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Nossa Capa
Vitta - A Construtora do seu 
primeiro apê em Matão

Matão sempre foi destaque na sua qualidade de vida, po-
rém, nestes últimos meses, viu a sua tranquilidade ser toma-
da de “assalto” em virtude de inúmeros roubos e furtos que 
aconteceram na cidade, o que uniu diversas autoridades em 
busca de soluções para que essa situação possa ser contor-
nada e a paz volte a reinar para os comerciantes, principais ví-
timas, e moradores do Município.

Como sempre fazemos, e nunca é demais lembrar, mui-
tos são os políticos que por aqui passam em anos de elei-
ções e recebem considerável número de votos.

Como sabemos também, a Segurança Pública é de res-
ponsabilidade exclusiva do Governo Estadual, e a Polícia Ci-
vil e Militar de Matão necessitam de melhorias importantes 
em suas estruturas, de mais policiais e mais viaturas. É pre-
ciso lembrar em quem votamos e cobrar ações em favor da 
população matonense.

Alguns já se posicionaram e cobraram do Governo do 
Estado providências, mas muitos não estão nem aí. Para os 
que não estão nem aí, a hora de dar a resposta é nas urnas, 
quando das eleições.

E para falar sobre o que esperamos para o nosso Município, 
nesta edição entrevistamos o prefeito Cido Ferrari, que assu-
miu definitivamente o cargo em 6 de junho, após o falecimen-
to do seu companheiro Adauto Scardoelli, no dia 4 de junho 
de 2021, e também a Vereadora Ana Mondini, primeira mulher 
a assumir a Câmara Municipal de Matão, que falam de seus 
planos e projetos a frente do Executivo e do Legislativo.

Mantendo a tradição de abordar vários temas de inte-
resse do amigo leitor, trazemos também um rápido panora-
ma relativo aos atendimentos do “Gripário” que, em meio ao 
aumento da procura pelo Pronto Socorro do Hospital Car-
los Fernando Malzoni, agilizou os atendimentos e diminuiu 
as aglomerações no PS.

Sergio Alves de Oliveira faz uma análise sobre a rela-
ção risco/idade nas aplicações financeiras e Murillo Trevi-
sanello Pinotti escreve sobre a importância dos jovens e 
sua participação política.

Em nossa capa, o destaque fica para a Vitta Residen-
cial que chegou com tudo em Matão e já lançou o seu 
segundo empreendimento.

Ah, tem muito mais. Direito, educação, psicologia, entre-
tenimento e social, são alguns dos outros assuntos que o 
leitor encontrará em nossas páginas.

Obrigado pelo prestígio e pelo carinho que dedicam à 
Revista, procurando-a nos pontos de distribuição tão logo 
anunciada a sua chegada.

EDITORIAL
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Entrevista

Ser prefeito é ser a autoridade 
máxima na estrutura administrativa 
do Poder Executivo de um municí-
pio, com o dever de cumprir atribui-
ções previstas na Constituição Fe-
deral de 1988, definindo onde serão 
aplicados os recursos provenientes 
de impostos e demais verbas repas-
sadas pelo estado e pela União.

Para cumprir com essas atribui-
ções, ser prefeito requer habilida-
de política para lidar com as diver-
gências, com as críticas e com os 
imprevistos que surgem ao longo 
do mandato.

Aparecido Ferrari, o atual prefei-
to de Matão, foi vereador por dois 
mandatos consecutivos (2000 a 
2008) pelo Partido dos Trabalhado-
res (PT). Na administração pública 
exerceu funções na Prefeitura de 
Matão, no Gabinete do Prefeito, en-
tre 2009 e 2016, e na gestão atual foi 
eleito como vice-prefeito de Adau-
to Scardoelli que venceu as eleições 
com mais de 44% dos votos válidos.

Em 2021 em decorrência da in-
ternação hospitalar do prefeito 
Adauto, exerceu interinamente o 
cargo de prefeito de Matão por 30 

dias, sendo empossado definitiva-
mente no dia 6 de junho, em sessão 
extraordinária da Câmara Municipal, 
após o falecimento de seu grande 
amigo e incentivador, Adauto Scar-
doelli, no dia 4 de junho.

Nesta entrevista concedida a 
Revista Maxxi, Cido Ferrari, como é 
mais conhecido, fala sobre alguns 
assuntos que impactaram a sua ad-
ministração nestes primeiros meses 
de mandato, sobre aquilo que pre-
tende realizar e quais as propostas 
para a educação, saúde e seguran-
ça. Vale a pena conferir.

CIDO FERRARI:
DESAFIOS, PLANOS 

E PROJETOS
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MAXXI: Em um inesperado início de manda-
to quais foram os maiores desafios enfrentados? 
Qual a maior dificuldade?

CIDO FERRARI: Foi um desafio pessoal muito gran-
de. Primeiramente a tristeza pela morte de um ami-
go tão querido e tão importante. Eu tinha uma relação 
muito antiga com o companheiro Adauto, uma amiza-
de forjada na luta sindical, na Prefeitura e em todas as 
batalhas que vivemos juntos. 

Além disso, o Adauto era um líder político incompa-
rável e incontestável. Tinha uma capacidade de traba-
lho e uma leitura política como poucos. Não era à toa 
que estava iniciando seu quarto mandato como pre-
feito, com uma vitória expressiva. Ele está consagrado 
como a maior liderança política da história de Matão.  

Substituir o Adauto na Prefeitura foi, é e será um de-
safio diário. Felizmente temos uma equipe muito expe-
riente, comprometida e competente. Nos reunimos e 
dissemos “agora é com a gente”. 

Todo dia, acordo sabendo que temos um longo ca-
minho pela frente e o que me dá confiança é saber que 
temos um caminho traçado e muita disposição e cora-
gem de enfrentá-lo. 

MAXXI: Como o Sr. avalia a situação adminis-
trativa do município de Matão analisando um ce-
nário bem desestabilizador em nível mundial em 
virtude da pandemia?

CIDO FERRARI: A pandemia representa um desafio 
muito grande. Sempre estivemos do lado da ciência e 
da vida. Tomamos as decisões seguindo as orientações 
da ciência e lutando para preservar vidas. 

Em abril, ainda sob o comando do Adauto, consta-
tamos que a situação financeira de Matão não estava 
boa e tomamos todas as medidas possíveis para sanear 
as contas: renegociamos dívidas, reestabelecemos nos-
so crédito e nossa credibilidade frente aos prestadores 
de serviços. 

E começamos nossa busca por novos investimentos. 
Temos uma demanda crescente por serviços públicos e 
entendemos que é realmente necessário atender a to-
das elas. E com uma política correta de controle gas-
tos e gestão estamos conseguindo realizar os projetos 
e isso nos permite vislumbrar um futuro muito positivo 
para a Prefeitura e ao povo de Matão.

MAXXI: Que estratégias serão adotadas caso a 
pandemia insista em permanecer sem que a po-
pulação seja prejudicada com as decisões?

CIDO FERRARI: Vamos continuar seguindo o Plano 
São Paulo e as orientações daqueles que estão, como 
nós, buscando a preservação da vida. Regionalmente 

estamos sempre em contato com os demais prefeitos 
e demais lideranças para alinharmos as nossas ações. 

Recentemente, reforçamos o atendimento médico 
nas unidades de saúde, colocando médicos para aten-
der a síndrome gripal nas unidades de saúde do Bairro 
Alto, Bom Jesus, Paraío e Cadioli, para fazer frente à cri-
se provocada pela gripe e pela variante Ômicron da Co-
vid-19. Também propusemos à Câmara um novo con-
vênio com o Hospital para a implantação do Gripário 
por um período emergencial de 60 dias, dentre outras 
ações de rotina que tiveram seus processos melhora-
dos e que geraram melhor atendimento à população.

Na economia, tivemos a oportunidade de receber 
novas empresas em Matão, estimulando o comércio lo-
cal e a geração de emprego e renda. Temos que ser cria-
tivos e acreditar. É assim que estamos fazendo, em to-
das as áreas da administração pública.

MAXXI: Quais são as propostas para os próxi-
mos anos para as políticas públicas mais impor-
tantes para o município, como saúde, educação e 
segurança?

CIDO FERRARI: Temos um plano de governo que 
foi o escolhido pelo povo de Matão na eleição de 2020. 
Ele é nosso principal guia. 

Vamos inaugurar nos próximos dias as unidades de 
saúde dos bairros São Judas Tadeu e Las Lomas. Estamos 
implantando convênios para trazer mais médicos. Ain-
da em fevereiro vamos lançar a licitação para constru-
ção do prédio da unidade de saúde da família dos bair-
ros Cidade Jardim, Laranjeiras e Vale do Sol, bem como, 
a obra para construção da sede própria do SAMU.

Na área de educação, fizemos obras de reforma e 
pintura de várias escolas, creches e Emeis, além de lim-
peza e poda de árvores em todas as unidades. Investi-
mos mais de R$ 7 milhões na informatização, incluindo 
um sistema completo de gestão administrativa, conte-
údo pedagógico e área do aluno, mostrando notas, pre-
sença e avisos gerais. Reestruturamos os laboratórios de 
informática que estavam abandonados e sucateados. 
Agora, toda sala de aula possuirá um computador, pro-
jetor e sistema de som com microfone, garantindo me-
lhor qualidade de ensino aos alunos e interligando as 
unidades, dando acesso a Internet e a todos os conteú-
dos. Outros projetos estão em andamento para melho-
rar significativamente a educação em Matão. Retoma-
remos a obra da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) 
no centro, faremos a ligação das Ruas Américo Apoloni 
com Castro Alves, ligando o Jardim do Bosque ao cen-
tro da cidade. Um novo pacote de recapeamento asfál-
tico será executado em diversas vias, garantindo maior 
mobilidade e segurança no trânsito.

5 FEVEREIRO DE 2022



Estamos mudando a iluminação da cidade para LED, 
um trabalho que será permanente, levando mais tranquili-
dade e segurança por toda a cidade, da mesma forma que 
os serviços de limpeza urbana, roçagem e tapa-buracos.

Matão se tornará uma cidade digital. Uma moderna 
rede de fibra óptica foi instalada e conectou todos os 
serviços públicos. Agora telefonia e rede de dados es-
tão mais seguras, rápidas e possibilitam a implantação 

de novos projetos como o “Cidade Digital”, que con-
templa neste ano os serviços de atendimento ao cida-
dão (protocolo digital) e segurança através de vídeo 
monitoramento, que estão em fase de implantação, as-
sim como um novo site, mais fácil e rápido e com novas 
ferramentas, inclusive de acessibilidade. 

MAXXI: Como e onde o senhor pretende bus-
car recursos para viabilizar as ações da Prefeitura 
e quais a perspectivas para isso?

CIDO FERRARI: Primeiramente economizando, te-
mos tomado medidas com o objetivo de cortar gastos, 
como aluguéis, empresas terceirizadas, frota, horas ex-
tras e desenvolvemos uma metodologia aprimorada de 
controle de gastos, garantindo a redução de gastos com 
água, energia, telefonia e outros custos envolvidos no 
funcionamento das instalações, pois encontramos uma 
gestão despreocupada em controlar os gastos públicos.

Outra forma é comprando melhor, nosso departa-
mento de compras tem atuado no sentido de fazer pro-
cessos onde a Prefeitura seja bem atendida com bom 
preço. Estamos pagando em dia os fornecedores, pois 
isso gera confiança.

Esse ano vamos incrementar a busca de parcerias por 
novos recursos. Vamos onde eles estiverem, no Governo 
Federal, no governo do Estado e nos demais órgãos. 

Ano passado recebemos várias emendas parlamen-
tares, o quem tem possibilitou a compra de veículos, 
equipamentos na área da saúde e da educação (com-
putadores, equipamentos de odontologia e para aten-
dimento nas unidades de saúde, material pedagógico 
para a saúde mental e para a área de educação, uma 
unidade móvel odontológica, além de equipamentos 
multimídia para as unidades escolares que vão melho-
rar muito as condições de trabalho dos nossos profissio-
nais. Além disso, conseguimos recursos através de con-
vênios para recapeamento asfáltico. Em parceria com o 
Governo do Estado trouxemos o Poupatempo, viaturas 
para a Ronda Rural, entre outras parcerias importantes.

MAXXI:  O Sr. manteve praticamente a mesma 
equipe de trabalho formada pelo prefeito Adauto 
Scardoelli, nestes meses de mandato. Pretende man-
tê-los ou pensa em algumas alterações?

CIDO FERRARI: Como já disse, temos uma equi-
pe forte, comprometida e experiente. Essa foi uma das 
grandes heranças que tivemos do nosso companhei-
ro Adauto, eu diria que é um legado.  Sempre tive a 
honra de participar desta equipe e agora tenho o de-
safio de liderar esse grupo. Vou dar o melhor de mim. 
O nosso principal objetivo é cuidar de Matão para que 
tenhamos uma cidade ainda melhor. 

Cido Ferrari na inauguração do Poupatempo
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MAXXI: Como o Sr. classifica o relacionamento 
com a Câmara Municipal?

CIDO FERRARI: Fui vereador por dois mandatos. 
Antes de ser escolhido pelo meu partido para ser can-
didato a vice-prefeito já havia me decidido por disputar 
uma cadeira na Câmara. Isso diz muito sobre o que pen-
so sobre o Legislativo. Entendo que a democracia é fei-
ta pela independência e colaboração entre os poderes. 
Por isso, nossa postura é de manter um relacionamento 
de respeito e parceria. Vejo o Legislativo como um po-
der fundamental para que nossa cidade caminhe bem. 
E, pessoalmente, busco um relacionamento cordial e 
de muito respeito, pois sei da importância da Câmara 
como um coletivo que pode ajudar a governar nossa ci-
dade, e de cada um dos vereadores, que foram eleitos e 
têm o apoio da população. 

MAXXI: O cotidiano à frente da Prefeitura mu-
dou muito sua vida? Fale do que mais lhe deu sa-
tisfação neste período e do mais lhe aborreceu.

CIDO FERRARI: Mudou muito. Como vice-prefeito es-
tava diariamente junto do prefeito Adauto, colaborando, 
debatendo os projetos e tudo mais. Com seu passamento 
cabe agora a mim coordenar essa grande equipe. Isso de-
manda tempo, estudo e dedicação. 

Mas a vida é assim, sempre encarei de frente todas as 
dificuldades e situações que me foram colocadas. A maior 
satisfação é perceber que nosso trabalho melhora a vida 
das pessoas, traz mais alegria e orgulho em viver em uma 
cidade forte e pujante como é nossa querida Matão. 

MAXXI: Qual ação ou projeto o Sr. idealizou 
para 2021 e ficou para 2022?

CIDO FERRARI: O ano de 2021 foi um ano muito 
atípico. Além de termos vivenciado a segunda onda da 
Covid, que vitimou muitas pessoas e balançou a eco-
nomia do mundo todo, nós tivemos nossas perdas 
particulares. 

Isso exigiu de nós muita maturidade, união e cora-
gem. Acho que fizemos o que tínhamos planejado para 
2021 e temos agora, com as contas mais equilibradas, a 
cidade mais cuidada, um plano de objetivos para 2022 
que vamos divulgando pouco a pouco. 

Vamos trabalhar para desenvolver ainda mais nossa 
Matão. Queremos que essa cidade, que é composta de 
gente boa, honesta e trabalhadora, recupere integral-
mente o seu orgulho. 

MAXXI: Quais são as semelhanças e diferenças 
entre o Cido que assumiu a Prefeitura de forma 
inesperada em 2021 e o Cido prefeito em 2022?

CIDO FERRARI: Sempre lutei na vida para ser me-
lhor a cada dia, aprendendo com nossos erros e bus-
cando fazer o bem sempre. Agora, como prefeito, sou a 
mesma pessoa que quer crescer junto com a família e a 
coletividade. E me sinto muito feliz pelo apoio que te-
nho recebido do povo de Matão, que sofre a dor da per-
da de um grande líder e que reconhece que estamos 
aqui para buscar fazer o nosso melhor. Isso me dá mui-
ta alegria ante ao desafio imenso que temos pela fren-
te. Mas é um desafio, vamos vencer!

Cido Ferrari falando na homenagem aos aposentados de Matão.
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Com a proposta central de incre-
mentar o mercado imobiliário com 
projetos inovadores e repletos de 
identidade - seja na concepção ar-
quitetônica, na flexibilidade das plan-
tas ou na viabilidade financeira - a 
Vitta Residencial Construtora e Incor-
poradora consolida sua presença em 
Matão com dois empreendimentos 
totalmente aprovados pelos consu-
midores: Vitta Benassi e Vitta Pairás.

O conceito de viver bem que ca-
racteriza os produtos da empresa é 
um dos atrativos dos condomínios, 
além da acessibilidade de aquisi-
ção por meio do programa Casa Ver-
de e Amarela, do Governo Federal, 
com o qual a Vitta mantém parce-
ria. O padrão dos produtos lançados 
em Matão contempla a utilização 
de tecnologias de ponta no setor da 

construção civil, arquitetura funcional 
apoiada no bem-estar e na qualidade 
de vida, e atenção cuidadosa com o 
alinhamento dos projetos com a res-
ponsabilidade ambiental.

O Residencial Vitta Benassi - rua 
Taquaritinga, 1750 -, com cinco torres 
(térreo mais três andares), e mais de 
22 itens de lazer, exigiu distribuição 
de senhas para atender a demanda. 
O sucesso de vendas mantém equipe 
de vendas com atrativos para o novo 
Vitta Pairás - Rua Nelson Bernardi, 345 
-, também com cinco torres (térreo 
mais três andares).

Os dois residenciais têm como 
diferencial o conceito de condo-
mínio clube com área de lazer 
completo e paisagismo planejado. 
São diversos itens de lazer e bem-
-estar em ambientes entregues 

equipados, decorados, climatiza-
dos e com wifi.

A construtora já projeta lançamen-
tos para Matão em 2022. “A meta para 
este ano é consolidar a operação em 
Matão e a nossa perspectiva de negó-
cios para a cidade é excelente”, enfati-
za a gerente regional da Vitta Matão, 
Fabiane Aparecida Mathias, destacan-
do que a Vitta pretende transformar o 
cenário imobiliário local.

Além do compromisso com o so-
nho da moradia, a Vitta Residencial 
estimula economia local e a geração 
de empregos. Em Matão, os residen-
ciais Vitta Benassi e Vitta Pairás res-
pondem pela oferta de dois mil pos-
tos de trabalho, além da equipe de 
40 colaboradores na área comercial. 
A previsão de entrega do Vitta Pairás 
e do Vitta Benassi é para 2024.

VITTA RESIDENCIAL SE 

CONSOLIDA EM MATÃO

COM NOVO CONCEITO 

DE MORADIA
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Perspectiva ilustrada do pórtico de entrada

Perspectiva ilustrada da piscina
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Perspectiva ilustrada da área de lazer



Ao presidente da Câmara compete a função legisla-
tiva de atuar orientando a elaboração das leis, seja diri-
gindo os trabalhos da casa, presidindo o Plenário, seja 
dando voto de desempate nas deliberações.

Ana Mondini, a primeira mulher a presidir a Câ-
mara Municipal de Matão, está em seu segundo 
mandato como vereadora e nas eleições de 2020 ob-
teve 1.385 votos.

Nesta entrevista, Ana Mondini fala sobre a forma 
que vem conduzindo os trabalhos do Legislativo Muni-
cipal e o que vem fazendo no sentido de levar a popu-
lação um melhor conhecimento em relação às funções 
específicas de um vereador. Confira a seguir.

“Sinto-me responsável em fazer um 
bom mandato para dar exemplo 
e inspirar outras mulheres há 
ingressar no meio político”

ANA
MONDINI:

Entrevista

MAXXI: Comente sobre a participação da mu-
lher na política, e a força que elas estão exercendo 
nas Câmaras Municipais, especialmente agora que 
muitas estão sendo presididas por mulheres.

Ana Mondini: É de extrema importância e fico 
muito feliz por ver essa ascensão, não por uma ques-
tão de orgulho simplesmente, mas por entender que 
isso é bom para a democracia, a visão feminina vai con-
tribuir e somar para grandes melhorias, porém, ainda é 
só o começo, no meu caso sou a única vereadora neste 
mandato e a primeira mulher a chegar à presidência da 
Câmara de Matão. Ainda é preciso uma conscientização 
quanto a isso, pelo bem comum.

MAXXI: Na atual legislatura é nossa única repre-
sentante mulher. O que pensa sobre essa dispari-
dade de gênero na política local?

Ana Mondin: Acredito que é preciso conscien-
tização e também uma boa representação para que 
possa aguçar o desejo em outras pessoas, indepen-
dentemente de gênero possam estar contribuindo. 
Sinto-me responsável em fazer um bom mandato 
para dar exemplo e inspirar outras mulheres a in-
gressar no meio político, com o desenvolvimento 
de um bom trabalho, temos mais chances de mu-
dar esse cenário.

MAXXI: Sabemos que a Câmara Municipal tra-
balha visando o bem-estar da população, neste 
sentido como está o relacionamento da Câmara 
com o Executivo?

Ana Mondini: A Câmara como órgão fiscaliza-
dor do Executivo tem o dever de cobrar e zelar pelos 
interesses da população, tenho tentado na medida 
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do possível manter uma relação institucional entre 
os dois poderes visando exclusivamente a população 
em primeiro lugar.

MAXXI: Quais serão as principais pautas para 
o ano de 2022?

Ana Mondini: Iniciamos este ano já com muito 
trabalho, temas que já estavam sendo discutido no ano 
anterior, estão mais urgentes, como a questão da se-
gurança pública, que estamos de todas as formas bus-
cando soluções e ajuda, a saúde, que é um assunto que 
sempre está em discussão nas sessões, e o desenvolvi-
mento econômico pós pandemia. Mas sem deixar de 
lado as outras demandas na sociedade.

MAXXI: Como foi a relação com os outros ve-
readores no primeiro ano como presidente da 
Câmara? A Sra. acredita que atualmente, vocês 
estão caminhando juntos?

Ana Mondini: Sinto que muito do que fiz foi fruto de 
coragem e também do apoio dos vereadores, o que nos 
deu suporte para prosseguir, mas também da minha par-
te fui mostrando que o caminho que estava construindo 
é para a melhora e avanço do Poder Legislativo na cida-
de, então independente de debates e opiniões divergen-
tes, o principal que é a evolução e aproximação da popu-
lação com o legislativo tem realmente dado frutos.

MAXXI: Grande parte da população não tem 
conhecimento sobre o trabalho de um verea-
dor, acabam se confundindo e cobrando muito 
além do que vocês conseguem fazer. A Sra. acha 
que é possível um trabalho de esclarecimento 
à população para que as cobranças sejam mais 
pontuais?

Ana Mondini: Com certeza é possível, é um projeto 
que tenho na minha gestão e que estou aos poucos plan-
tando a semente, tivemos o parlamento jovem, que dá aos 
jovens a oportunidade de experimentar um pouco os de-
safios da vereança e principalmente, entender como fun-
ciona o processo. Também estamos tentando divulgar nos 
meios de comunicação, não somente as notícias, mas o 
papel do vereador, e isso é fundamental para a sociedade 
construir uma verdadeira democracia.

MAXXI: Como a Sra. tem lidado com os temas polê-
micos e com as críticas em determinados momentos?

Ana Mondini: As críticas sempre existirão, indepen-
dentemente do que se faça, cada um tem um ponto de 
vista diferente sobre o trabalho do vereador, porém de-
cisões precisam ser tomadas e este é o papel do gestor.

MAXXI: É perceptível que a Sra. rapidamente 
tem conquistado seu espaço como liderança po-
lítica. A que atribui isso?

Ana Mondini: Tenho a coragem e a persistência 
como pontos fortes, sempre tive o perfil de cobrar e 
exigir que os anseios da sociedade sejam atendidos da 
melhor forma possível, além disso a proximidade com a 
população me permite ver de perto quais as demandas 
que as pessoas mais necessitam.

MAXXI: A Sra. tem pretensões em pleitear 
outros cargos, como prefeita ou deputada, por 
exemplo?

Ana Mondini: Neste momento estou focada na mi-
nha vereança e tenho como meta desenvolver um bom 
trabalho dentro do poder legislativo, pois sempre tive 
como lema dar um passo de cada vez, meu nome está 
sempre a disposição do meu partido.

MAXXI: No final de 2022, caso não continue, 
a Sra. quer ser lembrada como a presidente da 
Câmara que promoveu quais realizações?

Ana Mondini: Prefiro ser lembrada como a Presi-
dente que lutou para melhorar o acesso da população 
ao legislativo matonense aproximando a Câmara do ci-
dadão. Afinal, este é o trabalho que venho desenvol-
vendo desde que assumi a Presidência.

Ana Mondini na homenagem aos aposentados de Matão.
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A procura elevada por tes-
tes que diagnosticam a Covid-19 
aprofundada por um estoque re-
duzido de kits em farmácia, obri-
gou muita gente a fazer esse 
tipo de exame em laboratórios 
particulares.

Apesar da alta de preços provoca-
da pela demanda, a boa notícia é que 
os testes que confirmam se uma pes-
soa tem ou não a Covid-19 feitos em 
laboratórios particulares poderão ser 
deduzidos no Imposto de Renda — 
deste ano ou do ano que vem.

No entanto, a Receita Fede-
ral alerta que os testes precisam 
ter sido solicitados por médicos 
e realizados em laboratórios ou 
hospitais. 

Os testes feitos ou adquiridos 
em farmácias não são dedutíveis.

Na hora da declaração é necessário infor-
mar o valor pago pelo teste e o CNPJ da em-
presa onde o exame foi realizado.

Para realizar este procedimento e obter o 
abatimento dos valores pagos é preciso:

- Acessar a ficha "Pagamentos Efetuados"
- Informar o tipo de estabelecimento no qual o 
exame foi feito
- Identificar o nome e o CNPJ da empresa res-
ponsável pelo teste
- Preencher o valor que foi gasto no teste

Apesar da possibilidade de deduzir o teste, é bom 
lembrar que gastos com remédios, por exemplo, 
não entram na dedução do Imposto de Renda.
Não há limite financeiro para dedução de gastos 
com saúde — incluindo o teste —, mas há alguns 
procedimentos que não podem ser deduzidos.

Como solicitar a dedução:

Como solicitar a dedução:

O que pode ser deduzido:

Gastos com consultas médicas particulares, cirur-
gias plásticas, hospitais, tratamentos odontológicos, 
fisioterapia, exames laboratoriais, serviços radiológi-
cos, aparelhos ortopédicos, próteses dentárias, gastos 
com remédios que estiverem incluídos na conta paga 
no hospital, entre outros. As despesas médicas realiza-
das no exterior também podem ser deduzidas.

O que não pode: cirurgias estéticas de qualquer 
tipo, vacinas em geral, remoção de tatuagem sem pe-
dido médico, despesas médicas cobertas pela apó-
lice de seguro, despesas médicas de acompanhan-
tes, exames de DNA, gastos com qualquer tipo de 
remédio comprado em farmácias (mesmo com re-
ceita), gastos com passagens e hospedagens no ex-
terior em viagem feita para um tratamento médico.

Precisa declarar os rendimentos o cidadão que 
recebeu rendimentos tributáveis em 2021 no caso 
de valores superiores a R$ 28.559,70 ou ganho de R$ 
40 mil em rendimentos isentos, aqueles que não são 
tributáveis ou tributados na fonte.

Os contribuintes  tem de 02 de março a 30 de abril, 
caso na haja nenhuma alteração em relação a data fi-
nal, para entregar a declaração.

TESTES DE COVID-19 
PODEM SER ABATIDOS 
NO IMPOSTO DE RENDA DA REDAÇÃO
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O Brasil, há quase dois anos, 
está enfrentando uma pandemia 
que mudou a vida de todos. Fami-
liares, amigos e colegas perderam 
seus entes queridos em decorrên-
cia da Covid-19. O medo, ansieda-
de, incerteza, insegurança e iso-
lamento social passaram a estar 
presentes nas vidas das pessoas.

Mesmo com tanto sentimentos 
e emoções que permearam as re-
lações das pessoas nos anos ante-
riores, não podemos perder nossas 
esperanças, pois, afinal de contas, 
o início de um ano deve significar 
um novo ciclo e, portanto, é preci-
so darmos uma nova versão, sem 
nos esquecer de colocar uma bai-
ta colher de amor, inovação, espe-
rança, paciência, respeito, carinho 
e energias positivas, dentre outros 
ingredientes especiais.

Espero que esse texto possa lhe 
fazer pensar e refletir sobre seus com-
portamentos e, sobretudo, sua vida. 
Para além disso, desejo que essas di-
cas atuem como combustível para 
que você trilhe com segurança, paz, 
amor, alegria e dividindo momentos 
bons com quem está ao teu redor.

Para que você, de fato, inicie 
seu ano, é importante realizar um 

balanço do ano anterior e traçar 
metas para o ano que se inicia. Essa 
atitude lhe ajudará, sem dúvidas, a 
não persistir com atitudes que não 
lhe projetem para o futuro. Nesse 
sentido, você já parou para pensar 
quais são suas metas e desejos para 
esse ano de 2022? Você se recorda 
de quais desejos e objetivos traçou 
para o ano que se passou?

Caso não tenha pensado, ain-
da dá tempo. Sugiro que pegue um 
papel em branco e coloque quais 
objetivos e metas conseguiu colo-
car em prática no ano que se pas-
sou. Agora que já escreveu no pa-
pel, reflita se os objetivos do ano 
anterior fazem sentido para você. E, 
para além disso, é interessante você 
voltar ao passado e pensar quais fo-
ram as circunstâncias que te leva-
ram a estabelecer tais objetivos. Se 
pudesse dar uma definição para o 
ano de 2021 em uma palavra, qual 
seria? Reflita acerca da definição.

Durante o ano de 2021, mui-
tas coisas aconteceram. Na sua 
opinião, o que mudou em você? 
Se pudesse voltar em janeiro de 
2021, o que você faria de diferen-
te? Reflita e registre no papel bran-
co. Algo que você queria muito 

que acontecesse não aconteceu? 
O que, por exemplo? Você tem res-
ponsabilidade nisso? Veja que o 
que já passou não conseguimos al-
terar, mas o futuro é possível.

Desta forma, neste início de ano 
você tem uma nova chance de es-
tabelecer metas e prioridades para 
sua vida, pois só depende de você 
alterar o rumo da sua vida. Pense 
quais metas e objetivos deseja al-
cançar nesse ano de 2022. É impor-
tante que reflita o motivo de eleger 
tais metas e registre a relevância de-
las para o momento da sua vida.

Ninguém consegue alcançar 
algo sem ter métodos. Por isso, é 
importante que pense quais mé-
todos irá utilizar para colocar es-
sas metas e objetivos em prática. 
Você já pensou quais são suas ex-
pectativas, metas, objetivos e de-
sejos para esse ano de 2022? Co-
loque-os em um papel e sempre 
que estiver desencorajado, leia, pois 
você não deve parar. Seus desejos 
e metas devem servir de combustí-
vel para que você se torne e se sinta 
um campeão. Seja calmo, paciente 
e gentil consigo mesmo. Não se co-
bre tanto, só você sabe o que pas-
sou e passa para estar aqui até hoje!

APARECIDO RENAN VICENTE
PSICÓLOGO CRP 06/152682
DOUTORANDO EM CIÊNCIAS DA 
SAÚDE-UFSCAR-SÃO CARLOS.

O QUE EU PENSO
PARA O MEU FUTURO?
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Estamos diante de mais um ano 
letivo tendo início! É dada a largada 
para um longo caminho de novas ex-
periências, amizades e aprendizados.

No geral, as escolas estão sen-
do preparadas para recepcionar os 
alunos. Diante do avanço da varian-
te Ômicron e o acelerado contágio, 
muita insegurança e medo nos ro-
deiam. Gestores escolares, profes-
sores, pais, alunos... precisam estar 
muito atentos.

A realidade nos mostra que há 
seríssimas lacunas na aprendiza-
gem dos educandos devido à falta 
das aulas presenciais. Sendo assim, 
o Governo do Estado de São Paulo op-
tou pelo retorno presencial e sem 
rodízio; o que significa 100% em 
sala de aula- aproximadamente 30 
alunos- por isso é necessário que al-
guns cuidados sejam tomados, vis-
to que o grupo prioritário para o 
contágio, neste momento, são as 
crianças que ainda não foram vaci-
nadas e estão mais vulneráveis.

O que podemos fazer neste 
contexto de tantas preocupações 
e incertezas?

Primeiramente a escola e família 
precisam trabalhar como uma equipe. 

Ambas são responsáveis para um am-
biente com maior segurança.

Algumas dicas para conver-
sar com a gestão escolar são: 
questionar se há aferição de tem-
peratura; tapetes úmidos com 
água sanitária em todas as entra-
das da instituição; álcool gel para 
higienização das mãos dos alu-
nos; funcionários suficientes para 
a limpeza e desinfecção adequada 
da escola (salas de aula, banheiros, 
pátio, refeitório...). Saber se o inter-
valo terá horários alternados, para 
diminuir a concentração de alunos 
no mesmo espaço. Observar so-
bre a disponibilidade das carteiras: 
quanto mais afastadas melhor; pe-
dir que as janelas fiquem abertas 
para maior circulação de ar. E saber, 
se caso houver aluno com sinto-
mas, como serão os procedimen-
tos. O adequado é que haja uma 
sala específica para que ele fique, 
e que os responsáveis sejam ime-
diatamente avisados para buscá-lo.

Algumas dicas para conver-
sar com os filhos em casa são: 
pedir que não compartilhem ob-
jetos e nem alimentos; que levem 
garrafinha com água; que tenham 

máscaras para troca- isso depen-
derá do tempo que ficarão na es-
cola; que não tirem a máscara, so-
mente no momento de beber a 
água e ingerir alimentos no inter-
valo; que não fiquem muito próxi-
mos; que não utilizem as mãos na 
hora de tossir ou espirrar.

O ideal é o uso de um lenço, 
que deve ser descartado no lixo 
após o uso, mas na falta do lenço, 
podem utilizar a parte interna do 
braço, na área superior das man-
gas da roupa. Em ambos os casos, 
as mãos devem ser lavadas em se-
guida. Também é importante que 
se houver qualquer sintoma sus-
peito: o responsável deixe a crian-
ça em casa, para evitar que ela dis-
semine a doença na escola, e fale 
com o pediatra.

Essas são apenas algumas dicas 
e devem ser levadas em conside-
ração, para que haja menor contá-
gio pelo Coronavírus. É imprescin-
dível saber que: a vida é frágil, por 
isso todo cuidado é pouco! A vida 
é passageira, por isso vivê-la com 
sabedoria e felicidade... aprovei-
tando cada segundo com respon-
sabilidade e empatia é essencial!

INÍCIO DO ANO LETIVO E OS 
CUIDADOS PARA EVITAR O 
CONTÁGIO PELO CORONAVÍRUS

DÉBORA MILANI
PEDAGOGA, PSICOPEDAGOGA E 
DOUTORA EM EDUCAÇÃO ESCOLAR.
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No dia 18 de janeiro, em mo-
mento solene, a empresa Confec-
ções Elite oficializou a adoção de 
uma nova área pública de Matão. 
O espaço adotado pela empre-
sa localiza-se na Avenida Lorenzo 
Beggio (saída para o Trevo de Mo-
tuca) e virou atração para quem 
mora na região do Portal Terra da 
Saudade ou passa por alí, regis-
trando fotos e selfies ao lado do 
letreiro com a frase “Eu amo Ma-
tão”, em meio a um belo paisagis-
mo pensado com significados es-
peciais para a empresa.

Durante a solenidade que con-
tou com a presença de autorida-
des, do prefeito Cido Ferrari, do ve-
reador Paulo Bernardi, criador da 
lei “Adote uma área pública” além 
de parentes e amigos dos diretores 
da 'Elite'. Giuliano Beggio Francis-
chini (filho de Nelson Francischini 
Jr. e Vera Liggia Beggio Francischi-
ni), falou em nome da família:

“[…] Foi uma honra para nós 
contribuir com esse projeto e mos-
trar o tamanho do amor que a famí-
lia Elite têm por Matão, representa-
do aqui por esse lindo espaço e um 

letreiro tão representativo que vai 
deixar ainda mais bonita a entrada 
da nossa cidade. As raízes dessa gra-
ma firmada na terra e as pedras, sim-
bolizam o sólido alicerce que cons-
truímos em Matão, através da força 
de trabalho empenhada por todos 
os nossos colaboradores, especial-
mente as costureiras; os pinheiros 
representam a longevidade e a éti-
ca, atitudes que esperamos ‘nortear’ 
nossa trajetória; o coração, denota 
o amor que sentimos por essa cida-
de, que tanto já fez prosperar nos-
sos empreendimentos”.

Fazer de Matão uma cidade 
mais bonita e mais aconchegante 
é o desejo de Marcel Henrique da 
Silva, sócio proprietário da Ótica 
e Relojoaria O Garôto, de seus fa-
miliares e colaboradores.

Assim que a lei “Adote uma área 
pública” foi aprovada a A Ótica e Re-
lojoaria O Garôto assumiu o com-
promisso de fazer a revitalização do 
canteiro central da Avenida Baldan 
em frente a Padaria do Benassi.

Com um trabalho que chama 
a atenção pelo bom gosto, um 
novo visual pode ser observado 
por quem transita pela Avenida 
Baldan, chamando a atenção pela 
transformação e pelo cuidado e 
zelo que a Ótica e Relojoaria O Ga-
rôto está dispensando ao local.

Com o propósito de mudar pai-
sagens e transformar Matão em 
um lugar cada vez mais agradável 
para se morar, de contribuir com o 

município e munícipes, retribuin-
do a eles o prestígio e a credibili-
dade que dão a Ótica e Relojoaria 
o Garôto, Marcel Henrique da Silva 
diz: “Cuidaremos da área com mui-
to amor, carinho e responsabilida-
de, deixando nossa cidade cada 
dia mais bela”.

Confecçoes Elite da novo visual para região do Portal Terra da Saudade

Ótica e Relojoaria o Garôto deixando Matão mais bonita

ÁREAS ADOTADAS
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Na noite de 03 de janeiro, segun-
da-feira, Matão entristeceu com a 
morte do empresário Armando Mar-
chesan, aos 98 anos de idade.

Armando Marchesan, conheci-
do como Armandão, era neto do 
imigrante italiano Giovanni Mar-
chesan, que chegou ao Brasil em 
1896, vindo da cidade de Castello 
Di Godego, na região do Veneto, 
província de Treviso e filho de Za-
íra Bocci e José Marchesan.

Nascido em 21 de abril de 1923, 
em 1946 junto com o irmão Luiz 
Marchesan, a partir de uma oficina 
que consertava carroças e charre-
tes, fundou a empresa que se trans-
formou ao longo dos anos em uma 
das maiores do ramo de implemen-
tos agrícolas, com reconhecimento 
no Brasil e no exterior.

A Marchesan Implementos Agrí-
colas era a vida de Armando Marche-
san. Carismático, sempre alegre, en-
quanto pode esteve por todos os dias 
na empresa, entre os diretores, con-
versando com colaboradores e cami-
nhando pela fábrica. Para encontrá-lo, 

bastava ir até a fábrica todos os dias, 
onde ele acompanhava de perto o 
andamento da produção.

Armandão, era também bastan-
te atuante nas atividades sociais e 
religiosas de Matão. A dedicação do 
Sr Armando pela cidade, através da 
Marchesan Implementos Agrícolas, 
passa também pela participação na 
construção do Hospital Carlos Fer-
nando Malzoni e ações do Lions 
Club, sendo um dos seus fundado-
res no ano de 1962.

Muitas foram as homenagens 
por ocasião do seu falecimento, que 
enalteceram o seu trabalho, hones-
tidade e o que representou para o 
município de Matão.

A Revista Maxxi, se junta a todas 
as outras manifestações em reconhe-
cimento ao que Armando Marche-
san realizou em benefício de Matão, e 
de muitas famílias que aqui residem, 
através dos empregos gerados pela 
empresa que ele juntamente com o 
irmão Luiz Marchesan fundou, além 
dos exemplos dados através de suas 
ações em benefício do próximo.

NOSSA HOMENAGEM AO 
SR. ARMANDO MARCHESAN

DA REDAÇÃO



Preliminarmente, é importan-
te entender que o princípio da in-
significância é uma situação le-
gal que permite a não tipificação 
de crimes que gerem uma ofen-
sa irrelevante e inexpressiva ao 
bem jurídico tutelado, ou seja, fa-
tos que, embora descritos formal-
mente como crime, não são alcan-
çam uma lesão significativa.

O cargo de Delegado de Polícia 
é o mais poderoso nas investiga-
ções e apurações de crimes. É ele, 
na maioria das vezes, quem deci-
de se terá trabalho ao juiz, promo-
tor e advogado. 

Caminhando mais afundo sobre 
o tema, o princípio da insignificân-
cia aplicado pelo Delegado de Polí-
cia acontece quando o suposto fato 
criminoso chega até o seu conhe-
cimento, e, partindo da situação fá-
tica, a autoridade policial analisa a 
periculosidade, o grau de reprova-
bilidade e ofensividade da condu-
ta e a inexpressividade da lesão jurí-
dica. Analisado esses requisitos, ele 

poderá dar início a persecução pe-
nal, que nada mais é do que a co-
lheita de indícios, depoimento de 
vítima, testemunhas e do acusado. 

Em suma, o delegado é aquele 
agente público que encaminha ao 
Estado-juiz a situação, instando as 
autoridades a se preocuparem com 
tal ofensa e sua reparação, mas não 
a se revestirem como uma figura 
apenas encarceradora.

Faz-se necessário trazer a título 
de exemplo, o furto de uma peça 
de roupa no varal que, embora pre-
visto no Código Penal como fato 
formalmente típico, a autoridade 
pode se utilizar deste instituto, ten-
do em vista o valor do objeto, difi-
culdade na apuração e o reduzido 
grau de ofensa a vítima – que lhe re-
tira a tipicidade material.

Caso o delegado não entenda 
que seja possível a aplicação do prin-
cípio da insignificância, ele fica condi-
cionado a elaboração de todo o pro-
cedimento investigatório e, ao final, 
emitirá um relatório com eventuais 

envolvidos, crimes cometidos e a re-
lação de todos os documentos que 
instruíram o inquérito policial e enca-
minhará ao Ministério Público, o qual 
poderá ou não requerer ao juiz o iní-
cio do processo crime.

Após iniciada a persecução pe-
nal, o Delegado de Polícia não po-
derá “arquivar o caso” com base no 
princípio da insignificância, caben-
do tal função ao Ministério Público 
eventualmente interpretar e aplicar 
o instituto, ou ao juiz, quando che-
gar a seu conhecimento. 

Há juristas que entendem a ne-
cessidade da manutenção do prin-
cípio para não abarrotar o Poder Ju-
diciário de processos e servir como 
um filtro democrático.

Deste modo, quando se traz a 
hipótese de aplicação deste princí-
pio, deve-se fazer uma valoração do 
fato em tela quanto a letra da lei, ou 
seja, estudo de caso muito aprofun-
dado por esta autoridade policial, 
uma vez que, sempre existirá vítima, 
o autor e um direito lesado. 

PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA PELO 
DELEGADO DE POLICIA

FÁBIO APARECIDO ALBERTO
ADVOGADO CRIMINALISTA
OAB/SP 274.052
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A turbulência econômica pro-
vocada pela Covid acabou por po-
tencializar diferentes conceitos de 
geração de renda. Um deles foi a 
necessidade da busca pela ren-
da passiva, que é aquela gerada in-
dependente do tempo e esforço 
despendido, ou seja, quando o di-
nheiro trabalha para você e não o 
contrário. Essa necessidade, e o sur-
gimento de inúmeros aplicativos e 
plataformas resultou num boom de 
pequenos investidores com aplica-
ções em ativos de risco como bolsa 
de valores e criptomoedas em todo 
o mundo. Com a crescente digitali-
zação, os investimentos nessas pla-
taformas ocorrem de maneira mui-
to fácil e rápida. Na Índia o número 
de pequenos investidores nos últi-
mos dois anos aumentou em vinte 
milhões. A característica marcante 
desse público é que em sua maioria 
possui menos de 35 anos com par-
ticular interesse em investimentos 
inovadores como empresas de tec-
nologia, Internet, carros eletrônicos, 
biotecnologia e criptomoedas.

Esse aumento de investidores no 
mercado de risco traz alguma preo-
cupação, uma vez que muitos des-
ses jovens por desconhecimento 

do mercado acabam sofrendo pre-
juízos. No Reino Unido, o Banco da 
Inglaterra emitiu alertas explícitos 
sobre o aumento de investimen-
tos de risco. O número de pessoas 
que optou por esse tipo de aplica-
ções naquele país aumentou em 
um milhão nos primeiros seis me-
ses da pandemia. E esse fenôme-
no não é diferente aqui no Brasil. 
Outra situação é que esse cres-
cente interesse em investimentos 
online com especulação financei-
ra, possa provocar uma nova cri-
se, como a chamada “ bolha ponto-
com” que em 2002 fez com que o 
índice Nasdaq (bolsa de valores do 
setor de tecnologia) entrasse em 
colapso e contribuísse para a que-
bra de mais de 500 empresas.

Mas devemos enxergar como 
negativo o fato de tantos jovens 
em todo o mundo estarem expon-
do a mais risco suas economias? Se 
analisarmos do ponto de vista fi-
nanceiro, a resposta é que é pre-
ferível assumir mais riscos quando 
há menos a perder e principalmen-
te quando existe mais tempo para 
se recuperar. A história está reple-
ta de casos de jovens que fracassa-
ram no início para posteriormente 

se tornarem empreendedores de 
sucesso. Dois exemplos clássicos 
são Steve Jobs (Apple) e Walt Dis-
ney ( Disney Company).

Usando o raciocínio lógico é 
mais aceitável o direcionamento de 
recursos à negócios mais arriscados 
quando se é jovem do que quando 
se está próximo da aposentadoria 
onde uma eventual decisão errada 
pode comprometer a poupança de 
uma existência. Mas mesmo com 
esse sinalizador positivo o jovem in-
vestidor deve seguir alguns precei-
tos para ter mais chance de suces-
so. Pensar na aplicação como ativo 
de longo prazo, conhecer o produ-
to em que vai investir, ver a aplica-
ção como investimento e não uma 
aposta, ter resiliência; se quer ter su-
cesso como investidor é preciso ter 
calma, ter discernimento para sepa-
rar o que é investimento e o que é 
recurso de compromisso e delimi-
tar um percentual de seu patrimô-
nio para aplicações de risco. Esse 
planejamento é fundamental para 
quem está disposto a buscar uma 
renda passiva no mercado de risco. 
Aliás, essas premissas valem tanto 
para o veterano como para o jo-
vem investidor.

APLICAÇÃO FINANCEIRA
Relação Risco / Idade

SERGIO ALVES DE OLIVEIRA
BACHAREL EM DIREITO - UNIARA
PÓS GRADUAÇÃO EM CONSULTORIA 
EMPRESARIAL - UNB
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Um levantamento realizado pelo 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae) mos-
trou que a abertura de pequenos 
negócios no país bateu recorde no 
ano passado. Em 2021, mais de 3,9 
milhões de empreendedores forma-
lizaram micro e pequenas empresas 
ou se registraram como microem-
preendedores individuais (MEIs).

Quando comparado com 2020, o 
levantamento apontou para um cres-
cimento de 19,8%, uma vez que 3,3 
milhões de negócios foram abertos 

naquele ano. O crescimento é ainda 
maior se comparado, sendo uma ex-
pansão de 53,9%. Naquele ano, foram 
criados 2,5 milhões de cadastros na-
cionais de pessoas jurídicas (CNPJ).

De acordo com o Sebrae, ao 
mesmo tempo em que a pande-
mia coagiu inúmeras pessoas a 
irem para o empreendedorismo 
por necessidade, ela também esti-
mulou a busca desse meio de vida 
por oportunidade. O órgão avalia 
que a tendência de crescimento 
continuará nos próximos anos.

Em 2020, o relatório Monitor do 
Empreendedorismo Global (Global 
Entrepreneurship Monitor, em in-
glês) mostrou que 50 milhões de 
brasileiros que ainda não empre-
endiam tinham planos de abrir o 
próprio negócio nos próximos três 
anos. Desse total, um terço teria a 
pandemia como principal motiva-
ção, mas dois terços têm tendência 
“natural” para empreender. O relató-
rio foi elaborado pelo Sebrae e pelo 
Instituto Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade (IBPQ).

EM 2021, 3,9 MILHÕES DE 
EMPRESAS FORAM ABERTAS
Levantamento do Sebrae aponta 
crescimentos de 19,8% comparado a 2020

O Sebrae atribui o aumento 
da abertura de empresas à redu-
ção da burocracia, proporcionada 
pela Lei de Liberdade Econômica, 
de 2019, pela integração das jun-
tas comerciais e por melhorias no 
registro eletrônico simplificado de 
novas empresas. O principal desta-
que foi a consolidação da figura ju-
rídica do microempreendedor in-
dividual (MEI), que respondeu por 

3,1 milhões de negócios abertos no 
ano passado, 80% do total. Em 2018 
e 2019, a categoria representava 
75% dos negócios criados.

Em 2021, foram abertas 682,7 
mil microempresas (17,35% do to-
tal), com faturamento de até R$ 
360 mil por ano, recorde da série 
histórica para o segmento. Foram 
criadas 121,9 mil empresas de pe-
queno porte (2,65% do total). A 

categoria inclui empresas que fa-
turam de R$ 360 mil a R$ 4,8 mi-
lhões por ano.

A abertura de microempresas 
tem aumentado de forma consis-
tente ao longo dos anos. De 540,6 
mil em 2018, o número saltou para 
579,3 mil em 2019 e 579,5 mil em 
2020. Em relação às pequenas em-
presas, o total passou de 75 mil em 
2018 para 94,3 mil em 2020.

Microempreendedores

DA REDAÇÃO
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1 + QUADRIGÊMEOS + 1:
Família com cinco filhos se prepara 
para receber mais um integrante

Surpresos. Essa é a palavra que 
definiu os pais dos quadrigêmeos 
ao descobrir mais uma gestação, 
após cinco meses do nascimento 
dos pequeninos. Jessilen Larissa Pe-
reira Ferreira, de 26 anos, está grávi-
da de dois meses. A jovem foi mãe 
pela primeira vez de Jeferson Edu-
ardo de Souza, hoje com 8 anos. 
No ano passado descobriu a gravi-
dez dos quadrigêmeos um a um. A 
cada ultrassom, mais um preenchia 
o coração do papai Eder de Pau-
lo Ferreira, de 33 anos, que está se 
desdobrando em um novo negócio 
próprio, no setor de segurança. Ain-
da em 2021, após dias no Hospital, 
chegaram em casa os prematuros 

Maria Laura, Maria Eduarda, Ravi Mi-
guel e David Samuel. E agora, nes-
te mês de fevereiro, a mamãe des-
cobriu que está grávida novamente.

A primeira ação, ao perceber os 
já conhecidos enjôos, foi fazer um 
teste de farmácia. A segunda, sem 
dúvida, foi confirmar se seria apenas 
um desta vez. E por enquanto está 
confirmado apenas um. “Eu jamais 
imaginei. Sofri um aborto antes dos 
quadrigêmeos e foram quatro anos 
para engravidar novamente com re-
médio. Estou assustada”, conta a ca-
rinhosa e dedicada mamãe.

Os prematuros de sete meses 
nasceram no dia 28 de agosto, após 
mais de um mês de internação e 

contrações. No Dia das Crianças, 
12 de outubro, três foram para a 
casa. E após dez dias foi a vez de 
Ravi também se reunir com os ou-
tros quatro irmãos. “Eu orei muito e 
confiei que estaria com todos em 
casa logo. Deu tudo certo”, relem-
bra a calma mamãe.

Aliás, a tranquilidade reina no lar. 
Com a ajuda da irmã Joice, de 23 
anos, os bebês revezam entre colo, 
mamadeira com fórmula e troca de 
fraldas. As saídas para ir ao culto são 
organizadas com três horas de an-
tecedência. Parece uma loucura, 
né? Mas a amorosa mamãe faz pa-
recer tudo coreografado com muita 
paciência e tranquilidade.

SAMARA IGNÁCIO
JORNALISTA - MTB 64887
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Até os bebês colaboram revezando o choro, o 
que garante que nada seja caótico. E as noites tam-
bém são muito tranquilas. Os quatro dormem por 
volta das 23 horas e acordam somente às 7 da ma-
nhã. Afinal, todos precisam de descanso. Jessilen 
reconhece rapidamente cada um, apesar de real-
mente não serem idênticos. Duda é comilona. Lau-
rinha é a charmosa. David parece que terá olhos 
claros e Ravi é o fortinho. A mãe fala com muito ca-
rinho sobre cada um ser especial e se percebe, du-
rante as visitas, que um está sendo deixado de lado, 
correndo para acolher.

Aliás, também se preocupa em o mais velho 
continuar recebendo o carinho. “Após os quadri-
gêmeos estava decidida a operar e não ter mais 
filhos. O mais velho não gostou, disse que que-
ria mais irmãozinho. Ele estava certo”, ri. Nos pas-
seios também não há descanso. Isso porque as 
pessoas querem ver, conversar e até tirar fotos. “Já 
sou preocupada se estão arrumados, limpos, mas 
com tanta atenção, tenho que ter um cuidado re-
dobrado", conta. A preocupação com a limpeza e 
higiene da casa também é constante. “Muito difícil 
dar conta agora, mas me esforço ao máximo e mi-
nha irmã veio morar com a gente”, conta.

E se você ainda não sabe, o casal 
gerou os quadrigêmeos de forma 
natural. Foram quatro anos de es-
pera e tentativas para então receber 
não apenas um, mas quatro bebês.

A história é contada com os 
olhos radiantes. A cada ultrassom 
um novo bebê foi descoberto.

A mamãe recebeu todo o apoio 
da Casa da Gestante, que acolheu 
a gravidez considerada de risco. No 
Cartório de Registro Civil de Ma-
tão, fundado em 1897, nunca fo-
ram registrados quadrigêmeos no 
município.

A solidariedade com o casal 
tem sido mais que especial. Des-
de que descobriram a gestação 
dos gêmeos, muitos colaboraram 
para auxiliar a família seja com 

veículo, móveis ou construção do 
quarto. Caixas de roupas futuras 
se acumulam. Porém, eles conti-
nuam precisando de apoio nos 
itens de higiene. 

O contato para auxiliar é: (16) 
99791-2102. E através da Revista 
Maxxi, você vai continuar acom-
panhando essa história dos qua-
drigêmeos + 2.

História

Apoio
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Sem dúvidas o ano de 2022 será 
marcado na história por apresentar 
uma das eleições mais interessan-
tes do ponto de vista da democra-
cia. Nos últimos anos, após constan-
tes pronunciamentos por parte de 
uma parcela de nossos representan-
tes, vivenciamos atos políticos que 
atingem e ferem diretamente a de-
mocracia, como o pedido de inter-
venção militar, a volta do Ato Institu-
cional número 5 (AI5), o fechamento 
do STF, posicionamentos estes que 
deixaram de fazer parte somente 
no alto escalão da política brasileira 
e tomaram lugar, infelizmente, em 
nossos cotidianos e nossas casas.

É neste cenário caótico de ataques 
à democracia que o jovem brasileiro 
está inserido. Assim, acompanhamos 
de perto, dia após dia, novas falácias e 
censuras que nos levam a pensar que 
algo precisa mudar. Sob este aspecto, 
uma das frases que mais me chama a 
atenção é o clássico jargão "o jovem é 
o futuro da nação" com o qual discor-
do, pois em minha visão, os(as) jovens 
são o presente do nosso país, uma vez 
que possuem capacidade suficiente 
de raciocinar, tomar decisões e pro-
mover mudanças, se quiserem.

Como tudo na vida, o começo 
de qualquer atividade sempre im-
põe dificuldades, porém para que 
ocorram mudanças na política a 
longo prazo, precisamos trabalhar 
agora, no presente. De que for-
ma? Simples. A política se encon-
tra em nosso dia a dia: quando es-
colhemos ir a determinado lugar, 
em votar em determinada pessoa, 
até mesmo na escolha do time que 
torcemos. Nossas escolhas são um 
ato político. Logo, não precisamos 
estar filiados a um partido para ser-
mos seres políticos, ao contrário, 
existem outras formas de atuação, 
tais como o voto, a participação 
em conselhos municipais, grê-
mio estudantil, projetos voluntá-
rios, ações ativistas, associações de 
bairro e até mesmo acompanhar as 
sessões da Câmara Municipal.

Para nós, jovens, o importante é 
começar, estabelecer relações em 
nossos municípios e fortalecer vín-
culos com a comunidade. Acredito 
muito no trabalho de base, direcio-
nado para o cenário municipal (mi-
cro), isto é, quando atuamos com 
ênfase nos problemas da nossa cida-
de, é possível impactar na realidade 

de pessoas que se encontram à nos-
sa volta e, a longo prazo, atingir di-
mensões que impactam no território 
nacional (macro), por exemplo.

Eternizada na voz de Charlie 
Brown Jr. e Negra Li, a canção lan-
çada há 25 anos, já dizia "o jovem 
no Brasil nunca é levado a sério". 
Concordo. Não precisamos que 
nos deem voz, mas sim ouvidos. 
Dessa forma, as juventudes (no 
plural, pois temos diversos tipos 
de juventudes) precisam se orga-
nizar e atuar ativamente, de norte 
a sul do país, pois somente assim 
conseguiremos as mudanças que 
tanto almejamos.

É tempo de renovação, o Brasil 
precisa de novas pessoas na polí-
tica, que não compactuem com a 
corrupção, não pratiquem o coro-
nelismo, a compra de votos e, prin-
cipalmente, que agreguem conhe-
cimento, seja ele formal ou não. 
Precisamos de mais diversidade 
quando o assunto é escolher nos-
sos(as) representantes, mas para 
isso é necessário assumir a respon-
sabilidade por nossas escolhas. E 
aí, bora refletir sobre o nosso papel 
nessa história?

JOVENS: 
O presente da nação

MURILLO TREVISANELLO PINOTTI
GRADUADO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
PELA UNESP-ARARAQUARA
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A dança é uma expressão ar-
tística que usa o corpo como ins-
trumento e uma das três prin-
cipais artes da antiguidade. Foi 
originada na pré-história, onde 
homens e mulheres a criaram 
como forma de se expressar atra-
vés da batida do coração, do ca-
minhar, entre outros.

Com o passar dos séculos, aqui-
lo que antes era conhecido como 
dança primitiva foi se aperfeiço-
ando. Na Europa Ocidental, com a 
expansão do cristianismo, a dança 

tornou-se uma prática secular, de-
vido à crença cristã de que o corpo 
era a fonte do pecado e precisava 
ser controlado. Assim, a prática se 
restringiu às festas populares e as 
celebrações nos castelos.

Posteriormente, durante o re-
nascimento, a dança começa a 
ganhar o status de arte, com pro-
fessores especializados, manuais 
e pessoas que se dedicam a estu-
dá-la. No romantismo, o balé se 
consolidou como forma de ex-
pressão artística e obras como “O 

Lago dos Cisnes”, “O Quebra-no-
zes”, “Giselle”, “A Bela Adormeci-
da”, entre outros, marcaram a his-
tória dessa arte.

Hoje em dia, existem várias 
vertentes do balé clássico, que 
são caracterizadas pela ruptura 
com as características clássicas 
e pela maior liberdade de mo-
vimentos. Pode-se citar como 
exemplo dessa ruptura o jazz, o 
balé contemporâneo, a dança de 
rua, o hip-hop, o flamenco e mui-
tos outros.

Durante a pandemia do Co-
vid-19, manter a saúde física e 
mental foi uma grande preocu-
pação de boa parte das pesso-
as. Segundo uma pesquisa feita 
por uma empresa especializada 
em insights de mercado, a Toluna, 
68% dos entrevistados intensifica-
ram as atividades devido a preo-
cupações com a saúde.

Dessa forma, buscar uma manei-
ra de se exercitar, mesmo que por 
poucas horas durante o dia, tornou-
-se um alívio mental para aqueles 
que se preocupam com a saúde.

Alguns benefícios físicos po-
dem ser proporcionados pela dan-
ça, como por exemplo, o fortale-
cimento dos músculos, devido ao 
trabalho de diferentes grupos mus-
culares que diminuem o risco de le-
sões. Uma maior resistência no sis-
tema cardiorrespiratório também é 
um benefício válido, uma vez que, 
o aumento da frequência cardíaca e 
respiratória faz com que o coração 
bombeie mais sangue.

Quanto aos benefícios men-
tais, pode-se citar o desenvolvimen-
to da autoconfiança, o estímulo à 

memória e a coordenação motora, 
ao decorar coreografias e fazer movi-
mentos repetitivos, e o que pode ser 
considerado um dos maiores benefí-
cios mentais, o auxílio na luta contra 
a expressão contra a depressão.

Segundo uma pesquisa reali-
zada pela Universidade Federal de 
São Paulo (UNIFESP), a dança pode 
ajudar na reconstrução das células 
cerebrais. Isso se deve ao fato de 
que, durante uma aula de dança, 
são liberados neurotransmissores 
ligados juntamente à sensação de 
bem-estar, motivação e prazer.

Importância da dança para a saúde

A IMPORTÂNCIA 
DA DANÇA PARA O 
CORPO E A MENTE

JOÃO SANITA
ESTUDANTE DE JORNALISMO
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Tão importantes quanto os be-
nefícios físicos e mentais, estão os 
aspectos cognitivos, emocionais e 
sociais proporcionados pela dan-
ça. O desenvolvimento de habi-
lidades relacionadas ao trabalho 
em equipe, como a colaboração 
e respeito aos colegas, são fatores 
muito importantes para a constru-
ção social das crianças.

Através das técnicas de equilí-
brio, alongamento, fortalecimen-
to, flexibilidade e coordenação 
motora, a criança é capaz de co-
nhecer melhor os limites do seu 
corpo e também os espaços em 
que está inserida. Ademais, as ati-
vidades levam a uma melhora na 
disposição, concentração, disci-
plina e desempenho intelectual, 
contribuindo para o processo de 
aprendizagem.

Quanto a socialização, dentro 
da sala de aula as crianças intera-
gem com colegas de classe e po-
dem ser desenvolvidas atividades 
em duplas, onde o sucesso depen-
de do trabalho em equipe.

Aspectos cognitivos

Meu amigo, minha amiga. Se você viveu, recente ou mais 
antigamente, a ocorrência da traição conjugal ou está envol-
vido presentemente em dúvidas sobre o comportamento 
do cônjuge, gostaria de falar-lhe. O motivo da presente abor-
dagem – que não é comum em meus artigos – surgiu de-
pois da leitura da história de Quinto Varro. Você o conhece?

Quinto Varro é o personagem central do livro Ave, Cristo! 
de Emmanuel, editado pela FEB, que compõe a série de livros 
históricos do Cristianismo, nesse caso no século III. Varro pla-
nejou-se para recuperar o filho Taciano, mas depara-se com a 
traição conjugal, já no início do livro no capítulo II – Corações 
em Luta. Você nem precisa ler o livro todo, mas busque o ca-
pítulo citado, caso o tema lhe chame atenção. A obra está 
disponível em PDF na internet. 

Referido capítulo traz lições preciosas para aqueles que 
sofrem o golpe da traição dos afetos (claro, não se restrin-
ge ao cônjuge). As orientações ali contidas evitam tragédias, 
orientam para reerguimento, abrem vigoroso apelo para o 
não comprometimento com as sábias leis da vida, para não 
nos deixarmos seduzir pelos desejos de vinganças ou deses-
peros que só complicam as situações. Mais que revides, a no-
ção exata que aguarda, confia e busca compreender, abre 
caminhos totalmente novos para confortar o sentimento.

Busque o citado capítulo. Vai lhe fazer imenso bem à 
alma, ainda que sua relação conjugal seja harmoniosa. Esta-
mos sempre a aprender, com a saudável reflexão que nos faz 
compreender mais.  

ORSON PETER CARRARA
ESCRITOR E PALESTRANTE

TRAIÇÃO CONJUGAL
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Vem de longa data o amor que 
Betina C Piva tem pelas palavras. 
“Herdei essa paixão da minha mãe, 
a Dona Bernadete, que sempre teve 
intimidade com as letras”, emocio-
na-se ela ao apresentar seu novo li-
vro “Como permitir que os milagres 
dos anjos brotem de sua essência”, 
da editora Amazon.

No romance, a escritora, jorna-
lista e terapeuta encanta ao seme-
ar um pomar de emoções. A filha 
de Maria Bernadete (in memorian) 
e Gerson Piva conta que essa foi a 
maneira que encontrou para ho-
menagear seus pais. “Ver minha 
mãe partir foi de um sofrimento 
tão profundo, que algumas vezes 

temi esmorecer. Escrever esse li-
vro foi a maneira que encontrei de 
transformar toda aquela dor em 
algo fértil, de transformar aquele 
amargor em algo frutífero”, conta 
Betina. “Esse é o meu presente de 
gratidão aos meus pais.”

As páginas da publicação tra-
zem esperança e gratidão e estão 
carregadas da amorosidade celes-
te que permite que os milagres dos 
anjos brotem da essência de cada 
um, a fim de que infinitas possibi-
lidades comecem a brilhar diante 
de nossos olhos. Um momento de 
leitura, em que nosso anjo da guar-
da se faz presente, num buquê de 
inspirações e carinho.

Betina C Piva lança seu livro “Como permitir que 
os milagres dos anjos brotem de sua essência”

SEMEADORA 
DE EMOÇÕES

O livro conta a história de Letí-
cia e suas experiências diante do 
sentimento de luto. É uma decla-
ração de amor àqueles que já par-
tiram e é também uma humilde 
tentativa de disponibilizar ao lei-
tor o apoio encontrado nos anjos 
em momentos de separação, de 
desespero e de sofrimento.

Emocionante e cheio de amor 
à vida, o livro conta a história de 
Letícia e como sua existência ga-
nhou novos ares quando ela per-
mitiu que a sustentação dos anjos 
brotasse de sua essência para pro-
mover as curas que se faziam ne-
cessárias em seu corpo, em seus 
pensamentos e em sua alma.

Como escritora de livros, as faça-
nhas da autora Betina começaram 

cedo. Esse é seu quarto livro. Jun-
to dos colegas, teve vários poemas 
e redações publicados em “Além da 
Imaginação”, em 1986, livro come-
morativo da Escola José Inocêncio 
da Costa, o antigo Grupão. Também 
escreveu “Alimentação & Saúde de 
A a Z – bem-estar, qualidade de vida 
e prevenção de doenças” (2005), 
“Como enfrentar a timidez” e “Como 
identificar oportunidades” (2007), 
da Editora Gold.

“Como permitir que os mila-
gres dos anjos brotem de sua es-
sência” está disponível em três 
formatos (e-book, capa dura e 
capa normal) no site da Amazon 
(www.amazon.com.br). Quem 
preferir e quiser adquirir o li-
vro físico (R$ 70), pode dar um 

pulinho na Advocacia Piva, na 
Av. Tiradentes, 578, no Centro 
de Matão, e aproveitar para pe-
dir seu autógrafo!

Como permitir que os milagres dos anjos brotem de sua essência

DA REDAÇÃO
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Desde meados dos anos 80 
com a criação dos primeiros com-
putadores portáteis domésticos, 
que foi quando a “era digital” co-
meçou a chegar mais próxima de 
nós, temos passado por diversos 
“booms” tecnológicos.

Na mesma época, incluindo-se 
agora o início dos anos 90, o mun-
do começou a ser impactado pela 
criação de softwares com interfaces 
mais “modernas” e a chegada da in-
ternet, que se consolidou nos anos 
2000, juntamente com a o advento 
dos smartphones, dentre novos pro-
dutos, sistemas e novidades da área.

Desde o início, essas novidades 
trouxeram inúmeras facilidades, agi-
lidade e confiabilidade no proces-
samento de dados as quais eram 
submetidas. Para a área empresarial 
todas essas novas tecnologias se tor-
naram o sonho de qualquer gestor, 

pois as informações geradas por es-
sas ferramentas seriam de grande 
importância para tomadas de deci-
são, bem como um ganho de tempo 
gigantesco, economia de mão-de-o-
bra e materiais que eram gastos no 
trato desses dados. “Time is Money” 
disse Benjamin Franklin.

Pensando dessa forma, as gran-
des empresas entenderam que a 
modernização dos seus proces-
sos, sem dúvida, elevaria o nível de 
competitividade de seus negócios 
diante do mercado, e pouco a pou-
co foram aderindo às tecnologias.

Porém naquela época era ne-
cessário se fazer grandes investi-
mentos para se obter todas essas 
novas ferramentas, o que de cer-
ta forma parecia algo destinado 
somente aos “peixes grandes”. Em 
contrapartida, quase que conco-
mitantemente, o fisco não poderia 

ficar para trás em toda essa movi-
mentação tecnológica que avan-
çava cada vez mais célere, e aos 
poucos as esferas governamen-
tais foram modernizando seus pro-
cessos, e criando novas formas 
de como se daria a prestação de 
contas feitas pelos contribuintes 
e quais seriam os novos métodos 
e formatos para a entrega dessas 
informações.

Embora esse processo de mo-
dernização por parte do fisco já era 
algo esperado, o contexto e a forma 
como “alguns desses passos” foram 
dados em alguns momentos gerou 
muito suspense e expectativas en-
tre os contadores e empresários.

O primeiro fato, que particular-
mente, podemos considerar mar-
cante e que impactou de vez todos 
os setores empresariais foi a imple-
mentação da Nota Fiscal Eletrônica 

MURILO ARRUDA DE SOUZA
CONTADOR CRCSP 294.552

QUEM SABE FAZ A 
HORA, OU ESPERA 
ACONTECER?
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e o ponta pé inicial do SPED - Sis-
tema Público de Escrituração Di-
gital ocorrido na metade da pri-
meira década dos anos 2000, que 
tem, já que ainda não foi implan-
tado em sua totalidade, por obje-
tivo melhorar o controle e fiscali-
zação por parte do Fisco, além de 
facilitar o contribuinte no cumpri-
mento de suas obrigações fiscais, 
visando, teoricamente, o acelera-
mento do crescimento econômi-
co do país, além da unificação da 
forma de prestação e guarda das 
informações de interesse fiscal e 
uma renovação na forma como o 
Fisco, entidades reguladoras, em-
presas e sociedade se relacionam.

Esse avanço, que em determina-
das etapas abarcou também os mi-
cro e pequenos empresários, fez com 
que os mesmos passassem, em al-
guns casos forçosamente, a realiza-
rem um upgrade e modernizar seus 
negócios passando então a terem 
que adquirir equipamentos mais mo-
dernos, a aquisição de softwares e 
também treinamento do seu pesso-
al, o que de certa forma, mesmo 
que em um primeiro momento te-
nha gerado algum custo, que não 
era previsto, posteriormente trou-
xe alguns benefícios para os seus ne-
gócios, como um maior controle de 
suas finanças, informações mais claras 
para apuração dos seus tributos e etc.

Vindo agora para os tempos 
atuais, e partindo também para 
área comercial, o trágico desen-
rolar na pandemia do coronavírus, 
forçou muitos empresários a se-
rem obrigados da noite para o dia 
a reverem seus modos de atuação.

Com a implantação do lock-
down, muitos foram salvos pela 
tecnologia, conseguindo adequar 
seus negócios de forma mais rápi-
da, outros com um pouco mais de 
dificuldades e de forma mais cus-
tosa, passaram a atender suas de-
mandas através do trabalho em 
home office, gerenciando seus 
negócios através de aplicativos fi-
nanceiros, com atendimentos rea-
lizados de forma remota, criação 

de sites de e-commerce, bem 
como a venda direta através de 
aplicativos de mensagens, logísti-
ca de entregas de seus produtos 
dentre tantas outras formas.

Com a retomada gradativa das 
atividades, muitos empresários, mes-
mo voltando à forma habitual, man-
tiveram essas formas de atuação, 
pois viram que são grandes possi-
bilidades para seus negócios. A re-
flexão que gostaria de deixar é: ten-
do em vista que o desenvolvimento 
tecnológico mundial anda a passos 
largos e cada vez mais rápidos, esta-
mos preparados para a forma como 
todo esse avanço irá impactar nos 
nossos negócios em um futuro que 
já nos bate à porta?

FAÇA PARTE DO MUNDO WEB!

CONECTAMOS SUA EMPRESA AO RESTO DO MUNDO
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O Hospital Carlos Fernando Mal-
zoni enfrentou no final do ano pas-
sado e início deste aumento exces-
sivo de casos de síndrome gripal, 
com o número de casos atendidos 
pratica-mente quadruplicando no 
Pronto Socorro do HCFM.

O novo surto de gripe H3N2, um 
subtipo do vírus “Influenza A”, tem ge-
rado preocupação, na medida em 
que tem infectado a população simul-
taneamente com a COVID-19. A com-
binação dos vírus é denominada de 
“FLURONA”, uma designação a partir 

dos termos “FLU” (gripe, em inglês) e 
“RONA” (de coRONAvírus).

Diante da situação alarmante no 
PS da cidade, a Administração do Hos-
pital e Prefeitura se uniram para a to-
mada de medidas emergenciais, para 
melhor atendimento da população.

A primeira medida entrou em vigor já no dia 6 de janeiro, com a mudança no horário de visitas 
no Hospital. Os novos horários e regras para visitas passaram a ser os seguintes:

Condições para visitas:

- Enfermarias 12 às 13h - 1 visitante
- UTI Adulto 16h30 às 16:40h - 1 visitante por paciente
- UTI Neonatal 17h às 17:30h - Somente pai, mãe ou responsável legal

* O visitante não poderá estar com sintomas de síndrome gripal
* O paciente que está com acompanhante não receberá visita.

A segunda medida foi a criação 
de um “Gripário” para atendimento 
específico no atendimento de sín-
dromes gripais, em local próximo 
do PS. O Projeto de Lei (PL) 5/2022 
que regulamentou este convênio 
foi aprovado por unanimidade em 
Sessão Extraordinária realizada no 
dia 11 de janeiro de 2022. Essa uni-
dade, denominada “Unidade de Sín-
drome Gripal Aguda” está situada 
na Avenida 7 de Setembro 856, no 
prédio do antigo fórum.

Após aprovação do convênio, 
o Hospital de Matão iniciou uma 
grande operação envolvendo deze-
nas de colaboradores colocando o 
“Gripário” em pleno funcionamento 
no prazo de alguns dias.

Foi necessária a contratação de 
médicos, enfermeiros, técnicos, fun-
cionários administrativos, manuten-
ção, segurança, e ainda os cuidados 
emergenciais no antigo prédio do 
fórum, onde ele está funcionando, 
envolvendo hidráulica, elétrica, TI, 

pintura, limpeza, comunicação vi-
sual e mobiliário

Com prazo inicial de funciona-
mento por 60 dias, o “Gripário” ini-
ciou suas atividades no dia 18 de 
janeiro, e irá a princípio, funcionar 
pelo período de 60 dias, poden-
do ser prorrogado para mais 30 de 
acordo com a necessidade. 

A capacidade de atendimento 
diário é de até 300 pessoas, todos 
os dias da semana, no horário das 
9h00 às 21h00.

“GRIPÁRIO” DE MATÃO 
ALIVIOU ATENDIMENTOS 
DO PRONTO SOCCORRO DA REDAÇÃO
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Após a inauguração, o “Gripá-
rio” de Matão absorveu o aumento 
de demanda de casos de síndrome 
gripal e aliviou os atendimentos do 
Pronto Socorro da cidade.

Já na primeira semana de funcio-
namento, o “Gripário” apresentou um 
crescimento expressivo no atendi-
mento de casos de síndrome gripal.

A média de casos de síndrome gri-
pal atendidos no Pronto Socorro antes 
da abertura do “Gripário” - entre os dias 
1 e 17 de janeiro - era de 173 pacien-
tes por dia. Com a abertura do “Gripá-
rio” no dia 18 de janeiro, essa média au-
mentou para 234 casos diários (base 
18 a 25/1/2022), demonstrando cres-
cimento considerável.

Esse número está distante da 
média de 40-50 casos diários aten-
didos em meados de dezembro de 
2021.

O "Gripario" recebeu da Prefeitu-
ra de Matão dois mil testes COVID 
(nasofaríngeo) que foram doados 
graças aos esforços dos vereado-
res Paulo Bernardi e Ana Mondini 
junto ao deputado estadual Adal-
berto Freitas e do Superintendente 
do Ministério da Saúde em SP, José 
Carlos Paludeto.

Os testes disponíveis no “Gripá-
rio” estão sendo utilizados sob rigo-
rosos critérios médicos, e aplicados 
em pessoas que apresentam sin-
tomas que podem indicar COVID 

e que tenham comorbidades que 
possam agravar a doença.

Desde o início do funcionamen-
to do “Gripário” até o dia 15 de fe-
vereiro, data do fechamento desta 
edição, foram atendidas 2.662 pes-
soas e aplicados 775 testes COVID, 
com 439 casos positivados

De acordo com a superinten-
dente do Hospital de Matão, Denise 
Minelli “o “Gripário” é o resultado de 
um esforço conjunto entre o Hos-
pital, Prefeitura e Câmara Municipal 
em favor da população. 

Estamos honrando esse acor-
do, empenhando o melhor de nos-
sos colaboradores no cumprimento 
deste convênio”.

Diretor técnico Dr. César Minelli, superintendente do HCFM, Denise Minelli, equipe do "Gripário e colaboradores
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CURIOSIDADES DE FEVEREIRO

Você sabia que os gatos têm um 
dia para chamar de seu e que o Dia 
Mundial do Gato é comemorado 
anualmente em 17 de fevereiro.

Esta data foi criada por uma insti-
tuição italiana, com o objetivo de aju-
dar a promover uma campanha con-
tra os maus tratos contra os gatos.

A ideia se espalhou por todo 
mundo. Diversas ONG’s e instituições 
de apoio aos animais, aproveitam 

esta data para promover a adoção 
de gatos abandonados, que é outra 
meta essencial.

No Brasil, esta data não exis-
te oficialmente, mas estes animais 
de estimação são bastante queri-
dos dos brasileiros. De acordo com 
censo do IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística), existem 
aproximadamente 22,1 milhões de 
gatos nas casas do país.

Parece brincadeira, mas não é. 
A ressaca também tem o seu dia 
e é comemorado anualmente em 
28 de fevereiro no Brasil.

Dizer que todo mundo ado-
ra beber uns bons drinks com os 
amigos é exagero, mas muitos são 
os que gostam e que quando exa-
geram na bebida, surge a velha e 
indesejada ressaca.

A ressaca é uma resposta do 
organismo humano, que alerta 
quando o corpo está intoxicado 
pelo álcool.

Dores de cabeça, enjoos e desi-
dratação são alguns dos sintomas 
mais comuns da ressaca.

O dia da ressaca não é muito po-
pular no Brasil, mas as pessoas que 
resolvem “comemorar” esta data, 
reúnem os amigos e compartilham 
histórias de bebedeiras e ressacas, 
enquanto tomam uns drinks.

Esta data também pode servir 
para lembrar as pessoas que cos-
tumam ficar constantemente de 
ressaca sobre os cuidados bási-
cos para amenizar os sintomas ou 
mesmo prevenir este desconforto.

As principais dicas são:
1. Beber bastante líquido, de prefe-
rência água ou água de coco, chá 
verde e sucos naturais;

2. Não comer alimentos fritos, 
dando preferência para assados;

3. Sopa e caldos são sempre 
muito bons para desintoxicar o 
organismo.

O Dia de São Valentim é come-
morado anualmente em 14 de feve-
reiro em diversos países do mundo, 
tais como Argentina, Espanha, Portu-
gal, França, etc.

Também conhecido como o Dia 
dos Namorados ou Valentine’s Day, 
esta é uma data especial celebrada 
por casais de várias partes do plane-
ta, onde se comemora o amor e a 
união das pessoas que se amam.

Este dia foi escolhido por ser a 
data em que um bispo da Igreja 

Católica, chamado Valentim, foi mor-
to em Roma pelo fato de ter desobe-
decido o imperador realizando casa-
mentos às escondidas.

Curiosamente, os brasileiros não 
têm o costume de celebrar o Dia de 
São Valentim, pois esta é uma tradi-
ção dos países anglo-saxões, que não 
encontrou muita acolhida por aqui.

No Brasil, o Dia dos Namorados é 
comemorado no dia 12 de junho, vés-
pera de Santo Antônio, popularmente 
conhecido como santo casamenteiro.

DIA MUNDIAL DO GATO

DIA DA RESSACA

DIA DE SÃO VALENTIM

DA REDAÇÃO
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Tête-à-Tête

NOME:

Gislene Silva

DATA DE NASCIMENTO:

21/11/1982

CIDADE NATAL:

Matão/SP

PROFISSÃO:

Empresária (Giovanna Modas)

FAMÍLIA:

Meu porto seguro

FILME PREFERIDO:

O último que assisti “Juntos para Sempre”

CANTOR:

WS

CANTORA:

Adele

UMA MÚSICA:

Trem Bala

UM LIVRO:

A Bíblia

UM LUGAR:

Gramado/RS

PERFUME:

CH 212

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

Gosto de pessoas verdadeiras, não gos-
to de pessoas arrogantes

PRATO PREFERIDO:

Churrasco, salpicão e batata rústica

HOBBY:

Andar de patins

DEFEITO:

Ansiosa

QUALIDADE:

Autêntica

MULHER MAIS BONITA:

Ariadna Thalia

HOMEM MAIS BONITO:

Meu esposo

UMA LEMBRANÇA:

O dia do meu casamento

UM OBJETIVO:

Ser útil sempre

UM SONHO:

Um mundo melhor

SUA MAIOR CONQUISTA: 

São muitas, difícil destacar uma

MEDO:

Da maldade disfarçada
 em sorrisos

ÍDOLO:

Jeová Deus

EDUCAÇÃO: 

Essencial

POLÍTICA: 

Procuro manter
 a neutralidade.

O QUE O COVID-19
PODE ENSINAR:

O Covid-19 trouxe situa-
ções desafiadoras e mui-
tos ensinamentos. Profis-
sionalmente, reforçou a ideia 
de que não podemos nos 
acomodar e que sempre pre-
cisamos nos reinventar e adap-
tar as mudanças. Na minha vida 
pessoal, me ensinou a dar ain-
da mais valor à vida e aos mo-
mentos em família e me fez 
perceber como coisas pe-
quenas podem trazer gran-
de satisfação

PERDOAR PARA VOCÊ É FÁCIL?

Sim

RESUMA EM POUCAS PALAVRAS 
QUEM É Gislene Silva:

Uma pessoa simples, verda-
deira, cheia de amor leal, que 
ama sua família e que coloca 
Deus sempre em primeiro lugar.

Foto: Gerrá Studio
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MAXXI ENTRETENIMENTO

CANTAR O AMOR: DA VIDA À MÚSICA 
CONHEÇA A HISTÓRIA DO DUO MATONENSE BELAMUR 

Cantar o amor. Esse é o lema que 
abrange toda a história do duo Be-
laMur que, fruto de um relaciona-
mento entre Murilo Baldassa e Isa-
bela Gandini, nasceu em 2016. O 
casal conta que a ideia inicial era 
apenas fazer uma página nas re-
des sociais para compartilhar víde-
os musicais. Pouco tempo depois, 
surgiu um convite para que a du-
pla cantasse em um casamento, em 
Matão. Foi aí que começou a rela-
ção do duo com a música român-
tica. Segundo Murilo, atualmente, 
BelaMur deixou de ser um duo e 
passou a contar com um grupo de 
músicos clássicos. “Hoje nós temos  
diversas formações, temos músicos 
parceiros que encantam em even-
tos. Somos agora Voz, violão, vio-
lino, teclado, cello, cajón, saxofo-
ne e clarinada. Essas são as opções 
de instrumentos que possibilitam 
formações e diversidade para cada 
evento personalizado”. 

O propósito, segundo o gru-
po, é cantar o bem, esbanjar amor 
e promover bons sentimentos em 
ambientes diversos. Com músicas 
de perseverança, superação e fé, o 

casal fez diversas apresentações em 
prol ao Hospital Carlos Fernando 
Malzoni e teve a oportunidade de 
cantar para os enfermos, a fim de 
promover paz e descontração na-
queles que estão abatidos por ad-
versidades. De acordo com Isabela, 
o objetivo é levar o amor adian-
te. “Nós estamos onde o amor está. 
Queremos fazer a diferença atra-
vés da música. As letras, as melo-
dias sempre trazem um significado 
especial e nada melhor que cantar 
a trilha sonora da vida de alguém”. 

No Grupo Centro Paulista de 
Comunicação, o duo já se apre-
sentou algumas vezes em datas 
especiais, como Dia das Mães e 
Dia dos Namorados. Do cover de 
Sandy e Júnior ao flashback inter-
nacional e passando pela música 
religiosa, o casal gosta de diversi-
ficar e personalizar canções para 
cada ambiente. “É o jeito que en-
contramos de unirmos três coi-
sas que amamos: um ao outro, a 
música, a fé. E nesses tempos difí-
ceis, em que as pessoas têm sede 
de esperança, acreditamos que 
uma palavra cantada possa fazer a 

diferença. Nós acreditamos no po-
der da música”, afirma Murilo. 

Atualmente, o “carro-chefe” do 
duo é o casamento, mas a dupla de-
monstra gostar de desafios. “Casa-
mento, jantares, homenagens, hoje 
em dia até chá de bebê, revelação, 
batizados, festas em geral. Quere-
mos levar um estilo próprio de músi-
ca que caiba em diferentes ambien-
tes. Só sei de uma coisa: gostamos 
de emocionar”, diz Isabela. 

Murilo e Isabela são matonen-
ses, se conheceram através da mú-
sica e cantam na cidade e na região.  
“Hoje em dia moramos em São Car-
los, por conta do trabalho, afinal, le-
vamos outras profissões junto à mú-
sica, mas aproveitamos disso para 
levarmos a música pra onde ela nos 
chamar”, completa Murilo. 

Para conhecer mais sobre o 
BelaMur dá para acompanhá-los 
nas redes sociais. “Sempre coloca-
mos um pouquinho do nosso tra-
balho, dos eventos, no Instagram 
em @belamur.duo. Temos tam-
bém vídeos no canal do Youtube 
BelaMur para que todos possam 
acompanhar ”, finaliza Isabela. 
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Você quer ser aceita por aque-
le grupo de amigos e aceita colo-
car aquele sapato apertado, você 
quer ser aceita por suas amigas e se 
submete a fazer isso, aquilo e aqui-
lo outro mesmo não estando nem 
um pouco afim. Você grava vídeos, 
tira fotos, coloca filtros, músicas, fa-
zendo de tudo para se destacar e 
gostarem de seu post. Estando com 
seu parceiro ou parceira, mesmo 
não estando a fim de transar, como 
você não consegue dizer não, você 
fica com medo de que ele ou ela te 
rejeite, aí você inventa uma mentira 
para fugir da punição de curto pra-
zo, ou você mente, achando que a 
mentira é melhor do que a verda-
de, acreditando que assim, contan-
do aquela mentira, você será ama-
da, reconhecida e aceita.

Preste atenção... sempre que 
existir a necessidade de você que-
rer ser amada, reconhecida e acei-
ta, vai existir uma tendência de você 
ser manipulada por aquele grupo/
espaço. Nas redes sociais, se você 
se posicionar para querer agradar, 
ser reconhecida como a influencer 
top do momento, ser aceita em um 
determinado grupo, seja lá qual for, 
você irá adoecer.

A atividade física pode te aju-
dar muito, mas muito nisto. Como? 
Te explico, estou aqui pra isso... 

praticando atividades físicas regu-
larmente, seu organismo irá liberar 
substâncias que agirão diretamen-
te na sua autoestima, bem-estar, irá 
melhorar sua percepção de si mes-
ma, sua aparência física com uma 
semana já será visível pela melhora 
da textura da pele, sorriso mais fácil 
no rosto, em 15 dias você já senti-
rá seu corpo mais durinho em algu-
mas partes e começará a perceber 
nas roupas que está perdendo me-
didas. Dentre outras melhorias nas 
funções renais, pâncreas, sistema 
cardíaco e respiratório, digestivo e 
excretor, melhora da qualidade do 
sono e criatividade, produtividade 
profissional e aparência atraente.

Você precisa urgentemente ajus-
tar sua vida nas redes sociais com a 
atividade física, porque a internet 
não é uma onda, é um mar, por-
tanto ela não vai passar. O orkut foi 
uma onda e passou, o pinterest foi 
uma onda violenta e passou, snap-
chat foi uma onda e passou... mui-
ta gente, empresas, empresários, 
muita gente estão rezando para o 
marketing digital desaparecer, mas 
não vai. Não é uma onda, é um mar, 
um oceano de possibilidades e sua 
empresa precisa estar nela... lem-
brando que agora vem surgindo o 
metaverso e só está começando, 
mas isto é assunto para outro dia.

Assim como a internet, a ativi-
dade física também é um mar, nun-
ca irá passar, é para sempre, é para 
a vida. Implemente para "ontem" 
uma dieta e uma atividade física na 
sua rotina, seja dança, ritmos, dan-
ça de salão, treino funcional, enfim, 
pratique atividade física e mante-
nha seu corpo forte e emocional 
forte. Mente forte, não habita cor-
po fraco, se liga.

Praticando atividades físicas, seu 
emocional irá trabalhar de forma 
muito mais clara, mais produtivo, 
eficiente, sua autoestima será ele-
vada automaticamente e você não 
precisará mais ficar dependendo de 
likes nas redes sociais para se sentir 
amada, reconhecida e aceita, por-
que você construirá fora da inter-
net, uma vida repleta de resultados 
positivos que naturalmente refletirá 
em suas redes sociais.

Busque primeiro uma melhor 
relação com você mesma, com seu 
íntimo, faça coisas que te agradam 
e que se sinta bem em fazer, se te 
excluírem de algum grupo, não se 
preocupe, chamo isto de limpeza 
de terreno. Não se planta boas se-
mentes em terreno sujo. Limpe seu 
terreno e plante boas sementes, 
em meses estarás colhendo saú-
de, bem-estar, felicidade! Seja uma 
Fera Fit! Lute!

A NECESSIDADE DE SER AMADA, 
RECONHECIDA E ACEITA, ESTÁ 
DESTRUINDO SUA VIDA.
REDES SOCIAIS X ATIVIDADE FÍSICA

MARCOS VINICIUS RODRIGUES
PREPARADOR FÍSICO
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MAXXI SOCIAL ELIZANDRA MARQUES
FOTÓGRAFA

Silvana Fecchio, Vitor Augusto Fecchio e Cláudio Augusto Fecchio Jaqueline, Mirieli e Vitória

Paulo e Magda Laiane e Júnior

Benedito e Regina Edimar e Gislaine

Adriano e Letícia Gislaine, Cida e Adriano
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MAXXI SOCIAL

Valdecir e Márcia Dirce, Rosana, Angélica e Jéssica

Helena, Lucas e Jéssica Talita e Luiz

Victor e Bruna Roberta

Amanda e Cila Alexandre Alves, Silvia e Daniel
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Giovanni, Dalileia e Sérgio Olinari Leandra Scriboni e Nothy Medeiros

Carol e João Pedro Emercinda e Marília Rossi

Edson Machado e filhos na Pizzaria Di Napolli Souza em dia de aniversário e a esposa Patrícia
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Alessio e Ana Maria

MAXXI SOCIAL

Gabriela e Augusto

Lizandra e Cleusa Anderson e Aline

Dilão e Márcia Ana Lívia, Lívia, Daniel e Jhone

Bruno e Maisa Jeferson e Vanessa
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Maria Eduarda, Valentin, Ana Mondini e Sebastião Rosana e Bruno

Gilberto e Juliana Ademir, Rosana e Júnior.

Fabiana e João Giovana e Lucilene

Karine e Bruno Vônia e Paulo
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MAMINHA NA PRESSÃO SALADA COLORIDA DE 
ATUM COM LEGUMES

Culinária

INGREDIENTES
• 1 Kg de maminha bovina 

inteira e sem gordura
• 3 dentes de alho 

grandes moídos
• Louro em pó a gosto
• 2 cebolas raladas
• 4 cenouras fatiadas
• 1 colher de chá de colorau
• 2 caldo de carne

• Sal a gosto
• 200g de bacon picadinho
• Azeite para cobrir o 

fundo da panela
• Água fervendo
• Cheiro-verde ou pimentão 

picado a gosto
• Pimenta-do-reino 

moída a gosto

INGREDIENTES
• 2 mangas
• Suco de um limão
• 1 colher (de chá) de raspas de limão
• 1 lata de leite condensado
• 1 caixa (de 200 g) de creme de leite

INGREDIENTES
• 1 pacote de macarrão 

penne colorido 
cozido (500g)

• 4 colheres (sopa) de azeie
• 1 lata de atum 

sólido escorrido
• 1/2 lata de ervilha 

escorrida
• 200g de mandioquinha 

cozida em cubos
• 1/2 lata de milho 

verde escorrido
• 1 cenoura ralada

• 2 ovos cozidos e picados
• 1 xícara (chá) de pepino 

em conserva picado
• Sal e pimenta-do-

reino a gosto
• 170g ou 1 pote de 

iogurte natural
• 1/2 xícara (chá) 

de maionese
• Folhas de alface e batata 

palha para decorar
• 1•/2 xícara (chá) de 

hortelã picada

MODO DE PREPARO
Pegue a carne inteira e faça furos nela. Coloque o alho,o 
bacon. a cebola, louro em pó, colorau, sal, cheiro verde 
e o pimentão. Distribua todos os temperos na carne, 
feche a vasilha com insulfilm e deixe descansar de um 
dia para o outro. Coloque azeite na panela de pressão de 
uma forma que cubra o fundo. Coloque a carne inteira 
e deixe ela ir fritando no azeite, quando estiver ficando 
dourada cubra com água e leve na pressão e deixe 
cozinhar por 15 minutos, retire da pressão, coloque as 
cenouras e deixe a carne cozinhar até que fique bem 
molinha. Em seguida coloque em uma travessa, fatie 
grosseiramente a carne e sirva.

MODO DE PREPARO
Em uma tigela, misture o macarrão cozido com o azeite, o 
atum desfeito com um garfo, a mandioquinha cozida, os 
ovos cozidos, a ervilha, o milho, a cenoura ralada, o pepino, 
o iogurte, a maionese, a hortelã picada, sal e pimenta até 
incorporar. Cubra e leve à geladeira por 2 horas. Transfira 
para uma travessa forrada com folhas de alface, decore com 
batata palha e sirva em seguida.

MODO DE PREPARO
Coloque os pedaços da manga no liquidificador com o suco de limão, o 
leite condensado e o creme de leite. Bata bem. Se você estiver usando 
uma manga sem fiapo continue a receita. Se você usar qualquer outra 
manga, passe pela peneira. Agora coloque as raspas de limão, misture 
bem e leve para gelar. Sirva geladinho (20 minutos no freezer ou 2 horas 
na geladeira). Se quiser polvilhe raspas de limão por cima para enfeitar.

CREME DE MANGA COM LIMÃO
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