realidade dos envolvidos, no res-
peito por seus padrões culturais de 
classe, seus valores, sua linguagem.

Em muitas escolas o que domi-
na é o modelo burocrático de ges-
tão, com decisões centralizadas, falta 
de colaboração e docentes ocupados 
com suas atividades de aula. Quando 
não há gestão democrática, a toma-
da de decisões ocorre numa organi-
zação política vertical. Há crescente 
racionalização na organização esco-
lar e ênfase em aspectos como pro-
dutividade e competência, contan-
do com a cooperação internacional, 
como por exemplo, o Banco Mundial, 
que apresenta discurso economicista 
para ser operacionalizado pelos pro-
fessores. A organização do processo 
de trabalho se torna fragmentada e 
há dicotomia entre as relações te-
oria-prática, ensino-aprendizagem, 
conteúdo-forma, professor-aluno. 

Assim o processo de trabalho fica 
prejudicado e até impossibilitado, 
pois o conhecimento é visto como 
distante da realidade e não é possí-
vel preparar os indivíduos para uma 
leitura contextualizada do mundo 
que os rodeia.

Dessa forma, a questão da avalia-
ção deve ser repensada. Como fazer 
com que a avaliação tenha um sen-
tido emancipatório? Para que a ava-
liação possa ter um sentido eman-
cipatório precisa ser incluída como 
parte essencial do projeto da escola. 
Não pode ser apenas um ato formal 
e executado por técnicos externos à 
escola. Deve envolver a comunida-
de interna (alunos e professores), a 
comunidade externa (pais e comu-
nidade) e o poder público. Assim, 
o princípio da avaliação remete ao 
princípio da gestão democrática.

Ao observar a perspectiva de 
Paulo Freire, no que diz respeito a 
educação libertadora é possível re-
fletir sobre o que está sendo silen-
ciado, negado na dinâmica pedagó-
gica e a partir da reflexão incorporar 
o que é essencial, conteúdos que 
sejam importantes aos educandos 
para viver e entender o mundo, para 
saber qual é seu papel, quais são as 
possibilidades que se abrem a eles e 

a diversidade de caminhos possíveis. 
Manter o compromisso com uma 
escola não só para todos, mas de to-
dos, nos desafia a abandonar os ca-
minhos bem conhecidos e envere-
dar por trilhas não percorridas.

O planejamento do professor 
vai estar alinhado quando os obje-
tivos de aprendizagem e a avalia-
ção dessa aprendizagem estiverem 
em correspondência, a ponto des-
sa avaliação expressar os resulta-
dos alcançados. Para tanto a avalia-
ção escolar deve ser: da atuação do 
professor, dos outros profissionais e 
alunos; dos conteúdos e processos 
de ensino; das condições dinâmicas 
e relações de trabalho; dos recursos 
físicos e materiais; da articulação da 
escola com a comunidade e da pró-
pria forma de avaliar.

Na compreensão de qualidade 
do trabalho escolar, a avaliação é 
um meio de gerar informações so-
bre o processo educacional que se 
pauta por um referencial valorati-
vo, apoiando decisões sobre as in-
tervenções necessárias na concreti-
zação do projeto da escola. Assim a 
avaliação é entendida como prática 
investigativa do processo educacio-
nal que possibilitará a mudança da 
realidade vivenciada.

GESTÃO DEMOCRÁTICA 
E AVALIAÇÃO

DÉBORA MILANI
PEDAGOGA, PSICOPEDAGOGA E 
DOUTORA EM EDUCAÇÃO ESCOLAR.

Comemorado sempre 60 
dias após o domingo da Páscoa, 
numa quinta-feira, Corpus Chris-
ti é realizado para celebrar e ho-
menagear a instituição do Sacra-
mento da Eucaristia.

Corpus Christi é uma expressão 
originária do latim que traduzido 
para o português, significa “Cor-
po de Cristo.” A festa teve início no 
ano 1264, criada pelo papa Urba-
no IV, e em Matão o primeiro re-
gistro de procissão com o Santís-
simo Sacramento fora da igreja se 
deu no dia 11 de junho de 1925, 
quando padre José Antônio Mon-
teiro Felippe deu uma volta em 
torno da Praça Barão do Rio Bran-
co, atual Dr. Leônidas Calígola Bas-
tia, com a Eucaristia no Ostensó-
rio, acompanhado pelos fiéis que 
participavam daquela missa.

A tradição pelos enfeites foi in-
troduzida aos poucos, com as 

pessoas enfeitando as janelas das 
casas, posteriormente  jogando fo-
lhas de mangueiras nas ruas por 
onde passava a procissão com o 
Santíssimo Sacramento. No final de 
1950, padre Nelson Antônio Romão,  
incentivou os moradores para incre-
mentar os enfeites adicionando ou-
tros tipos de materiais e cores aos 
tapetes desenhados nas ruas.

De lá para cá, muitos foram os 
padres, fiéis, artistas, autoridades 
políticas, entidades sociais e co-
munidades diversas, que se esfor-
çaram para manter a tradição da 
festa e atrair para Matão cente-
nas de pessoas que admiram e es-
palharam para o Brasil a fora o en-
canto do trabalho aqui realizado.

A beleza dos quadros que ago-
ra se espalham com rapidez pelas 
redes sociais, e pelas mídias que o 
cobrem o evento, já em em 1962 
chamava a atenção da revista O 

Cruzeiro, uma das mais famosas 
da época que esteve cobrindo 
todo o trabalho desde os enfeites 
dos quadros até a procissão divul-
gando em suas páginas toda a co-
bertura da festa com foto de capa 
da edição de setembro, e matéria 
especial nas páginas internas com 
fotos ilustrativas, fazendo com que 
Matão ficasse conhecida como Ca-
pital Nacional dos Enfeites de ruas 
em Corpus Christi, atraindo nas 
décadas seguintes, milhares de tu-
ristas de todos os estados do Bra-
sil, de vários países da América e 
parte da Europa.

Apesar da concorrência de mui-
tos outros municípios que inspi-
rados até no que é feito pela co-
munidade matonense, também 
enfeitam as ruas para comemorar a 
data, Matão continua sendo o prin-
cipal ponto de visitação quando se 
trata de Corpus Christi.

CORPUS CHRISTI
MATÃO 74 ANOS:
Retomada da festa foi de emoção, fé e reflexões!

VALENTIM FERNANDES 
EDITOR

Fotos: Valentim Fernandes e Miriam Furini (Agência La Vista)
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Após dois anos sem poder re-
alizar o Corpus Christi por conta 
da pandemia, a população maton-
ense, bem como os apreciadores 
da festa, que vai além do aspecto 
religioso que atrai milhares de fiéis 
para as missas e para a procissão, 
por se tratar também de uma real-
ização cultural onde diversos artis-
tas expõe a sua arte e sua sensibil-
idade, esperou ansiosamente pelo 
dia 16 de junho, conferindo cada 
detalhe dos tapetes, fotografando, 
compartilhando e principalmente 
se emocionando. Na volta da fes-
ta que teve como tema "Eucaris-
tia: caminho de comunhão, partic-
ipação e missão", a confecção dos 
tapetes seguiu a tradição dos anos 
anteriores, confeccionados em 12 
quarteirões, tendo um formato de 
cruz nas proximidades da Igreja 
Matriz do Senhor Bom Jesus.

A VOLTA QUE TODOS ESPERAVAM

Além dos tapetes ornamentados, 
uma vasta programação cultural e 
artística na praça “Dr. Leônidas Calígu-
la Bastia”, em frente a Casa da Cultura 
“Prefeito Armando Bambozzi”; Conjun-
to Poliesportivo “Dr. Laert José Tarallo 
Mendes”, Ginásio de Esportes “Décimo 
Chiozzini”; praça “Alfredo de Paiva Gar-
cia”, organizada pela Prefeitura Munici-
pal de Matão, chamou a atenção dos 
moradores da cidade e dos visitantes.

Dos dias 15 a 18 de junho, também 
a Expoflor - Feira de Flores e Plantas de 
Holambra, realizada pelo Rotary Club 
de Matão, em parceria com a Prefeitu-
ra, com diversos tipos de flores e plan-
tas, ficou em exposição, disponíveis 
para comercialização, na praça Alfre-
do de Paiva Garcia.

A volta da praça de alimentação, 
organizada pelas entidades assisten-
ciais do município, também foi uma 
das novidades este ano, além da 

exposição de produtos de um grupo 
de pequenos empreendedores, for-
mado por dezenas de artesãos, na 
tradicional Feira de Artesanato.

Não faltou também as tradicion-
ais barracas dos camelos, em volta do 
Ginásio de Esportes, que proporcion-
ou a moradores de Matão e de out-
ras cidades, que exploram este tido 
de trabalho a obtenção de uma boa 
renda, em vista do grande movimen-
to que pode ser observado no local.

ATRAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS
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Nem sempre a ausência de con-
flito reflete a paz.

Esta afirmação é um convite à 
reflexão que a Dra. Edith Eger, uma 
sobrevivente dos campos de con-
centração da segunda guerra mun-
dial, nos convida a fazer em seu livro 
“A liberdade é uma escolha”.

O conflito é humano e não ne-
cessariamente limitador. O pensa-
mento rígido, ao contrário, sim é 
que nos limita porque quando que-
remos, a todo custo, convencer os 
outros da nossa opinião e modo de 
pensar ou, tentamos mudar alguém 
fazemos prisioneiros a nós mesmos. 
Nos libertamos quando aceitamos 
que cada pessoa tem o poder de fa-
zer as próprias escolhas.

Parar de rejeitar a convicção do 
outro é um meio de gerir conflitos. 
Eu posso adorar uma coisa que o 
meu melhor amigo detesta e não 
entende como eu possa gostar da-
quilo. Quem está certo? Na verda-
de, cada um tem a sua razão. Ele 
não precisa concordar comigo e 
também não precisa desistir de seu 
modo de pensar.

Na natureza o bambu nos dá 
exemplos incríveis de como a flexi-
bilidade pode significar força! Essa 
força nos torna assertivos, seguros, 
firmes nas nossas atitudes e pala-
vras, responsáveis pelas nossas con-
vicções. Quando não, poderemos 
nos tornar agressivos ou passivos. 
Agressivos, decidimos pelos outros 
e passivos deixamos que os outros 

decidam por nós. E quando somos 
passivo-agressivos, impedimos que 
os outros decidam por si mesmos. 

Deixar de transferir a responsa-
bilidade de nossas vidas para outras 
pessoas é se manter fiel à próprias 
convicções, mas também garantir 
ao outro a liberdade para que seja 
assertivo sobre os próprios medos, 
desejos e esperanças.

No dizer da Dra. Eger: “O segredo 
para manter a liberdade durante um 
conflito é permanecer fiel à sua ver-
dade e, ao mesmo tempo, renunciar 
à necessidade de poder e controle.”

Nesses tempos de tantas opini-
ões fáceis e da necessidade de invo-
car o chamado direito de expressão, 
das polarizações radicais precisa-
mos nos perguntar se estamos li-
vres ou aprisionados na incessante 
necessidade de ter razão.

O cuco é outro exemplo que a na-
tureza nos oferece para refletirmos 
a respeito daquilo que acreditamos 
serem nossas convicções. O pássa-
ro não constrói seu próprio ninho, ao 
invés disso coloca seus ovos em ni-
nhos de outras aves que os chocam 
por eles. Assim, para que não cho-
quemos os ovos do cuco é importan-
te nos perguntemos se as convicções 
e pensamentos que acreditamos se-
rem nossos e pelos quais nos coloca-
mos em conflitos prejudiciais, muitas 
vezes, ferrenhos com outras pessoas 
foram construídos por meio de nos-
sas reflexões e vivências e portanto 
dignos de nós mesmos.

Estamos sendo assertivos e li-
vres ou passivos, deixando que 
outros ditem as regras? Ou somos 
nós que estamos querendo impor 
aos outros o nosso modo de pen-
sar, de agir e de viver?

Importante entender que esta-
mos presos e limitados seja impon-
do aos outros as nossas convicções, 
seja deixando que os outros deci-
dam por nós.

Ajuda muito aceitar as pessoas 
como elas são e não como nós de-
sejamos que elas sejam!

Quando criamos expectativas ir-
reais sobre os outros ou nós mesmos 
nos frustramos e ficamos com raiva. 

Quando ficamos presos a uma 
mentalidade do tipo “certo” ou “er-
rado” vivemos um conflito preju-
dicial, sentimos que precisamos 
provar alguma coisa.

Todo ser humano comete erros 
e é falível. Assim, não somos nem 
santos nem incapazes. Podemos, 
simplesmente, aceitar o fato de 
que somos imperfeitos ao mes-
mo tempo que únicos, não há ou-
tro de você.

Não temos que gostar das coi-
sas dolorosas ou desagradáveis 
que nos acontecem. Mas quando 
paramos de brigar ou resistir sobra 
mais energia e criatividade para se-
guirmos em frente. Podemos en-
frentar qualquer situação, por mais 
desagradável ou injusta, com rigi-
dez ou com flexibilidade. Qual é a 
sua escolha?

SONIA BERGMAN 
LIESENBERG
PSICÓLOGA CPR 06/102944

A PRISÃO DO 
PENSAMENTO 
RÍGIDO
Ser livre é abrir mão da 
necessidade de estar certo
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As atividades desenvolvidas 
pelos grupos gerenciados por 
Antonio Aparecido Galli pres-
tam serviços a diversas entida-
des filantrópicas, como, Hospi-
tal de Amor de Barretos, FEAPAES 
(Federação das APAES do Estado 
de São Paulo), Santa Casa de Mi-
sericórdia de Mogi das Cruzes, 
Hospital Regional de Câncer de 

Presidente Prudente, Hospital de 
Câncer de Jaú - Fundação Amaral 
Carvalho e Hospital GRAAC, Hos-
pital de Câncer Infantil Boldrini 
de Campinas, além de toda a co-
laboração com várias instituições 
de Matão, como Hospital Carlos 
Fernando Malzoni, entre outras.

Esses trabalhos em prol das enti-
dades, tem gerado, merecidamente, 

o reconhecimento por parte de le-
gisladores de diversas cidades, 
com a concessão honrarias à An-
tonio Aparecido Galli, pelos be-
nefícios que o grupo que admi-
nistra proporciona às instituições 
com oferecimento de recursos 
para a manutenção e melhoria 
dos serviços que elas prestam à 
comunidade.

Por iniciativa do vereador Luiz 
Cirilo (PSDB), no último dia 03 de ju-
nho em sessão solene realizada no 
Hotel Vitória Hall, a Câmara Munici-
pal de Campinas entregou o Título 
de Cidadão Campineiro à Antonio 
Aparecido Galli.

"É muito orgulho. Uma satisfação 
imensa. Quero agradecer por essa 

honrosa tão concessão deste título 
de cidadão. Campinas é uma das me-
lhores cidades do Brasil e hoje me sin-
to um verdadeiro campineiro porque, 
a partir de hoje, eu sou um cidadão 
desta cidade maravilhosa", disse Galli.

A solenidade contou com a pre-
sença de amigos, familiares, do Secre-
tário de Agricultura e Abastecimento 

do Estado de São Paulo, Francisco 
Matturro, do Deputado Federal Itamar 
Borges, do Prefeito de Matão Cido 
Ferrari, da Presidente da Câmara Mu-
nicipal, Ana Mondini, do vereador 
Paulo Bernardi e do Secretário Mu-
nicipal de Administração e Finan-
ças Willian Di Gaetano Bassi, entre 
outros.

ANTONIO
APARECIDO 
GALLI 

RECEBE DIVERSAS 
HOMENAGENS

Por todo seu trabalho filantrópico, o empresário já foi condecorado antes com os títulos 
de Honra ao Mérito da Câmara Municipal de Matão, Cidadão Jauense da Câmara Municipal 
de Jaú, e pela Câmara Municipal de Presidente Prudente, de Cidadão Prudentino.

JAÚ
Em Jáu, o vereador Ronaldo For-

migão, ao entregar a honraria a Galli, 
disse ter muita admiração pela dis-
ponibilidade do empresário em aju-
dar a população não só de Jaú, mas 
do Brasil inteiro. “Ao saber de tudo 
o que ele fez e faz pela cidade, por 
meio do Hospital Amaral Carvalho, 
eu, como vereador, precisava trans-
mitir isso para toda a população de 
Jaú, concedendo a ele a maior hon-
raria de nossa casa: o Título de Cida-
dão Jauense”, comentou.

PRESIDENTE PRUDENTE
Autoridades de Matão, Franca, Ri-

beirão Preto, Bauru e Tupi Paulista, en-
tre outras, estavam ao lado do então, 
prefeito de Prudente, Nelson Bugalho, 
na cerimônia em que o empresário 
Antonio Aparecido Galli recebeu o tí-
tulo de Cidadão Prudentino, em 2017.

Enio Perrone, presidente da Câ-
mara, por ocasião da entrega, disse 
que a outorga deveu-se em reconhe-
cimento aos seus serviços presta-
dos para o município no ramo em-
presarial. O decreto que concedeu 

a honraria foi de autoria de todos os 
vereadores da 17ª Legislatura.

A receber a honraria, Galli lem-
brou que “como todos sabem os re-
cursos do SUS são insuficientes para 
atender a necessidade de um hos-
pital de fazer frente a tantos atendi-
mentos, por isso é de fundamental 
importância a ajuda de milhares de 
pessoas que compram os títulos de 
capitalização toda semana, ajudan-
do a manter essa obra maravilhosa”, 
referindo se ao Hospital Regional de 
Câncer, de Presidente Prudente.

ASSIS E BARRETOS
Em datas ainda a serem confir-

madas Antonio Aparecido Galli, re-
ceberá títulos de cidadão das cida-
des de Assis e Barretos.

Luiz Remo Contin, do PP, de As-
sis, assim se expressou para justifi-
car a concessão da honraria. “Des-
de já, queremos salientar a todos, 
que esta homenagem é a mais im-
portante e significativa que o Mu-
nicípio pode prestar evidente-
mente àqueles que efetivamente 
trabalham para construir o bem 

estar e o progresso de nossa co-
munidade, como também àque-
les que demonstram carinho e res-
peito à nossa cidade e nosso povo, 
como é o caso do Senhor Antonio 
Aparecido Galli.

As atividades desenvolvidas pelo 
grupo por ele gerenciado contribui 
com diversas a entidades filantrópi-
cas o que faz dele, com certeza, me-
recedor das nossas mais sinceras 
homenagens”.

Em Barretos o título foi propos-
to pelo vereador Rafael Dutra, PSB, 
que enalteceu as doações de mais 
de 2 milhões por mês para o Hos-
pital de Amor, através dos sorteios 
realizados aos finais de semana, 
pelo Hiper Saúde.

“O homenageado tem grande 
participação na área da saúde com 
prestação de serviços como o Hos-
pital de Amor. Diante do seu gran-
de destaque profissional e social, 
nada mais justo o diploma de ci-
dadania barretense, por ser motivo 
de orgulho, para toda sociedade 
barretense', destacou Rafael Dutra, 
em sua propositura.

OUTROS
TÍTULOS

TÍTULO DE CIDADÃO CAMPINEIRO

da redação

Antonio Aparecido Galli recebendo o Título de Cidadão Campineiro
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O nome parece incomum, mas a 
prática já está incorporada no nos-
so dia a dia e nem percebemos. A 
obsolescência programada ou ob-
solescência planejada é um con-
ceito de economia e tem como es-
tratégia a produção de bens com 
vida útil ou interesse programado, 
de forma que se tornem obsoletos 
e induzam o consumidor a adquirir 
uma nova versão do produto.

O fenômeno teve origem nos 
anos 30. Na grande depressão era 
preciso criar um modelo de merca-
do baseado na produção em série e 
no consumismo. Naquela época a in-
dústria automotiva apresentava que-
da nas vendas porque a maioria das 
pessoas que tinham condições fi-
nanceiras já possuía automóvel. Sur-
giu então a ideia de se produzir car-
ros coloridos motivando as pessoas 
a trocarem seus veículos. No mesmo 
período ocorre um fato marcante de 
obsolescência de sabotagem. O cha-
mado Cartel de Phoebus foi compos-
to pelos fabricantes de lâmpadas. Na 
época elas chegavam a durar 2.000 
horas. Em comum acordo, a indús-
tria reduziu a vida útil das lâmpadas 
para 1.000 horas. A estratégia resul-
tou num aumento de faturamento 
de US$ 100 milhões ano.

A obsolescência programada 
apresenta-se em várias versões. No 
mundo da moda é a chamada Ob-
solescência Percebida - A atuação 
se dá por meio de coleções. Aque-
la roupa que está em perfeitas con-
dições parece obsoleta porque está 
com a cara de muitas estações atrás. 
No mercado de veículos já é possí-
vel adquirir esse ano um modelo 
2023. A Obsolescência Tecnológi-
ca é aquela em que o produto fun-
ciona, mas é substituído por outro 
de tecnologia mais avançada. Smar-
tphone é um exemplo clássico. Exis-
te ainda a Obsolescência Funcional 
que ocorre quando o valor das pe-
ças de reposição inviabiliza o repa-
ro e induzem a uma nova aquisição.

Mas afinal, a obsolescência é po-
sitiva ou não? A resposta nos leva 
a várias reflexões. A cada ano mais 
pessoas entram no mercado de tra-
balho e produtos duráveis desfa-
vorecem o cenário pois reduzem o 
consumo. A economia precisa estar 
aquecida e produtos não comer-
cializados aumentam o desempre-
go, que consequentemente redu-
zem compras e aumentam a crise. 
Por outro lado, a prática além de fo-
mentar um consumismo desenfre-
ado expondo desigualdades sociais 

gera um grande impacto ambiental 
que é a produção do lixo eletrônico 
que contém metais pesados e con-
taminam o meio ambiente. Além 
disso o estímulo à produção gera 
gastos de energia e emite poluen-
tes. Em 2020 foram geradas 62 mi-
lhões de toneladas desse material, 
que via de regra, os países ricos aca-
bam descartando em nações po-
bres, principalmente na África. En-
tre os países emergentes o Brasil 
é o país que mais gera lixo eletrô-
nico por pessoa a cada ano. Existe 
ainda uma vertente que defende 
que tudo não passa de uma teo-
ria de conspiração, uma vez que os 
bens de consumo se tornam ultra-
passados rapidamente pelo avanço 
da tecnologia, que é cada dia mais 
dinâmica.

Todas as teses apresentam argu-
mentos razoáveis e merecem pon-
deração. O grande desafio é en-
contrar um ponto de equilíbrio 
que consiga harmonizar a qualida-
de de vida das pessoas do ponto 
de vista material, mas também leve 
em consideração a sustentabilida-
de nesse planeta já tão fustigado. 
Aristóteles nunca se mostrou tão 
atual; “Toda virtude é um ápice en-
tre dois excessos”.

OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA 
PROBLEMA OU SOLUÇÃO?

SERGIO ALVES DE OLIVEIRA
BACHAREL EM DIREITO - UNIARA
PÓS GRADUAÇÃO EM CONSULTORIA 
EMPRESARIAL - UNB
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Valter Luiz Trevizaneli era filho de 
Antonio Walter Trevizaneli e Irene 
Panegocci Trevizaneli, e nasceu em 
Matão, no dia 7 de maio de 1967. 
Estudou nas escolas ‘José Inocên-
cio da Costa’ e ‘Prof. Henrique Mo-
rato’. Formou-se em agronomia na 
Faculdade de Ciências Agrárias e 
Veterinárias da Unesp-Jaboticabal, 
mas foi na política que se destacou 
como um cidadão voltado aos inte-
resses da população matonense.

Ingressou na vida pública em 
1993 ao assumir a Divisão de Agri-
cultura e Abastecimento da Prefei-
tura Municipal de Matão, onde de-
senvolveu diversos projetos como a 
implantação do Pavilhão de Múlti-
plo Uso, municipalização da agricul-
tura, patrulha agrícola, manutenção 
do plantio de soja para a produção 
de leite de soja, horta municipal, as-
sistência técnica e extensão rural 
aos produtores entre outros traba-
lhos na Casa da Agricultura. Como 
empresário, criou a empresa Laticí-
nios Matão em 1997, se destacando 
na produção de sorvetes.

Eleito vereador em 2000, com 
quase 900 votos, exerceu a presi-
dência da Câmara Municipal no 
biênio 2001/2002. Em 2003, já na 
Secretaria de Desenvolvimento Eco-
nômico, trabalhou para a criação do 

Distrito Industrial de Silvânia, onde 
aprovou lei que beneficiava os em-
presários, bem como teve uma for-
te participação na implantação da 
incubadora de empresas, atuando 
também no Banco do Povo Paulis-
ta, entre outros serviços.

Em 2005 não concorreu ao le-
gislativo, assumindo novamente 
a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico voltando a concorrer 
para vereador no pleito de 2012 
sendo eleito com 1097 votos e re-
eleito em 2016 com 1.299, sendo 
posteriormente eleito presiden-
te da Câmara Municipal de Matão 
para o biênio 2017/2018. Na últi-
ma eleição municipal (2020), foi 
candidato a vice-prefeito em do-
bradinha com o candidato a pre-
feito Ivan Serigato Junior.

A presidente da Câmara Muni-
cipal de Matão, Ana Mondini, em 
nome de todos os vereadores e 
funcionários, decretou luto oficial 
de três dias pela morte do ex-ve-
reador. Em nota oficial, assim se 
pronunciou:

“Com imenso pesar, recebo a 
notícia do falecimento do meu ami-
go Valtinho Trevizaneli. Foi um poli-
tico muito importante para o nos-
so município, querido e respeitado 
também como empresário. Neste 

momento de luto, externo condo-
lências aos familiares, amigos por 
esta triste perda e peço a Deus para 
que conforte a todos”.

O Prefeito Municipal Cido Fer-
rari também se manifestou dizen-
do. “Perda grande para Matão. Tive 
a oportunidade de conhecê-lo, e 
conviver com ele na Câmara Mu-
nicipal, onde fizemos muitas par-
cerias. Lamento, porque fará falta 
para o nosso município”

Seu corpo foi velado na na Igre-
ja Matriz do Senhor Bom Jesus, Cen-
tro, onde recebeu inúmeras mani-
festações de carinho, de amigos, 
familiares, políticos e populares, 
não só pelo seu trabalho na política, 
mas principalmente pelo cidadão 
de bem que era considerado.

A Revista Maxxi, através de seus 
diretores e colaboradores, junta-se 
a todas as homenagens que foram 
prestadas ao Valtinho, como era ca-
rinhosamente chamado por todos, 
certos de que a sua missão aqui foi 
cumprida e, que será sempre lem-
brado por aqueles que tiveram o 
prazer de desfrutar da sua presença 
mais próxima, bem como por aque-
les que direta ou indiretamente fo-
ram beneficiados pelo empresário e 
político que sempre se esforçou em 
fazer o melhor para a população.

NOSSA HOMENAGEM A 
VALTER LUIZ TREVIZANELI
Na tarde do dia 17 de maio, Matão perdeu 
mais um empresário e político que vai deixar 
seu nome registrado na história da “terra da 
saudade”, o ex-vereador Valter Luiz Trevizaneli.

da redação

Matão é um município diferenciado no cenário nacional. Mesmo em períodos mais difíceis a cidade se 
supera, somada a excelência de profissionais e empresas que se destacam nos mais diversos segmentos.

O crescimento do mercado imobiliário pode ser observado com a chegada de diversos empreendi-
mentos, além das diversas construções de casas, galerias comerciais, barracões industriais etc.

Nas próximas páginas, o leitor vai conhecer algumas opções de empresas e profissionais qualificados, 
que podem através dos seus trabalhos gerar economia e satisfação aqueles que procuram segurança e 
bem-estar para suas vidas!

CASA E
CONSTRUÇÃO
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A arquitetura é a forma pelo qual o homem cons-
trói o mundo que existe e o mundo que não existe, 
indo de encontro aos anseios da cidade e da popula-
ção que nela habita, cuidando de seus espaços de es-
tudar, morar e trabalhar, sendo uma expressão artís-
tica e simbólica que marca as relações e vínculos das 
pessoas com os lugares em que vivem e convivem.

De forma técnica, a arquitetura é uma ativida-
de especializada e o arquiteto é o profissional com 
formação e conhecimentos específicos sobre como 
construir de forma mais adequada e como interagir 
melhor o conjunto de necessidades de um cliente 
com o seu orçamento e transformar esse conjunto 
em uma boa edificação que seja eficiente, agradá-
vel e que atenda a todos os objetivos necessários 
do seu uso. 

O Arquiteto desenvolve o projeto consideran-
do questões técnicas, legais e abstratas, relacionan-
do ao conjunto de necessidades do projeto com o 
ambiente onde será inserido, devendo considerar 
questões como topografia, posição solar, vento do-
minante e todos os pormenores necessários para 
obter a melhor experiência do usuário dentro do 
projeto construído, assim, o arquiteto é o respon-
sável pela gestão de profissionais complementares 

como engenheiros, topógrafos, designers, paisagis-
tas e todos os demais profissionais que participa-
rão desse desenvolvimento, sendo o projeto como 
o corpo onde todas as partes são fundamentais e 
o arquiteto como cérebro que organiza e coordena 
todo o conjunto. 

Sobre tudo só podemos pensar a profissão de 
arquiteto como “Arquiteto Urbanista”, como profis-
sional que pensa e desenvolve a vida nas cidades, 
cuidando para que se distribua de forma igualitária 
todo o sistema nela contido, tratando de prover as 
ligações necessárias para a vida em cada ponto da 
cidade cuidando do seu transporte, sistemas de la-
zer e moradia, sendo a arquitetura uma ferramenta 
de mudança e melhoria das cidades, uma vez que a 
planeja e constrói o mundo de hoje e do futuro.

Tendo todas essas informações e conhecendo 
um pouco melhor o verdadeiro valor da arquitetu-
ra é fundamental contar com um bom profissional 
desde o início do processo, auxiliando na escolha do 
lote, cuidando em ter um bom briefing para enten-
der a real necessidade do cliente e orientando em 
cada passo do processo desde o projeto até a con-
clusão da obra, por tanto, não brinque de casinha 
sempre procure um arquiteto.

VOCÊ QUER UM PROJETO 
DE VERDADE OU SÓ 
BRINCAR DE CASINHA? 

CASA E CONSTRUÇÃO

JOÃO TRENCH
ARQUITETO URBANISTA

18 JUNHO DE 2022



Um dos processos que vem ganhando a cada dia 
na construção civil mais adeptos é o da limpeza pós-
-obra. Depois de uma obra ser finalizada com os devi-
dos acabamentos e retoques necessários, não é segre-
do para ninguém que isso provoca sujeira, resíduos de 
materiais, cimento, tintas, pedras, areia e muitos outros 
insumos que costumam ser usados na construção civil 
e a limpeza pós-obra é, basicamente, toda a força tare-
fa de limpar resíduos, respingos, retirar os materiais que 
sobraram, utilizando se de produtos e processos a fim 
de não danificar os acabamentos do empreendimento.

Em Matão, a Casa Clean Resolve, fundada há seis 
anos, é uma empresa inovadora especializada na 
prestação e terceirização de serviços de limpeza, 

segurança e restauração de pisos em geral. Atenden-
do com consultoria técnica, especializada nos proces-
sos e serviços, distribui também produtos de higiene 
e limpeza, objetivando sempre a redução de custo.

Atuando em condomínios, residências, supermer-
cados, indústrias, cozinhas industriais. restaurantes 
e comércio em geral, mantém o compromisso com 
qualidade na prestação de serviço e em propor uma 
ótima relação custo-benefício aos seus clientes, unin-
do o que há de melhor entre o técnico, o operacio-
nal e o que é ecologicamente correto, ajustando o 
seu trabalho à necessidade do cliente, levando-se em 
conta o estado de conservação, a logística interna e as 
expectativas do contratante.

AS VANTAGENS DA 
LIMPEZA PÓS-OBRA

CASA E CONSTRUÇÃO

da redação

Sustentabilidade e fontes de energias renováveis 
são temas recorrentes na atualidade e um meio que 
vem ganhando expansão é o da energia solar. Já não é 
algo fora do normal enxergarmos as famosas placas na 
área urbana e rural, afinal, empresas e clientes residen-
ciais estão se rendendo à tecnologia de produção da 
própria energia elétrica, puxados muito pela economia 
na fatura da conta de luz que isso proporciona, uma vez 
que o Brasil é um país com grande potencial para esta-
belecer um plano de energia solar, em virtude da gran-
de incidência de raios solares, o que favorece a produ-
ção desse tipo de energia.

Além de ser um investimento de baixo impacto am-
biental, e de valores acessíveis, com financiamentos ofe-
recidos pelos principais bancos, a energia fotovoltaica 
está se tornando cada vez mais uma opção para quem 

deseja diminuir a conta de luz. O investimento feito para 
instalação de placas solares acaba sendo pago pelo di-
nheiro economizado com a redução de gastos, que 
variam de 50% a 95%. O mercado prevê o retorno do 
investimento em quatro a cinco anos, mas com uma tec-
nologia que poderá ser aproveitada por pelo menos 25.

Porém, instalar um sistema de energia fotovoltaica 
exige cuidados especiais que somente uma empre-
sa especializada e com experiência comprovada pode 
oferecer, pois é preciso um trabalho de avaliação do 
local, um estudo sobre a energia gasta em cada pré-
dio, industrial, comercial ou residencial, e a análise de 
quantas placas serão necessárias para que o consumi-
dor tenha o retorno adequado dessa fonte de energia. 
Consulte um profissional qualificado e garanta a eco-
nomia que você deseja.

ENERGIA SOLAR: 
ECONOMIA E SUSTENTABILIDADE da redação

CASA E CONSTRUÇÃO
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Quando uma obra está em construção, todos os deta-
lhes devem ser bem analisados para que não ocorram pro-
blemas futuros. Estar bem atento quanto a necessidade 
das calhas e rufos é muito importante, pois as mesmas são 
essenciais para manter a qualidade do serviço que foi feito.

As calhas são canais que têm a função de captação 
de águas das chuvas que correm nos telhados. Algu-
mas obras não necessitam, mas quando a água não tem 
para onde escoar, as calhas passam a ser fundamentais. 

Elas servem para proteger as estruturas das obras, pintu-
ras, evitar erosão da terra, e também são utilizadas para 
quem pretende reaproveitar a água da chuva.

Os rufos são peças moldadas e fixadas em um local 
estratégico para evitar que a água infiltre nos muros. Eles 
são grandes protetores de paredes e muros expostos à 
água da chuva. Sem a utilização dos mesmos, a parede 
tem  menor durabilidade, provocando também infiltra-
ções, bolhas, mofos, além de estragar a pintura.

Após definir corretamente qual modelo usar, o 
proprietário deve ficar extremamente atento quanto 
a manutenção das calhas e rufos. O problema mais 
comum é o entupimento, então é necessário fazer 
a limpeza constantemente, retirando possíveis fru-
tos, folhas e sujeiras. Caso não realize esse procedi-
mento, anulará suas finalidades, trazendo assim mais 

problemas como umidade, vazamentos e até mesmo 
proliferação do mosquito da dengue.

No momento das fortes chuvas é que se deve fazer 
a inspeção das calhas, analisando então como está o 
fluxo da água sobre os dutos. É necessário também 
verificar se existem goteiras, pois elas podem aconte-
cer devido à falha no funcionamento das calhas.

CASA E CONSTRUÇÃO

A IMPORTÂNCIA DAS CALHAS
E RUFOS EM SUA OBRA

INSPECIONANDO CALHAS E RUFOS

da redação

A pintura de uma casa não deve ser feita apenas pelo 
seu aspecto estético, mas também para sua conserva-
ção, principalmente em paredes externas, que ficam ex-
postas aos fatores climáticos como o sol e a chuva.

No mercado, existe uma enorme variedade de mar-
cas de tintas, segmentadas tanto para pintura no interior, 
quanto para o exterior de uma casa. Sempre é bom se 
atentar primeiro na qualidade, as tintas mais baratas ge-
ralmente são de qualidade inferior, tem um rendimento 
menor e seu acabamento muitas vezes deixa a desejar.

Afinal, não adianta contratar um ótimo profissional 
se não oferecer para ele um material de qualidade, não 
é mesmo? Um bom pintor pode lhe ajudar com essas 
informaçoes.

Cada tipo de pintura exige uma preparação da su-
perfície, uma mistura, uma técnica de aplicação e um 

número de demãos diferentes. Por isso, sempre de-
ve-se consultar as instruções dos rótulos do fabrican-
te da tinta ou um profissional especializado. E sem-
pre evite pintar sobre superfícies empoeiradas ou 
com tinta velha.

Existem diferentes aplicações e técnicas para cada 
ambiente e material. como por exemplo, a prepara-
ção para pintar esquadrias de madeiras ou esqua-
drias de ferro. Caso você não tenha conhecimento 
mínimo para a aplicação, contrate um profissional 
experiente e evite realizar um trabalho com finali-
zação de baixa qualidade, e que necessite em pou-
co tempo refazer o mesmo serviço, gerando diversos 
custos em duplicidade.

Afinal, todos conhecem aquela famosa frase: "O ba-
rato que sai caro".

NÃO DEIXE O BARATO FICAR CARO da redação

CASA E CONSTRUÇÃO
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Agregando personalidade para um ambiente com detalhes industrial, o porcelanato marmoriza-
do em cinza é versátil e luxuoso. A decoração industrial é um estilo muito adotado, trazendo ele-
mentos urbanos de grande presença. , salas grandes, casas sem divisões e ambientes integrados 

Porcelanato de tons neutro no interi-
or da residência, é uma combinação 
perfeita para deixar o ambiente ilu-
minado e com ar contemporâneo, o 
modelo polido é de  fácil manutenção 
e limpeza, também ajuda a deixar a 
temperatura do local mais amena, 
principalmente nos períodos mais 
quentes do ano.

A beleza e elegância incomparável 
da Pedra Bali um aspecto natural e 
a sofisticação da tonalidade verde. 
Uma opção para área molhadas 
como fachadas, jardim de inverno e 
piscinas. O acabamento fosco gra-
nilhado permite que seja menos es-
corregadio.

Os revestimentos 3D,  são aqueles 
modelos  com efeito tridimensional, 
que você pode sentir através do tato, 
com grande tendência, oferecem ao 
ambiente um efeito incrível, com 
muito protagonismo. Uma dica impor-
tante: se o seu banheiro for muito 
pequenpequeno, utilize essas peças com mo-
deração. Isso porque os revestimentos 
3D chamam bastante atenção e, em 
excesso, podem proporcionar infor-
mação demais.

Uma ótima escolha para área de 
lazer são combinações que encan-
tam o ambiente, tons cimentos é 
uma opção escolha  tons cimenta-
dos combinando com outros ele-
mentos da decoração, trazendo 
vida ao ambient

revestilar_acabamentos

Av. Padre Nelson,
1452 - MatãoSP



A construção com estruturas metálicas vem se tor-
nando uma tendência no mercado, graças à versatili-
dade, leveza e praticidade dos materiais utilizados. O 
material tem sido a escolha de profissionais da área por 
apresentar diversos benefícios, entre eles, a economia 
de tempo na elaboração do projeto, garantindo um 
canteiro de obras mais limpo e seguro.

As vantagens de utilizar estruturas metálicas permi-
tem que essa técnica de construção chegue ao mes-
mo nível de qualidade de outros métodos. Entretanto, 
é necessário ter algumas precauções. Para usufruir de 
todas as propriedades do material é necessário que o 
serviço seja desenvolvido por empresa especializada, 
para que se tenha um um resultado perfeito.

Antes de tudo, é preciso analisar muito bem cada 
detalhe do projeto, para saber se a proposta é compa-
tível com uma estrutura metálica. Não é recomenda-
do que esse tipo de construção sofra adaptações com 
a obra em andamento, por isso deve haver um planeja-
mento antecipado e preciso.

As ligações de uma estrutura metálica são zonas de-
licadas. As peças precisam ser soldadas ou parafusadas, 
mas ambas demandam experiência e conhecimento 
técnico para garantir uma sustentação firme e segura.

Em uma construção residencial com estrutura metá-
lica, deve-se também prestar atenção à superfície dessa 
sustentação. Caso ela não seja tratada da maneira corre-
ta, pode comprometer a durabilidade da estrutura.

A estrutura da edificação também precisa de manu-
tenções. Isso é fundamental para prevenir problemas e 
assegurar que as características da estrutura metálica 
se perdurem por muito mais tempo. Isso pode e deve 
ser feito por empresa especializada em estruturas me-
tálicas e outros serviços, que com uma equipe treinada 
e eficiente, é capaz de orientar desde a contratação do 
serviço, apresentando o melhor projeto a ser desenvol-
vido, até melhor maneira de manutenção.

As estruturas metálicas são uma excelente opção pois 
os sistemas construtivos modernos proporcionam redu-
ção de custos na obra como um todo e um custo-bene-
fício final excelente. Basta seguir essas dicas para garantir 
que o resultado seja o esperado pelo proprietário

CASA E CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO COM 
ESTRUTURAS METÁLICAS. 
TENDÊNCIA VEM GANHANDO 
ESPAÇO NO MERCADO

da redação
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Ter em mãos as ferramentas certas é importante para 
um bom trabalho, mas nem sempre é possível adquirir to-
dos os itens necessários. Afinal, além do alto investimento, 
também é importante avaliar os custos de manutenção, 
armazenamento e depreciação de cada produto.

A locação de máquinas e equipamentos para cons-
trução civil é uma tendência que cresce cada vez mais 
em todo o mundo, oferecendo uma alternativa prá-
tica e segura para construtoras, profissionais autôno-
mos e até mesmo pessoas que desejam fazer melho-
rias em sua própria casa.

Uma das maiores vantagens da locação para obras 
é a economia: seja para uso de curta, média ou lon-
ga duração, o aluguel diminui a necessidade de gran-
des investimentos para a compra desses itens, cortan-
do custos desnecessários e aumentando o lucro, para 
profissionais da área.

Muitas vezes, o valor da locação é menor que 
o de um eventual empréstimo para a compra dos 
equipamentos. Alugar também elimina as despesas 
com manutenção, reparos e armazenamento, além 
das obrigações fiscais exigidas para a aquisição des-
ses produtos.

Ao alugar equipamentos para obra, é possível es-
colher o maquinário adequado para cada necessida-
de, além de contar com as novidades do mercado em 
tecnologia de ponta para a construção civil.

Outra vantagem a ser considerada é que ao alu-
gar equipamentos para obras, é possível contar com 
assessoria especializada e solicitar a troca do item em 
caso de problemas técnicos. Procurar também quem 
está no mercado a muitos anos é também um refe-
rencial, pois só quem conquista credibilidade perma-
nece por muito tempo neste ramo de trabalho.

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS: 

MAIS ECONOMIA E MENOS PREOCUPAÇÃO! da redação

CASA E CONSTRUÇÃO
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Banho de Maxxi
Roupas: Giovanna Modas

Calçados: Empório Mix

Cabelo e Maquiagem: Vanilda

Manicure: Mara Carraro

Fotos: Gustavo Francisco

Produção: Sueli Alves

Para a transformação da nossa modelo, foi 
realizado no cabelo uma correção de cor e corte.

Como o cabelo estava bem danificado foi 
feita uma revitalização capilar com aplicação 
da técnica de mechas e tratamento intensivo 

com os produtos: metal detox, reconstrução, 
nutrição e antiquebra com Pro Longer Loreal, 
finalizando com corte long bob. A make com 
contornos leves, realçou ainda mais a beleza 
de Maria Julia.

DEPOIS

ANTES

Maria Julia de Souza
Idade- 46 anos

Manequim- 40

Calçado- 35

Fiquei muito feliz, há muito tempo 
queria participar. Agradeço o convi-
te da Maxxi, e a equipe Vanilda Beau-
ty pelo carinho e pela transformação 
que fizeram

"

"
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O inverno de 2022 começou no 
último dia 21/06 e já mostrou que 
veio para superar os anteriores. A es-
tação nem havia mudado no calen-
dário e uma onda de frio já cobria o 
país com temperaturas bem abaixo 
do normal – inclusive naquelas re-
giões em que o inverno não costu-
ma ser tão presente. O organismo, 
claramente, é o primeiro a sentir os 
efeitos dessa oscilação nas tempe-
raturas e, por isso, os cuidados com 
a saúde são tão importantes.

Há quem pense que no inver-
no a única grande mudança é no 
vestiário. Basta incluir algumas pe-
ças quentinhas e pronto. E embora 

essa seja uma atitude correta e re-
comendável, ela sozinha não garan-
te um inverno saudável, sendo ne-
cessário cuidar de outros aspectos 
igualmente importantes.

A pele, por exemplo, fica mais 
ressecada do que o normal, pois 
transpiramos menos e usamos a 
água mais quente na hora do ba-
nho. Já quem sofre com alergias e 
doenças, como rinite, sinusite, bron-
quite e asma têm maiores chances 
de sofrer no período de frio.

Além disso, cardíacos também 
devem caprichar nos cuidados com a 
saúde no inverno: O número de infar-
tos cresce cerca de 30% e os de AVC, 

20% nessa época do ano. Isso aconte-
ce porque nosso coração tende a fa-
zer um esforço maior para manter a 
temperatura do corpo, protegendo o 
funcionamento dos órgãos vitais.

A prática de atividade física é va-
liosa para a nossa imunidade. O in-
verno, para muitas pessoas, impac-
ta negativamente o ânimo para se 
exercitar, então é preciso determina-
ção! Estar em movimento ajuda no 
combate à preguiça, melhora o hu-
mor, estimula a hidratação e aque-
ce a musculatura, evitando surpresas 
desagradáveis, neste período que al-
guns adoram, mas que requer cuida-
dos especiais.

INVERNO REQUER 
CUIDADOS 
COM A SAÚDE
da redação



O GARÔTO 
COMEMORA 
66 ANOS

UMA LOJA NOVA, MODERNA E 

COM ATENDIMENTO ESPECIAL! 

Referência no setor, a Ótica e Re-
lojoaria O Garôto, pensa em to-
dos os detalhes para que o cliente 
se sinta acolhido, em um ambien-
te que remete ao aconchego e con-
forto de sua casa. Antenada ao novo 
ritmo de vida das pessoas, pós pan-
demia, procura de todas as formas 
transformar o momento da compra 
em uma agradável experiência.

Neste mês de junho a Ótica e Relojoaria O Ga-
rôto está comemorando 66 anos de sua fundação, 
conquistando a cada ano que passa mais clientes, 
confiança e credibilidade, dando a Matão, uma op-
ção de compra de um artigo onde a qualidade e o 
preço devem caminhar juntos, sem a necessidade 
de deslocamentos para outras cidades.

Com um diversificado mix de produtos e so-
luções, que alia moda, qualidade, alta tecnologia, 
proporciona aos seus clientes as melhores opções 
em armações, receituário, lentes, óculos solares, 
joias e semijoias. Com óculos para crianças e adul-
tos, trabalha com marcas conhecidas, como Ray-
-Ban, Tiffany, Dolce & Gabbana, Burberry, Oakley, 
Armani Exchange, entre outras, das principais gri-
fes do mercado.

Tradição e modernidade se revezam. O labora-
tório leva o nome do Sr. Romoaldo Bottura, que co-
meçou a loja e a Ótica e Relojoaria O Garôto, conta 
com equipe profissionalizada, bem como, equipa-
mentos de última geração para oferecer aos seus 
clientes uma melhor qualidade de vida.

Nos últimos anos foram adquiridos maquinários 
de última geração, o que possibilita diminuir a mar-
gem de erros à praticamente zero, dando confiança 
a todos que procuram os serviços da equipe lidera-
da por Marcel Henrique.

Em rápido bate papo com a nossa reportagem, 
Marcel respondeu as nossas perguntas com o  oti-
mismo e a  visão empreenderora que lhe é peculiar.

da redação Maxxi:  Completar 66 anos é algo gratificante. 
Qual é o segredo desta longevidade?

Marcel: Segundo pesquisas, a grande maioria das em-
presas não passam para a segunda geração, e nós nos or-
gulhamos muito de ja estar na terceira geração e prontos 
para o futuro. O segredo é não se acomodar, e estar sem-
pre atento ao mercado, as novidades e evoluções.

Maxxi: A Ótica se reinventou em meio a pande-
mia. O que este período ensinou?

Marcel: A pandemia mostrou a importância de ter 
uma empresa bem estruturada e com grandes parcei-
ros. Mesmo em momentos difíceis conseguimos inves-
tir em novos produtos e equipamentos. Não foi fácil, 
mas graças a nossos fornecedores e clientes, consegui-
mos passar pelas dificuldades.

Maxxi: Qual a mensagem você deixa para os 
seus clientes e amigos, neste momento festivo 
para a Ótica e Relojoaria o Garôto?

Marcel: Contem sempre com nossa equipe, te-
mos a equipe mais técnica da cidade, são 66 anos de 
muito estudo, trabalho e investimentos. Temos ven-
dedores com 30 anos de experiência e um laborató-
rio bem equipado.

Tempos difíceis criam homens e empresas fortes, 
estamos preparados para o futuro!
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Me chamo Maria Izabel Aze-
vedo Noronha, conhecida como 
Professora Bebel e sou professora, 
com muito orgulho. Sou, com mui-
ta honra, presidenta licenciada da 
APEOESP, o sindicato dos professo-
res das redes públicas de ensino. 
Por decisão do povo paulista, que 
me deu 87.169 votos, hoje exerço a 
função de deputada estadual.

A paixão pela educação entrou 
em minha vida muito cedo. Minha 
brincadeira preferida era ser a pro-
fessora de meu irmão e minhas ir-
mãs. Usava uma madeira como 
quadro e um pedaço de carvão 
como giz.

Sou de família pobre. Meu pai, 
Manoel, era agricultor. Minha mãe, 
Maria, dona de casa, ainda hoje ze-
lando pelos filhos, netos e uma lin-
da bisneta. Aos 11 anos, comecei a 
trabalhar em casas de família, em 
Águas de São Pedro. Mas minha 
mãe nunca permitiu que o trabalho 
impedisse meus estudos. 

Para mim, a educação é a coisa 
mais importante de uma sociedade. 
Deve ser assumida como prioridade 
pelos governos, pelas famílias e por 
todas aquelas pessoas que exercem 
alguma influência sobre as demais.

Lamentavelmente, a educação no 
nosso país e no estado de São Paulo 
não vai bem. Demos alguns passos 
positivos durante a década de 2000 

e nos primeiros anos da década se-
guinte, mas retrocedemos, sobre-
tudo após a pandemia da Covid 19. 
Hoje os estudantes das escolas públi-
cas têm mais dificuldades de aprendi-
zagem. E a culpa não é deles.

Milhões de estudantes tiveram 
enormes dificuldades para acessar 
as aulas online, por falta de celula-
res ou computadores e por não te-
rem acesso à internet. Muitos profes-
sores também tiveram dificuldades 
e todos trabalharam de forma redo-
brada, durante o dia, à noite e nos fi-
nais de semana, pois seus telefones 
foram divulgados para seus alunos e 
para os pais. Todo esse esforço não 
teve o resultado esperado por total 
falta de apoio por parte do Estado.

Fico muito triste com isso e mais 
ainda com a falta de reconhecimen-
to e de valorização dos professores 
e das professoras que tanto se dedi-
cam à educação pública no nosso 
estado e no Brasil. Além de baixos 
salários e tanta sobrecarga de traba-
lho, o governador Doria nos deixou 
um verdadeiro “presente de grego”, 
aprovando na Assembleia Legisla-
tiva, um projeto que praticamente 
acaba com nossa carreira. Nós esta-
mos recomendando aos professo-
res para não aderirem ao subsídio 
(forma de pagamento que nos faz 
perder muitos direitos, entre eles o 
quinquênio e a sexta parte).

Fica ainda mais triste com esse 
confisco salarial dos aposentados 
e pensionistas. Não posso me con-
formar com tanta crueldade. Der-
rubar essa maldade deixada pelo 
ex-governador Doria é uma ver-
dadeira obsessão para mim. Não 
vou descansar enquanto não con-
seguirmos. E tenho certeza de que 
vamos conseguir.

Eu também tenho muita espe-
rança. Nunca deixei de lutar por 
uma educação melhor, porque o 
futuro de qualquer nação passa por 
um povo bem instruído e pela for-
mação de técnicos, cientistas, pro-
fessores e profissionais das mais 
diversas áreas. Uma nação sobera-
na investe em pesquisa e em no-
vas tecnologias, para não perma-
necer dependente de nações mais 
desenvolvidas, exportando apenas 
matérias-primas e produtos de bai-
xo valor agregado. Nação soberana 
também é aquela que garante ao 
seu povo o alimento e condições 
dignas de vida. A educação é o ca-
minho para que isso aconteça.

Professora que sou, mulher, 
mãe, liderança sindical, parlamen-
tar, tenho consciência do meu 
papel e procuro exercê-lo com 
dignidade e responsabilidade. E 
mantenho minha convicção: po-
demos transformar o Brasil e o es-
tado de São Paulo.

O SIGNIFICADO E A 
IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO

PROFESSORA BEBEL
DEPUTADA ESTADUAL
PRESIDENTA LICENCIADA DA APEOESP

Alguns motoristas desconhecem 
que a performance de um carro está 
muito além de potência e torque e 
que a suspensão em ordem é que 
gera economia, conforto e seguran-
ça para condutor e passageiros.

A suspensão não é apenas um 
item, mas um sistema completo, 
composto por amortecedores, mo-
las, bandejas, coxins, pivôs, biele-
tas, terminais, entre outras peças. É 
ela que absorve impactos causados 
por buracos, lombadas e irregulari-
dades na pista.

Quando algum de seus com-
ponentes está em más condições, 

as rodas não acompanham as ir-
regularidades do terreno e elas 
podem ser transmitidas aos ocu-
pantes do automóvel, gerando 
desconforto e insegurança.

Assim como todo sistema me-
cânico, a suspensão precisa funcio-
nar perfeitamente. É comum que 
um motorista leve o carro à ofici-
na sem saber explicar exatamente 
o problema. Isso sem contar aque-
les que só buscam apoio mecânico 
quando o carro não pega ou quan-
do a peça já está danificada. No fim 
das contas, é importante diagnosti-
car com precisão qual o problema 

para saber a melhor forma de cor-
rigi-lo. Os indicadores mais comuns 
de que há algum problema são ru-
ídos e barulhos estranhos na sus-
pensão. Se a direção está muito ba-
rulhenta, alguma das peças citadas 
acima pode estar desgastada - mui-
tas vezes, mais de uma delas.

É essencial conscientizar os 
motoristas quanto à importância 
de levar o carro, periodicamente, 
para inspeção. Isso faz com que 
os problemas sejam identificados 
com antecedência e, consequen-
temente, danos e gastos maiores 
são evitados. Fica a dica!

SUSPENSÃO EM DIA: 
CONFORTO E SEGURANÇA!

DICAS MAXXI:

da redação
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Um dos valores mais garantidos 
nas constituições de Estados De-
mocráticos de Direito (onde se in-
clui a nossa Constituição Federal de 
1988) é a liberdade de expressão e 
comunicação.

De acordo com nossa Lei Maior, 
a manifestação do pensamento, 
a criação, a expressão e a informa-
ção, sob qualquer forma, processo 
ou veículo, não sofrerão qualquer 
restrição.

A liberdade de expressão é direi-
to fundamental garantido a todas 
as pessoas do território nacional. 
Está ligada ao direito de manifes-
tação do pensamento, possibilitan-
do ao indivíduo emitir opiniões, de 
externar ideias, juízos de valor e ex-
pressar suas atividades intelectuais, 
artísticas e científicas.

A liberdade de imprensa, por sua 
vez, decorre do direito de informa-
ção. Essa diz respeito ao direito indi-
vidual de comunicar livremente fa-
tos e ao direito coletivo de ser deles 
informado.

Nenhuma lei conterá disposi-
tivo que possa constituir embara-
ço à plena liberdade de informação 
jornalística em qualquer veículo de 
comunicação social, sendo vedada 
toda e qualquer censura de nature-
za política, ideológica e artística.

É através da informação jorna-
lística, independente e sem censu-
ra, que a população toma conheci-
mento da vida pública, propiciando 

DA LIBERDADE 
DE EXPRESSÃO E 
COMUNICAÇÃO

ORLANDO AUGUSTO 
CARNEVALI 
ADVOGADO – OAB/SP 275.207

Em sessão solene realizada na noite do dia  10 de ju-
nho, a Câmara Municipal de Matão entregou o título de Ci-
dadão Matonense a Dimas Ramalho, presidente do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo. A homenagem se deu 
através da vereadora e presidente da Câmara, Ana Mondini, 
aprovada por unanimidade pelos demais vereadores, consi-
derando os relevantes serviços prestados ao município por 
Dimas Ramalho, durante os seus mandatos como deputado 
federal e estadual.

Nascido em Taquaritinga, Dimas Ramalho adotou Ara-
raquara como berço político. Formado em ciências jurídi-
cas pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 
(USP), fez carreira no Ministério Público, passou pela Secreta-
ria de Estado da Habitação, construindo extensa carreira po-
lítica. Dimas Ramalho participa também como comentarista 
convidado do "Jornal da Cultura”, da TV Cultura.

Entre os presentes que lotaram as dependências da Câ-
mara Municipal, estavam políticos de diversas cidades da re-
gião. Roberto Massafera que foi prefeito de Araraquara e de-
putado estadual por diversos mandatos, Neto Mascellani, 
presidente do Detran, SP, além das autoridades matonenses, 
como, secretários de governo, prefeito Cido Ferrari, vereado-
res Paulo Bernardi e Cido Motos, advogados, líderes de ins-
tituições públicas e de organizações da sociedade civil e re-
presentantes da Policia Militar.

Em suas palavras, o homenageado falou sobre a relação 
com a cidade de Matão e de sua trajetória política, destacan-
do: "Minha raiz foi fincada no centro do Estado e Matão é 
uma cidade que tenho muito apreço. Aqui tenho amigos de 
longa data e agradeço por esta homenagem que estou rece-
bendo. Contem comigo sempre. Enquanto deputado sem-
pre olhei com carinho para Matão e como presidente do Tri-
bunal de Contas do Estado de São Paulo, estarei sempre a 
disposição para orientar naquilo que for preciso”.

DIMAS RAMALHO 
RECEBE TÍTULO DE 
CIDADÃO MATONENSE da redação o debate e a troca de conhecimen-

to. Por isso que a liberdade de im-
prensa desempenha um papel de 
extrema importância no Estado 
Democrático de Direito, cumprin-
do uma função essencial para exer-
cer uma capacidade crítica sobre 
os poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário.

A propósito, o próprio Supremo 
Tribunal Federal - STF já pontificou 
que “(...) o exercício concreto, pelos 
profissionais da imprensa, da liber-
dade de expressão, cujo fundamen-
to reside no próprio texto da Cons-
tituição da República, assegura, ao 
jornalista, o direito de expender crí-
tica, ainda que desfavorável e em 
tom contundente, contra quaisquer 
pessoas ou autoridades” .

A liberdade de imprensa - en-
quanto projeção da liberdade de 
expressão e de comunicação - re-
veste-se de conteúdo abrangente, 
por compreender o direito de infor-
mar, o direito de buscar a informa-
ção, o direito de opinar e o direito 
de criticar.

Por outro lado, também é ver-
dade que nem mesmo as tão fes-
tejadas liberdades de imprensa e 
de expressão, por mais fundamen-
tais que sejam, são completamen-
te absolutas. A própria Constituição 
Federal prevê certos limites, o que 
não quer dizer censura.

Ao mesmo tempo em que nossa 
legislação assegura o mais demo-
crático regime da livre e plena cir-
culação das ideias e opiniões, bem 
como de notícias e informações, 
prescreve o direito de resposta e 
todo um regime de responsabilida-
des civis, penais e administrativas 
quando configurado abuso.

Ora, em nossa Constituição, não 
há direitos absolutos. A liberdade de 
imprensa e de expressão encontra 
limites em outros direitos e garan-
tias constitucionais, como o direito 
à honra, à imagem e à vida privada.

Nem ao cidadão, nem aos meios 
de comunicação, é dado o direito 
de difamar, caluniar, injuriar e man-
char a reputação de outro, nem 
mesmo sob o proveito do exercí-
cio da liberdade de expressão e de 
comunicação.

A divulgação de mensagens 
ofensivas configura ato ilícito e po-
dem ensejar o manejo de ações ju-
diciais para buscar a exclusão do 
conteúdo ofensivo, bem como a in-
denização pelos danos morais cau-
sados por tais ofensas. 

Ora, a difusão das mensagens, 
inclusive através das redes sociais, 
produzem o impacto significante 
na vida das pessoas, pois proporcio-
nam informações e conhecimentos, 
mas ao mesmo tempo podem cau-
sar transtornos irrecuperáveis. 

Basta lembrar que todo direito 
corresponde a um dever e que o di-
reito de um tem limite na fronteira 
do direito alheio.

É sempre bom lembrar que se 
leva uma vida para construir uma 
boa imagem. Uma eternidade para 
mantê-la. Mas para perdê-la, al-
guns poucos segundos. Recuperá-
-la pode ser uma tarefa impossível.

(ADVOCACIA CRESTANA - 
SOCIEDADE DE ADVOVADOS)
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NOME:

Leandro Ferreira

DATA DE NASCIMENTO:

27/08/1983

CIDADE NATAL:

Serrana

PROFISSÃO:

Cabeleireiro

FAMÍLIA:

É a base

FILME PREFERIDO:

Peter Pan

CANTOR:

Johnny Hooker

CANTORA:

Maria Bethânia

UMA MÚSICA:

Flutua

UM LIVRO:

O futuro da humanidade

UM LUGAR:

Minha casa

PERFUME:

Chanel bleu

O QUE MAIS GOSTA 
E O QUE NÃO GOSTA 
EM UMA PESSOA:

O que mais gosto é da 
verdade e o que não gosto 
e da mentira

PRATO PREFERIDO:

Arroz e feijão

HOBBY:

Mexer com plantas

SE NÃO FOSSE CABELEIREIRO, 
QUAL CAMINHO 
TERIA ESCOLHIDO:

Arquitetura

DEFEITO:

Impaciente

QUALIDADE:

Empatia

VOCÊ MUDARIA ALGO EM VOCÊ?

Sim a minha impaciência

MULHER MAIS BONITA:

Minha mãe

UMA LEMBRANÇA:

Meu pai brincando comigo e meus 
irmãos quando éramos criança

UM OBJETIVO:

Paz de espírito

UM SONHO:

Morar na praia

SUA MAIOR CONQUISTA:

Chegar onde eu cheguei

MEDO:

Da morte, não quero morrer

CASO TENHA APENAS MAIS UM DIA 
DE VIDA, O QUE VOCÊ FARIA?

Ficaria junto da minha família.

ÍDOLO:

Jesus

EDUCAÇÃO:

Base para tudo:

POLÍTICA:

Neutro

PERDOAR PARA VOCÊ É FÁCIL?

Sim e é preciso

RESUMA EM POUCAS PALAVRAS 
QUEM É LEANDRO FERREIRA:

Uma pessoa humilde em busca de ser 
melhor a cada dia, que sempre está 
pronto para ajudar quem precisa e que 
sempre compartilha o que sabe.

Tête-à-Tête
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Exercícios físicos liberam endorfinas 
e aumenta o nível de serotonina e 
dopamina em nosso organismo. Estes 
neurotransmissores são responsáveis 
por regular o humor e nos dão 
muito prazer, o que potencializa 
o efeito ANTIDEPRESSIVO.

ANTIDEPRESSIVO 
NATURAL

MARCOS VINICIUS RODRIGUES
PREPARADOR FÍSICO

Quanto tempo é necessário para 
liberar serotonina e dopamina?

Em média 21 minutos já estamos 
liberando dopamina e serotonina du-
rante a atividade.

Vale qualquer atividade física ae-
róbica. Pode ser treinamento funcio-
nal, dança para casais, dança de rit-
mos, corrida ou outro esporte, desde 
que seja uma média de 150 minu-
tos por semana, divididos por no mí-
nimo três vezes na semana, podendo 
ser até mais tempo, dependendo de 
seu nível de condicionamento. Deve-
-se ressaltar ainda que a atividade físi-
ca é complementar ao tratamento de 
transtornos depressivos.

Além de melhorar o condiciona-
mento físico, a prática regular de ativi-
dade física também melhora a capaci-
dade cognitiva e diminui os níveis de 
ansiedade e estresse de maneira ge-
ral. Diminui dores nas pernas, devido a 
melhora da circulação sanguínea.

A relação entre a prática de 
exercícios físicos e a manutenção 
da saúde mental já é um consenso 
entre os profissionais de saúde de 
todo mundo.

Existem inúmeros estudos volta-
dos para a saúde mental e ativida-
des físicas, inclusive, estudos recen-
tes apontam que o exercício físico 
regular diminui os riscos de depres-
são e reduz a perda da função neu-
rológica em pacientes com mal de 
Alzheimer, por exemplo.

Entre as descobertas recentes 
está o fato de que práticas como 
caminhar, correr ou pedalar são fun-
damentais para manter uma capa-
cidade neurológica saudável, mes-
mo com o avanço da idade.

Sedentarismo e seus prejuízos
A Organização Mundial da Saúde 

(OMS) considera que estamos viven-
do uma epidemia de sedentarismo, 
temos aqui um grave problema de 
saúde pública, responsável por dois 
milhões de mortes todos os anos.

Dados epidemiológicos sugerem 
que pessoas moderadamente ati-
vas têm menos risco de serem aco-
metidas por desordens mentais do 
que as sedentárias e também apon-
tam que sedentarismo é pior do que 
a obesidade.

O indivíduo sedentário costuma 
apresentar problemas de autoestima, 
autoimagem, depressão, ansiedade, 
estresse, além de um maior risco para 
desenvolver os males de Alzheimer e 
de Parkinson.

Isso mostra que frequentar uma 
academia, grupos de esportes, enfim, 
realizar exercícios físicos pode trazer 
benefícios tanto na esfera física quan-
to na mental.

Atividade física e saúde mental
Atividade física significa todo 

e qualquer movimento corpo-
ral produzido pelo corpo e que 

resulta em gasto energético ao 
praticante.

Tudo isso torna a atividade fí-
sica uma ferramenta indispen-
sável para a promoção da saú-
de, não só física, mas mental, com 
custos consideravelmente meno-
res quando comparados com ou-
tras abordagens terapêuticas e/ou 
com medicamentos.

Em um estudo com 23 mulhe-
res saudáveis, com idades entre 60 
e 70 anos, executaram 60 minutos 
de caminhada 3 vezes por sema-
na, além de alongamentos e exer-
cícios de flexibilidade.

Após 6 meses notou-se melho-
ras nos níveis de atenção, memó-
ria, agilidade e humor em compa-
ração ao grupo de controle com 
17 mulheres sedentárias.

Concluiu-se que a participação 
em um programa de atividade fí-
sica é uma alternativa não me-
dicamentosa importante para a 
melhora neurológica em pessoas 
idosas.

Exercícios melhoram a circula-
ção sanguínea cerebral, alteram 
a síntese e a degradação de neu-
rotransmissores, diminui a pres-
são arterial e reduz os níveis de 
triglicérides.

Treinamento funcional, dança 
de casais e ritmos são exercícios ae-
róbicos excelentes para você me-
lhorar sua saúde como um todo!

MAXXI SOCIAL
Veridiana Sala e Humberto Bezzi, em dia de enlace matrimonial
(Fotos Anderson Costa).

Antonio Aparecido Galli e Regina Galli, em Campinas, em dia 
de recebimento do Título de Cidadão Campineiro.

Antônio Ramos Pereira, Prefeito Cido Ferrari e Antonio Carlos Bandeli, na inauguração da 
nova sede do Sindicato dos Comerciários de Matão e Taquaritinga

Deputado Federal Luiz Carlos Motta, Julio Marischen, Júlio Cesar Pereira de Souza e Ale-
xandre Serafim na inauguração da nova sede do Sindicato dos Comerciários de Matão e 
Taquaritinga
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MAXXI SOCIAL
ALUNOS DO 9º ANO DO SESI DE MATÃO VISITAM TVM, 
RÁDIO SAUDADES, JOVEM PAN E REVISTA MAXXI

Sra. Helena Botura, falando com Daércio Neto sobre sua história e o Corphus Chiristi Deputada Estadual Profa. Bebel e José Orlando Marchesan Mingossi

 Mô Maturo, Elenir Maia,  João Aparecido Maia e  Eliana Anunzio Maturo Cristiano Tamanini e Lívia Ceschi Tamanini

Luiz Esteves e Nei Pelegrini na inauguração da nova sede do Sindicato dos Comerciários 
de Matão e Taquaritinga Thiago, Juliana, Laura e Valentim Fernandes

José Matturro e  Francisco MatturroParte da equipe do Grupo Centro Paulista de Comunicação na cobertura festa de 
Corpus Chiristi

Fotos: Valentim Fernandes e 
Miriam Furini (Agência La Vista)
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SOPA CREME DE QUEIJOS NO PÃO ITALIANO

Culinária

INGREDIENTES
• 3 gemas
• 3 colheres (sopa) de 

amido de milho
• 2 xícaras de leite
• 3 cubos de caldo 

de galinha light
• 2 litros de água
• 100 g de catupiry
• 100 g de parmesão 

ralado na hora

• 150 g de queijo 
meia cura ralado

• 100 g de mussarela 
ralada

•  150 g de mussarela 
cortada em cubinhos

• Pães italianos redondos 
de tamanho médio (esta 
quantidade de sopa dá 
para aproximadamente 
8 pães.

INGREDIENTES
• 4 xícaras (chá) de leite
• 2 colheres (sopa) de 

farinha de trigo
• 2 latas de milho 

verde escorrido
• 1 cubo de caldo 

de galinha
• 2 colheres (sopa) 

de manteiga

• 1 cebola picada
• 500g de camarão 

pequeno limpo
• 1 caixa de creme 

de leite (200ml)
• Sal, pimenta do reino e 

salsa picada a gosto

MODO DE PREPARO
Ferva a água com os cubos de caldo (procure o light por 
ter menos sal), e coloque os queijos ralados e o catupiry 
até derreter, mexendo sempre. Tire do fogo e bata tudo 
no liquidificador, e, à parte, misture o leite, o amido de 
milho e as gemas e coe esta mistura. Volte o creme de 
queijo ao fogo e junte a mistura de leite, amido de milho 
e gemas, e vá mexendo até engrossar.
Paralelamente a isso, corte com uma faca a tampa dos 
pães, retire o  miolo, tendo o cuidado de não furar a casca 
e leve-os ao forno alto enquanto o creme está no fogo. 
Assim que a sopa chegar a uma consistência cremosa, 
tire os pães do forno e arrume-os em pratos, coloque o 
creme dentro e coloque cubos de mussarela, e polvilhe 
com parmesão ralado fininho.
Se quiser, leve os pães já com a sopa ao forno por mais 10 
minutos para o queijo ralado gratinar. Fica uma delícia.

MODO DE PREPARO
No liquidificador, bata o leite, a farinha, 1 lata de milho e 
o caldo de galinha. Reserve.
Em uma panela, em fogo médio, derreta a manteiga e 
refogue a cebola até amaciar. Adicione o camarão, o milho 
restante e refogue por 3 minutos. Acrescente o conteúdo 
do liquidificador e mexa até engrossar. Adicione o creme 
de leite, sal, pimenta, polvilhe com salsa e misture.
Sirva em seguida.

CREME DE MILHO COM CAMARÃO
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