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Nossa Capa
Ótica e Relojoaria O Garôto: 
Uma loja nova, moderna e 
cheia de novidades!

Certamente o mês de junho de 2020 será lembrado pelos 
matonenses não só pelas consequências da pandemia, mas 
como o ano em que, numa decisão acertada dos promotores, 
a Festa de Corpus Christi foi cancelada, para se evitar o alastra-
mento do contágio pelo novo coronavírus.

Desde 11 de junho de 1925, quando o padre José Antô-
nio Monteiro Felippe deu uma volta em torno da Praça Barão 
do Rio Branco, atual Dr. Leônidas Calígola Bastia, com a Euca-
ristia no Ostensório, acompanhado pelos fiéis que participa-
vam daquela missa, e o posterior avanço para o que se viu nos 
anos posteriores com as ruas enfeitadas que chamaram aten-
ção atraindo multidões de pessoas este foi o primeiro ano que 
a festa não foi realizada, na sua forma já tradicional.

Luiz Cezar de Oliveira, em matéria sobre a história do Cor-
pus Christi lembra que em 1962 a revista O Cruzeiro (ícone de 
comunicação naquele momento) esteve cobrindo todo o tra-
balho, desde os enfeites dos quadros até a procissão, divulgan-
do em suas páginas toda a cobertura do evento, com foto de 
capa da edição de setembro e outras fotos nas páginas inter-
nas, ficando a partir daí Matão conhecida como a Capital Na-
cional dos Enfeites de Ruas em Corpus Christi, atraindo nas dé-
cadas seguintes milhares de turistas de todos os estados do 
Brasil, de vários países da América e parte da Europa.

E, em meio a pandemia e de todas as dificuldades do mo-
mento, a Revista MAXXI chega com mais uma edição cheia de 
otimismo, afinal, este é o nosso propósito, divulgar aquilo que 
pode ser útil a todos e deixar de lado aquilo que não constrói 
e gera discórdias e desânimos.

Sendo assim, trazemos em nossas páginas matéria que 
destacam o trabalho da Casa da Amizade, de Matão; das ações 
que estão sendo realizadas por empresas para ajudar os mais 
necessitados, além dos já tradicionais artigos sobre Educação, 
Direito, Meio Ambiente, Psicologia, entre outros.

Em nossa capa destacamos uma das mais tradicionais em-
presas do nosso comércio, a Ótica e Relojoaria O Garôto que 
completa 64 de fundação e apresenta à população sua loja 
toda remodelada, com o que de mais moderno existe no se-
tor na atualidade.

Vamos vencer esta crise, como outras já foram vencidas. 
Exageros de alguns e oportunismos de outros à parte, a pan-
demia é real. Quem não continuar tomando todos os cuida-
dos, segue em risco de contrair o vírus, por isso, vamos apro-
veitar o momento para mostrar a nossa força e a nossa lucidez!

Boa leitura a todos!

EDITORIAL

@REVISTAMAXXI REVISTAMAXXIMATAO



04 - O GARÔTO COMEMORA 64 ANOS

06 - FRAGILIDADES NA SOCIEDADE,
DESESPERANÇA NA POLÍTICA: 
URGÊNCIA EM POTENCIALIZAR A EMPATIA!

12 - MONTANHA RUSSA DE EMOÇÕES

16 - COVID-19 E O “NOVO NORMAL”:
MODISMO OU ILUSÃO

17 - “NUNCA ANDE PELO CAMINHO
TRAÇADO, POIS ELE CONDUZ SOMENTE ATÉ 
ONDE OS OUTROS FORAM.”

18 - A MODERNIZAÇÃO DO
DIREITO PENAL BRASILEIRO

20 - DIREÇÃO DEFENSIVA

32 - O MAR NÃO ESTÁ PRÁ PEIXE

34 - CIRURGIA ORTOGNÁTICA NO TRATAMENTO DE 
DEFORMIDADE DENTOFACIAL

36 - TÊTE-À-TÊTE

37 - É PRECISO CALMA E UM OLHAR TÉCNICO!

38 - UM ALENTO PARA OS PEQUENOS

40 - CANTINHO DO ESTUDANTE

42 - SOCIAL

44 - CULINÁRIA

Sumário

07 21

2422

14

28

SOLIDARIEDADE S/A
A RECUPERAÇÃO DA 
ECONOMIA 
PÓS CORONAVÍRUS

BANHO DE 
MAXXI

CASA DA AMIZADE
E DA SOLIDARIEDADE

UM NOVO JEITO 
DE MORAR

FÉ, EMOÇÃO E 
TRISTEZA MARCARAM O 
CORPUS CHRISTI DE 2020

2 JUNHO DE 2020





Junho é especial para Ótica e 
Relojoaria O Garôto, pois é o mês 
de aniversário da tradicional loja 
matonense, que este ano, tem um 
motivo a mais para comemorar. 
Além de ser seu 64º aniversário, 
a loja volta para seu endereço de 
origem e ganha nova roupagem. 

Está remodelada, mais moderna e 
cheia de novidades para melhor 
atender aos clientes e amigos.

Referência no setor, a loja traz 
um novo conceito, onde cada de-
talhe foi pensado para que o clien-
te se sinta acolhido, em um am-
biente que remete ao aconchego 

e conforto de sua casa. Antena-
da ao novo ritmo de vida das pes-
soas, a Ótica e Relojoaria O Garô-
to foi projetada com uma série 
de novidades para facilitar a vida 
dos clientes, transformando o mo-
mento da compra em uma agra-
dável experiência.

O GARÔTO
COMEMORA 64 ANOS
Ótica e Relojoaria O Garôto faz aniversário e 
quem ganha o presente é você, cliente e amigo! 
Uma loja nova, moderna e cheia de novidades!

DA REDAÇÃO
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Tradição e modernidade se reve-
zam. O novo laboratório leva o nome 
do saudoso Sr. Romoaldo Bottura, que 
iniciou a loja em 1956, e nos deixou em 
dezembro de 2017. Além da decora-
ção, a ótica investiu pesado em novos 
equipamentos para agilizar o processo 
de fabricação e diminuir a quase zero 
os erros de medidas. Some a isso, a 
busca incansável pela excelência em 
atendimento, que resulta em servi-
ço de altíssima qualidade, conforto 
e comodidade para seus clientes.

Em 2.020, a Ótica e Relojoaria O 
Garôto reforça a relação de confian-
ça e amizade que mantém com seus 
clientes, com um diversificado mix de 
produtos e soluções, que alia moda, 
qualidade, alta tecnologia e propor-
ciona as melhores opções em arma-
ções receituário, lentes, óculos solares, 
joias, semijoias e relógios das princi-
pais grifes do mercado.

Mantendo o profissionalismo 
que lhe é peculiar e com uma equi-
pe qualificada, a Ótica e Relojoa-
ria o Garôto, está atendendo com 
todos os cuidados recomendados 
pelas autoridades da saúde, com 
fornecimento de álcool em gel 
para clientes e colaboradores, além 
do uso obrigatório de máscaras.

“A Ótica e Relojoaria O Garôto, já 
passou por várias dificuldades du-
rante esses 64 anos e superamos to-
das, trabalhando sempre de forma 
honesta e correta. Vale destacar que 
em 64 anos passamos por 7 mudan-
ças de moeda, a época de maior in-
flação do Brasil, 2 impeachments 

de presidentes e várias crises. Aos 
nossos clientes e aos nossos ami-
gos empresários, acreditem!!! Tudo 
vai passar!! Juntos passaremos por 
mais essa. Somos prova que as cri-
ses vêm, mas passam!! Paz e bem!”, 
diz otimista, o sócio proprietário 
Marcel Henrique da Silva.

Rua Rui Barbosa, 961 - Centro - Matão SP

(16) 3382-2503

(16) 9 9775-0120
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O mundo em que vivemos está 
cada dia mais assustador, ambíguo, 
incontrolável, violento, instável. A 
política é atingida por uma eviden-
te desesperança. 

O paradoxo, o ambíguo é uma 
das marcas da contemporaneida-
de. O mito de um progresso infi-
nito esvai-se como a água que sai 
da mina e a ela não retorna. Toda a 
tecnologia do mundo globalizado, 
toda ciência e a ideologia econô-
mica que reina absoluta, não são 
capazes de solucionar os inúme-
ros problemas que se descortinam 
diante dos nossos olhos.

As pessoas se adaptam facil-
mente à riqueza ostentada e à mi-
séria exibida. Tudo está no palco do 
espetáculo e aplaude ou não, quem 
desejar. Pandemia, catástrofes, di-
versas crueldades e outras tragédias 
estão na ordem do dia.

Crise política, econômica, sani-
tária, ecológica e diante de tudo 
isso, o que vemos? Discursos sem 
alinhamento, cada um preocupa-
do com seus próprios interesses, 
uma corrida desesperada pela 

competitividade e notoriedade, 
um quer ser melhor que o outro, 
nem que para isso seja necessário 
usar “armas ilegais”. Então surge ou-
tro problema; pois o sujeito, muitas 
vezes, nem sabe quem é de fato 
seu “adversário”. Será o companhei-
ro de trabalho? Será a mídia? Será 
o Estado? Será ele mesmo? Os va-
lores são como o vento, se esvaem 
rapidamente. No século XXI perce-
bemos que o que pensávamos que 
existia não existe; valores sólidos e 
duráveis (conhecimento do tem-
po-espaço severamente estrutura-
do, estabilidade do mundo) sabe-
mos que não temos.

As relações de poder também 
estão sendo transformadas. Há a 
crise do Estado- Nação como en-
tidade soberana e a consequen-
te crise da democracia política. A 
globalização, as descentralizações 
da autoridade para governos re-
gionais e locais modificam as rela-
ções de poder. 

Nossa sociedade está cada vez 
mais complexa, até caótica. A de-
sordem que ocorre com as crises 

existentes revela-nos a cada dia as 
limitações dos políticos e o enfra-
quecimento de sua representati-
vidade. Concluímos que o poder 
político que seria indissociável dos 
princípios de ordem [...] está cada 
vez mais com sua função confusa. 
Vivemos um momento de caos co-
letivo, os poderes estão em confli-
tos e desestabilizados! Há descon-
fiança por todos os lados!

O que fazer diante deste cenário 
que parece não haver uma luz no 
fim do túnel? Precisamos unir for-
ças e adotar uma concepção ampla 
de educação, uma educação que 
conduza necessariamente nossas 
crianças e jovens à aceitação e res-
peitabilidade da alteridade e da di-
ferença. Há necessidade urgente de 
potencializar a empatia. A empatia 
pode reduzir as desigualdades so-
ciais, as discriminações, preconcei-
tos e guerras. A empatia nos conecta 
ao outro, independentemente se é 
pobre, rico, branco, negro, pois nos 
ajuda compreender que somos os 
agentes da transformação que tan-
to desejamos! 

FRAGILIDADES NA SOCIEDADE, 
DESESPERANÇA NA POLÍTICA: 
URGÊNCIA EM POTENCIALIZAR

A EMPATIA! DÉBORA MILANI
PEDAGOGA, PSICOPEDAGOGA E 
DOUTORA EM EDUCAÇÃO ESCOLAR.
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A beleza de ajudar ao próximo 
sempre foi dos predicados do ma-
tonense. Os esforços em conjun-
to se mostram o mecanismo mais 
eficaz no enfrentamento de catás-
trofes, como a agora vivida. Indús-
trias, empresas, comércios, enti-
dades privadas, civis, religiosas e 
públicas unidas para fortalecer o 

terceiro setor, aumentando a digni-
dade daqueles que se veem diante 
das consequências, especialmente 
as financeiras, da Covid-19.

As entidades religiosas de Ma-
tão, de todas as religiões, sem-
pre tão atuantes em relação a aju-
dar aos mais necessitados, seguem 
seu trabalho com afinco durante a 

pandemia. Da mesma maneira, os 
clubes de serviço da cidade, Lions 
e Rotary, trabalham intensamen-
te. Cada um ajuda um pouquinho 
e todos se beneficiam. Além dessas, 
confira a seguir algumas iniciativas 
que colaboram de maneira contun-
dente com a melhoria da qualidade 
de vida da população matonense.

SOLIDARIEDADE S/A
Diante da pandemia, a engrenagem solidária 
de Matão une empresas, entidades públicas, 
privadas, religiosas e sociedade civil em prol de 
ajuda aos mais necessitados

BETINA C. PIVA
JORNALISTA
MTB 30196/SP
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A Marchesan Implementos e 
Máquinas Agrícolas Tatu S/A ino-
vou e abriu espaço para que to-
dos os seus colaboradores partici-
passem de uma corrente do bem. 
Por iniciativa dos próprios colabo-
radores da Marchesan, a empresa 
disponibilizou seus canais de di-
vulgação para uma campanha in-
terna, visando arrecadar fundos 
para aquisição de gêneros alimen-
tícios e de higiene para entidades 
matonenses afetadas pela crise ge-
rada pela pandemia de Covid-19

A campanha foi um sucesso! 
O valor total arrecadado foi de R$ 
25.871. Com o montante, foram 
adquiridos cestas básicas, leites 
e fraldas descartáveis, que foram 

entregues ao Grupo de Apoio e 
Solidariedade aos Portadores de 
Aids (Gaspa), Associação Paulista 
Feminina de Combate ao Câncer 
de Matão (APFCC), Hospital Carlos 
Fernando Malzoni, Comunidade 
Espírita Cairbar Schutel, Lar São 

Vicente de Paulo e Casa da Sopa 
Iraí Ramos.

A empresa convidou represen-
tantes dos colaboradores da Mar-
chesan para acompanhar a entrega 
dos itens adquiridos com as doa-
ções nas entidades citadas.

O presidente do Hospital Car-
los Fernando Malzoni, João Car-
los Marchesan, assinou um termo 
de compromisso com o Ministério 
Público do Trabalho (MPT), garan-
tindo a importância de R$ 420 mil 
para ações de combate ao corona-
vírus no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS).

“Todos sabem das dificulda-
des que estamos enfrentando e, 
por essa razão, apelamos a todas 
as pessoas para que nos ajudem. 
Dentre os matonenses que já nos 
ajudaram, agradecemos a duas 
pessoas: o empresário Antonio 
Galli e o advogado Paulo Bernardi 
que, após tomarem conhecimen-
to de destinações decorrentes de 
acordos feitos em ações judiciais, 

procuraram o MPT e a Justiça do 
Trabalho da 15ª Região, em Cam-
pinas, e foram prontamente aten-
didos”, comenta Marchesan.

“Não poderia deixar de ajudar 
a nossa cidade e o nosso hospital. 
Quando o Paulo Bernardi me falou 

sobre as necessidades do hospital, 
além da ajuda que minha família 
já providenciou, imediatamente 
entramos em contato com o MPT 
e com a Justiça do Trabalho, que 
iniciaram estudos para a liberação 
da verba”, destaca Galli.

Por meio do trabalho volun-
tário de funcionários, a empresa 
Confecções Elite produziu e doou 
6 mil aventais feitos de TNT para 

o hospital de Matão. Os aventais, 
que foram confeccionados em 
TNT e são descartáveis, são usados 
pelas equipes de enfermagem, 

médicos e outros colaboradores 
do hospital. Vinte costureiras dei-
xaram a quarentena para abraçar 
o projeto da empresa.

Marchesan

Ministério Público do Trabalho e Justiça do Trabalho

Elite
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Composto por Rádio Sauda-
des FM, Jovem Pan FM, TV Matão, 
Revista Maxxi e Ventos Comunica-
ções, o grupo apoia diversas ações 
promovidas por instituições do 
município, como a “6ª Campanha 
do Agasalho” da Águas de Matão, 
que arrecadou mais de meia to-
nelada de peças. Na TV, foi possí-
vel acompanhar a live do Hospital 
Carlos Fernando Malzoni e Rodeio 
do Bem, que teve como objetivo 
incentivar doações para organiza-
ções da sociedade civil. No rádio, 
campanhas de prevenção e com-
bate ao coronavírus foram veicula-
das além sorteio de máscaras para 
os ouvintes e flashes de incentivo e 
valorização do comércio de Matão. 

Além das máscaras para o hospi-
tal, a Loja Maçônica Terra da Saudade 
– em parceria com o Senai-Matão – 
fez a entrega de 200 máscaras para a 
Secretaria de Saúde de Matão.

“As máscaras são fruto da parce-
ria da Loja Maçônica Terra da Sau-
dade com o Senai-Matão, a cujos 
voluntários agradecemos muito”. 
Outras entidades  também foram 

beneficiadas com doações de más-
caras por parte da Loja Macônica 
Terra da Saudade, informa o pre-
sidente da entidade, Gustavo Mar-
chesan Marischen.  

A Universidade de Araraquara 
(Uniara) doou à Prefeitura 40 más-
caras e 15 sugadores desenvolvi-
dos por meio de impressão 3D, 
que serão utilizados por odonto-
logistas da rede municipal.

O Núcleo de Tecnologias Tridi-
mensionais do Programa de Pós-
-Graduação em Biotecnologia em 
Medicina Regenerativa e Quími-
ca Medicinal da Uniara entregou, 
ao hospital de Matão uma cota de 

máscaras de proteção desenvolvidas 
por meio de impressão 3D. Os equi-
pamentos são destinados a profis-
sionais da saúde que atuam no aten-
dimento a pacientes contaminados 
ou com suspeita de Covid-19.

O Centro de Treinamento Oscar 
Lúcio Baldan (Senai-Matão) realizou 
a doação de produtos ao Hospital 
Carlos Fernando Malzoni para auxi-
liar no combate a Covid-19. O Senai 
entregou nove respiradores recu-
perados por alunos da unidade Vila 
Leopoldina (São Paulo), 12 câmaras 
de oxigenação e 200 máscaras com 
proteção em acrílico produzidas no 
Senai-Araraquara, sendo estas pa-
trocinadas pela Loja Maçônica ‘Ter-
ra da Saudade.’

“Como presidente do hospital 
de Matão, vice-presidente da Fiesp 
e diretor do Ciesp de Matão, quero 
fazer um agradecimento especial 

ao Dr. Paulo Skaf que não poupou 
esforços em nos dar prioridade para 
a reforma e adequação dos respira-
dores”, reforça João Marchesan.

Grupo Centro Paulista de Comunicação

Loja Maçônica

Uniara

Senai
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A empresa World Comunica-
ção Visual e a família Galli reali-
zaram a doação de caixas acrí-
licas para a proteção da equipe 
no momento da intubação para 
o hospital. A caixa auxilia os pro-
fissionais de saúde na preven-
ção ao Covid-19, se juntando aos 
EPI’s já utilizados por médicos e 
equipe de enfermagem.

A OAB-Matão reuniu a advo-
cacia matonense e conseguiu 
doações para a compra de 17 
termômetros infravermelhos. Os 
equipamentos foram doados ao 
hospital, que os utiliza durante 
as rotinas de enfermagem dos 
setores de internação e Pronto 
Socorro.

A Citrosuco, uma das maiores 
produtoras mundiais de suco de la-
ranja, doou R$ 400 mil para o Hospi-
tal Carlos Fernando Malzoni. A em-
presa, juntamente com o Instituto 

Votorantim, também doou à Pre-
feitura equipamentos de proteção 
individual (EPI), para serem desti-
nados aos profissionais da rede mu-
nicipal de saúde. 

No total foram doados 125 
mil luvas, 2 mil aventais, 100 li-
tros de álcool em gel, mil másca-
ras N95, mil toucas e 33 mil más-
caras cirúrgicas.

As ações realizadas pelo Mo-
vimento Matão Solidária resulta-
ram em assistência a diversas en-
tidades e pessoas necessitadas da 
cidade. Doações já foram desti-
nadas ao Lar Espírita Édo Maria-
ni, Associação Paulista Feminina 
de Combate ao Câncer de Matão 

(APFCC), Lar São Vicente de Pau-
lo e Casa de Apoio Vera Lucindo 
Bezzi (Barretos), além de outros 
beneficiados.

O site www.mataosolidaria.
com.br agrega entidades, institui-
ções, associações, empresas, clube, 
imprensa, enfim, toda a população 

num objetivo emergencial: salvar 
vidas e ajudar pessoas. 

Ideia que surgiu de uma con-
versa ao vivo no Jornal da Sauda-
des FM, entre Daércio Neto e José 
Maturro, o grupo é apolítico e todo 
o trabalho realizado pode ser con-
ferido pelo site.

World Comunicação Visual

Doação de advogados

Citrosuco

Movimento Matão Solidária
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O supermercado realizou a doa-
ção de 500 cestas básicas para com-
bater a vulnerabilidade social em 
meio à crise econômica causada pelo 

novo coronavírus. Ao todo, a Rede Sa-
vegnago doou 10 mil cestas básicas 
para todas as 16 cidades atendidas 
pela rede, sendo 500 para Matão. As 

cestas básicas foram entregues à Pre-
feitura Municipal, que as direcionou 
às pessoas cadastradas nos Cras e na 
Secretaria de Assistência Social.

O Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de São Paulo 
(IFSP) – Campus Matão doou 675 li-
tros de álcool 70 graus glicerinado 
para ajudar a conter a pandemia. Des-
se total, 225 litros foram destinados 
ao Hospital Carlos Fernando Malzoni; 
200 litros de à Prefeitura Municipal de 

Matão, 125 litros ao Lar São Vicente de 
Paulo; além de 125 litros para a UBS de 
Dobrada. A doação faz parte de um 
projeto do IFSP, em que vários cam-
pus produzem o álcool gel e o distri-
buem para uso no SAMU, UBS, ESF.

Os alunos da entidade também 
realizam o ‘Drive Thru Solidário’, 

atividade de coleta de doações da 
comunidade. As pessoas contri-
buem doando alimentos não pere-
cíveis, materiais de higiene, de lim-
peza e de proteção pessoal em prol 
do Lar São Vicente de Paulo e da As-
sociação Paulista Feminina de Com-
bate ao Câncer de Matão.

As ações praticadas pelos morado-
res vão desde vaquinha para doações 
ao hospital, envolvem aniversários so-
lidários e culminam na distribuição de 
máscaras no portão de casa. Pessoas 
anônimas que fazem a diferença.

Uma família toda se envolveu 
na ação que distribuiu mais de 400 

máscaras de proteção facial, pendu-
rando-as no portão de sua casa e co-
locando um cartaz feito com cartolina 
onde anunciavam a doação.

O aniversário de 1 ano de uma ga-
rotinha teve que ser adaptado devi-
do à pandemia. Uma carreata de car-
ros enfeitados com bexigas e outros 

adereços passaram buzinando de-
fronte a casa da família. Ali deixavam 
sua doação para o Núcleo Assistencial 
Espírita Édo Mariani e ganhavam, em 
troca, um delicioso pedaço de bolo.

Um viva mais que especial a você, 
que com sua contribuição, faz a dife-
rença na Terra da Saudade!

Essa corrente do bem alcança ainda outras empresas 
como Othon Suítes Matão e Othon Suítes Araraquara, ACE, 
Cambuhy, Louis Dreyfus, Subway Matão, Agência Sicredi, Pro-
dutores rurais, Toque Sport e Lupo, CMS, Águas de Matão, pro-
jeto Doutores da Beleza, entre outras que fizeram sua doação.

Sem esquecer as Lives, que solicitam doações para 
as entidades, como com as bandas Moby Dick, Brims-
tone, Donatello, João Lucas e Miguel, Grupo É D’sam-
ba, Paulo Cézar e Ernan, BelaMur, dentre outros.

Desde maio, o Centro de Ativi-
dades Professor Azor Silveira Leite 
(Sesi-Matão) tem feito a distribui-
ção gratuita de refeições para en-
tidades filantrópicas da cidade. A 
ação, que deve se manter, a prin-
cípio até julho, acontece em mais 
de uma centena de unidades do 
Sesi no estado de São Paulo. As 
marmitas são retiradas pelas ins-
tituições no Sesi-Matão, com 

cadastro e agendamento prévio e 
todos os cuidados recomendados 
pelos órgãos de saúde.

“É a indústria brasileira co-
laborando em todos os aspec-
tos, seja na estrutura de saúde 
como no atendimento social”, 
conclui Paulo Skaf, presidente 
da Federação e do Centro das In-
dústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp-Ciesp).

Supermercado Savegnago

IFSP – Campus Matão

População Matonense

Outras Doações

Sesi
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Da última vez em que estivemos 
juntos aqui nestas páginas despedía-
mo-nos do ano velho que, tínhamos 
pressa em deixar para trás. Não po-
díamos imaginar o que o novo ano 
nos traria! Hoje, as escolas estão sem 
aulas, o comércio não essencial aten-
de a meias portas, vemo-nos obri-
gados a nos manter (quem pode) 
em casa, e os profissionais das áre-
as essenciais se desdobram em mil 
e sentem o peso de não poder se 
isentar. Ameaçados por um mal real, 
porém invisível a olho nu e, por isso 
mesmo, tão difícil de compreender 
para boa parte da sociedade. Dife-
rentemente dos grandes centros 
urbanos, ainda não fomos atingi-
dos de frente, e ainda nos damos 
ao luxo de duvidar e de negligen-
ciar algumas orientações. Na verda-
de, não conhecemos todas as faces 
do problema, e temos que encon-
trar um ponto de apoio, alguém ou 
algo em que acreditar. As estatísti-
cas, nacionais e internacionais, nos 
falam de um aumento dos casos de 
desemprego, violência doméstica e 
de consumo de bebidas alcoólicas. 
A fome, além do vírus, constrange 
muitas pessoas ao redor do nosso 
País. Os leitos de saúde já tão difíceis 
de se conseguir em tempos chama-
dos normais, estão rareando ainda 
mais diante do aumento da procu-
ra pelos acometidos da nossa, ago-
ra, já tão conhecida Covid-19!

Do ponto de vista das emoções, 

vivemos, a maioria de nós, em uma 
verdadeira montanha russa. No iní-
cio, quando tudo ainda parecia ser 
só uma nuvem passageira, não dá-
vamos muita importância ao que 
estava acontecendo e até nos dá-
vamos o direito de descrer daquilo 
que para muitos, ao redor do mun-
do, já era uma triste e dolorosa rea-
lidade, até porque vivemos em um 
“País tropical, abençoado por Deus 
e bonito por natureza” e aqui, pro-
vavelmente, o vírus não se compor-
taria como do outro lado do mun-
do! Depois a coisa foi ficando séria 
e passamos à fase da indignação, da 
raiva, da necessidade de achar cul-
pados, uma explicação para tudo 
isso que, afinal de contas não me-
recíamos viver! Pessoas ignoram 
as orientações dos profissionais de 
saúde e expõe toda uma comuni-
dade ao risco, e isso gera um clima 
de insegurança e medo.

Não sabemos mais quanto tem-
po isso vai levar e entre decretos e 
determinações vamos nos sentindo 
como marionetes sem condições 
de determinar o que queremos ou 
não fazer. Concordamos ou discor-
damos nas redes sociais que mais 
uma vez dão vazão às nossas mais 
desencontradas emoções.

Vemo-nos obrigados a manter 
distância de nossos velhos e os ve-
lhos de suas crianças (que crescem 
tão rápido). Aniversários, celebra-
ções, encontros, um simples café 

com um amigo... De repente tudo 
isso ganha um brilho novo, uma im-
portância sem igual e nos vemos 
reavaliando nossas relações, nossas 
prioridades e nossos valores. Co-
meçamos a fazer planos para o fu-
turo, para quando tudo isso passar. 
Alguns dizem que o mundo já não 
é o mesmo de antes, outros que o 
mundo não tem mesmo jeito.

O importante de tudo isso é 
que, seja como for, temos dian-
te de nós uma rara oportunidade 
de fechar para balanço! Arrumar 
as gavetas e os armários de nossas 
casas físicas e mentais. Exercitar a 
impossibilidade de controlar tudo 
(aquilo que pensamos que contro-
lamos), de conviver intimamente e 
exaustivamente com os que vivem 
sob o mesmo teto que nós mes-
mos, e encarar nosso lado mais de-
sagradável, ver-se diante de gran-
des desafios e treinar o olhar para 
encontrar novas e criativas solu-
ções. Valorizar os serviços que nos 
são prestados por terceiros e que 
só agora percebemos a importân-
cia. Descobrir que temos dons e 
habilidades que desconhecíamos 
e nos abrirmos para a possibilida-
de de ajudar e ser ajudado.

O mundo se transformará na 
mesma medida que cada um de 
seus habitantes se transformar, e 
no sentido que a maioria determi-
nar. Então, se não agora, quando? 
Se não eu, quem?

MONTANHA RUSSA 
DE EMOÇÕES

SONIA BERGMAN 
LIESENBERG
PSICÓLOGA - CPR 06/102944
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As mudanças nas rotinas tem cau-
sado muito estresse nas pessoas. E 
também acabou virando uma opor-
tunidade para refletir sobre valores, 
conceitos e hábitos. Mas como será 
o mundo pós-coronavírus? Que li-
ções teremos aprendido? Como 
será a nossa interação social, dian-
te de novas medidas de higie-
ne e distanciamento? Haverá uma 

mudança na maneira de pensar o 
ter, o morar e o viver, como será que 
o lar se adaptará para os próximos 
desafios? Como lidaremos com a 
limpeza e a organização das nossas 
casas após o controle do vírus?

A conclusão que chegamos é 
que esse processo de isolamento e 
quarentena nos levou a refletir so-
bre diversos aspectos da nossa vida, 

incluindo consumo, sustentabilida-
de e vida social. É de extrema certe-
za que, após esse período nebuloso, 
vamos nos abraçar, dar mais valor à 
família e aos amigos e reparar nos 
pequenos detalhes, como nunca 
antes. Por isso, a arquitetura e o de-
sign de interiores têm o papel fun-
damental de reformular a casa para 
se adaptar a essa nova realidade.

É um dos primeiros ambientes 
no qual percebemos essa mudança, 
o local de trabalho em casa, o famo-
so Home Office. Logo nos primei-
ros dias de confinamento, as pes-
soas perceberam que este espaço 

precisava de uma certa importância 
e uma organização correta, para ser 
funcional e confortável, afinal, nem 
todo mundo estava vivendo essa 
tendência do work at home (traba-
lhar em casa). Buscar soluções que 

traga mais conforto e funcionalida-
de. Criar cenários de luz para cada 
situação, por exemplo, adequar o 
home office e o lar, para os diversos 
momentos do dia: trabalhar, assis-
tir uma live do seu artista preferido 
na TV, etc. Antes passávamos mais 
tempo no local de trabalho e essas 
comodidades, como ar-condicio-
nado ou conexão veloz de internet, 
eram prioridade lá. Agora nossas 
casas é que precisam de um upgra-
de. Pois a tecnologia tem sido usa-
da para matar a saudade, unir quem 
está longe, e mais do que nunca, 
manter-se atualizado. São diversas 
ferramentas online e diversas possi-
bilidades para manter a vida o mais 
perto do comum possível.

O Home Office

UM NOVO JEITO 
DE MORAR

SHEILLA MORAES 
DESIGNER DE INTERIORES E 
CONSULTORA DE FENG SHUI
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Com as academias fechadas e 
sem poder correr ou praticar exer-
cícios nas ruas, outro item que será 
incorporado à residência é um es-
paço para realização das atividades 
físicas e meditação. As pessoas per-
ceberam que sim, é possível se exer-
citar ou meditar em casa, mas que 
se seus lares precisam ser planeja-
dos para receber este tipo de ativi-
dade, assim a prática pode ser mais 

frequente e agradável. As próprias 
academias disponibilizaram au-
las gratuitas online e muitos pro-
fissionais, deram dicas de como 
ambientar o espaço. Determina-
ção e tecnologia são os fatores 
principais para levar a uma rotina 
de exercícios. Lembrando que, é 
recomendado manter essa prática 
para ter uma vida saudável e ficar 
imune a doenças.

Nos ambientes mais funcionais 
da casa, como a cozinha, os espa-
ços de armazenamento, principal-
mente despensas e geladeiras, es-
tão recebendo mais atenção e 
organização. Desta forma, no futu-
ro, serão priorizados armários para 
estoque de alimentos, esquecidos 

diante de uma rotina de alimenta-
ção fora de casa. E se ir a restau-
rantes deixou de ser uma possi-
bilidade, por um outro lado, as 
famílias têm tido mais tempo em 
suas mãos. Assim, cozinhar tornou-
-se uma atividade favorita do isola-
mento social.

Já muito comum na decoração 
de residências em países asiáticos, 
a presença de uma sapateira ou 
um móvel para guardar os sapatos 
dos visitantes antes de entrarem 
em casa pode ser uma das ten-
dências no pós-coronavírus. Além 
de higiênico, é uma forma de dei-
xar as energias ruins fora do lar, se-
gundo a tradição oriental.

Outra possível grande mudan-
ça é a maior presença de lavabos, 
que facilita a higienização das 
mãos logo quando as pessoas en-
tram em casa.

Precisamos refletir, e rever a for-
ma como nos conectamos com a 
nossa casa passou a ser prioridade, 
pois após essas tendências, algumas 
já presentes no nosso dia a dia, cabe 

a nós escolher o futuro que quere-
mos ter e como a nossa casa vai re-
presentar o planeta lá fora. O que sa-
bemos é que nada será como era 
antes e a pandemia acelerou diver-
sas causas que estavam caminhan-
do lentamente, para algo imediato. 

A sustentabilidade será essen-
cial, a tecnologia imprescindível 
e a conexão humana mais forte 

do que nunca. Cabe então à ar-
quitetura e ao design de interio-
res adaptar essa nova realidade às 
tendências do morar, trazendo ca-
sas mais saudáveis, sustentáveis e 
conectadas, promovendo o bem-
-estar humano e do meio ambien-
te. Mais do que nunca, tudo pre-
cisa fazer sentido e não somente 
haver beleza.

Cozinhas e despensas

Hall de entrada

Lavabos

Exercícios em casa e a reconexão
com a natureza e a mente 
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Quando refiro-me ao termo “novo 
normal” quero modestamente suge-
rir uma reflexão sobre o significado 
da expressão que está na boca de dez 
em cada grupo de dez pessoas que 
a abordam nas conversas, no noticiá-
rio e nos textos jornalísticos. A exem-
plo do que desejei na última edição 
da Maxxi, gostaria da profundeza da 
minha alma que quando este artigo 
for publicado, a Covid-19 tenha sido 
derrotada.

A flexibilização e retomada da 
atividade econômica tão necessá-
rios para mitigação do impacto so-
cial e financeiro dos municípios não 
sugerem mudança de comporta-
mento das pessoas em relação aos 
cuidados que tem de ser tomados 
a despeito da liberação das restri-
ções de circulação pelas ruas, lojas, 
bares e restaurantes. A julgar pelos 
números divulgados pela secretaria 
de saúde e o hospital, Matão apre-
senta uma situação mais confortá-
vel em relação a outros municípios 
da região, portanto o mais sensato 
seria que cada município tomasse 
as medidas de acordo com a reali-
dade local e, claro, tomando os cui-
dados necessários. 

As recomendações de preven-
ção continuam as mesmas e todo 
mundo já sabe o que fazer para se 
prevenir. Pelo menos a avalanche, 
exagerada a nosso ver, de notícias 
a respeito da Covid-19, deixou bem 

claro quais são as formas de contá-
gio pelo Coronavírus e quais são as 
maneiras mais eficazes de proteção.

Daí retomo ao tema inicial; Dá 
para acreditar no “novo normal”, aliás 
o termo não é novo viu, a expressão 
foi cunhada pelos americanos, “new 
normal” para designar um suposto 
mundo novo a partir da crise econô-
mica de 2008. Talvez por achar meio 
esnobe, e com ar de coisa importa-
da, por aqui a coisa não pegou. Di-
ferente agora com a pandemia da 
Covid-19, cenário em que é muito 
comum se ouvir: “Vai passar”, “nada 
vai ser como antes” e quando a pan-
demia tiver passado viveremos um 
“novo normal”.

Nos setores corporativo, finan-
ceiro, arquitetônico, tecnológico, 
educacional, mercado de trabalho 
e entretenimento até pode ser que 
tenhamos profundas transforma-
ções e elas iriam ocorrer de qual-
quer jeito. O coronavírus apenas 
acelerou um processo que estava 
em curso, assim como outras inova-
ções que houve na história da hu-
manidade. Neste sentido o “novo 
normal” se reveste de esperança em 
dias melhores no pós pandemia. 
Por outro lado não é de se esperar 
que o “novo normal” seja assim tão 
alentador para uma camada expres-
siva da população.

É só pegarmos outro exemplo 
de frase feita; “estamos todos no 

mesmo barco”. Como assim, que 
barco é esse? Uma embarcação na 
qual uns poucos abastados. que po-
dem pagar por leito de UTI em hos-
pital de bacana e o transporte em 
jatinhos equipados com UTIs mó-
veis, navegam nas suítes de luxo 
e a massa de desempregados, tra-
balhadores informais, favelados e 
outros que nem documento têm, 
são obrigados a se acotovelar nos 
porões da mesma nau. O barco 
pode ser o mesmo, porém as aco-
modações são umas das mais desi-
guais do planeta.

É minha gente, como ficamos 
diante do dilema: Novo normal, 
modismo ou ilusão? Se trocarmos 
a história de uma sociedade futu-
rista, cujos moradores passam por 
um pré-condicionamento bio-
lógico e psicológico para que vi-
vam em harmonia com a leis so-
ciais e com sistema de castas, da 
obra Admirável Mundo Novo, es-
crita por Aldous Huxley, em 1932, 
pela expectativa sobre o supos-
to “novo normal” “quando tudo ti-
ver passado”, o saldo serão cená-
rios futuros transformados, porém 
os ambientes, quaisquer que se-
jam, serão compartilhados por se-
res humanos. Aí o processo passa 
por questões históricas sócio-cul-
turais que são heranças seculares. 
Portanto é ilusão pensar em “Novo 
Normal” para já.

LUIZ ESTEVES
JORNALISTA - MTB 0070331

COVID-19 E O “NOVO NORMAL”: 
MODISMO OU ILUSÃO
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Somos seres inquietos e dotados 
de sentimentos que inconsciente-
mente nos levam a uma auto-refle-
xão que por vezes resulta em uma 
nítida sensação de insatisfação. Esta 
ação involuntária é capaz de pro-
porcionar momentos de auto pro-
vocação, elevando consideravel-
mente nosso nível de exigência sob 
o que estamos fazendo, e como res-
posta temos a sensação de que po-
deríamos ter feito diferente, e agora, 
pós auto análise, estamos convenci-
dos e certos de que é possível fazer 
mais e melhor.

É preciso ultrapassar os limites, 
nas palavras de Guy Kawasaki “é pre-
ciso aprender sabiamente a ignorar 
as pretensiosidades dos especialis-
tas”, é pensar fora da caixa, é ir além 
do consideravelmente possível, é se-
guir por um caminho que a maio-
ria rejeita. Em um mundo dominado 
por especialistas da era das mídias 
digitais, esta não é uma tarefa fácil.

É preciso “saltar para a curva 
seguinte” ao invés de continuar 

tentando melhorar algo em 10%. 
A exemplo do salto da indústria 
de coleta de gelo à geladeira, do 
transporte movido a tração ani-
mal para o transporte movido a 
motor, da comunicação via telé-
grafo à internet, da impressora 
matricial a impressora 3D.

Os maiores desafios são aque-
les que fazem as pessoas superar 
os próprios limites, criando novos 
paradigmas. Sua expectativa preci-
sa estar em um nível ainda desco-
nhecido, talvez até inimaginável. O 
campo das ideias é um terreno fér-
til para abusar da criatividade! Não 
faz muito tempo que nossa realida-
de atual era considerada um gran-
de mundo da fantasia, um universo 
de ficção científica!

Mude de ideia quando neces-
sário, quando as perspectivas e 
sua intuição mostrarem que é ne-
cessário. Mudar de ideia não é um 
erro, mas sim uma forma inteli-
gente de adaptar-se rapidamente 
a uma demanda latente.

Um verdadeiro líder não pode 
ter qualquer receio ou medo de li-
derar aqueles que são melhores do 
que ele, pelo contrário, um verda-
deiro líder cria condições espetacu-
lares para que todos estejam sem-
pre entusiasmados com a escolha 
que fizeram. Um verdadeiro líder 
cria um significado, um sonho para 
que muitos possam sonhar juntos.

Se algum dia da sua vida você 
criar algo inovador, permita que 
as pessoas tenham a liberdade 
para usar a sua inovação com cria-
tividade, que possam usar de for-
ma personalizada conforme a par-
ticularidade de cada um! 

Nunca atreva-se a dizer que es-
tão usando de maneira incorreta-
mente, que sua inovação não foi 
criada para aquela finalidade, para 
ser usado daquela forma... Pelo 
contrário, se as pessoas estão en-
contrando diferentes finalidades 
para a sua inovação, então você 
realmente pode ter concebido 
algo significativo.

“NUNCA ANDE PELO CAMINHO TRAÇADO, 
POIS ELE CONDUZ SOMENTE ATÉ 
ONDE OS OUTROS FORAM.” Grahan Bell

RODRIGO SANCHES
EMPREENDEDOR 
SETOR EDUCACIONAL
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O novo instituto do Acordo de 
Não Persecução Penal, criado pela 
Lei 13.964/2019, é um fenômeno 
em evidência no Brasil, o qual traz 
enormes transformações no seu sis-
tema penal. Embora possa parecer 
estranho, já praticamos algumas 
negociações no âmbito processu-
al. A transação penal aplicada para 
crimes de menor potencial ofensi-
vo, onde a pena máxima não ultra-
passe dois anos, e a famosa “colabo-
ração premiada”, muito utilizada no 
âmbito da operação Lava Jato. 

Embora realizada em momen-
tos diferentes, é possível que se 
faça um acordo após o cometi-
mento de crimes. No caso das 
transações penais, após a fase in-
vestigatória, o Ministério Público 
oferece uma proposta de sanção 
para não seguir com o processo, 
em troca do pagamento de multa 
ou prestação de serviço à comuni-
dade. Na “colaboração premiada”, o 
investigado colabora com os atos 

investigatórios e processuais com 
informações privilegiadas para a 
apuração de crimes em troca de 
um benefício em sua pena.

O assunto em tela trazido atu-
almente, diz respeito ao Acordo de 
Não Persecução Penal, que embo-
ra seja novo, já é aplicado no siste-
ma judiciário norte-americano. Um 
grande avanço no sistema puniti-
vo, reconhecendo em um primeiro 
momento que a prisão não sociali-
za, e, que diante de determinados 
crimes, a Justiça flexibiliza para que 
o sujeito não vá para a prisão.

Há que se reconhecer que no 
Brasil “prende-se mal”, eis que, na 
maioria dos casos investigados, 
os presos são apenas os crimino-
sos do mais baixo escalão, forta-
lecendo os grandes criminosos e 
aumentando a iniciação e rotativi-
dade dos pequenos infratores.

Desta forma, criou-se o siste-
ma do Acordo de Não Persecu-
ção Penal, que deve ser aplicado 

nas seguintes situações: A) Pode-
rá se utilizar de tal acordo, o sujeito 
que eventualmente tenha cometi-
do crime com pena mínima infe-
rior a quatro anos e sem violência 
ou grave ameaça; B) Não ser reinci-
dente; C) Não ter nenhum benefí-
cio judicial nos cinco anos anterior 
ao crime; D) Fazer uma confissão 
detalhada sobre o crime cometi-
do acompanhado de seu advoga-
do e depois homologado pelo juiz; 
E) Deverá ainda, o réu reparar o 
dano se possível, e como pena terá 
a prestação de serviço à comuni-
dade a entidade pública ou presta-
ção em pecúnia.

Há que se fazer uma observação, 
ainda que se trate de um acordo, 
o sujeito deverá estar acompanha-
do de um profissional que possa 
orientá-lo sobre eventual propos-
ta, analisando viabilidade de aca-
tar ou fazer prova de sua inocên-
cia, outrossim, dar continuidade 
ao processo judicial.

FÁBIO APARECIDO ALBERTO
ADVOGADO | OAB/SP 274.052

A MODERNIZAÇÃO 
DO DIREITO PENAL 
BRASILEIRO
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Em época de pandemia, não te-
mos como negar que o vírus do Co-
vid-19 está cada vez mais presente 
e temos que nos atentar para nossa 
saúde, mantendo os cuidados da ma-
neira que os órgãos reguladores in-
dicam e estendendo esses cuidados 
para nossos veículos de transporte.

Os veículos são como nossas ca-
sas, um ambiente que frequentamos 
diariamente e, muitas vezes, compar-
tilhando com mais pessoas, além de 
nossos familiares. Por essa razão, a hi-
gienização é tão importante.
ENTÃO COMO FAZÊ-LA?

O procedimento é muito simples, 
todos temos condições de realizar, 
basta apenas:

- Panos de tecido macio (microfi-
bra) para não riscar ou prejudicar as 
superfícies;

- Álcool “líquido” 70% (não usar o 
gel) ou água e sabão neutro.

- Para os mais envolvidos em lim-
peza de autos, existem ainda produ-
tos que também auxiliam muito.

O álcool pode ser utilizado em pe-
ças plásticas, volante e alavanca de 
câmbio. Cuidado com equipamen-
tos eletrônicos, onde convém utili-
zar pano pouco umidecido ou para 
aqueles mais preparados, podem uti-
lizar álcool isopropílico.

Sabão neutro e água também po-
dem ser utilizados sem problemas. 
Para isso, dilua o sabão em 20% de 
água, o coloque em um borrifador e 
pulverize sobre a superfície a ser hi-
gienizada, esfregando com pano úmi-
do. A remoção é feita com outro pano 
levemente umedecido ou mesmo 
seco, lembrando que deve ser macio 
para não prejudicar a superfície.

PONTOS MAIS IMPORTANTES A 
SEREM HIGIENIZADOS

Carros e Caminhões: Maçane-
tas, volante, manopla de cambio, 
apoios de braço, chaves de coman-
dos e de partida, e pára-brisa, este 
último porque recebe gotículas de 
saliva dos integrantes do veículo.

Motocicletas: Manoplas, ma-
netes de freio e embreagem, tan-
que de combustível, banco, apoio 
de mãos do garupa e a chave de 
partida.
CUIDADOS GERAIS

Mesmo com essa limpeza, nossa 
higiene deve ser feita antes de aces-
sarmos os veículos com álcool gel, 
de preferência.

Atenção aos maiores riscos de 
contágio que são potencializados 
por espirros e conversas sem más-
caras principalmente!

Nesses tempos de riscos, o ideal 
é mantermos os veículos o mais are-
jado possível, portanto se puderem, 
evitem ar condicionado. Se for utili-
zar o ar condicionado, deixe o bo-
tão de recirculação de ar sempre 

no modo aberto – para que o ar 
seja trocado com frequência.

Para evitar criação de fungos nos 
dutos do ar, antes de chegar em 
casa, passe para o ar quente na po-
tência máxima deixando entre 3 a 5 
minutos, ajudará muito para elimi-
nação dos fungos.

Manter o piso do carro sempre 
limpo também ajuda, bata os tape-
tes e aspire-os.

Caso o tempo atrapalhe, exis-
tem centros automotivos e lava rápi-
dos especializados em higienização 
e também na oxi-sanitização (trata-
mento com ozônio) de veículos.

Esteja sempre com seus veícu-
los limpos, garanta sua saúde e a de 
quem está contigo!

Não se esqueçam dos demais 
veículos, se tiverem, como patine-
tes, bikes e outros!

RICARDO DE A. PEDRO
INSTRUTOR DE DIREÇÃO DEFENSIVA E PILOTAGEM ESPORTIVA
YOUTUBE: RAP MOTORS  -  E-MAIL: RAPMOTORS@HOTMAIL.COM

direção defensiva
HIGIENIZAR O VEÍCULO É UM 
ATO DE DIREÇÃO DEFENSIVA!
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SERGIO ALVES DE OLIVEIRA
BACHAREL EM DIREITO - UNIARA
PÓS GRADUAÇÃO EM CONSULTORIA 
EMPRESARIAL - UNB

Desde a grande depressão de 
1929 tudo indica que essa será a 
maior crise econômica vivida no 
mundo. O que acontecerá com a 
economia pós Covid 19 e como o 
Brasil  vai reagir é uma pergunta 
que todos nós fazemos.

Para melhor responder esses 
questionamentos precisamos en-
tender os conceitos de PIB e Re-
cessão. O PIB (Produto Interno Bru-
to) é a soma de todos os bens e 

serviços produzidos em certo pe-
ríodo. Nos ajuda a avaliar se a eco-
nomia está crescendo e a  melho-
ra no padrão de vida da população. 
Quando a atividade econômica 
acumula dois trimestres seguidos 
de queda no PIB, temos um cená-
rio de recessão. No primeiro trimes-
tre de 2020 a contração foi de 1,5%, 
a mais forte desde 2015, lembrando 
que o reflexo maior deve acontecer 
no segundo trimestre, uma vez que 

o isolamento social no Brasil acon-
teceu de forma mais expressiva no 
início de março.

A previsão mais otimista é que 
o PIB brasileiro tenha uma retra-
ção de 6,25 % em 2020 com ex-
pectativa de retomada em 2021 
na ordem de 3.5%.

Para explicar as variáveis de re-
cuperação financeira, os economis-
tas costumam recorrer ao alfabeto. 
As letras utilizadas são:   V, U, W e L.

A recuperação de nossa econo-
mia está diretamente ligada à capa-
cidade de resposta da China e dos 
países do G7, que trarão reflexos ime-
diatos no resultado interno. No âmbi-
to de políticas da União serão neces-
sárias ações do Banco Central dando 
liquidez ao mercado e promovendo 
pacotes de ajuda visando acabar com 
a volatilidade financeira. Outro gran-
de impulso é se as estimativas do Mi-
nistério da Economia prometendo in-
vestimento de 30 bilhões de reais em 

obras públicas e 250 bilhões em con-
cessões se cristalizem. Nessa conjun-
tura é viável apostarmos numa recu-
peração em U para o Brasil.

Em nível local é muito impor-
tante a  união da população, go-
verno e entidades representativas 
do Município no sentido de in-
centivar a circulação dos recursos 
na cidade. Isso se traduzirá em ge-
ração de emprego e renda de for-
ma imediata nos segmentos de co-
mércio e serviços. 

A vocação industrial de Matão 
que ocorre de forma bastante diver-
sificada é um setor essencial na re-
cuperação econômica da cidade 
e está diretamente ligada a fatores 
macroeconômicos.

Essa pandemia trouxe uma men-
talidade de tempos de guerra e um 
pensamento que une todos  para o 
mesmo lado. A história mostra que 
num pós-guerra o sucesso ou fracas-
so é consequência das atitudes toma-
das. Façamos a nossa parte.

V – CENÁRIO OTIMISTA. 
Existe uma queda pronunciada e uma retoma-

da igualmente efetiva, voltando rapidamente a 
um nível similar ao inicial. Pode durar dois trimes-
tres ou mais.

U – CONSERVADORA. 
Recuperação do choque recessivo, mas a uma 

taxa menor. É aquela em que se entra e se sai, porem 
ficando com um crescimento baixo por mais tempo.

L – A MAIS PESSIMISTA.
Depois de uma queda a economia se mantem 

estável em um ritmo muito menor e por grande 
período.

W – MAIS TURBULENTO 
É quando se entra, sai e depois volta à recessão. 

Não ocorre recuperação final. Existe uma aceleração 
momentânea que não se sustenta e volta a cair. Pode 
ocorrer se após grandes gastos do governo com a 
pandemia vier uma politica de austeridade muito 
forte ou ainda uma segunda onda de infecção.

A RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA 

PÓS CORONAVÍRUS
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A luta das mulheres por um es-
paço nas decisões de suas comu-
nidades tem relação direta com a 
origem das Casas da Amizade. No 
Brasil, a primeira entidade surgiu 
em 1938, em Bauru-SP. O encontro, 
até então, despretensioso revelou 
o poder de transformação e união 
das esposas de rotarianos (integran-
tes de Rotary Clubs). Contribuições 
sociais como doações de agasalhos 
e mantimentos, foram as primeiras 
ações da instituição.

Desde sua fundação, as Ca-
sas da Amizade detém um 

importante papel junto aos Clu-
bes de Rotary e desenvolvem 
projetos que buscam colaborar 
com as comunidades pertencen-
tes. Além de prestar serviços de 
caráter assistencial, moral e cul-
tural, sem fins lucrativos, as asso-
ciações cooperam e auxiliam en-
tidades filantrópicas, assistenciais 
e educativas. 

De acordo com a Lei nº 5.575, 
de 17 de dezembro de 1969 (re-
gulamentada pelo Decreto Fe-
deral nº 72.300, de 25 de maio de 
1973), sancionada pelo presidente 

Emílio Médici, a entidade civil é 
considerada de utilidade pública e 
tem seu próprio regimento interno 
com metas de trabalho que variam 
conforme as necessidades de cada 
município.

Atualmente são 1,8 mil insti-
tuições em todo o País e além das 
esposas de rotarianos, as Casas 
da Amizade são compostas por 
voluntárias que se unem às enti-
dades para fortalecer e integrar 
o trabalho comunitário, como: 
promoções sociais, culturais e 
beneficentes.

Em Matão, a Casa da Amiza-
de foi fundada em 28 de março 
de 1977, junto com o Rotary Club 
da cidade. A primeira presidente 
foi Maria José Comar Tortorello e a 
ideologia seguia o mesmo mode-
lo da esfera nacional: a presença da 
mulher, servindo e auxiliando com 
dedicação à comunidade.

Com 43 anos de atividade, a ins-
tituição matonense conta atual-
mente com 20 integrantes, todas 

voluntárias. As damas se dedicam 
aos projetos da entidade como o 
banco de leite especial, assistência 
ao banco de leite comum, forneci-
mento de medicamentos de alto 
custo e alimentos para famílias em 
situação de vulnerabilidade social. 
“A instituição também auxilia ou-
tras entidades do município como 
a Associação Paulista Feminina de 
Combate ao Câncer, o Gaspa (Gru-
po de Apoio e Solidariedade aos 

Portadores do Vírus da Aids) e o Lar 
dos Idosos”, afirma a presidente da 
Casa da Amizade de Matão, Selma 
Aparecida dos Santos. Segundo ela, 
a sensibilidade e a capacidade de li-
derança feminina são aspectos fun-
damentais para a criação e desen-
volvimento de ações e projetos. “É 
preciso se colocar no lugar da mãe, 
da esposa e observar o ser humano 
de forma integral. Adotamos a so-
lidariedade como uma filosofia de 

CASA DA AMIZADE
E DA SOLIDARIEDADE

NESSA CASA TEM UNIÃO

Instituição filantrópica composta por mulheres 
é exemplo de união e amor ao próximo

GUTO SOUZA
JORNALISTA
MTB 0080980/SP
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O encontro anual das damas da 
Casa da Amizade com a coordena-
dora distrital do Rotary Club deu ori-
gem ao tradicional ‘Chá da Amizade’. 
O evento que acontece em Matão 
desde 1997 é considerado o maior 

da região e reúne mais de 400 mu-
lheres numa tarde festiva com car-
dápio especial e muitos prêmios, 
tudo em prol aos projetos da institui-
ção. Para que o chá aconteça, as vo-
luntárias contam com apoio do co-
mércio e de indústrias do município. 
“São meses de preparação e dedica-
ção de todas as damas, cuidamos de 
cada detalhe para que o evento seja 
perfeito”, conta a vice-presidente, Lu-
cineia Pereira Galvão Saccani.

Neste ano, o encontro femini-
no, que sempre acontece em maio, 
foi cancelado devido à pandemia do 
novo Coronavírus. De acordo com a 
presidente, o ‘Chá da Amizade’ que 
em 2020 estaria em sua 23ª edição, 

garante sobrevida aos projetos da en-
tidade. “Sem a renda do evento, esta-
mos focadas em outras ações como 
a venda de máscaras. As estratégias 
vão surgindo conforme as demandas 
e é preciso criar soluções para enfren-
tar esse período difícil”, finaliza Selma.

Mesmo com a pandemia, 
a Casa da Amizade não inter-
rompeu suas atividades e pede 
a colaboração da comunida-
de matonense no auxílio às fa-
mílias afetadas pela crise mun-
dial, com doação de alimentos 
e roupas. A instituição atende 
na sede do Rotary Club Matão, 
que fica na Av. Francisco Malzo-
ni, 375, Nova Matão.

transformação mútua. Quem se pro-
põe a trabalhar em qualquer fren-
te voluntária, traz consigo essa ne-
cessidade de fazer o melhor, de 
dividir e ver a sociedade de forma 
equânime”, acrescenta.

O principal projeto da Casa da 
Amizade de Matão é o banco de lei-
te especial. Presente desde a funda-
ção da entidade, a ação é voltada 
para crianças de 0 a 2 anos, com ne-
cessidades especiais. De acordo com 

a presidente da instituição, as famílias 
que recebem o auxílio são encami-
nhadas pela assistente social da Pre-
feitura, que analisa e direciona cada 
caso conforme situação de vulnerabi-
lidade. “É uma assistência que vai além 
do leite especial, geralmente a Casa 
da Amizade entrega alimentos, fral-
das e fornece alguns medicamentos. 
Fazemos o possível para que a família 
seja assistida da melhor maneira pos-
sível”, conclui Selma.

UM CHÁ SÓ PARA ELAS

OS DEZ MANDAMENTOS DA CASA DA AMIZADE

Selma Aparecida dos Santos, presidente da Casa da 
Amizade de Matão

Lucineia Pereira Galvão Saccani, vice-presidente da 
Casa da Amizade de Matão

1. Procure conhecer o Rotary; para sentir o 
ideal de seu marido.

2. Comparecer às reuniões da Casa da Ami-
zade; você vai conhecer melhor as suas 
companheiras e sentir o fortalecimento do 
companheirismo.

3. Comparecer somente não é o suficiente: o 
importante é participar.

4. Você entra na Casa da Amizade não 
como passageiro, mas para completar uma 
tripulação.

5. Dê sugestões, critique construtivamente: 
cem olhos têm visão mais profunda que dez 
ou vinte.

6. Aqui não há só tarefas grandes para 
pessoas excepcionais: toda tarefa, por 
pequena que seja, tem sua grande-
za pelo toque de amor com que você 
executa.

7. Não diga: “não tenho tempo.” Os mais 
ocupados são os que dividem bem o tem-
po. Se não tivermos tempo para amar 
como poderemos nos doar?

8. Seu esposo será um rotariano entusiasta 
se sentir o seu ideal de servir.

9. Aqui prevalece a primeira pessoa do plu-
ral: nós.

10. A Casa da Amizade será sempre uma 
ilha de ternura, companheirismo e solida-
riedade humana, na medida em que nós 
mantivermos viva a sua filosofia.

Serviste hoje?
A quem? À árvore? Ao teu amigo?
Ao teu irmão? A tua cidade?
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banho de Maxxi JOICE VITA
Idade- 34 anos
Manequim- 42
Calçado- 36

Roupas: 
Hering Store

Calçados e Bolsas: 
Arezzo

Cabelo e Make: 
Leandro Ferreira

Manicure: 
Beatriz Rocca

Produção: 
Sueli Alves

Fotos: 
Edivan Rodrigues

Para deixar a nossa modelo su-
per moderna na make foi usado ci-
lios e designer de sobrancelhas com 
henna e a maquiagem com contor-
no valorizou o rosto da Joice. 

No cabelo Leandro usou uma 
técnica de blond contrast que cla-
reou mais de 80% dos fios, crian-
do um visual mais leve e um corte 
short bob assimétrico completou a 
transformação.

“Participar do Banho de Maxxi foi o máximo, 
me surpreendeu. Essa transformação levantou 

muito a minha autoestima. Meus amigos e 
familiares adoraram e apoiaram a mudança”.

DEPOISANTES
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AV. SETE DE SETEMBRO,1156 - CENTRO - MATÃO
(16) 3384-4886 (16) 99727-5621
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Por causa da pandemia do CO-
VID-19 o povo matonense não 
pode enfeitar as ruas por onde 
passa Jesus em procissão, nem 
participar da missa que foi cele-
brada somente com a presença 
dos Padres e Diáconos na igreja 
Matriz do Senhor Bom Jesus.

Foi muito triste para o cristão 
Católico não poder ir ao encontro 
de seu Deus. 

Diante dessa situação, os padres 
após a missa levaram Jesus para vi-
sitar e abençoar o povo, passando 
por ruas e avenidas do território de 

cada uma das 10 paróquias de Ma-
tão e a de São Lourenço do Turvo.

As famílias enfeitaram a calçada 
de suas casas com pequenos alta-
res com toalha, Bíblia, imagem de 
santos, crucifixo e outros objetos li-
túrgicos. Quando o Padre passava 
com o Santíssimo abençoando as 
famílias, foi um momento de gran-
de emoção e demonstração de fé 
do povo para com seu Deus.

Segue um depoimento do Pá-
roco da Paróquia Senhor Bom Je-
sus, a primeira da cidade, sobre a 
Festa de Corpus Christi desse ano.

A Festa de Corpus Christi para a 
cidade de Matão e a Comunidade 
Católica é um grande acontecimen-
to marcado pela fé, arte, alegria, fra-
ternidade e voluntariado que se de-
dicam em enfeitar as ruas para o 
Senhor passar há mais de 70 anos.

Os preparativos para 2020 inicia-
ram no segundo semestre do ano 
passado, com a realização dos en-
contros que elaborou o projeto, e 
contou com a colaboração dos res-
ponsáveis pelos quarteirões. Além 
da colaboração dos padres da cida-
de, contamos com a assessoria do 
Padre Elton Cezar que com seu dom 
artístico ajudou na construção do 
projeto deste ano.

Assim, tudo estava sendo pre-
parado com muito carinho e 

dedicação para enfeitar as ruas de 
nossa cidade. Com a pandemia do 
Covid-19, não foram realizados os 
enfeites, e nem a catequese sobre a 
Eucaristia dom e compromisso com 
a vida através dos mesmos.

Dessa forma, celebramos a missa 
às 8h, com a presença dos Padres e 
Diáconos da cidade, mas sem a par-
ticipação dos fiéis na Igreja Matriz 
Senhor Bom Jesus de onde surgiu a 
iniciativa de enfeitar as ruas para a 
Festa de Corpus Christi. A partir das 
9h30, cada Paróquia percorreu um 
trajeto estabelecido com o Santíssi-
mo Sacramento. A Paróquia Senhor 
Bom Jesus utilizou o mesmo trajeto 
da procissão do ano passado.

Para não passar em branco, foi 
muito boa a ideia da Célia Polega-
to de enfeitar as dependências de 
sua casa, e o quadro feito em frente 
à Igreja Matriz pela Legião de Maria 
que serviram de ponto para arreca-
dação do gesto concreto em favor 
dos mais necessitados. Infelizmen-
te na quarta-feira a tarde, de acordo 
com as novas orientações para não 
gerar aglomerações tivemos que 
cancelar a confecção do quadro em 
frente à Igreja Matriz.

O ano de 2020 ficará marcado 
na história por ser a primeira vez, 
em 72 anos, que Matão não enfei-
tou as ruas para a Solenidade Cor-
pus Christi. O que substituiu os en-
feites foi a passagem do Santíssimo 
Sacramento pelas ruas da cidade de 
carro, realizada pelos Padres das di-
versas Paróquias que integram a Co-
munidade Católica de Matão.

Como nos ensina o Livro 
do Deuteronômio capítulo 8, 
2-3.14b-16ª, através de Moisés 
que faz memória da caminhada 
do povo de Israel pelo deserto, 
que embora tivessem passado por 
várias dificuldades, mas consegui-
ram chegar a terra prometida de-
vido os favores do Senhor Deus, 
que estava ao seu lado, dando-lhe 
forças e livrando-o dos perigos (cf. 
vv. 2.15). Diante da pandemia que 
assola a humanidade, o Senhor 
Deus se faz próximo de nós, atra-
vés da sua Palavra, bondade e mi-
sericórdia. Por outro lado, nos ani-
ma a não perder a esperança em 
dias melhores, e que no próximo 
ano estaremos celebrando juntos 
a Festa de Corpus Christi enfeitan-
do as ruas para o Senhor passar.

FÉ, EMOÇÃO E 
TRISTEZA MARCARAM O 
CORPUS CHRISTI DE 2020

LUIZ CEZAR DE OLIVEIRA
COORDENADOR DE PASTORAIS E MESC
DA PARÓQUIA SENHOR BOM JESUS

Padre Jorge João Aparecido Nahra

Famílias enfeitaram a calçada de suas casas
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A comemoração do Corpus Chris-
ti é realizada todo ano 60 dias após o 
domingo da Páscoa, sempre numa 
quinta-feira, para celebrar e home-
nagear a instituição do Sacramento 
da Eucaristia.

Para os católicos, a instituição da 
Eucaristia, o maior dos Sacramentos, 
se dá na Última Ceia de Jesus, vés-
pera de Sua Paixão, quando toma o 
Pão e o Vinho, consagra e diz “Este é 
o Meu corpo... isto é o Meu sangue... 
Fazei isto em memória de Mim.”

Corpus Christi é uma expres-
são originária do latim que traduzi-
do para o português, significa “Cor-
po de Cristo.” A festa teve início no 
ano 1264, criada pelo papa Urbano 
IV, para atender o desejo do próprio 
Cristo que apareceu em visões para 
a irmã Juliana de Mont Cornillon, pe-
dindo que a Eucaristia fosse celebra-
da com destaque.

Em Matão, o primeiro registro de 
procissão com o Santíssimo Sacra-
mento fora da igreja se deu no dia 
11 de junho de 1925, quando padre 
José Antônio Monteiro Felippe deu 
uma volta em torno da Praça Barão 
do Rio Branco, atual Dr. Leônidas Ca-
lígola Bastia, com a Eucaristia no Os-
tensório, acompanhado pelos fiéis 
que participavam daquela missa.

O segundo registro de procissão 
de Corpus Christi em Matão se deu 
no dia 4 de junho de 1931, quando 
padre João Baptista de Carvalho re-
gistrou que pela primeira vez com 
esplendor se realizou a procissão pe-
las ruas da cidade, com duas bên-
çãos do Santíssimo, uma na metade 
do trajeto e a segunda na porta da 
igreja. Escreveu ainda: “Nas janelas e 
nas calçadas por onde passou a pro-
cissão foram enfeitadas com toalhas, 
imagens de santos e velas acesas.”

Entretanto, os dois registros não 
mencionam nenhum tipo de enfei-
te nas ruas para essas procissões.

Com Padre Alfredo Reith, a par-
tir de 1943, as procissões ganharam 
corpo e continuidade, e no ano de 
1948 se registrou que os moradores 
jogaram folhas de mangueiras nas 
ruas por onde passou a procissão 
com o Santíssimo Sacramento, co-
meçando então a tradição de enfei-
tar as ruas na data desta festa cristã.

Em 1949, chegou o padre João 
Janssen e imprimiu os símbolos da 
Eucaristia à decoração das ruas com 
uso de folhas de mangueira, cedri-
nho e folhas e flores de bico de pa-
pagaio, de maneira organizada e ao 
longo de todo o trajeto.

No final de 1950, aqui chegou o 
padre Nelson Antônio Romão, jo-
vem, cheio de vontade de evange-
lizar e fortalecer o povo matonense 
na fé e incentivou os moradores para 
incrementar os enfeites adicionando 
outros tipos de materiais e cores aos 
tapetes desenhados nas ruas. Surge 
então o pó de serra, serragem, cava-
co de madeira, mandioca raspada, 
polvilho, farinha de trigo, fubá, açú-
car, borra de café, bagaço de cana de 
açúcar, casca de arroz, breu moído, 
areia tingida, tampinhas de garrafas 
pintadas, pétalas de flores e o even-
to religioso passou a atrair turistas de 
várias cidades da região. Para tingir o 
material e deixar nas cores desejadas 
eram usadas anilinas dissolvidas em 
água e álcool.

1948

1958 1962

A HISTÓRIA
Fotos: Acervo Luiz Cezar de Oliveira
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Em 1962, a revista O Cruzeiro es-
teve cobrindo todo o trabalho des-
de os enfeites dos quadros até a 
procissão e divulgou em suas pá-
ginas toda a cobertura do evento 
com foto de capa da edição de se-
tembro e outras fotos nas páginas 
internas. Foi aí que Matão ficou co-
nhecida como Capital Nacional dos 
Enfeites de Ruas em Corpus Christi, 
e que atraiu, nas décadas seguintes, 
milhares de turistas de todos os es-
tados do Brasil, de vários países da 
América e parte da Europa.

No final da década de 70, mui-
tos já usavam também o pó de vi-
dro moído para enfeitar as ruas por 
dar mais brilho aos desenhos. An-
tes, o vidro moído era usado apenas 

em detalhes nos quadros de alguns 
artistas no meio das quadras e nas 
esquinas, e se usava o pó de vidro 
nas cores escuras, marrom e verde. 
A cor branca era pouca utilizada.

O vidro moído foi ganhando es-
paço ao longo dos anos até que em 
meados da década de 80 passou a 
ser usado, agora somente com vi-
dros da cor branca, mais fácil para 
ser tingido na cor e tonalidade de-
sejada. Com a substituição dos va-
silhames de vidro pela embalagem 
pet, a partir do início do Século XXI, 
foi necessário buscar um material 
mais abundante e que mantivesse a 
beleza e o brilho no tapete. A opção 
escolhida foi a dolomita, um mineral 
composto por carbonato de cálcio e 

magnésio extraído de rochas de ori-
gem calcária, de cor branca, de fácil 
manuseio.

Além dos tapetes que cobrem 
atualmente 12 quarteirões em for-
mato de uma cruz, milhares de fiéis 
participam de várias missas ao lon-
go do dia na igreja matriz do Senhor 
Bom Jesus.

O cume da festa se dá com a ce-
lebração da missa campal às 15 ho-
ras, com a presença de uma multi-
dão na praça e ruas ao entorno da 
matriz. Após a missa, todos seguem 
em procissão atrás de Jesus Eucarís-
tico que é carregado pelo celebran-
te sobre os enfeites carinhosamen-
te construídos para essa finalidade.

Desde os primeiros anos até o 
ano 2.000 não havia um trajeto de-
finitivo para os enfeites e procissão, 
embora na maioria dos anos fosse 
escolhido um trecho que saía da 
frente da matriz percorria a Rua José 
Bonifácio até a Av. Tiradentes, parte 
da Rua Rui Barbosa, parte da Av. XV 
de Novembro, Rua Prudente de Mo-
raes, Av. Sete de Setembro, Siqueira 
Campos e retornava na José Bonifá-
cio. Havia ainda uma variável passan-
do pela Av. 28 de Agosto.

A grande inovação se deu no ano 
de 1984 quando o trajeto foi somen-
te a Avenida XV de Novembro, indo 
da igreja do Senhor Bom Jesus até a 

1969

1984
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igreja de Nossa Senhora Aparecida. 
Houve um ano que foram enfeitadas 
as ruas atrás da matriz, começando 
na frente da igreja passando pela Av. 
Sete de Setembro, Rua Sinharinha 
Frota, Av. Tiradentes retornando pela 
Rua Cesário Mota até a igreja.

Em 2001, foi definido o trajeto 
atual em forma de uma cruz, come-
çando na frente da igreja, passando 
pela Av. 28 de Agosto, Av. XV de No-
vembro, Rua Prudente de Moraes, Av. 
Sete de Setembro, Rua Rui Barbosa, 
Av. Siqueira Campos, Rua José Boni-
fácio até o ponto inicial, com a igreja 
matriz sendo a cabeça da cruz.

Do início nos anos 40 até meados 
da década de 80, o trajeto da pro-
cissão era escolhido previamente e 
os quarteirões eram enfeitados pe-
los próprios moradores da própria 
quadra, seus familiares e alguns con-
vidados. Tudo era planejado e tratado 
em absoluto segredo pelos morado-
res, desde a escolha dos desenhos até 
a estocagem do material. No come-
ço, os desenhos eram feitos primeiro 
com giz nas ruas para depois serem 
cobertos com o material.

Anos depois alguns passaram a 
confeccionar moldes de madeira e 
de bambu. Havia uma competição 
sadia entre os moradores para ver 
qual quadra ia fazer o melhor enfeite. 
As escolas envolviam seus alunos na 
coleta de borra de café, tampinhas 
de garrafas e papel brilhante pica-
do, materiais usados nos enfeites de 
ruas numa quadra já designada.

Na véspera do dia da procissão 
todos se reuniam e por volta das 22 
horas começavam o trabalho, com 
todo o cuidado e delicadeza, numa 
noite geralmente gelada. Depois de 
passar a noite toda trabalhando, ao 
amanhecer, se via como resultado 
daquilo um espetáculo de encanta-
dora beleza e deslumbrante capaci-
dade de inventar da população.

A partir da década de 80, o cen-
tro da cidade começou a se tornar 
apenas comercial e muitas famílias 
se mudaram para os novos bairros, 
que foram surgindo, e os poucos, 
os que ficaram já não tinham mais 
como fazer os enfeites sozinhos.

Foi quando surgiram com pro-
tagonismo as comunidades religio-
sas, escolas, e clubes de serviços, 
que em conjunto com a Prefeitu-
ra Municipal, deram continuidade 

à tradição. A Prefeitura se responsa-
bilizou pela confecção dos moldes, 
compra e preparação dos vidros ne-
cessários para cada entidade, enfim, 
pela estrutura da festa, ficando para 
as entidades e comunidades a es-
colha do desenho e da confecção 
dos tapetes, tudo sob a coordena-
ção e orientação do pároco da igre-
ja Senhor Bom Jesus.

Apesar de toda mudança ao lon-
go desses 72 anos, algumas tradi-
ções são mantidas desde o início, 
como é o caso das famílias que en-
feitam a frente de suas casas ou es-
tabelecimentos com quadros de 
santos, imagens do Bom Jesus ou 
outro santo, bíblias abertas, velas 
acesas, vasos de flores, tudo sobre 
toalhas decoradas. 

Também se manteve as duas 
bênçãos solenes do Santíssimo Sa-
cramento durante a procissão, uma 
no meio do trajeto e outra na che-
gada à igreja, encerrando com ela 
a festa religiosa. Além dos fiéis que 
não medem esforços para manter 
a tradição, são de fundamental im-
portância à participação dos pa-
dres da Paróquia Senhor Bom Je-
sus, desde Alfredo Reith passando 
por João Jansen, Nelson Romão, 
Amador Romão, Marcos Pião e o 
atual Padre Jorge Nahra.

2018

2020: Famílias mantém a tradição de enfeitar a frente de suas casas.
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O problema que enfrentamos 
com a poluição dos oceanos está 
além do sofrimento das criaturas 
marinhas. Se continuarmos nesse 
ritmo, teremos mais plástico do que 
peixes no oceano em um prazo de 
aproximadamente 30 anos. O mar 
não está prá peixe, está prá plástico!

O plástico permanece nos 
oceanos por muitos anos, pois 
a maioria não é biodegradável. 
Esse tipo de material se desinte-
gra em partículas cada vez me-
nores chamadas de microplásti-
cos. Estes que facilmente entram 
na cadeia alimentar, prejudicando 
a biodiversidade marinha e a nos-
sa saúde.

Um milhão de garrafas de água 
são compradas por minuto no 
mundo e 500 bilhões de sacolas 
são usadas anualmente. Na última 
década, produzimos mais plástico 
do que em todo o século passa-
do. Em 65 anos, foram produzidos 
8,3 bilhões de toneladas de plásti-
co. Anualmente, são utilizados 17 
milhões de barris de petróleo para 
a fabricação desse material que 
normalmente é descartado logo 
após um breve uso.

São despejados no oceano, 8 mi-
lhões de toneladas de lixo plástico por 
ano. Prova disto é a existência da Gran-
de Ilha de Plástico do Pacífico, que é 
um aglomerado de lixo localizado no 
Pacífico Norte. A ilha é do tamanho 

dos Estados Unidos. Não se engane 
que só deve se preocupar com o oce-
ano quem mora no litoral. Se este não 
funcionar corretamente, todo o ecos-
sistema pode entrar em colapso.

Cerca de 90% das aves marinhas 
já ingeriram plástico, inclusive espé-
cies ameaçadas de extinção. Animais 
como tartarugas, peixes, baleias e 
golfinhos, confundem plástico com 
alimento. Os microplásticos se acu-
mulam no sistema digestivo, po-
dendo causar perfurações nos ór-
gãos ou prejudicar a locomoção, o 
crescimento e a reprodução. Redes, 
sacolas e outros tipos de materiais 
causam mutilações. Até mesmo os 
corais e recifes acabam contamina-
dos e começam a morrer.

Os seres humanos também já 
sofrem as consequências dos des-
cartes irregulares no oceano. Foram 
encontrados microplásticos nos 
peixes que consumimos, na água 
que bebemos e na água que usa-
mos para irrigar as plantações.

Não menos importante, a polui-
ção marítima prejudica as praias. A 
água se torna imprópria para banho, 
impactando negativamente os turis-
tas e os habitantes locais. Diante des-
se cenário, a atividade econômica 
também fica seriamente ameaçada.

Eu acredito que as mudanças de-
vam ser feitas de uma forma não pre-
judicial à nossa rotina e ao nosso bol-
so. Por isso, é importante ter iniciativas 

simples como utilizar sacolas retorná-
veis, separar o lixo para reciclagem, 
adotar canecas e garrafas reutili-
záveis, reaproveitar ou dispensar a 
compra de embalagens não neces-
sárias, dar preferência a produtos 
que utilizem matéria prima biode-
gradável e conscientizar o máximo 
de pessoas possível.

O segundo passo, após algumas 
mudanças de hábito, é se posicio-
nar como um consumidor ecolo-
gicamente consciente. Juntos, po-
demos exigir que as marcas e as 
empresas sejam responsabilizadas 
pela cadeia completa de consumo. 
Após uma produção voltada para a 
redução dos impactos negativos no 
meio ambiente, é necessária uma 
distribuição inteligente e, princi-
palmente, um planejamento para o 
descarte correto.

A natureza, assim como nós, 
tem a mágica capacidade de se re-
cuperar e se reinventar. Mas, com 
o passar dos anos, estamos explo-
rando e retirando recursos naturais 
mais rapidamente do que o plane-
ta consegue reconstruir. Todos os 
sonhos, carreiras e famílias são im-
possíveis sem a Terra. Em tempos 
de pandemia, vale refletir qual é o 
normal para qual queremos retor-
nar. A escassez de recursos naturais 
bate à nossa porta e a nossa sobre-
vivência depende da preservação 
do meio ambiente.

O MAR NÃO
ESTÁ PRÁ PEIXE SABRINA OKADA

ESCRITORA E ATIVISTA AMBIENTAL
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A busca pela harmonia facial é 
frequentemente relatada por aque-
les que procuram o tratamento or-
tocirúrgico. Demanda plausível se 
considerarmos que o rosto huma-
no é palco da nossa identidade, e 
também a parte que mais mostra-
mos aos outros durante toda a vida. 
Neste cenário, frequentemente são 
observadas situações onde defor-
midades dentofaciais provocam so-
frimento e prejuízos emocionais, 
que podem afetar significativamen-
te a qualidade de vida do paciente.

A fim de lidar com o problema 
dentofacial, ele pode recorrer a es-
tratégias de ocultamento, como co-
brir a boca com a mão enquanto 
fala; ou mesmo evitar o sorriso; mo-
vimentar os lábios de forma artificial; 
e esquivar-se de fotografias. Em ca-
sos extremos, o paciente pode ma-
nifestar comportamentos de fobia 
social, traduzidos em insegurança 

intensa, ansiedade e medo, refle-
tindo prejuízos no relacionamento 
interpessoal.

As deformidades dentofaciais 
são alterações ósseas e oclusais, que 
culminam em desarmonia facial e 
prejuízos funcionais. Neste contex-
to, o crescimento irregular dos os-
sos da face resulta em alteração no 
encaixe dos dentes – o que chama-
mos de má oclusão – e tem dentre 
as principais causas fatores genéti-
cos, síndromes e traumas faciais.

Pessoas com anomalias dentofa-
ciais apresentam normalmente as-
simetrias, desproporções faciais, al-
terações oclusais, problemas com a 
fala, deglutição, respiração, dificul-
dade mastigatória, disfunção da ar-
ticulação temporomandibular; bem 
como apneia obstrutiva do sono, 
que corresponde a um importante 
distúrbio do sono, além de signifi-
cativas repercussões emocionais 

associadas a autoimagem, dada a 
condição estética facial.

A boa notícia é que essas altera-
ções de crescimento dos maxilares 
podem ser corrigidas pela cirurgia 
ortognática. Essa técnica cirúrgica 
trata-se de um procedimento esté-
tico-funcional, realizado pelo cirur-
gião bucomaxilofacial, com a finali-
dade de restaurar a harmonia facial 
e a adequada oclusão dentária.

Originalmente, a palavra or-
tognática vem do grego “orthos”, 
que significa reto e “gnathos”, que 
corresponde a maxilares. Assim, o 
objetivo primário desse procedi-
mento é o reposicionamento dos 
ossos maxilares, em relação às de-
mais estruturas crânio-maxilo-fa-
ciais, visando uma melhora estéti-
ca e funcional.

A indicação da cirurgia dá-se 
após um diagnóstico cuidadoso da 
condição do paciente, realizado pelo 

Cirurgia Ortognática no tratamento
de deformidade dentofacial

SAÚDE RAFAEL AUGUSTO
FERREIRA 
CIRURGIÃO BUCOMAXILOFACIAL 
CRO-SP-95789
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cirurgião bucomaxilofacial ou pelo ortodontista, que cursa com um 
exame clínico detalhado da face, adicionado a exames de imagem 
(radiografia e tomografia) e modelos das arcadas dentárias.

Vale salientar que anomalias dentofaciais são comumente-
mente tratadas de formas distintas nas diferentes fases do desen-
volvimento, ou seja, na infância o problema pode ser corrigido 
por meio do uso de aparelhos ortodônticos, que interferem no 
crescimento ósseo. Diferentemente, no adulto, onde o processo 
de crescimento dos ossos da face já está concluído, o tratamento 
ortodôntico isolado não demonstra eficácia na correção da de-
formidade dentofacial.

Uma vez indicada a cirurgia, o cirurgião bucomaxilo e o orto-
dontista, em parceria, traçam um plano de tratamento, cujo alvo 
é obter o melhor resultado estético e funcional, no menor inter-
valo de tempo possível. Deste modo, o tratamento pode ser di-
vidido em três etapas, ou seja, inicialmente o paciente é subme-
tido a um tratamento ortodôntico, em que o ortodontista realiza 
movimentação dentária, preparando as arcadas para que o cirur-
gião corrija a oclusão no momento da cirurgia, com a movimen-
tação dos maxilares.

No segundo momento, tendo concluído o preparo ortodô-
ntico, o cirurgião realiza o planejamento cirúrgico virtual, com 
o auxílio de um software, o que viabiliza a determinação exa-
ta dos movimentos a serem executados em campo cirúrgico. 
O uso dessa tecnologia permite uma simulação dos resultados 
pós-operatórios, tornando o procedimento ainda mais preciso 
e previsível. Finalmente, na terceira e última etapa, realiza-se a 
finalização ortodôntica.

Portanto, o resultado final é notável e trará melhorias perceptí-
veis a oclusão dentária, estética, sono, função respiratória, proble-
mas articulares e qualidade de vida.
Dr. Rafael Augusto Ferreira
Graduado em Odontologia pela Faculdade de Odontologia de Ribeirão 
Preto/USP Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial 
pela Associação Hospitalar de Bauru
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Tête-à-Tête

NOME:

Daniel Vitor Mariani Jardim 

DATA DE NASCIMENTO:

03/10/1990 

CIDADE NATAL:

Matão 

PROFISSÃO:

Advogado

FAMÍLIA:

Meu porto seguro

FILME PREFERIDO:

Chicago Fire (seriado)

CANTOR:

Trio Parada Dura

UMA MÚSICA:

Vivendo aqui no mato

UM LIVRO:

Hoje só os da profissão

UM LUGAR:

Maragogi

PERFUME:

Coffe (Boticário)

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

Sinceridade, falta de caráter

PRATO PREFERIDO: 

Massas

HOBBY: 

Video games

DEFEITO: 

Ansioso

QUALIDADE: 

Honestidade

MULHER MAIS BONITA: 

Minha esposa

UMA LEMBRANÇA: 

Meu casamento

UM OBJETIVO: 

Crescer profissionalmente a cada dia

SUA MAIOR CONQUISTA: 

Meu escritório

MEDO: 

Morte

ÍDOLO: 

Meu pai

EDUCAÇÃO:

O básico da vida

POLÍTICA:

Essencial num país

QUARENTENA:

Seguindo, mas me 
deixando louco rsrsrs

PERDOAR PARA VOCÊ É FÁCIL? 

Depende da situação

RESUMA EM POUCAS 
PALAVRAS QUEM É DANIEL 
VITOR MARIANI JARDIM:

Sempre pronto para 
qualquer desafio
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Tudo pronto! É hora de zarpar! 
O ano de 2020 iniciou-se como 
um navio realizando suas últimas 
manobras antes de deslanchar na 
imensidão. A frente, uma leve me-
lhora na economia fazendo o papel 
de rebocador, estimulando e colo-
cando o navio na direção certa.

E assim navegou na calmaria basi-
camente os seus primeiros dois me-
ses, embora um sinal de alerta vin-
do da China, recomendava cuidados. 
Mesmo assim, permaneceu firme em 
sua rota até o início do terceiro mês, 
quando adentrou ao tão temido “Mar 
de Iroise” – tempo fechado e uma 
enorme tempestade para enfrentar 
– que fez até os mais experientes da 
tripulação ficarem sem saber quais 
ações deveriam ser tomadas.

Essa metáfora ilustra bem como 
vem sendo o ano de 2020, um ano 
que prometia, do ponto de vista 
econômico, uma leve melhora no 
seu desenvolvimento, e que por con-
ta do surgimento de uma doença até 
então fora dos catálogos científicos, 
a pandemia de Covid-19, acabou fa-
zendo com que todos os setores fos-
sem afetados de alguma maneira, 
alguns mais outros menos.

Nós, brasileiros, que estávamos 
acostumados a nos acharmos imu-
nes aos problemas que ocorriam 
“do outro lado do mundo”, tendo 
em vista que em outras circunstân-
cias, quando surgiram problemas 
semelhantes a esse, não nos víamos 

tão afetados, nos esquecemos des-
sa vez, que há pelo menos uma dé-
cada, o fenômeno da globalização 
estava se tornando maior, e assim 
como tudo em nossas vidas, esse 
fenômeno também possui duas fa-
ces. Se de um lado promoveu a pos-
sibilidade de termos acesso a novos 
produtos, relações sociais, inova-
ções e culturas, nos sujeitou a situa-
ções como essa, que nos pegou to-
talmente desprevenidos, por mais 
que existam afirmações de que 
tudo isso estava previsto.

As grandes empresas e corpo-
rações que atuam no mundo todo, 
foram as primeiras a sentirem que a 
situação iria afetar não só financeira-
mente seus negócios, mas também 
na forma de atuação no mercado, po-
rém, essas grandes empresas, terão a 
possibilidade de se reorganizarem 
e se reerguerem com maior diligên-
cia por possuírem um enorme capi-
tal que as permitirão seguir em frente.

Mas, e o pequeno e o médio em-
presário? Como ficam nessa histó-
ria? A situação talvez seja a mesma, 
mas em proporções diferentes, é ób-
vio. Antes é preciso calma e um olhar 
técnico, entender que o empresário 
deve estar sempre disposto a apren-
der, e que por mais que a situação 
seja extrema deve usá-la para apren-
dizado, traçar um plano de ação, 
onde, sem dúvidas, assim como nas 
grandes empresas, o item que se fará 
o primeiro da lista é inovação:

De que forma o seu ramo de 
atividade pode atuar nas circuns-
tâncias que nos encontramos? 
Delivery, take-away, vendas on-
line, utilização das redes sociais 
como vitrine? É hora também de 
uma análise profunda da gestão 
do seu negócio, e perguntar a si 
mesmo: “Será que preparei finan-
ceiramente minha empresa para 
uma situação como essa, ou ape-
nas a enxerguei como uma mina 
de ouro em que só se extraiu re-
cursos, mas nunca ousei aplicá-los 
ou fazer um fundo de emergência 
o famoso ‘pé de meia’?”

Além disso, não podemos dei-
xar a questão humana de lado, é 
necessário pensar na situação da-
queles que são as peças mais im-
portantes e que fazem o negócio 
funcionar, os colaboradores, e não 
é hora de desampará-los e fazer 
vistas grossas deixando-os à mer-
cê somente dos subsídios gover-
namentais. Uma boa política in-
terna formada por uma gestão de 
recursos humanos eficiente fará 
toda a diferença na preservação 
dos empregos nesse momento. 
Enfim, temos um problema novo, 
mas diferentemente de todos os 
problemas novos que surgem que 
afetam diretamente a economia, 
esse não causa danos somente 
aos “CNPJ”, ele causa danos ainda 
maiores, pois afeta primeiramente 
a nossa saúde.

MURILO ARRUDA DE SOUZA
CONTADOR CRC1 SP-294552/O-4

É PRECISO CALMA E
UM OLHAR TÉCNICO!
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Juros baixos, linha de crédito es-
pecial e garantia emergencial para 
reduzir risco de pequenas e médias 
empresas na concessão de crédito 
são opções para facilitar acesso a no-
vos empréstimos por parte de em-
preendedores individuais, micro, pe-
queno e médio. Confira!

O Banco do Povo dispõe de R$ 
25 milhões de reais em linhas de 
microcrédito para empreendedo-
res de pequenos negócios para 
auxiliar as empresas paulistas no 
enfrentamento dos impactos fi-
nanceiros do novo coronavírus. 
As oportunidades de empréstimo 
com juros baixos, e linha de crédito 

especial e/ou emergencial visam 
auxiliar as empresas no enfrenta-
mento dos impactos financeiros 
causados pela Covid-19.

As linhas disponibilizadas pelo 
Governo do Estado visam trazer 
alternativas para o empreendedor 
nesse momento de pandemia. 

Empreendedores informais, mi-
croempreendedores Individuais (MEI) 
e empresas têm linhas de créditos de 
R$ 200 até R$ 20 mil e o limite de con-
cessão de crédito será de R$ 3 mil re-
ais sem avalista. 

As taxas variam entre 0,35% a 1%. 
Vale lembrar que os empreendedo-
res só poderão buscar crédito nos 

municípios onde estão instalados 
os seus empreendimentos, median-
te comprovação de endereço; e que 
o primeiro pagamento pode ser rea-
lizado com carência de até 90 dias e 
prazo de até 36 meses para quitação.

Podem realizar os emprésti-
mos pessoas jurídicas de micros e 
pequenos negócios formais (MEI, 
ME, LTDA, EIRELI) e também mi-
croempreendedores urbanos e 
rurais, inclusive do setor infor-
mal, mediante análise de crédito e 
comprovação de endereço. 

Em Matão, os interessados 
podem contatar o banco pelo 
WhatsApp 16 99754-5522.

UM ALENTO PARA
OS PEQUENOS
Banco do Povo e BNDS criam auxílios para minimizar 
impactos financeiros de empresas e empreendedores

BETINA C. PIVA
JORNALISTA
MTB 30196/SP
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O ministério da Economia e o 
Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BNDES) ofe-
recerão garantia emergencial para 
reduzir risco de pequenas e médias 
empresas na concessão de crédito. 

A Medida Provisória (MP) 975 
cria o Programa Emergencial de 
Acesso ao Crédito, com o objetivo 
de facilitar, durante o período de 
calamidade, o acesso de pequenas 
e médias empresas (PMEs) a novos 
empréstimos.

Segundo o ministério da Econo-
mia, o modelo de estímulo ao cré-
dito por meio da concessão de ga-
rantias foi usado por muitos países 
como medida para mitigar os efei-
tos da Covid-19 no setor produtivo.

Com a publicação da MP, o minis-
tério da Economia fica autorizado de 
imediato a aportar R$ 5 bilhões no 
Programa Emergencial de Acesso ao 
Crédito. Novos aportes do Tesouro 
poderão ser realizados até o final do 
ano de 2020, no valor total de até R$ 
20 bilhões, conforme a performance 
do programa e necessidade de con-
cessão de garantias.

O Programa Emergencial de 
Acesso ao Crédito vai oferecer ga-
rantias para os empréstimos rea-
lizados até dezembro de 2020 às 
empresas com faturamento anual 

entre R$ 360 mil e R$ 300 milhões 
(apurado em 2019).

Ainda segundo o ministério, a 
utilização dos recursos será livre, 
portanto, as empresas beneficia-
das poderão reforçar o seu capital 
de giro. O programa deverá estar 
regulamentado e operacional ao 
final do mês de junho.

O programa será operado pelo 
BNDES, nos moldes do Fundo 

Garantidor para Investimentos (FGI). 
O BNDES ficará responsável pela 
administração dos recursos e ou-
torga das garantias aos agentes fi-
nanceiros que emprestarem re-
cursos no âmbito do Programa 
Emergencial do Acesso ao Crédito. 

A prestação de garantia será 
de até 80% do valor de cada ope-
ração da empresa com o agente 
financeiro.

Garantia em empréstimo
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CANTINHO DO 
ESTUDANTE

Eis que o tempo e o espaço se 
unem. Eis que a linha da evolução 
se torna um ciclo infinito. Eis que 
não há progresso, tampouco or-
dem. Há, entretanto, indivíduos 
exaustos que estacionam na mar-
gem da pista, após suas visões se-
rem perturbadas pelas curvas que 
os circundam. O desespero toma 
controle sob os corpos desses fo-
rasteiros nessa circunferência inós-
pita. Percebem que, embora cor-
ram desvairadamente em busca 
do caminho retilíneo que antes 
havia ali, sempre retornam a mes-
ma posição. Cabisbaixos, desistem; 
sentam-se à sarjeta e permanecem 
estáticos, com o sentimento de 
que algo lhes foi brutalmente tira-
do. Foram-lhes arrancadas a pers-
pectiva e a oportunidade.

O aniversário de três meses da 
quarentena no Brasil já foi. Duran-
te esse período pandêmico, uni-
versidades, escolas públicas ou 
privadas, atividades comerciais e 
quaisquer trabalhos não essen-
ciais foram suspensos de acordo 
com os decretos que visam a se-
gurança da saúde pública. Apesar 
da estagnação do processo evolu-
tivo social, é nítido que a tecnolo-
gia oferece suas incontáveis ferra-
mentas que dispensam o contato 
físico. Enquanto aulas são ministra-
das em videoconferências, comer-
ciantes se adaptam ao modelo de 
vendas online e os proprietários 
de grandes empresas lutam con-
tra a falência ao manterem seus 

proletários em casa parados, sem 
exercerem a lucrativa e dignifican-
te labuta cotidiana. Muitos destes 
perdem seus empregos, sendo ar-
rastados ao limbo do círculo, de-
masiado distantes dos privilégios 
emitidos pelos administradores.

Aqueles que se posicionam 
ao centro da circunferência, con-
trolando-a, estão irrequietos. As 
consequências de suas ações es-
tão comprometendo o funciona-
mento das curvas. As vidas que 
ocupam as suas extremidades, ao 
invés de correrem, agora questio-
nam-se, através de suas vozes e de 
seus direitos. Levantes levam o sis-
tema ao colapso; destrincham os 
círculos em retas. 

Assim, os comandantes, apa-
vorados, concedem flexibilizações 
contraditórias. Permitem a reaber-
tura de locais públicos em troca 
de máscaras, filas espaçadas e um 
comportamento social moderado. 
Entrementes, um pronunciamen-
to do ministro da Educação fun-
cionou como um estopim perfeito. 
Anunciou que o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) não se-
ria adiado. Reafirmou, portanto, a 
desigualdade, ao ignorar o fato de 
que milhares de estudantes não 
têm acesso à internet ou às condi-
ções necessárias para a realização 
da prova. Não obstante, o escár-
nio da ministra da cultura perante 
as atrocidades perpetradas pela di-
tadura militar dá continuidade ao 
show de descaso e ignorância.

Os eixos centrais da roda trin-
caram. Os gritos dos marginaliza-
dos adiaram o Enem em 30 a 60 
dias. Despertados, adquirem uma 
postura insolente, quase avistan-
do o retorno da evolução. Quando 
o fechamento da circunferência re-
duziu seus destinos a um ciclo re-
petitivo de eventos; a uma roda 
resistente liderada pelos grandes 
ao centro que submetem os pe-
quenos da margem a uma centri-
fugação manipulada, desanima-
ram. Eis que o tempo e o espaço se 
tornaram indistinguíveis. Na roda, 
os atos inconstitucionais de 1960 
se confundem com a política de 
2020. Há elementos em comum, 
essências atemporais. 

É nessa intercessão que se en-
contrava a agonia dos que tiveram 
sua travessia circundada; que tive-
ram sua ânsia pelo progresso in-
terditada por um falso princípio 
de meritocracia. Mas, seu horizon-
te ganha uma nova configuração à 
medida que enfrentam seus con-
troladores e germinam uma mu-
dança fundamental: a esperança. 
Eis que a perspectiva reacende e 
o ciclo, enfim, se estilhaça em in-
contáveis fragmentos de novas 
possibilidades.

O CÍRCULO
Guilherme Galera Borges
Estudante de Engenharia Civil - Unicamp
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Considerando que é grande o nú-
mero de estudantes com dificuldade 
de expressarem-se através da escri-
ta, estamos aqui com  o “Cantinho do 

Estudante”, publicando textos envia-
dos à redação por jovens estudantes, 
com o objetivo de incentivar o gosto 
pela escrita. Interessados em publicar 

seus textos devem entrar em contato 
com maxxi@grupocentropaulista.com.
br para obterem informações.

Afinal, o que é democracia? 
Democracia, numa definição sim-
ples e básica, é o governo da 
maioria; ou seja, é uma forma po-
lítica de manutenção do poder 
que funciona através da “vontade” 
de maior adesão. Portanto, aqui-
lo que é mais desejado e apoiado 
acaba por triunfar sobre um ou-
tro, que por muito ou por pouco 
(pouquíssimo) não se sobressaiu.

Por exemplo, em eleições se 
tem a ideia do “50%+1”, em que se 
evidencia o poder que “um” voto 
tem em potencial de decisão. 
Logo, o voto é, sim, importante 
como representação democrática 
individual. Mas, se é a maioria que 
vence, como fica a minoria? Acei-
ta e nada faz em oposição? Espe-
ra por próximas eleições e se man-
tém na inércia?

A minoria, numa concepção 
política, nunca deve se conformar 
e abandonar seus ideais e dese-
jos de melhores condições sociais 
de acordo com sua interpreta-
ção ideológica. Mas, então, a mi-
noria deve ser fanática e firme em 
suas verdades? Claramente, não! 
Deve-se buscar a justa medida, o 
equilíbrio, é preciso que haja uma 
harmonia entre aquilo que está 
acontecendo (a realidade) e aqui-
lo que, de acordo com a própria 
intepretação, entenda como algo 
potencialmente benéfico (ideal) 

se incrementado a essa realidade 
vigente. Para tanto, estando fora 
do poder, sendo a minoria, a ra-
cionalidade se faz muito necessá-
ria e somente através dela é que 
se pode conceber reivindicações 
plausíveis e não absurdas, não 
utópicas.

O papel da minoria, na demo-
cracia, é olhar o governo da maio-
ria e interpretar suas ações e então 
pensar, questionar e reivindicar: 
“estamos vendo isso e aquilo, mas 
e se fizéssemos de tal maneira e 
dessa outra forma?” Indagando 
com embasamento argumentati-
vo, lógico e racional.

O papel da minoria, portan-
to, não é ser uma oposição alea-
tória e desconjunta, desorgani-
zada. Não é apenas gritar e fazer 
manifestações. Somente através 
da consciência política, conjunta 
e organizada, é que se pode fazer 
com que a voz da minoria seja ou-
vida pela maioria.

E, em uma democracia, mui-
tos podem estar errados e poucos 
certos, e vice-versa. Tudo é possí-
vel e somente através do debate 
consciente é que se pode trans-
formar e melhorar a realidade. A 
democracia, por essência, deve-
ria ser um grande processo dialé-
tico intenso, ou seja, um forte sis-
tema de proposições, oposições e 
conclusões.

Afirmações + negações = dúvi-
das = debates = democracia. Isso 
é a democracia (ou aquilo que de-
veria ser). O indivíduo detém um 
grande potencial na transforma-
ção política e social, mas de nada 
vale essa potencialidade se ele 
não se conscientiza, não busca o 
conhecimento e não se preocupa 
com a interpretação e reivindica-
ções presentes para se construir 
um futuro melhor e mais próspero 
para todos. A democracia é uma 
grande ferramenta, mas se usa-
mos a ferramenta certa de forma 
errada, a ferramenta certa acaba 
funcionando de forma errada.

Consciência política! Instrução! 
Orientação! Estudos! O Homem é 
aquilo que aprende e vive daquilo 
que aprende, portanto, que pos-
samos bem aprender para bem 
viver! Quase tudo é alienável, até 
mesmo a liberdade, mas o conhe-
cimento não o é, ele é inalienável. 
Não se conforme, não se resigne! 
Indigne-se, viva indignado e faça 
de suas ações um meio capaz de 
transformar a vida das pessoas 
que estão ao seu redor e que são 
importantes em sua vida. Politize-
-se e democratize a ação e o res-
peito democrático.

O QUE É
DEMOCRACIA
João Pedro S. Dantas
Estudante de Filosofia e Fisioterapia
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Maxxi Social

Isabela Bottura e Mariele Bottura Silva

Josiane Calabretti, Selma Nogueira e Cláudia de Souza

Suelen Martins e Mateus Silva

Daniel, Aroldo, Meire, Osmar e Juliana,  do Despachante Bandeirantes
que completa 49 anos de ótimos serviços neste mês



Lorenzo Milani comemorando aniversário com os pais Fabiano Milani e Débora Milani
Leonardo Sanches Moreira comemorando 3 anos com os pais
Rebeca Sanches e Caio Moreira.

Paula Marischen comemorando aniversário com Gustavo Marischen



SOPA DE ERVILHA NO PÃO ITALIANO SOPA DE GRÃO-DE-BICO COM CALABRESA

Culinária

INGREDIENTES
• 2 pães italianos 

redondos;
• 2 xícaras (chá) de 

ervilha seca;
• 7 xícaras (chá) de água;
• 2 folhas de louro;
• 1 cubo de caldo 

de legumes;

• 3 colheres (sopa) 
de azeite;

• 1 gomo de linguiça 
calabresa em cubos;

• 1 cebola picada;
• 1 dente de alho picado;
• Sal, cheiro-verde 

picado e noz-moscada 
ralada a gosto

INGREDIENTES
• 6 colheres (sopa) de óleo;
• 1 cebola picada;
• 2 dentes de alho 

amassados;
• 1 cenoura em cubos;
• 2 talos de salsão picados;
• 2 tomates sem 

sementes picados;
• 1 folha de louro;
• 1 colher (chá) de 

páprica picante;

• 1 colher (chá) de 
cominho em pó;

• 3 xícaras (chá) de grão-
de-bico cozido;

• 5 xícaras (chá) de água;
• Sal e pimenta-do-

reino a gosto;
• 250g de linguiça 

calabresa fininha 
em rodelas;

• Ramos de salsa 
para decorar.

MODO DE PREPARO
Corte uma tampa dos pães italianos e retire o miolo com 
uma colher. Reserve. Em uma tigela, coloque a ervilha, cubra 
com água e deixe de molho por 4 horas. Escorra e despeje 
em uma panela de pressão. Junte a água, o louro, o caldo 
de legumes e cozinhe por 25 minutos, em fogo baixo, após 
iniciada a pressão. Desligue, deixe a pressão sair naturalmente 
e abra a panela. Deixe esfriar e bata metade da ervilha no 
liquidificador até formar um creme. Reserve. Aqueça uma 
panela com o azeite, em fogo médio, e frite a calabresa até 
dourar. Retire um pouco para decorar. Adicione a cebola, o 
alho e frite por mais 3 minutos. Junte a ervilha batida, a ervilha 
sem bater, sal, noz-moscada e cozinhe até levantar fervura. 
Despeje nos pães italianos, decore com a calabresa reservada, 
polvilhe com cheiro-verde e sirva.

MODO DE PREPARO
Em uma panela, em fogo médio, aqueça 4 colheres (sopa) 
do óleo e frite a cebola e o alho por 2 minutos. Junte a 
cenoura, o salsão e refogue por 2 minutos. Junte o tomate, 
o louro, a páprica, o cominho e refogue por 4 minutos. 
Junte 2 xícaras (chá) do grão-de-bico, a água e cozinhe 
por 15 minutos, após levantar fervura. Tempere com sal, 
pimenta e bata com cuidado no liquidificador. Volte para a 
panela e aqueça até ferver. Reserve em sopeiras. Em uma 
frigideira, em fogo médio, aqueça o óleo restante e frite 
a linguiça e o grão-de-bico restante até dourar. Cubra a 
sopa, decore com salsa e sirva.

MEDALHÃO COM MOLHO MADEIRA

INGREDIENTES
• 6 medalhões de 

filé mignon;
• Sal e pimenta-do-reino;
• 6 fatias finas de bacon;
• 4 colheres (sopa) 

de manteiga;

• 1 cebola ralada;
• 1 colher (sopa) de 

farinha de trigo;
• 1 e ½ xícara (chá) de 

vinho tinto seco;
• 1 xícara (chá) de 

champignon laminado.

MODO DE PREPARO
Tempere o filé mignon com sal e pimenta. Envolva cada 
pedaço de carne em uma fatia de bacon e prenda com palitos. 
Em uma frigideira grande, em fogo alto, derreta metade da 
manteiga e doure os medalhões, aos poucos, por 4 minutos 
de cada lado. Transfira para um refratário e mantenha-os 
aquecidos.
Na mesma frigideira em que fritou a carne, derreta a manteiga 
restante e raspe com uma colher para soltar a crosta que se 
formou. Junte a cebola e refogue por 3 minutos. Polvilhe 
com a farinha e frite por 2 minutos. Junte o vinho e mexa até 
engrossar. Adicione o champignon, tempere com sal, pimenta 
e regue os filés.
Sirva em seguida, acompanhado de arroz branco com 
salsinha e salada de alface e tomates-cerejas
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