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Nossa Capa
Grupo Centro Paulista de 
Comunicação parabeniza 
Matão pelo seus 122 anos

Matão é muito mais que apenas um dos 645 municípios 
do interior do Estado de São Paulo. Situado a 300 km da ca-
pital e com uma população estimada em mais de 82 mil ha-
bitantes, foi fundada em 27 de agosto de 1898, completan-
do neste mês 122 anos de emancipação política, em meio à 
maior crise econômica e sanitária que o nosso País enfrentou. 
Impossível ignorar que a Covid-19, doença causada pelo novo 
coronavírus, trouxe diversos desdobramentos na Saúde, na 
Economia, na Educação, na política e na sociedade como um 
todo, fatos estampados todos os dias nos mais diversos meios 
de comunicação.

Embora os números atuais não sejam confortáveis, o que 
se viu em Matão, ao longo dos meses, desde o início da pan-
demia até os dias atuais, foi um movimento quase que sincro-
nizado de toda a população – incluindo clubes de serviços, 
indústrias, comerciantes, prestadores de serviços, templos re-
ligiosos, órgãos de comunicação, pessoas conhecidas e anôni-
mas – no sentido de fazer com que os dias se tornassem me-
nos difíceis, do ponto de vista social e econômico. Ainda que 
haja excessos de alguns, não respeitando as medidas adotadas 
pelas autoridades de Saúde para a contenção do vírus, a maio-
ria está fazendo a sua a parte e é isto que importa. É este en-
gajamento que faz de Matão um lugar especial e não apenas 
mais um município a ser contado entre tantos!

Com esta convicção, a Revista MAXXI chega com mais uma 
edição, com o objetivo de informar, prestar serviço e entreter, 
através de matérias e artigos, o que é a sua característica. Des-
tacamos em nossas páginas o que alguns dos aspirantes ao 
cargo de prefeito pensam sobre Economia, Saúde e Educação, 
áreas diretamente afetadas pela pandemia.

Outro setor que sofreu muito com as medidas restritivas 
impostas para evitar o contágio do coronavírus foi o de En-
tretenimento, especialmente shows, e, em Matão são muitos 
os que trabalham na noite. As lives com objetivo de arreca-
dar fundos para entidades, foi uma alternativa encontrada por 
muitos para se manterem em atividades e também ajudarem 
o próximo. É o que destaca  a matéria A era das lives solidárias.

Como sempre, tem muito mais! Basta folhear o seu 
exemplar!

Deixamos aqui também os nossos parabéns à toda popu-
lação e aos nossos parceiros comerciais! O que faz a Revista 
MAXXI se destacar e ser uma importante ferramenta de divul-
gação dos seus negócios é a veracidade e a credibilidade das 
informações que ela publica.

Boa leitura e continuem se cuidando!

EDITORIAL

@REVISTAMAXXI REVISTAMAXXIMATAO 1 AGOSTO DE 2020



01 - EDITORIAL

04 - COMPROMISSO COM AS
MUDANÇAS EDUCACIONAIS

12 - ANIVERSÁRIO DE MATÃO: COM MÁSCARA
NÃO DÁ PARA APAGAR A VELINHA

14 - PALOMAX COMEMORA 31 ANOS 
COM PERSPECTIVA DE EXPANDIR PELA REGIÃO

22 - DIREÇÃO DEFENSIVA

24 - NOSSA HOMENAGEM AO SR. LUIZ MARCHESAN

30 - ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020 E O QUE MUDOU

32 - INTELIGÊNCIA INTERPESSOAL

36 - GRUPO PRÓ-ESTUDAR: 

38 - A ARTE DA EMPATIA

39 - DESPERDÍCIO ZERO

40 - TÊTE-À-TÊTE

43 - LUIZ FONTANA: O GRANDE
COLECIONADOR DE PALAVRAS

44 - 30 ANOS DE ECA!

46 - SOCIAL

48 - CULINÁRIA

Sumário

05 26

3327

16

42

A MATÃO QUE SE DESTACA
NO CENÁRIO NACIONAL!

O ISOLAMENTO SOCIAL
PARA AS CRIANÇAS.

A ERA DAS
LIVES SOLIDÁRIAS
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MODA

IMPACTOS DO COVID-19 
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Matão completa 122 anos de 
emancipação política com um mo-
tivo a mais para comemorar. A recu-
peração da economia brasileira pas-
sa pelo agronegócio. E, com certeza, 
o agronegócio passa por Matão. 

Mesmo em tempos de pande-
mia, a cidade criou 2.107 postos de 
trabalho com carteira assinada no 
mês de junho. Os dados são do Ca-
dastro Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged), divulgado 
todos os meses pelo Ministério do 
Trabalho. Motivo de orgulho para 
aqueles que aqui vivem, quer seja 

os que aqui nasceram, ou os que de 
outros lugares vieram, e fizeram de 
Matão sua Terra da Saudade. 

O resultado é reflexo do bom 
momento do agronegócio na-
cional. O início da safra da laran-
ja aqueceu a contratação de mão 
de obra, tanto na indústria quan-
to no campo. Além disso, máqui-
nas, implementos, e produção de 
alimentos encabeçam o resultado 
positivo.

Pode ser precoce cravar que 
o cenário de aumento contrata-
ções em Matão se mantenha nos 

próximos meses, mas é certo afir-
mar que o momento é favorável, 
mesmo diante de tantas incertezas.

Enfim, mais uma vez, fica evi-
dente que o matonense se pauta 
no trabalho, inovando a todo ins-
tante para superar a atual crise do 
Covid 19. No campo, nas indús-
trias, no comércio, e até mesmo 
aqueles que estão respeitando 
com afinco o isolamento social, o 
que se vê por aqui é a economia 
girando. E os matonenses impul-
sionando essa engrenagem com 
força, garra, fé e muita criatividade.

Nunca o tempo foi tão distin-
tamente percebido quanto agora. 
Dois mil e vinte se tornou um ano 
tão peculiar que tudo aquilo que 
era tido como “normal”, ganhou no-
vos contornos diante da pandemia. 
Aulas escolares, encontros com ami-
gos e familiares, comemorações de 
aniversários, reuniões de negócios 
receberam novas roupagens, e tive-
ram que contar com a criatividade 
global para salvaguardar a saúde de 
toda a população mundial.

É neste cenário que aspirantes 
aos cargos de prefeito e vereador 
se preparam para encarar a cam-
panha política mais avessa da his-
tória recente do Brasil. O distan-
ciamento social, orientação que 
segue incógnita nos próximos 

meses, ameaça impactar direta-
mente o modelo tradicional das 
campanhas eleitorais.

Se por um lado comícios, kits 
churrascos, panfletagem e as visi-
tinhas porta-em-porta perdem es-
paço, de outro a disputa fica mais 
intensa e pulverizada pela atenção 
do eleitor. Esse contato presencial 
ainda mais restrito traz embutido 
em si a necessidade de novas es-
tratégias na disputa eleitoral.

Prezando sempre pela qualida-
de da informação e no intuito de 
oferecer subsídios aos eleitores 
matonenses, a Revista MAXXI en-
trevistou os pré-candidatos à Pre-
feitura de Matão.

Para garantir total isenção e 
imparcialidade, a Revista MAXXI 

enviou à todos os pré-candidatos 
a prefeito declarados até o fecha-
mento desta edição, as mesmas 
perguntas, solicitando que as res-
postas tivessem o mesmo tama-
nho e prazo para devolutiva.

Vale destacar que nos próxi-
mos dias, com a realização das 
convenções partidárias, para de-
finição das coligações a compo-
rem o cenário político das Elei-
ções 2020, mudanças devem 
acontecer. Assim, para colaborar 
com o pleno exercício da demo-
cracia, confira nas próximas pá-
ginas, elencados por ordem al-
fabética, as propostas de cada 
um dos pré-candidatos, que res-
ponderam as perguntas a eles 
enviadas.

Conhecer para escolher

A MATÃO QUE SE DESTACA
NO CENÁRIO NACIONAL!
Quem vai governar você a partir de 2021?

DA REDAÇÃO

Foto: Gabriel Gardini

Segundo Paulo Freire, o com-
promisso envolve uma decisão lú-
cida e profunda de quem o assu-
me e se dá no plano concreto. Para 
que alguém possa assumir um ato 
comprometido precisa ser capaz de 
agir e refletir. Refletir sobre si mes-
mo e, a partir daí, agir no mundo. Só 
poderá assumir um compromisso 
real, a pessoa que for capaz de dis-
tanciar-se da sua realidade, admi-
rá-la e transformá-la. Só pode exis-
tir reflexão e ação dentro da relação 
homem-realidade. 

O compromisso autêntico ad-
vém da percepção da realidade to-
tal e em permanente interação. 
Desta forma, não é possível que al-
guém que se coloque na posição 
de “detentor do saber” seja verda-
deiramente comprometido com a 
educação e com as urgentes mu-
danças educacionais.

Este compromisso se constrói 
gradativamente, na medida em que 
necessitamos enfrentar os desafios 
de nossa profissão ao lidarmos com 

as diferenças, tanto econômicas 
quanto culturais, com o pluralismo 
de ideias,  ações e, inclusive, com a 
capacidade de assumir os precon-
ceitos que existem em nós. Como 
algo que se desenvolve ao longo 
de nossa prática, o compromisso 
ajudará na fundamentação de uma 
escola e sociedade mais justas e 
democráticas.

Desta forma, algumas questões 
são fundamentais: Que tipo de ho-
mem desejamos formar? Que tipo 
de formação temos? O que fazer 
mediante os problemas que enfren-
tamos no cotidiano escolar? 

Todas as questões levantadas 
são imprescindíveis e ao mesmo 
tempo complexas. Contudo, ser-
vem para nossa reflexão quanto a 
melhoria da qualidade do ensino 
nas escolas. Sem dúvida, a reflexão 
aqui proposta, passa pela constru-
ção coletiva de um projeto articu-
lado na escola e que funcione de 
modo eficaz, com sentimento de 
solidariedade e respeito entre os 

professores, toda equipe técnica e 
pedagógica da escola e entre alu-
nos - familiares.

A educação deve ser um pro-
cesso permanente, no qual esta-
mos envolvidos continuamente, 
pois o profissional que almeja este 
compromisso precisa de aperfeiço-
amento constante. Ao ampliar seus 
conhecimentos substitui a visão in-
gênua, pela visão crítica do mun-
do. É papel do educador que optou 
pela mudança educacional tentar a 
conscientização das pessoas com 
quem se trabalha e ao mesmo tem-
po, conscientizar-se.

A educação que precisamos 
deve ser capaz de fazer pessoas crí-
ticas, curiosas, criativas e questiona-
doras, não pode ser a que exercita 
o adestramento e a memorização 
mecânica dos educandos.

O respeito à autonomia e a dig-
nidade de cada um é um impera-
tivo ético e não um favor que po-
demos ou não conceder uns aos 
outros.

COMPROMISSO COM AS
MUDANÇAS EDUCACIONAIS

DÉBORA MILANI
PEDAGOGA, PSICOPEDAGOGA E 
DOUTORA EM EDUCAÇÃO ESCOLAR.
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Entrevista

Revista Maxxi: Quais são as 
prioridades de seu plano de 
governo?

As prioridades deverão ser em 2 
frentes simultâneas:

1- Enfrentar os problemas já 
existentes: falta de medicamentos, fal-
ta de médicos, falta de exames, rees-
truturação educacional, corte de gas-
tos desnecessários, busca por diálogo 
entre os setores públicos e privados, 
priorizar o relacionamento político 
com estado e união a ponto de favo-
recer o nosso município, com muita 
cautela e pés no chão.

2- Enfrentar os problemas 
pós-pandemia: desgaste econômi-
co, sociais, fome, desemprego, co-
lapso na saúde. Buscando ideias 
novas e coragem acima de tudo.  

Revista Maxxi: Num momento 
pós-pandemia, o que deve ser 
feito na infraestrutura e na ge-
ração de empregos e renda para 
alavancar o desenvolvimento?

Deveremos divulgar de forma 
firme e inteligente a localização do 
nosso município no centro do es-
tado e no entroncamento de 2 ro-
dovias importantes para o transpor-
te estadual no sentido de atrairmos 
olhares de novos empreendedores. 
Deveremos buscar força para nos-
sas indústrias no incremento ao Pla-
no Safra a ponto de aproveitarmos 
o momento favorável ao agrone-
gócio. Deveremos apresentar pro-
postas novas e eficientes para in-
centivarmos que se gaste no nosso 
comércio buscando assim a reto-
mada do setor comercial. Termos 
esperança e fé acima de tudo.

Revista Maxxi: Quais são suas 
propostas para a Educação, 
como área prioritária?

Deveremos buscar um plano 
educacional que tenha foco em des-
centralizar e buscar a qualidade de 
ensino de forma igualitária para to-
dos os bairros. Buscar uma integra-
lização com a saúde preventiva às 
crianças através de suporte como 
psicólogos, terapeutas ocupacionais, 
fonoaudiólogos, sendo que, essa es-
trutura será extremamente necessá-
ria ao cenário pós-pandemia. Além 
de nos basearmos em modelos de 
outros municípios que estão dando 
certo. Nossa estrutura é muito boa e 
com excelentes profissionais, o que 
precisamos é os incentivar.

Revista Maxxi: Como pode ser 
reforçado o atendimento na 
Saúde?

A saúde deve ser tratada de for-
ma humanitária. Colocando pessoas 
preparadas e com conhecimento de 
causa no contato com a população. 

Gestão e informatização de-
vem trabalhar juntas a ponto de 
melhorar a qualidade e diminuir 
os custos. Precisamos de um gru-
po de médicos na linha de frente 
e com conhecimento das necessi-
dades do nosso município. Buscar 
parcerias com hospitais e labora-
tórios particulares também é um 
caminho para diminuirmos as filas 
e demandas represadas. 

Devemos trabalhar integra-
dos com as entidades como APAE, 
ADEVIMA...

Revista Maxxi: Considerações 
finais.

O desafio será enorme para o 
próximo (a) governante. O cená-
rio ruim econômico do município 
se somará ao cenário devastador 
deixado pela pandemia. Devere-
mos ter coragem, ideias novas, 
propostas inteligentes e bom re-
lacionamento político a ponto de 
buscarmos a superação. 

Mas temos uma terra fértil. So-
mos o terceiro PIB per capito do 
estado, décimo primeiro PIB per 
capito do país, correspondemos a 
quase 50 % da exportação per ca-
pita do estado. Matão tem raízes 
fortes e ouvindo as pessoas temos 
condições de construir uma Ma-
tão melhor para o futuro.

IVAN 
SERIGATO JR.

Entrevista Entrevista

Revista Maxxi: Quais são as 
prioridades de seu plano de 
governo?

Eu acredito que podemos vol-
tar fazer com que Matão prospe-
re, e para isso temos que traba-
lhar a profissionalização da gestão 
pública. A prefeitura tem que en-
tregar resultado e a profissionali-
zação da gestão pública é o pon-
to chave do início da mudança da 
nossa cidade, todos os outros pro-
blemas sempre cairão neste tó-
pico. Não resolveremos saúde, 

educação, saneamento básico, se 
não tivermos o controle da admi-
nistração pública.

Revista Maxxi: Num momento 
pós-pandemia, o que deve ser 
feito na infraestrutura e na ge-
ração de empregos e renda para 
alavancar o desenvolvimento?

No ano de 2021 estaremos vi-
vendo todas as consequências da 
pandemia, por isso precisamos de 
um olhar atento e inovador para 
cada setor, é necessário fortalecer 
o comércio local, estive a frente 
da Associação Comercial por qua-
se 5 anos e sei que isso é possível, 
precisamos ajudar as empresas 
que já estão instaladas na cida-
de em conjunto com as entidades 
de classe como a CIESP, também 
é necessário tornar nossa cidade 
atrativa para que novas empresas 
se instalem aqui.

Revista Maxxi: Quais são suas 
propostas para a Educação, 
como área prioritária?

A educação é a base do de-
senvolvimento econômico, todas 
as crianças ou jovens do municí-
pio tem que ter acesso à educa-
ção básica, sendo este um de nos-
sos pilares.

Devemos profissionalizar nos-
sos professores, oferecer um plano 
de carreira. A merenda deve ser de-
finida por nutricionista, uma crian-
ça subnutrida não consegue apren-
der e isso é um absurdo. Eu acredito 
que o modelo de escola integral, es-
tilo SESI integrando conhecimento, 

cultura e esporte, é o ideal que de-
vemos seguir no nosso município.

Revista Maxxi: Como pode ser 
reforçado o atendimento na 
Saúde?

Neste ano conseguimos enxer-
gar que a saúde é um dos princi-
pais problemas de Matão. A única 
maneira de resolver os problemas 
da saúde é com uma gestão efi-
ciente dos recursos. Uma ideia é 
dividirmos o atendimento da saú-
de em 3 partes, que seriam inte-
gradas com a informatização. Te-
ríamos os Postos de Saúde que 
serão responsáveis pelo acompa-
nhamento do paciente, um Cen-
tro de Saúde Avançado que fará a 
triagem e direcionamento do pa-
ciente e o Hospital que atenderá 
às emergências.

Revista Maxxi: Considerações 
finais.

Eu quero fazer diferente, me 
entristece ver nossa cidade na si-
tuação atual. Nós queremos ver 
uma prefeitura eficiente, mais re-
presentativa, próxima da socieda-
de, que resolva de verdade os pro-
blemas que enfrentamos. 

Chega de desculpas! É hora de 
acordarmos e sermos protagonis-
tas do nosso futuro, é hora de re-
novar e mostrar como se faz uma 
boa gestão pública. É com essa 
força jovem, com esse olhar de 
zelo para a cidade, e com um go-
verno transparente que eu acredi-
to ser possível fazer Matão voltar a 
prosperar.

FERNANDO 
MENDES
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Entrevista

Revista Maxxi: Quais são as 
prioridades de seu plano de 
governo?

Eu tenho dito sempre que as 
prioridades serão: Saúde, Educa-
ção e Sustentabilidade e nesse 
último setor, com foco voltado à 
geração de mais empregos na ci-
dade. Iremos nos colocar ao lado 
das empresas para ajudar em pos-
síveis questões ambientais bus-
cando como contrapartida uma 
maior ocupação de sua capacida-
de instalada.

Revista Maxxi: Num momen-
to pós-pandemia, o que deve ser 
feito na infraestrutura e na ge-
ração de empregos e renda para 
alavancar o desenvolvimento?

Existe uma maré nos negócios 
que, quando aproveitada leva à 
fortuna Desperdiçada, toda a via-
gem da vida é passada em alta 
miséria. É nesse “mar alto” que flu-
tuamos agora e devemos seguir 
a corrente quando ela passar, ou 
perdemos a nossa oportunidade. 
A hora é do agronegócio e Matão 
tem que aproveitar.

Revista Maxxi: Quais são suas 
propostas para a Educação, 
como área prioritária?

Na educação, que é um setor 
muito caro à mim pois minha fa-
mília sempre foi muito voltada a 
essa área, vamos dar ênfase ao en-
sino básico e fundamental e es-
pecial atenção à educação para o 
empreendedorismo.

Revista Maxxi: Como pode 
ser reforçado o atendimento na 
Saúde?

O fato de contarmos com a mé-
dica Dra. Fernanda Rossato Victure 
em nossa chapa já diz tudo. Nosso 
primeiro objetivo será reconstruir 
o setor na cidade. A Dra. Fernan-
da é experiente, tem 23 anos de 
atuação na área médica e saberá 
conduzir com segurança o setor, 
contando com o apoio importan-
te de um grupo muito representa-
tivo de médicos da nossa cidade.

Revista Maxxi: Considerações 
finais.

A maioria desses partidos pre-
cisa renovar completamente seus 
quadros políticos. É preciso dar 
oportunidade às novas mentes 
brilhantes, com visão de mundo, 
nem de esquerda, nem de direita, 
mas para a frente. É preciso pes-
soas competentes e honestas, que 
tomem decisões baseadas em 
análises científicas e econômicas, 
livres da politicagem.

Como falamos sempre, o car-
go de prefeito, do latim praefec-
tus, foi criado pelo império roma-
no a partir do prae facere, fazer 
antes, isto é planejar. Sábios, eles 
não ignoravam que a vida nas ci-
dades requererá administradores 
qualificados, capazes de antever 
as necessidades do povo e provi-
denciar a solução dos problemas 
vindouros.

Caso a gente vença, vamos 
trazer uma grande novidade que 
será a presença majoritariamen-
te feminina em nosso secretaria-
do, mulheres notáveis da nossa ci-
dade em suas áreas de atuação. 
Já conversamos com algumas e 
estamos agendando com outras 
comentando os principais desa-
fios das pastas que iriam assumir 
e como elas fariam para contor-
na-los. Aí reside nossa grande es-
perança de reerguer nossa cidade. 
E pela sensibilidade de cada uma 
delas, uma posição foi unânime: 
vamos atender primeiro os que 
mais necessitam.

RUI 
PINOTTI

Entrevista

Revista Maxxi: Quais são as 
prioridades de seu plano de 
governo?

Minha experiência como pre-
feito de Matão me motiva a reto-
mar grandes obras e projetos de 
sucesso da minha gestão, aliados 
ao diálogo constante que estabe-
leço com a população. 

Estas são as prioridades para 
que nosso plano de governo con-
temple um melhor atendimento 
nas áreas da saúde, educação, as-
sistência social, habitação e gera-
ção de emprego. 

São prioridades que serão imple-
mentadas gradativamente com uma 
equipe qualificada, com economia, 

criatividade e responsabilidade com 
os recursos públicos.

Revista Maxxi: Num momento 
pós-pandemia, o que deve ser 
feito na infraestrutura e na ge-
ração de empregos e renda para 
alavancar o desenvolvimento?

O ano de 2021 será um ano 
muito difícil, com desemprego, 
fome e um momento de grande 
responsabilidade para dialogar 
com empresas, comércio e imple-
mentação de projetos que envol-
vam qualificação e aproveitamen-
to da mão de obra local. 

Os recursos públicos precisam 
de fato serem aplicados em nos-
sa cidade. Além de oferecer in-
centivos para atrair novas empre-
sas, temos condições de melhorar 
nossa receita sem aumentar im-
postos. Devemos enxugar a má-
quina pública e retomar serviços 
essenciais.

Revista Maxxi: Quais são suas 
propostas para a Educação, 
como área prioritária?

Matão possui excelentes pro-
fissionais na educação e a maioria 
será aproveitada em minha ges-
tão. Vou ao longo dos quatro anos 
criar sete projetos Cidade do Fu-
turo, construir uma nova escola ao 
lado do CAIC e outra no bairro do 
Laranjeiras. Voltaremos a fazer me-
renda de qualidade nas escolas e 
construiremos uma nova central 
de alimentação (cozinha piloto e 
padaria). 

Precisamos investir na edu-
cação especial (autistas) além de 

oferecer aos professores capacita-
ção e retomar estudos sobre pla-
no de carreira.

Revista Maxxi: Como pode ser 
reforçado o atendimento na 
Saúde?

Voltaremos com o PAI (Pronto 
Atendimento Infantil 24 horas) ao 
lado do hospital, ampliaremos o 
atendimento do Centro de Espe-
cialidades Odontológico, com ex-
pediente durante a noite e inclusi-
ve nos finais de semana. 

Precisamos garantir que não 
falte remédio nem médicos para 
a população. Na saúde mental, 
contratar psiquiatras, psicólogos, 
neurologistas e inovar o atendi-
mento aos idosos, oferecendo 
atendimento em geriatria. Medi-
camentos de alto custo serão en-
tregue em casa.

Revista Maxxi: Considerações 
finais.

Nós do Patriota, temos orgu-
lho de ter o Marcão do PSL como 
pré-candidato a vice prefeito, que 
faz muito por Matão. Temos ex-
celentes pré-candidatos a verea-
dores e nosso plano de governo 
é objetivo, realista, responsável, 
visa a economia e criatividade. 
Precisamos de gestão eficaz, pla-
nejamento estratégico e apro-
veitar ao máximo os funcionários 
de carreira diminuindo cargos 
comissionados. 

É possível aliar projetos de su-
cesso do passado aos mais inova-
dores conceitos da administração 
pública do presente.

LUIS TADEO
GIMENES

Entrevista
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Entrevista

Revista Maxxi: Quais são as 
prioridades de seu plano de 
governo?

Minha prioridade será cuidar de 
gente com início de um novo ciclo 
de desenvolvimento para o muni-
cípio. Todos nós queremos ver a ci-
dade voltar a crescer e se destacar 
no cenário nacional. Por essa razão, 
nossa aliança política está atrela-
da apenas e tão somente a um pla-
no de governo e não a um projeto 
de poder. Com a ajuda de Deus e 
a participação de cada matonense 

vamos iniciar um novo tempo nor-
teado por desenvolvimento com 
qualidade de vida.

Revista Maxxi: Num momento 
pós-pandemia, o que deve ser 
feito na infraestrutura e na ge-
ração de empregos e renda para 
alavancar o desenvolvimento?

Nossa proposta é implementar 
um verdadeiro ‘Turn Around’ (‘dar 
a volta’, ‘virar’), ou seja, iniciar um 
novo ciclo de desenvolvimento 
econômico e social. 

Teremos o desafio de promo-
ver uma verdadeira revolução ad-
ministrativa, estancar as despesas 
e gerar receitas sem aumentar im-
postos. Vamos implementar um 
círculo virtuoso: investir em infra-
estrutura atrai investimento pri-
vado, mais investimento privado 
gera maior receita, quanto maior 
a receita, maior será o investimen-
to na qualidade de vida com gera-
ção de emprego e renda.

Revista Maxxi: Quais são suas 
propostas para a Educação, 
como área prioritária?

A educação contemporânea 
se pauta nos princípios da inclu-
são. Nossa proposta é implemen-
tar uma educação que oportunize 
a participação e a aprendizagem 
de todos. Investir na formação dos 
professores é um caminho eficaz 
e positivo. 

Capacitar cada vez mais os pro-
fissionais, viabilizar tecnologia e va-
lorizar os colaboradores por meio 
de um plano de carreira exequível. 

Vamos utilizar o dinheiro do FUN-
DEB com critério e honestidade. 
Com rigorosos critérios administra-
tivos vamos fazer mais e melhor.

Revista Maxxi: Como pode ser 
reforçado o atendimento na 
Saúde?

O segredo para se ter suces-
so no atendimento à saúde pas-
sa pela informatização do sistema 
SUS com agendamentos de con-
sultas e exames eliminando de 
vez com as intermináveis filas. In-
vestir na reestruturação das Uni-
dades Básicas de Saúde, com des-
centralização das ações por meio 
de protocolos humanizados.

Capacitação dos profissionais 
e aquisição de equipamentos que 
agilizem os trabalhos com diag-
nósticos precisos no tratamento 
das doenças.

Revista Maxxi: Considerações 
finais.

Minha palavra final é de grati-
dão. Eu agradeço em primeiro lu-
gar a Deus por essa oportunida-
de. Agradeço aos leitores desta 
conceituada revista. Parabenizo 
cada empresário, cada comercian-
te, cada produtor rural, cada pro-
fissional liberal e, principalmente, 
cada família matonense. 

Afinal, juntos poderemos ala-
vancar o progresso da nossa que-
rida Matão que completa 122 
anos. A hora é agora. Ou muda-
mos o rumo da gestão pública 
agora ou pagaremos um alto pre-
ço amanhã.

SÔNIA 
MOURA

Entrevista

Revista Maxxi: Quais são as 
prioridades de seu plano de 
governo?

O primeiro ano de governo será 
um ano atípico. Um ano pós pande-
mia. Nesse cenário nossa prioridade 
para o primeiro ano de governo terá 
um caráter especial voltado para 
essa situação. Levantaremos todos 
os dados necessários: economia lo-
cal, Saúde, Educação, Esportes, As-
sistência Social, Funcionalismo, Se-
gurança Pública, Meio Ambiente, 
Cultura, etc e vamos montar uma 
equipe de trabalho para atender 
essa situação. 

A Secretaria de Saúde juntamen-
te com a Secretaria de Assistência So-
cial terá uma atenção especial para 
atender a população. Devemos levar 
em conta que teremos que vacinar 
toda a população contra o Covid 19.

Revista Maxxi: Num momento 
pós-pandemia, o que deve ser 
feito na infraestrutura e na ge-
ração de empregos e renda para 
alavancar o desenvolvimento?

Estruturar a Secretaria de Desen-
volvimento Econômico para aten-
der o comércio, os prestadores de 
serviços, a indústria, os agricultores, 
os criadores de animais voltados ao 
agronegócio e os profissionais li-
berais de forma que possam maxi-
mizar, racionalizar e agilizar as pen-
dências dessas categorias. Focar na 
desburocratização, acompanhan-
do o empreendedor, com desen-
voltura, resolvendo suas pendên-
cias e assessorando ele dentro das 
Secretarias Municipais, conforme a 
sua necessidade. Procurar aumen-
tar os recursos de apoio de crédi-
to aos empreendedores que neces-
sitarem, atuando junto aos órgãos 
competentes, Banco do Povo, fi-
nanciamento próprio nos Bancos 
em geral.

Revista Maxxi: Quais são suas 
propostas para a Educação, 
como área prioritária?

Matão tem uma boa estrutura fí-
sica e humana na Educação. Com 
várias Emeis, Creches Escolas como 
Adelino Bordignon, Caic, Manzini, 
Caju e São Lourenço do Turvo na es-
trutura Municipal de Ensino. Primei-
ramente vamos dar adequada ma-
nutenção nesses prédios e, juntos, 
com os profissionais e funcionários 
da Educação, estudar onde pode-
mos melhorar a questão pedagógi-
ca; Quero focar em uma pedagogia 
voltada para a nossa questão social 

e tecnológica, achando pontos de 
apoio onde possamos levar para 
nossos alunos a realidade de mão 
de obra de nosso município, tanto 
da indústria quanto do comércio, 
levando matérias como empreen-
dedorismo para a sala de aula.

Revista Maxxi: Como pode ser 
reforçado o atendimento na 
Saúde?

Implantação de sistema de in-
formação que possa gerenciar, em 
tempo real, o atendimento ao cida-
dão, com histórico de atendimen-
to, remédios, exames, etc. Sincronis-
mos entre as receitas e os remédios 
que existem em Central de Medica-
mentos, agilidade de atendimento 
das receitas.

Revista Maxxi: Considerações 
finais.

O próximo prefeito de Matão vai 
encontrar um quadro muito difícil, 
onde as despesas já vinham cres-
cendo a cada ano e a receita caindo. 
Novos modelos de gestão públicas 
terão que ser implantados para que 
os municípios possam voltar a in-
vestir em projetos para população e 
melhorar os serviços prestados. 

A farra dos cargos comissiona-
dos para cumprir acordos políticos 
não tem mais lugar nesse novo 
tipo de gestão, os funcionários de 
carreira devem ser aproveitados 
preferencialmente, como dita nos-
sa Constituição. Cobrar melhores 
serviços das empresas contratadas 
e diminuir o preço pago. Controle 
de almoxarifado de compras e saí-
da de material.

SANDRO
TRENCH

Entrevista

10 AGOSTO DE 2020 11 AGOSTO DE 2020



Nossa querida Terra da Saudade 
comemora 122 anos de fundação, 
mas em ano de pandemia vamos 
ter de chupar o dedo e nos con-
tentar com mais um dia de folga, se 
bobear quatro, sempre há a possibi-
lidade de emendar o feriado.

Dia 27 de agosto cai numa quin-
ta. Ai já viu né: feriadão esticado, vai 
falar para quem já não aguenta mais 
o tal do isolamento social ficar em 
casa sossegado e evitar aglomera-
ções. Mas se usar máscara pode até 
frequentar boteco; mas e na hora de 
tomar a bebida e fumar o cigarrinho? 
E no churrasco que vai rolar solto? Dá 
para comer carne e tomar cerveja de 
máscara? Não vamos ter festa de ani-
versário oficial, nem sei se teríamos al-
guma festividade, mas por baixo dos 
panos pouca gente vai deixar de fazer 
sua festinha de aniversário particular. 
Porque vamos combinar: festa virtu-
al não é, e nunca será a mesma coisa. 
Para fazer meia boca é melhor passar 
batido. Corpus Christi matonense foi 
assim, faltou um pedaço da identida-
de cultural da cidade; “Amor sem bei-
jinho” como diria Adriana Calcanhot-
to na bela “Fico assim sem você” .

Mas o que não dá para entender 
nesta história são os adeptos do ne-
gacionismo sobre a Covid-19. Gen-
te que bate na tecla que a doen-
ça não é nada disso que pintam. O 

menosprezo às evidências chegou 
ao ponto de até apelidar a Covid 
de “gripezinha”. Será que os orga-
nizadores dos maiores eventos do 
planeta gostam de perder dinhei-
ro e por puro capricho adiaram ou 
até cancelaram a realização de fei-
ras, campeonatos esportivos, shows 
mundo afora?

Vamos ficar apenas com os exem-
plos aqui no Brasil. A tradicional fes-
ta de São João de Campina Grande, 
orgulho dos nordestinos, foi cance-
lada por causa do novo coronaví-
rus. “O maior São João do Mundo” 
havia sido adiado e iria ser realiza-
do nos meses de outubro e novem-
bro. Vai ver que o prefeito da cidade 
achou bonito cancelar a festa junina 
que é realizada desde 1983. Campi-
na Grande sem o São João é como 
Piu-piu sem Frajola, para citar nova-
mente Adriana Calcanhotto.

Por acreditar no potencial de le-
talidade do coronavírus, a Agrishow 
2020 foi cancelada. A maior feira de 
tecnologia agrícola da América Latina 
será realizada entre 26 e 30 de abril de 
2021 em Ribeirão Preto, cidade que 
flutuou na zona vermelha na pande-
mia. Para se ter uma dimensão do im-
pacto econômico que o cancelamen-
to do evento provocou, a Agrishow 
do ano passado recebeu 159 mil vi-
sitantes e movimentou R$ 2,9 bilhões 

em negócios, fora a geração de mão 
de obra e a injeção de centenas de mi-
lhões de reais na economia de Ribei-
rão Preto e região. Pergunta: alguém 
em sã consciência abriria mão dessa 
montanha de recursos se não acre-
ditasse que a Covid-19 é coisa séria 
e que a melhor forma de combatê-la 
no momento é evitar aglomerações?

Ao que tudo indica o novo nor-
mal será com menos eventos e más-
cara para tudo. E por falar em más-
cara a do verdadeiro Brasil caiu com 
a pandemia. Será que seremos eter-
namente o país da desigualdade? A 
situação é a seguinte: 40% dos que 
integraram a classe média pagam im-
postos para custear os programas so-
ciais e o pacote de subsídios aos mais 
ricos, 1% da população que detém 
30% da renda, que continuam con-
centrando riqueza ao extremo, mes-
mo no período de pandemia. Apesar 
das bobagens ditas pelos governan-
tes, a transferência de renda promo-
vida pelo governo, sem contraparti-
da, aos mais necessitados deu bons 
resultados, embora o remédio menos 
amargo para combater a desigualda-
de é o crescimento econômico. Dimi-
nuir o fosso abissal entre os poucos 
ricos dos muito pobres é um desa-
fio é tanto. Não será com bravatas e 
enfrentamentos desnecessários que 
venceremos essa batalha.

ANIVERSÁRIO
DE MATÃO.

Com máscara não dá
para apagar a velinha

LUIZ ESTEVES 
JORNALISTA MTB 0070331
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Foco no cliente: O Grupo Palo-
max tem como diferencial o cliente 
no centro de todas as ações. “Nos-
so propósito e nossos valores nor-
teiam nossa missão e visão do Gru-
po, mas o que nos faz alcançar 
nossos objetivos, com certeza, é o 
foco no cliente.”
Tecnologia e resultados rápidos: 
A mais nova investida do grupo é 
na loja online. Uma experiência que 
tem se apresentado muito positiva. 
“Estávamos com a loja online já fun-
cionando antes da pandemia com 
a bandeira MaxFácil e a do Palomax 
estava no radar. Agimos rápido e 
conseguimos instalar a loja online 
rapidamente e foi um sucesso. Em 
uma semana estávamos vendendo 
e entregando em todos os bairros 
de Matão. Os clientes que utilizaram 
o serviço elogiaram muito e aderi-
ram ao novo jeito de fazer compras”, 
comemora Albino.
Enxergando oportunidades: “Es-
tamos trabalhando forte as diretri-
zes de combate ao Covid-19 que 
nos pegou de surpresa, porém agi-
mos rápido e estamos tendo resul-
tados muito positivos. Trabalhamos 
com foco nos clientes e colaborado-
res para mitigar o avanço da doença. 
Além do cumprimento dos decre-
tos municipais e estaduais criamos 
um comitê de contingência do 
coronavírus e algumas de nossas 
ações foram até utilizadas em gran-
des empresas da cidade.”
Muitos motivos para comemo-
rar: “Teremos muitas promoções 
para nossos MaxClientes, que são os 
nossos clientes fiéis. Ao realizar o ca-
dastro no nosso programa de fide-
lidade, o cliente abre muitas possi-
bilidades, que vão desde vantagens 
exclusivas até preços diferenciados 
e participação em promoções”, ex-
plica o gerente de marketing.
A promoção de aniversário co-
meçou! “O cliente se cadastra no 
programa MaxCliente através do 

site palomax.com.br/maxcliente, e 
ao realizar suas compras e falar o 
CPF no caixa, ele ganha um cupom, 
ao comprar produtos das marcas 
participantes da campanha ele ga-
nha mais um cupom, depois é só 
preencher colocar na urna e aguar-
dar o sorteio. Os clientes sorteados 
poderão participar das nossas Lives 
online e poderão ganhar até R$ 1.000 
em compras se responderem correta-
mente as perguntas”, detalha Albino.

Viva!!! - Agosto, além de aniver-
sário do Palomax é aniversário 
das Cidades de Matão e Araraqua-
ra. “Clientes, o Grupo Palomax vai 
sempre te receber de braços aber-
tos, mesmo distante ou pela inter-
net, vai trocar saudações e conti-
nuar realizando sonhos em busca 
da sua felicidade e do seu bem-es-
tar. Essa conquista é nossa! #Jun-
tosSomosMax. Parabéns!”, finaliza 
Albino.

Agosto é mês de muita promo-
ção em Matão – começou o aniver-
sário Palomax! São 31 anos de uma 
história de grande sucesso. E como 
já é tradicional, a festa é toda do 
cliente, com muitas ofertas, preços 
baixos, e uma superpromoção. “Será 
um game show no estilo “Super-
market”, aquele programa da década 
de 90 em que as pessoas participa-
vam e testavam seus conhecimen-
tos sobre temas de supermercado. 

O nosso chamamos de Super-
max - A maior Live de Ofertas que 
você já viu! Nossa equipe trabalhou 
muito para entregar um conteúdo 
de primeira e a nossa maior preocu-
pação era com nossos clientes e co-
laboradores. Estamos seguindo os 

padrões de isolamento e os parti-
cipantes estarão em suas casas in-
teragindo ao vivo com o apresen-
tador Odair Cardoso, famoso pela 
voz das propagandas do Palomax. 
Vai ser uma grande festa!”, explica 
Wiliam Eduardo Albino, gerente de 
marketing do Grupo Palomax.

Comprometimento, ética, foco 
no cliente, proatividade, ousadia, 
transparência, alegria são princípios 
que norteiam a rede de supermerca-
dos desde a inauguração de sua pri-
meira loja em Matão, por Mario But-
tignon e Sofia Biagione. O ano de 
1989 foi marcante para a história do 
Grupo Palomax. “Um casal de ami-
gos da família Buttignon convidou 
o Mário para ajudar numa loja que 

acabara de abrir em Araraquara, Ma-
rio começou a tomar gosto pela coi-
sa e aos poucos se familiarizou com 
o varejo. Depois de pouco tempo, o 
casal pediu para que Mário e a es-
posa cuidassem definitivamente do 
mercado. Logo após, eles abriram a 
primeira loja em Matão com o nome 
de Palomax”, conta Albino.
Crescimento com inovação:
Hoje, 31 anos depois, a presidên-
cia do Grupo está com o filho mais 
velho do casal, Felipe Buttignon e 
a mãe, Sofia, é sócia majoritária. As 
ações empreendedoras de Felipe 
estão estampadas em toda a filoso-
fia Palomax, que conta com 5 lojas 
Palomax e 1 loja MaxFácil. Além dis-
so, há expectativas de expansão do 
negócio para cidades como Ribei-
rão Preto e São Carlos.
Valorização: A companhia empre-
ga mais de 600 colaboradores, es-
pecializados em atendimento de 
qualidade, que diariamente se de-
dicam a fidelizar os mais de 2.500 
clientes que passam por dia nas lo-
jas. “Nossos colaboradores são nos-
so maior patrimônio. Temos progra-
mas de desenvolvimento e cursos 
para mantermos os nossos colabo-
radores sempre alinhados aos obje-
tivos da empresa”, explica Albino.

Os fundadores Mario Buttignon e Sofia Biagionni, em discurso de inauguração de loja na década de 90.

Inauguração da primeira loja do grupo em 89. Loja Bosque.

Inauguração Loja Aeroporto.

Antiga foto do Supermercado Palomax Araraquara na década de 90.

da redação

PALOMAX COMEMORA
31 ANOS COM PERSPECTIVA 
DE EXPANDIR PELA REGIÃO
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MODA
Estamos experimentando uma nova ma-

neira de pensar em diversos aspectos. A pande-
mia causou mudanças em todos os segmentos 
e no mundo da moda não foi diferente. Fica-
mos boa parte do tempo em casa e por isso, 
devemos nos vestir da maneira mais confortá-
vel e estilosa que encontrarmos.

A moda primavera/verão costuma ser mais 
leve, trabalhar bastante com cor e estampas. 
Em 2021 não será diferente e, Silvia Marquez 
Boutique, apresenta aqui algumas tendências 
que irão fazer a cabeça das mulheres, seja para 
se sentirem bem com a imagem refletida no 
espelho, seja para arrasar naquele passeio pos-
sível de ser realizado.

MODELO: VERIDIANA SALA
CABELO E  MAQUIAGEM: RODOLFO SOUZA
CALÇADOS: EMPÓRIO MIX
FOTOS: EDIVAN RODRIGUES
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Apesar de nós, condutores, já sa-
bermos como dirigir e executarmos 
ações automaticamente, precisamos 
seguir algumas regras para que todas 
essas ações sejam feitas com eficiên-
cia, evitando problemas que, no trân-
sito, podem ser graves.

A posição que sentamos no ban-
co de nossos veículos, por exemplo, é 
primordial para uma condução com 
segurança e conforto. A integração 
homem-máquina é primordial para 
que tenhamos todos os comandos ao 
nosso alcance, e ergonomicamente 
ajustados. Vejam como é fácil:
1º Regulagem do assento: deve fi-
car de modo que possamos alcan-
çar o pedal da embreagem até o fim 
de curso, sem que a coxa fique pres-
sionando o assento (Fig.1). Desta for-
ma, ficaremos com as pernas em po-
sição de relaxamento. Para veículos 
automáticos, imagine o pedal da em-
breagem e faça a mesma coisa. Nun-
ca deixe as pernas esticadas! A po-
sição correta, proporciona também, 
maior força no pedal de freio, tornan-
do a ação mais eficiente, e diminuindo 
espaço de frenagens.
2º Regulagem do encosto: deve-
mos encostar todo nosso tronco no 
encosto e então esticar o braço com-
pletamente. A posição correta é man-
ter o pulso alinhado ao aro do volan-
te (Fig.2), fazendo com que os braços 
fiquem relaxados ao apoiar no volan-
te. As mãos deverão ficar na posição 
3h45, imaginando o volante como 
um relógio (Fig.3), potencializando 
significativamente suas condições de 
manobras em qualquer situação.
3º Regulando o apoio de cabeça: 
Este equipamento é esquecido pela 

maioria, mas é o que poderá salvar sua 
vida em um impacto traseiro, evitan-
do que o pescoço seja golpeado para 
trás, ele deve ficar de forma que seu 
ponto mais alto, esteja na linha dos 
olhos (Fig.4).
Veja a postura depois dos ajustes fei-
tos (Fig.5).

Existem veículos que possuem re-
gulagens adicionais como altura e 
profundidade do volante e altura do 
banco do motorista, que contribuem 
muito, podendo deixar mais alto no 
banco alguém de baixa estatura, ou 
evitar que as pernas dos mais altos pe-
guem no volante.

Para quem viaja com frequência, 
a postura correta proporciona que se 
sinta descansado, sem dores muscu-
lares, na região do pescoço principal-
mente. Para quem utiliza veículos no 
dia a dia, a postura trará mais agilidade 
nas manobras cotidianas, e sobretu-
do, em caso de emergência, pois terá 
maior eficiência nas ações rápidas!

Direção Defensiva é conforto, é se-
gurança, é prazer ao dirigir, comparti-
lhe essa ideia!

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

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

DIREÇÃO DEFENSIVA
POSTURA CORRETA EVITA DESGASTE FÍSICO 
E AUMENTA A SEGURANÇA!
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que se revertem em benefícios para 
a sociedade matonense que ele tan-
to amava, tal o engajamento de to-
dos eles em diversos segmentos de 
benemerência no município,

Luiz Marchesan foi sepultado 
na manhã do dia 20 de julho e Pre-
feitura e Câmara Municipal decre-
taram luto oficial de três dias no 
município.

Em nota oficial, a Prefeitura Mu-
nicipal de Matão destaca: “Um dos 
maiores empresários do Brasil, que 
muito contribuiu para o desenvol-
vimento socioeconômico de nossa 
cidade, sendo um dos sócios funda-
dores de uma das maiores empre-
sas de implementos agrícolas da 
América Latina”.

O presidente da Câmara, verea-
dor Luis Manzini, disse: “O povo ma-
tonense se despede de um líder e 
empresário. Ele ajudou a transfor-
mar nossa cidade, deixando seu le-
gado para a sociedade. A Câma-
ra de Matão tem suas bandeiras a 

meio mastro em homenagem a ele. 
Nossos sentimentos à família”.

A Sociedade Matonense de Be-
nemerência, mantenedora do Hos-
pital Carlos Fernando Malzoni, em 
nota oficial assinada pelo Dr. Pau-
lo Augusto Bernardi assim se mani-
festou: “Um dos mais importantes 
e destacados empresários de Ma-
tão, de São Paulo e do Brasil, jamais 
deixou de colaborar com a nossa 
entidade, sendo o seu falecimen-
to sentido por toda a comunidade 
matonense. Em nome de sócios, di-
rigentes, médicos e colaboradores 
enviamos a família Marchesan nos-
sas sinceras condolências”.

A Revista Maxxi Matão, através 
do Grupo Centro Paulista de Co-
municação, junta se a todas as ho-
menagens prestadas ao Sr Luiz 
Marchesan, em reconhecimento a 
tudo que representou para Matão 
e para o Brasil, como empresário 
de sucesso, esposo, pai, avô, bisa-
vô e amigo de todos.

No último dia 19 de julho, por 
volta das 18h20, Matão perdeu uma 
de suas figuras mais ilustre, o empre-
sário Luiz Marchesan, aos 92 anos.

Sr Luiz, ou “Luizão”, como era 
carinhosamente chamado pelas 
pessoas, era filho caçula de imi-
grantes italianos. Com o irmão Ar-
mando, em 1946, abriu uma pequena 
oficina para a construção de máquinas 
agrícolas, transformando esta iniciativa 
ao longo dos anos em uma das maio-
res empresas no setor da América Lati-
na, colocando Matão na rota das prin-
cipais cidades no setor agroindustrial 
do Brasil, gerando milhares de empre-
gos e contribuindo com a economia e 
o crescimento do município e do país.

O que ninguém era capaz de 
imaginar em 1946, é que graças a 

visão empresarial, muita tenacida-
de e a necessidade de adequação à 
demanda crescente num mercado 
cada vez mais competitivo, que os 
irmãos ampliassem cada vez mais a 
indústria, passando então a deno-
minar-se Irmãos Marchesan Ltda, 
e posteriormente, Marchesan Im-
plementos e Máquinas Agrícolas 
“TATU” S.A, empregando atualmen-
te cerca de 2300 pessoas.

Homem de coragem e muita 
fé, dotado de uma resiliência ím-
par, jamais desanimou diante dos 
obstáculos que lhe surgiam pela 
frente e que não foram poucos, fa-
zendo deles mais um motivo para 
continuar e prosperar. Atravessou 
as adversidades da vida com mui-
ta garra e dignidade. Um verdadeiro 

autodidata que, embora não te-
nha cursado uma universidade, foi 
um engenheiro na prática e muito 
contribuiu na inovação da mecani-
zação agrícola do Brasil, desenvol-
vendo muitos projetos que duran-
te muitos anos auxiliaram o homem 
do campo no trato da terra, favo-
recendo o aumento da produção 
agrícola e permitindo que o alimen-
to chegasse à mesa dos brasileiros e 
de muitas pessoas no exterior.

Casado com a Sra Magdalena Ul-
son Marchesan, a sua primeira na-
morada, desde 17 de dezembro de 
1950, homem de gestos simples, de-
dicado ao trabalho e a família, dei-
xou para os filhos, João Carlos, Marta 
Cristina, José Luiz e Maria Cecília, um 
legado de realizações e exemplos 

NOSSA HOMENAGEM AO
SR. LUIZ MARCHESAN VALENTIM FERNANDES

EDITOR
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Num momento em que a saú-
de está em destaque no mundo, o 
tema tem despertado um interesse 
maior nas pessoas. Por isso é mui-
to oportuno lembrar que temos um 
dia nacional da saúde, comemora-
do em 5 de agosto.

A Lei 8.080/90, também conhecida 
como a primeira Lei Orgânica do SUS, 
reconhece a saúde como “um direito 
fundamental do ser humano, deven-
do o Estado prover as condições in-
dispensáveis ao seu pleno exercício”. A 
Organização Mundial da Saúde (OMS) 
define a saúde como “um estado de 
completo bem-estar físico, mental e 

social, e não consiste apenas na au-
sência de doença ou de enfermidade”.

A definição da OMS, mais o que a 
lei brasileira atribui como direito fun-
damental, coloca a saúde num pata-
mar de importância considerável. Mas 
é necessário que nós, cidadãos, tenha-
mos consciência dos nossos direitos, e 
lembremos que cabe-nos a responsa-
bilidade de fazermos valer essas defi-
nições, promovendo os necessários 
cuidados com a nossa saúde.

Tecnologia e recursos para termos 
boa qualidade de vida são crescentes. 
A Ciência tem caminhado no sentido 
de facilitar o acesso aos cuidados da 

saúde, tendo se destacado a teleme-
dicina, que é o atendimento médico 
realizado sem a presença física do pro-
fissional e do paciente. Mas será que 
as pessoas estão cientes da importân-
cia dos cuidados com a saúde? E em 
plena pandemia, como está a busca 
pela boa saúde? A telemedicina po-
deria ser uma alternativa viável?

Buscando respostas a essas per-
guntas, entrevistamos a médica ma-
tonense Dra. Thayssa Vituri Faglioni, 
com especialização em cardiologia 
pela USP de São Paulo, e uma das pro-
fissionais que atuam na UTI do Hospi-
tal Carlos Fernando Malzoni. 

DIA NACIONAL DA SAÚDE
A data comemorada no dia 5 de agosto é um
convite à reflexão sobre qualidade de vida

DAVID LIESENBERG 
JORNALISTA MTB 62.607/SP

Quando fui solicitada a falar so-
bre o impacto do isolamento social 
na saúde mental das crianças, no 
primeiro momento senti a neces-
sidade de indicar uma especialista 
da área infantil, mas pensei melhor 
e decidi aceitar o desafio e conver-
sar de um ponto de vista diferente, 
talvez. De um lugar de especialista, 
talvez não do desenvolvimento in-
fantil, mas de uma observadora e 
conhecedora das dinâmicas sistê-
micas familiares. Honro as e os co-
legas especialistas em desenvol-
vimento infantil e me perdoem se 
falar algo que fuja das literaturas 
convencionais.

Quando falamos de uma crian-
ça, não podemos olhar para ela 
apenas como um indivíduo isolado, 
mas sim como um elemento den-
tro de um sistema familiar, de uma 
dinâmica específica e estruturada.

Como o isolamento afeta a saú-
de mental das crianças vai depen-
der de como é a saúde mental da fa-
mília na qual esta criança pertence.

É fato que, a restrição de contato 
social, a falta de ampliação espacial 
e de experiências em ambientes di-
ferentes, podem causar prejuízos 

em fases diferentes do desenvol-
vimento infantil, porém, nenhum 
destes prejuízos serão permanen-
tes SE houver uma dinâmica fami-
liar saudável.

Vamos pensar que existem múl-
tiplas possibilidades de dinâmicas 
familiares no Brasil. 

O isolamento social para uma 
criança que mora em uma casa 
com pai e mãe emocionalmente 
saudáveis é diferente do que para 
uma criança na qual os pais vivem 
em conflitos, por exemplo. 

Como ouvi nestes dias atrás “Es-
tamos vivenciando o mesmo mo-
mento, em barcos diferentes, não 
estamos todos no mesmo barco!”.

Há crianças vivenciando violên-
cia doméstica, há crianças viven-
ciando a presença dos pais em casa 
e curtindo muito a companhia de-
les, há crianças vivenciando o luto 
de pessoas queridas, há crianças vi-
venciando a dificuldade da mãe “ter 
que dar conta” dos afazeres da  casa, 
do trabalho home office, das au-
las on line… há crianças vivencian-
do a fome e a dificuldade financei-
ra da família, há crianças passando o 
dia com o celular como companhia, 

há crianças sendo estimuladas a 
fluir sua criatividade, há crianças vi-
venciando a depressão dos pais, há 
crianças felizes por poder passar 
mais tempo com a família toda.

Como o isolamento social afeta 
a saúde mental das crianças? Espe-
ro que da melhor forma possível! 

Desejo que cada criança pos-
sa atravessar este período saben-
do que sua família está fazendo o 
seu melhor neste momento! Que 
se nutram do amor e da compa-
nhia das pessoas queridas e que 
os possíveis prejuízos em sua saú-
de mental, para algumas, possam 
ser reparados durante sua vida e 
que aprendam o significado da 
palavra resiliência, que é passar 
pelos momentos de crise e sair 
deles mais forte! 

E que nós, adultos, possamos 
também acolher as nossas ques-
tões emocionais, para que possa-
mos ensinar as crianças que ser hu-
mano é também ser vulnerável em 
momentos de crise, mas que isso 
seja feito de um lugar de maturida-
de, para que preservemos o mun-
do infantil, no qual toda criança 
tem o direito de viver. 

O ISOLAMENTO SOCIAL
PARA AS CRIANÇAS.

SIMONI KARINE DOY CUNHA 
PSICÓLOGA E CONSTELADORA FAMILIAR 
SISTÊMICA. - CRP 123760
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ser trimestrais, e antes dos 7 anos, semestrais. Dos 7 aos 
18 anos, uma consulta por ano é o suficiente. 

Adultos saudáveis: Devem realizar um check-up 
uma vez ao ano, podendo variar para avaliações gine-
cológicas ou urológicas. 

Grávidas: elas devem procurar o médico assim que 
tiverem a suspeita ou o diagnóstico de gravidez para 
iniciar o pré-natal. Até o sexto mês, as visitas ao obste-
tra devem ser mensais. Depois disso, podem ocorrer de 
15 em 15 dias, de acordo com o decorrer da gestação.

Idosos: se o idoso for saudável, não tiver nenhum 
tipo de doença ou tiver doenças crônicas controladas, 
deve ir ao geriatra ou clínico geral a cada seis meses 
para acompanhar o estado de saúde. Independente-
mente da idade, caso faça tratamento com alguma es-
pecialidade em específico, é preciso seguir as recomen-
dações do médico especialista.

A importância de seguimento médico, mesmo que 
em pessoas assintomáticas, inclui a conscientização so-
bre a necessidade de realizar determinados exames 
que realmente podem propiciar o diagnóstico preco-
ce de doenças com curso assintomático (como câncer), 
e a diagnosticar doenças já instaladas, porém ainda não 
manifestadas (colesterol alto, diabetes, hipertensão) 
cujo tratamento terá impacto positivo na saúde e na 
qualidade de vida do indivíduo.

Qual a sua opinião sobre a telemedicina?
Estamos vivenciando um ano diferente em virtude 

da pandemia, e com isso novas formas de atendimen-
to à saúde ganham mais forças, como é o caso da tele-
medicina, e sem dúvida, ela realmente facilita o acesso 
do paciente ao médico. Em um país tão grande como 
o Brasil, onde vários lugares têm escassez de médicos 
e serviços de saúde, a telemedicina é uma forma de 
garantir algum atendimento e orientação, mesmo que 
básicos, que poderão ser úteis até posteriormente à 
pandemia. Mas minha opinião pessoal é de que a tele-
medicina não substitui o atendimento presencial e o 
exame clínico do paciente, porque ambos são essen-
ciais para uma boa prática da medicina.

 Sobre a sua vivência na UTI, como é lidar com 
quem está à beira da morte?

Diante de algum caso com prognóstico limitado, 
onde a evolução da medicina e da tecnologia já não 
trazem mais benefícios ao paciente, faço-me lembrar 
que a morte é um capítulo natural da vida, e já que 
não é possível evitá-la, a nossa atuação deve ser no 
sentido de evitar que seja dolorosa para o paciente, 
dando também suporte para a família, auxiliando-os 
a compreender e superar a perda, trazendo dignidade 
ao doente terminal. 
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Qual a sua avaliação sobre a situação da Saúde 
em Matão do ponto de vista das pessoas que vão ao 
médico? Elas estão se cuidando? Essa busca de cui-
dado é maior para quem já está com um problema, 
ou para quem busca pelo caráter preventivo?

Em Matão, e estendendo-se ao Brasil como um 
todo, as pessoas que mais procuram atendimento mé-
dico alegam motivo de doença, em detrimento do cará-
ter preventivo, que inclui o conhecido “check up”, assim 
como informações e orientações em busca de saúde, 
do bem-estar físico e mental.

Na sua percepção, qual o maior contingente de 
quem busca cuidar da saúde? Idosos? Jovens? Ho-
mens ou mulheres?

Se a pergunta fosse quem procura mais atendimen-
to médico ou em serviço de saúde, a resposta seria mu-
lheres de acordo com o sexo e idosos, de acordo com a 
faixa etária, com aumento da procura em função da ida-
de. Agora responder quem mais busca “cuidar da saú-
de” é difícil, já que existem particularidades para cada 
um dos sexos ou idade. “Cuidar da saúde” é uma ex-
pressão ampla, que engloba realização de atividade fí-
sica, alimentação saudável, o não uso de tabaco, ade-
são às campanhas de vacinação, o rastreio de doenças, 
entre tantas outras, que difere ao longo da vida e entre 
os sexos, dificultando a resposta a essa comparação. Por 
exemplo, a mulher procura mais atendimento médico, 
mas realiza menos atividade física que o homem.

Quando iniciou a pandemia da COVID-19 a procu-
ra por consulta aumentou ou diminuiu? 

A procura por consulta médica de rotina reduziu com 
a pandemia. A minha recomendação é para que os pa-
cientes que sofrem com doenças crônicas ou mais gra-
ves continuem buscando as consultas médicas, e não 
parem nenhum tipo de tratamento, porque a descom-
pensação de tais doenças torna o paciente mais expos-
to ao coronavírus e suas complicações. Já para pacien-
tes que estão fora do grupo de risco, que têm consultas 
marcadas ou desejam apenas fazer um check-up de ro-
tina, o ideal é remarcar. 

 
Qual a sua recomendação para a pessoa ter uma 

vida saudável?
Uma vida saudável é um equilíbrio entre a saú-

de física e emocional. Para a saúde física, todos sa-
bemos a importância da realização de atividade físi-
ca, da alimentação balanceada, do sono reparador e 
de evitar o consumo de cigarro e bebidas alcoólicas. 
Esses fatores estão diretamente relacionados ao bom 

funcionamento do organismo humano, incluindo as 
funções vitais, o metabolismo, as condições gerais 
para viver sem doenças ou com o controle delas, ga-
rantindo disposição para realizar as atividades do dia 
a dia. A saúde emocional está mais direcionada à qua-
lidade de vida, ao bem-estar e ao equilíbrio da pes-
soa consigo mesma e com o mundo. Para uma vida 
saudável é necessário buscar esse equilíbrio: “Mente 
sã, corpo são”, pois problemas de saúde física podem 
impactar a saúde mental e o bem-estar das pessoas. 
Da mesma forma, problemas de saúde mental podem 
causar ou agravar problemas de saúde física.

Qual a frequência recomendável que uma pessoa 
pode buscar a consulta médica?

A frequência da consulta médica deve ser estabele-
cida pelo médico que acompanha o paciente e varia de 
acordo com o estado de saúde da pessoa, seu histórico 
de doenças, seus fatores de risco e doenças na família. 

De uma forma geral, podemos usar tal rotina: 
Crianças e adolescentes: No primeiro mês de vida 

do bebê é aconselhável realizar consultas 5, 15, 30 dias 
depois de nascido. Dos dois aos seis meses, a frequência 
é de uma vez ao mês. Até os 2 anos, as consultas devem 

Dra. Thayssa Vituri Faglioni
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Devido à pandemia causada pelo 
novo Coronavírus, em julho, a Câma-
ra dos Deputados aprovou a Propos-
ta de Emenda à Constituição (PEC) 
que adiou as eleições de 2020. Oriun-
da do Senado, a PEC definiu o adia-
mento do primeiro turno para o dia 
15 de novembro e passou a data do 
segundo turno para 29 de novem-
bro. Além disso, através de uma “ja-
nela” feita na Emenda, os deputados 
definiram que caberá ao Congresso 
decidir sobre o adiamento das elei-
ções por um período maior nas cida-
des com muitos casos da doença.

PRINCIPAIS MUDANÇAS NA 
ELEIÇÃO DOS VERERADORES

A principal mudança é a proi-
bição das coligações em eleições 
proporcionais. As coligações permi-
tiam que partidos pequenos se unis-
sem para que, juntos, tivessem mais 
chances de atingir o ‘quociente elei-
toral’, que nada mais é do que a divi-
são dos votos válidos (total de votos 
menos brancos e nulos) pelo núme-
ro de cadeiras de uma determinada 
Casa Legislativa.

O fim das coligações, diminui o 
poder dos “puxadores de votos”, can-
didatos que acabam distorcendo 
o sistema proporcional ao alcançar 
uma quantidade alta de votos e ele-
ger colegas com votações menores.

NÚMERO DE CANDIDATOS:
Nas eleições de 2020, cada par-

tido terá direito de apresentar até 
150% do número de vagas existen-
tes na Câmara Municipal. Em Matão, 
que dispõe de 11 vagas para o Legis-
lativo, cada partido, isoladamente, 
poderá lançar 17 candidatos, sendo 
12 homens e 5 mulheres.

SISTEMA MAJORITÁRIO
Já as eleições para prefeito e vice-

-prefeito seguem o modelo de repre-
sentação majoritária. Nesse sistema, 
são eleitos aqueles que obtiverem a 
maioria dos votos, não computados 
os brancos e os nulos. Em caso de 
empate, aplica-se o critério de maior 
idade para desempatar a disputa. E, 
nos municípios com mais de 200 mil 
eleitores, se nenhum candidato a pre-
feito alcançar a maioria absoluta no 

primeiro turno, será realizada nova 
eleição no segundo turno, com a par-
ticipação dos dois mais votados.

DIVULGAÇÃO DOS 
RESULTADOS

Antes, somente a situação dos 
candidatos com votos válidos era 
divulgada nos resultados que suce-
diam à votação. Com a nova legisla-
ção, todos os resultados serão divul-
gados. Assim, serão apresentadas as 
porcentagens de votação também 
dos candidatos com registros inde-
feridos ou cassados e que estejam 
em caráter sub judice ou definitivo.

5 DICAS PARA 
VOTAR CONSCIENTE

• Não anule o voto;
• Acompanhe os últimos debates 

nos meios midiáticos;
• Busque informações sobre a arrecadação 

e os gastos de campanha;
• Leia o material de campanha 

dos candidatos;
• Saiba como seu candidato 

propõe soluções.

ELEIÇÕES MUNICIPAIS 
2020 E O QUE MUDOU
da redação
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Neste período de pandemia, 
as “lives” musicais e solidárias têm 
entretido as famílias e propor-
cionado um espaço de divulga-
ção do trabalho desempenha-
do, principalmente, por músicos. 
Esta “moda” pegou não só no Bra-
sil, mas em todo o mundo. Artis-
tas, educadores físicos, profissio-
nais da saúde e da comunicação, 
empreendedores, prestadores de 
serviços, professores, entre outros, 
entraram para o universo da lives, 
a fim de dar continuidade ao tra-
balho que estava em andamento 
antes de o “mundo parar”, ou até 
mesmo, com o intuito de mostrar 
suas habilidades e interagir com 
o público. Uma coisa é certa: O 

isolamento social impulsionou o 
consumo de uma nova forma de 
vídeo que, anteriormente era utili-
zado com menos frequência.

Em Matão, os músicos têm 
aproveitado este momento para 
inovar, divulgar o seu potencial 
e compartilhar com a família e os 
amigos um momento de descon-
tração. Além disso, são muitos os 
artistas matonenses que, criativos, 
talentosos e bondosos têm feito 
suas lives com o intuito de, não so-
mente mostrar o seu trabalho, mas 
também ajudar o próximo.

Diante da atual situação econômi-
ca, há famílias que têm enfrentado di-
ficuldades e, para muitos falta o bá-
sico: o alimento na mesa. Pensando, 

principalmente, nestas pessoas, as li-
ves aqui em nosso município, tem o 
seguinte objetivo: uma boa música 
em troca de itens de cesta básica. 

Além de alimentos, também tem 
sido arrecadados produtos de higie-
ne e limpeza, cobertores, entre outros.

Nesta matéria especial, vamos 
mencionar algumas das lives reali-
zadas durante a pandemia, aqui em 
Matão, e que tiveram um grande 
número de arrecadações.

Observação: “Live” é uma trans-
missão ao vivo de áudio e vídeo na 
internet, geralmente feita por meio 
das redes sociais. O aplicativos 
mais usados são o Youtube, Face-
book, Instagram, Tik Tok e Twitter.

A ERA DAS
LIVES SOLIDÁRIAS
Em tempos de isolamento social,
música, entretenimento e solidariedade
andam de mãos dadas

ISABELA GANDINI
LINGUISTA E JORNALISTA
MTB: 0087993/SP

Inteligência interpessoal é a capa-
cidade, a habilidade de poder enten-
der e responder de forma adequada 
aos humores, temperamentos, dese-
jos e motivações das outras pessoas. 
Sabemos que lidar com o próximo é 
uma tarefa desafiadora, pois cada um 
carrega em si uma bagagem histórica 
única, uma enorme carga emocional 
(personalidades), algumas pessoas 
até encontram dificuldades para in-
teragir com o próximo.

Conseguimos notar em uma 
criança que tem essa inteligência, 
uma capacidade clara de se co-
municar, uma escuta intencionada 
e sem julgamentos. É interessan-
te observarmos essa habilidade 

quando a criança também tem o 
sentido de cooperação, quando 
ela consegue criar e manter uma 
sinergia com as demais pessoas, 
uma facilidade para trabalhar em 
equipe e uma comunicação asser-
tiva e clara. 

Na criança, essa inteligência 
pode ser notada logo na infância, 
quando ela já consegue fazer uma 
distinção sobre as pessoas, assim 
reconhecendo quem está triste, 
bravo e feliz.

Em uma forma mais avançada, 
essa inteligência vai se aprimorando 
quando a criança consegue enten-
der quais são as intenções das pes-
soas ao seu redor, como seus desejos 

e perspectivas, assim já conseguindo 
responder de forma adequada.

A inteligência Interpessoal é 
muito percebida em professores, 
psicólogos e educadores. Todos nós 
precisamos desenvolver essa inteli-
gência, principalmente os pais, que 
ao se relacionarem bem com seus 
filhos, já prepararão as emoções dos 
pequenos, para que possam intera-
gir bem com as demais pessoas que 
cercarão suas vidas. É muito impor-
tante que você, como responsável, 
entenda que o aprimoramento, jun-
to com estímulos e valorização des-
ta inteligência, pode trazer ótimos 
significados no desenvolvimento 
social e emocional da criança.

Algumas atividades que podem 
ser trabalhadas para potenciali-
zar essa inteligência são:

TEATRO: Participar de uma 
peça, seja na escola ou principal-
mente em casa, permite um me-
lhor desenvolvimento de atitu-
des, pois a criança se sente mais 
à vontade, e diante de certos es-
tímulos, compreende melhor 
como interagir socialmente.

JOGO DE IMITAR: Brincar de 
fazer imitações em casa, seja en-
tre membros da família ou de per-
sonagens infantis, é uma divertida 

forma de assimilar e potencializar 
a inteligência interpessoal como 
uma característica permanente.

EXPOR-SE A NOVAS AMI-
ZADES: Acampamentos, ativida-
des esportivas e qualquer situação 
onde se possa relacionar de forma 
segura com outros. Essa é uma for-
ma excelente para que seu filho co-
mece a entender e assimilar dife-
rentes pontos de vista, regras de 
convivência diferentes da escola 
ou da casa e novas experiências.

A inteligência interpessoal nas 
crianças pode se desenvolver de 

muitas formas além das mencio-
nadas anteriormente, o importan-
te é que a criança seja exposta a 
novas experiências e interações. 

Nos dias atuais estamos nos 
deparando na prática com as 
nossas relações interpessoais e o 
quanto é de extrema importân-
cia aprendermos e praticarmos 
essa inteligência. 

Muitas pessoas precisam de 
nós e nós precisamos e vamos 
precisar de muitas pessoas. Va-
mos exercitar a empatia, reco-
nhecer e respeitar o outro.

INTELIGÊNCIA
INTERPESSOAL

TAMIRES PÉRICO
PEDAGOGA/ PSICOPEDAGOGA 
PSICOMOTRICISTA E ESPECIALISTA
EM AUTISMO
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Entre as entidades e institui-
ções que tem auxiliado as pessoas 
que passam por dificuldades nes-
ta pandemia, está a Paróquia Divi-
no Espírito Santo. O Padre Samir e 
todos os voluntários da igreja tem 
disponibilizado parte de seu tem-
po semanalmente para distribuir 
sopas e cestas básicas para famí-
lias cadastradas na Paróquia. Com 
todo o cuidado e seguindo as nor-
mas de higiene e medidas neces-
sárias, a Paróquia tem assistido 

mensalmente mais de trezentas 
famílias necessitadas.

A fim de praticar a solidariedade 
e arrecadar alimentos para que a Pa-
róquia pudesse dar continuidade a 
este trabalho social, a dupla BelaMur, 
composta por Isabela Gandini e Mu-
rilo Baldassa, decidiu, junto aos ami-
gos e organizadores, fazer uma live 
do bem. No dia 30 de abril, aconte-
ceu, através do canal BelaMur no fa-
cebook e YouTube, um show virtual 
da dupla. Com o tema “A música que 

marcou a sua vida”, a apresentação 
contou ainda com a participação 
dos músicos Matheus Baldassa (con-
trabaixo), Robinson Ernandes (tecla-
do) e Matheus Oliveira (bateria).

A ideia principal era entreter pes-
soas de todas as idades e possibili-
tar que elas recordassem clássicos 
da música pop nacional e interna-
cional durante o show online. “Para 
nós foi maravilhoso ter essa oportu-
nidade especial, unindo música e so-
lidariedade. Com a ajuda de todos 
que nos acompanharam, apoia-
dores e patrocinadores, a live ren-
deu 10 toneladas de alimentos. Es-
tamos muito emocionados com o 
resultado e muito gratos também ”, 
afirmou Murilo.

A Paróquia Divino Espírito San-
to distribuiu as cestas básicas ar-
recadadas às famílias cadastradas, 
além de doar sopas aos necessita-
dos. Vale ressaltar que a Paróquia 
continua recebendo doações para 
que possa dar continuidade ao 
trabalho social.

cobertores, 143 pacotes de fral-
das, mais de 100 frascos de álcool 
em gel, além do dinheiro que re-
cebemos e que será revertido em 
compra de alimentos e demais 
itens. Mesmo após o término da 
live, ainda há alimentos chegando, 
o que deixa nossos corações mui-
to felizes”, afirmou Mário.

Grande parte dos itens arreca-
dados já foram entregues e o que 
tem prevalecido nos corações de 
Mário e Marcelo são os sentimen-
tos de carinho e gratidão. “ É muito 
gratificante poder cantar ao lado 
do meu irmão novamente, fazer 
essa live, recordar sucessos com 
todos aqueles que por tantos anos 
acompanharam o nosso trabalho 
e ainda por cima ter o privilégio de 
ajudar as pessoas que estão preci-
sando. O nosso muito obrigado a 
todos “, finaliza Marcelo.

Para nós foi maravilhoso ter essa oportunidade especial, unindo música e solidariedade

Live realizada no dia em que os irmãos completaram 20 anos de parceria musical

BelaMur

Programação contou com a participação de grandes músicos matonenses

A dupla sertaneja Mário e 
Marcelo também realizou uma 
live solidária, intitulada “No Som 
da Viola”, no dia 9 de Maio. O in-
tuito era relembrar grandes su-
cessos que marcaram a trajetó-
ria dos irmãos, e principalmente, 
arrecadar alimentos para cola-
borar com entidades e famílias 
necessitadas.

A live foi feita no dia em que 
os irmãos completaram 20 anos 
de parceria musical. Além des-
ta curiosidade, vale ressaltar que 

os shows online tem reaproxima-
do artistas de seu público e até 
mesmo, tem incentivado a vol-
ta de muitos à ativa. Mário e Mar-
celo se uniram para a live após 4 
anos longe dos palcos. Participa-
ram do evento virtual também os 
músicos Lellu de Souza e Willian 
Mistura.

A apresentação, transmitida 
através do Youtube, uniu internau-
tas de Matão e de várias cidades 
da nossa região. “Nós agradece-
mos muito a você que participou, 

a você que doou, a todos os ami-
gos e empresários que abraçaram 
essa ideia da live conosco. Foi um 
presente para Mário e Marcelo po-
der compartilhar esse momento e 
assim, colaborar com tantas famí-
lias”, diz Marcelo.

As doações não param de che-
gar. Os fãs, amigos e familiares da 
dupla, aderiram à causa e contri-
buíram. “Foram mais de 80 ces-
tas básicas arrecadadas, 91 cai-
xas de leite, mais de 60 latas de 
leite em pó, 49 sacos de arroz, 63 

Um show especial em home-
nagem aos médicos e colabora-
dores do Hospital Carlos Fernando 
Malzoni foi realizado no dia 28 de 
Maio, na fachada histórica da insti-
tuição. “A intenção desse show ao 
vivo era de transmitir pela internet 
e televisão um pouco de leveza e 
solidariedade”, explica o Presidente 
da Diretoria Executiva, João Carlos 
Marchesan.

A live reuniu artistas matonen-
ses e disponibilizou uma platafor-
ma voltada para doações, por meio 
de QR CODE. A TVM também trans-
mitiu ao vivo as apresentações em 
dois dias da programação, dispo-
nibilizando o código QR durante 
toda a transmissão. No decorrer do 
evento, havia um posto de coletas 
de doações com venda de másca-
ras personalizadas, localizado na 
Rua Sinharinha Frota, próximo ao 
Hospital. “Nesse momento de pan-
demia, com a interrupção de pro-
cedimentos, cirurgias e exames 
eletivos, nossa arrecadação caiu 
bruscamente. Precisamos da ajuda 
da população para conseguir man-
ter o único Hospital da cidade. O 
custo de manutenção do Hospital 
é muito alto, por isso, toda ajuda é 
bem vinda”, afirma Marchesan.

A live “SOMOS TODOS HCFM 
– Um tributo à linha de frente” foi 
transmitida pela TVM, canal 14.1, 
Youtube e pela página oficial do Fa-
cebook do Hospital Carlos Fernan-
do Malzoni. A programação con-
tou com a participação de grandes 
músicos matonenses, como Arlin-
do Zarbin, com o grupo de chori-
nho “Bem Brasil”; a dupla “BelaMur”, 
com Isabela Gandini e Murilo Bal-
dassa; o maestro Danilo Gomes; e 
a pianista Leila Kfouri Bernardi.“Ti-
vemos uma grande participação 
da população nesse evento online, 
o que nos deixou muito felizes. Foi 
possível arrecadar mais de 43 mil 
reais com as doações de empresá-
rios, além daquelas vindas através 
do site de doações e via telefone.”, 
comenta o Presidente do Hospital, 
João Marchesan.

O dinheiro arrecadado já está 
sendo utilizado pela instituição. 
Parte dele foi investido no custeio 
do Hospital Carlos Fernando Mal-
zoni, na manutenção de peças es-
pecíficas para respiradores, além 
de compra de tecido TNT para a 
confecção de aventais de prote-
ção para os colaboradores da li-
nha de frente; bem como na com-
pra de cobertores de microfibra 
para renovação do enxoval. “Toda 
verba que chega até o Hospital 
Carlos Fernando Malzoni é empre-
gada em melhorias para o atendi-
mento da população. Nosso por-
tal de doações continua ativo e 
contamos com a ajuda dos mato-
nenses: doeagora.hospitalmatao.
com.br. Nesse site aceitamos doa-
ções de todos os valores”, encerra 
o Presidente.

Live Solidária HCFM

Mário e Marcelo
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A corrida por uma vaga no ensino 
superior é bastante árdua no Brasil, 
principalmente para os estudantes da 
rede pública. Muitos cursinhos ofere-
cem um empurrãozinho nessa dispu-
ta, mas cobram caro por isso. Dedica-
do à rede pública e com o apoio da 
Secretaria de Educação e Cultura, o 
Grupo Pró-Estudar (GPE) oferece um 
cursinho popular aos estudantes ma-
tonenses concluintes ou que já con-
cluíram o ensino médio.

Um cursinho popular em Matão? 
Sim! Os cursinhos populares são re-
centes no Brasil e, historicamente, es-
tão inseridos dentro da luta pela de-
mocratização do ensino superior e, 
geralmente, ligados a alguma institui-
ção, como universidades, igrejas etc. 
Em Matão, o GPE atua desde 2012 
como um cursinho popular, ofertan-
do aulas gratuitas aos sábados para 
60 alunos da rede pública. Sem vín-
culo institucional, o GPE foi criado por 
universitários da cidade, com um gru-
po atual de 26 voluntários.

Os professores estudam nas uni-
versidades públicas da região, como 
a Universidade Estadual Paulista 
(Unesp), Universidade de São Pau-
lo (USP) e Universidade de São Car-
los (Ufscar), e dedicam parte do seu 
tempo ao compartilhamento de seus 
conhecimentos com o próximo, sem 

cobrar nada. A luta pela democra-
tização do acesso ao ensino supe-
rior é um dos principais objetivos do 
GPE. Entendendo a realidade do ensi-
no público no Brasil, o grupo enxerga 
sua atuação no território matonense 
como importante para inserir a juven-
tude popular na universidade.

Cursinho popular = Escola? 
Nada disso, esses espaços são di-
ferentes em organização e formas 
de ensino. A escola é orientada 
por documentos oficiais nacionais 
e tem como objetivo a formação 
para a cidadania. Os cursinhos não 
são regidos por documentos em 
comum e buscam como objetivo 
preparar seus alunos para obterem 
sucesso no vestibular. Assim, a pe-
dagogia cede lugar para uma revi-
são de conteúdos e uma espécie 
de treino, ambos focados na prova. 
No GPE, os professores têm auto-
nomia para escolherem os conteú-
dos, a forma de transmiti-los, prepa-
rar materiais e indicar conteúdos 
culturais. Eles também são orienta-
dos a evitar uma imagem autoritá-
ria de professor, nutrindo uma rela-
ção mais igualitária com o aluno e 
uma aula mais participativa. O GPE 
busca melhorar a formação dos 
alunos sem perder o foco na pre-
paração para o vestibular.

E qual é o diferencial? O grande 
diferencial é a preocupação com o 
emocional dos vestibulandos. No 
GPE, um importante eixo é o acom-
panhamento pedagógico realizado 
com os alunos. Por meio de ativida-
des, nós visamos trabalhar em três 
acompanhamentos: o pedagógico, 
com objetivo de auxiliar no desen-
volvimento acadêmico dos alunos; 
o profissional, que visa guiá-los no 
processo da escolha profissional; e o 
emocional, no qual trabalhamos as-
pectos como ansiedade, medo e fal-
ta de motivação. 

Também são abordadas a vivên-
cia universitária e as oportunidades 
oferecidas pelas universidades, e para 
isso contamos com o sistema de apa-
drinhamento. Esse sistema busca am-
pliar a troca de experiências entre 
alunos e voluntários, de forma que 
o estudante é apadrinhado por um 
voluntário responsável por auxiliá-lo, 
como um mentor, e por compartilhar 
suas vivências universitárias.

Hoje, o GPE também conta com 
a Parceria pela Valorização da Edu-
cação (PVE), iniciativa do Instituto 
Votorantim e Citrosuco-Matão, para 
atingir um número maior de estu-
dantes e intensificar a luta pela de-
mocratização em todas as dimen-
sões da educação.

GRUPO PRÓ-ESTUDAR: 
Uma luta matonense pela 
democratização do ensino superior
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Anualmente, são descartadas 26,3 
milhões de toneladas de lixo orgânico 
no Brasil. Cada brasileiro produz cerca 
de um quilo de lixo por dia, aproxima-
damente 58% desse material é orgâ-
nico. Na sua casa, praticamente a to-
talidade do lixo orgânico é composto 
por sobras de alimentos.

Enquanto toneladas de alimen-
tos são descartadas, quase 800 mi-
lhões de pessoas passam fome no 
mundo. O problema deve ser tra-
tado ao longo de toda a cadeia de 
abastecimento alimentar, desde a 
produção à comercialização para o 
consumidor final. É necessário criar 
sistemas alimentares sustentáveis, 
uma vez que apenas 30% do que é 
produzido, vira alimento.

Primeiro, vamos entender a di-
ferença entre Perda e Desperdício. 
“Perda” é aquela porcentagem de 
produtos que são descartados du-
rante a produção. “Desperdício” é 
aquele alimento que não é aprovei-
tado pelo consumidor final. Neste 
artigo, vamos falar sobre soluções 
contra o desperdício de alimentos, 
que é o terceiro maior responsável 
pela emissão de CO² no mundo.

Frutas, legumes e verduras, são 
diariamente rejeitadas por serem 
consideradas feias. Apesar de ta-
manhos, formatos ou cores “inade-
quadas” do ponto vista estético, a 
maioria destes alimentos possuem 

qualidades nutritivas e estão ideais 
para o consumo. Por isso, não jul-
gue o produto pela aparência, con-
sidere a qualidade.

A próxima dica é planejar cardá-
pios e compras. Planeje as suas refei-
ções, depois é só fazer uma lista de 
compras baseada no cardápio. Evite 
as compras por impulso e não con-
funda fartura com excesso. Antes de 
ir ao supermercado, utilize tudo o 
que estiver armazenado na dispen-
sa. O armazenamento também é de 
extrema importância para a diminui-
ção do desperdício. Guarde os pro-
dutos de acordo com a data de vali-
dade. Faça uma pesquisa na internet 
para descobrir qual é a melhor forma 
de armazenar os alimentos frescos. 
Procedimentos de congelamento 
também são essenciais, até as refei-
ções prontas podem ser congeladas 
e consumidas posteriormente.

Leve sempre as sobras do res-
taurante para casa, evitando que o 
alimento seja jogado no lixo. Esse 
hábito pode te render uma refeição 
a mais, te ajudando também a eco-
nomizar dinheiro e tempo.

Na hora de cozinhar, aproveite 
cascas de frutas e legumes, semen-
tes e talos. Existe uma variedade de 
receitas inusitadas, como refogado 
de casca de banana, chips de se-
mente de abóbora, suco de casca 
de abacaxi e muito mais. Mesmo 

depois de prontas, as refeições po-
dem ser recicladas e transforma-
das em caldos, saladas, sopas e 
compotas. O resíduo do limão, por 
exemplo, pode produzir um desin-
fetante caseiro.

Quando for montar seu prato, 
não exagere na quantidade. Pense 
que é melhor repetir até se sentir sa-
tisfeito do que desperdiçar comida. 
Coloque pouco e depois, se houver 
necessidade, se sirva novamente.

A compostagem doméstica é 
uma alternativa sustentável para o 
lixo vegetal da sua casa. Com uma 
composteira, conseguimos redu-
zir consideravelmente o volume de 
lixo enviado aos aterros. Compos-
tar é fácil e pode ser feito em qual-
quer lugar. Você pode comprar uma 
composteira ou buscar um tutorial 
e fazer em casa. Depois, através de 
minhocas e outros organismos, o 
lixo vegetal vai ser transformado em 
adubo. O processo é limpo e não li-
bera cheiro ruim. 

Já a compostagem seca é fei-
ta somente com os micro-organis-
mos presentes no solo, sem o auxí-
lio de minhocas. A maior diferença 
é o tempo de decomposição dos 
resíduos.

Com essas dicas, você vai poder 
diminuir drasticamente a quantida-
de de lixo orgânico, evitando a con-
taminação do solo, da água e do ar.

DESPERDÍCIO ZERO SABRINA OKADA
ESCRITORA E ATIVISTA AMBIENTAL

Eu adoro assistir filmes e séries e 
extrair lições dessas obras para meu 
crescimento pessoal. A arte tem esse 
poder, dada a sensibilidade de al-
guns artistas. Numa das minhas sé-
ries preferidas, Grey’s Anatomy, no 
capítulo “Menor desacompanha-
da”, acontece um acidente de avião 
que comove até mesmo os médicos, 
para os quais a morte é um assunto 
mais tranquilo do que para a maioria 
de nós. Alerta de spoiler!

As famílias dos passageiros vão até 
o hospital que tinha sido designado 
para atender os sobreviventes. Mas 
não havia nenhum, era o que informa-
va uma ligação da equipe de resgate, 
após um longo período. O que resta-
va aos médicos era dar a notícia tris-
te aos familiares que aguardavam an-
gustiados num salão de espera. E foi 
o que fizeram de forma organizada e 
respeitosa. Levaram cada familiar para 
um lugar reservado e os informaram.

Alguns desses, no entanto, se de-
moraram no salão depois de serem 
informados de suas perdas. O sufi-
ciente para que ouvissem uma mé-
dica procurando pela família Gordon. 
Havia sim uma sobrevivente, uma 
menina de doze anos, que viajava so-
zinha, sob a supervisão, apenas, de 
uma comissária de bordo.

No entanto, ninguém de sua fa-
mília tinha chegado ainda ao hospi-
tal. Sua mãe estava a caminho, mas 
demoraria um pouco. E uma senho-
ra que tinha um filho naquele avião 
se recusa a ir embora. Ela se coloca 
no lugar daquela mãe que estava a 
caminho e informa seu marido que 
quer ficar. Ele consente, dada a con-
vicção de sua esposa.

Outros familiares, que também as-
sistem àquela cena emocionante, im-
pulsionados pela força moral daquela 
senhora que, apesar da sua dor, con-
segue pensar e amenizar a dor alheia, 
resolvem ficar também. Silenciosa-
mente eles apenas ficam.

Quando chega, então, a mãe da 
menina, que está agora sendo ope-
rada, a senhora que teve a iniciativa 
nobre de aguardá-la informa que a 
situação de sua filha e que um médi-
co iria ali em breve para dar mais in-
formações. Aquela mãe preocupada 
senta-se, o marido da nobre senhora 
se oferece para buscar um café. Mas 
outro pai, cujo filho também veio 
a falecer, adianta-se e busca o café. 
É notório que todos ali foram toca-
dos por uma iniciativa e assim con-
seguem praticar a arte da empatia. A 
arte de sair de si, de pensar no próxi-
mo antes de pensar em si.

E com um toque refinado de 
sensibilidade o autor deixa aque-
le momento da história ainda mais 
emocionante, aquele momento de 
coadjuvantes, é bom lembrar. A mãe 
da menina pergunta à senhora que 
fez questão de a esperar se ela tinha 
alguém no avião. Ao que ela respon-
de que sim, seu filho. A mãe da me-
nina pergunta se ele ficaria bem. Ao 
que aquela senhora responde segu-
rando suas lágrimas que ele ficaria.

Todos olham espantados. Mas 
compreendem que a intenção era 
não permitir que uma mãe ficasse tris-
te por ser a única a ter um filho sobre-
vivente ali. A intenção daquela senho-
ra era nobilíssima.

Uma médica vem buscar a mãe 
para ver sua filha, e, depois de um 
abraço apertado na sua benfeitora, ela 
vai ao encontro de sua menina. Todos 
saem em silêncio. Com toda certeza, 
pessoas melhores, dada a lição de em-
patia fantástica que receberam.

Que possamos praticar a arte 
da empatia, colocando-nos no lu-
gar do próximo. E não o próximo no 
nosso lugar. Que possamos buscar 
o melhor em tudo que vemos. Que 
saibamos fazer o bem em silêncio. E 
que o prazer desta prática seja nos-
sa recompensa.

RODINEI MOURA
ESCRITOR E PALESTRANTEA ARTE DA EMPATIA
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Tête-à-Tête

NOME:

Marcel Henrique da Silva

DATA DE NASCIMENTO:

18/04/1988

CIDADE NATAL:

Catanduva

PROFISSÃO:

Empresário 
(Ótica e Relojoaria O Garôto)

FAMÍLIA:

Porto seguro

FILME PREFERIDO:

Amo filmes, são muitos preferi-
dos. O mais recente que gostei 
foi O Milagre da Cela 7

CANTOR:

Mariani (minha irmã) 
sou fã número 1

UMA MÚSICA:

Deus imenso – vida reluz

UM LIVRO:

O futuro da humanidade 
(Augusto Cury)

UM LUGAR:

Minha casa

PERFUME:

Coffee (Boticário)

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

Gosto de pessoas honestas e ver-
dadeiras. Não gosto de pessoas 
sem caráter e mentirosas

PRATO PREFERIDO:

Arroz, feijão, carne moída e alface

HOBBY:

Futebol e tênis

DEFEITO:

São muitos, mas teimoso 
se destaca

QUALIDADE:

Autenticidade

MULHER MAIS BONITA:

Minha amada esposa (Mariele 
Bottura Silva)

UMA LEMBRANÇA:

Nascimento da minha filha 
Maria Julia

UM OBJETIVO:

Nunca decepcionar as pessoas 
que mais amo, e ser exemplo de 
vida correta aos meus filhos

UM SONHO:

Um mundo melhor, onde Deus 
seja o centro de tudo

SUA MAIOR CONQUISTA:

São muitas, cada uma com sua 
importância. Todas tiveram um 
peso especial em cada momen-
to da minha vida

MEDO:

Decepcionar as pessoas que 
confiam em mim

ÍDOLO:

Tenho alguns exemplos que bus-
co seguir, Jesus Cristo, meus pais 
e avós

EDUCAÇÃO:

Essencial

POLÍTICA:

Deveria ser o cargo mais no-
bre que existe. Doar a vida para 
a busca incansável do bem co-
mum. Infelizmente, não vemos 
isso na imensa maioria

O QUE O COVID-19 PODE ENSINAR:

Essa situação veio para nos lembrar 
que estamos aqui de passagem. 
Temos que viver intensamente 
cada momento, pois não sabemos 
como será o dia de amanhã

PERDOAR PARA VOCÊ É FÁCIL?

Depende da situação. Não fico 
chateado por pouca coisa, mas 
quando envolve confiança, pode 
até haver o perdão, mas recupe-
rá-la é muito difícil

RESUMA EM POUCAS PALAVRAS 
QUEM É MARCEL HENRIQUE DA SILVA

Difícil falar de nós mesmos, mas 
sou uma pessoa de confiança, ca-
tólico, palmeirense, amo minha 
família, sempre trabalhei muito 
para conquistar minhas coisas e 
sou extremamente grato a todas 
as pessoas que sempre me ajuda-
ram durante toda minha vida
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restabelecimento de toda atividade 
jurisdicional, pois há inúmeros atos 
processuais que demandam conta-
to presencial (como perícias médi-
cas, de engenharia in loco, etc.).

A tramitação dos processos físi-
cos também permaneceu suspen-
sa durante todo o período de isola-
mento social.

No dia 06/07/2020, o TJSP publi-
cou novo provimento (Provimen-
to CSM nº 2.564/2020) para dis-
ciplinar a retomada gradual dos 
trabalhos presenciais, instituindo o 
Sistema Escalonado de Retorno ao 
Trabalho Presencial. O período de 
27/07/2020 a 02/08/2020 destinou-
-se exclusivamente ao trabalho in-
terno, vedado o acesso de público 
externo aos prédios do Poder Judi-
ciário do Estado de São Paulo.

Os prazos dos processos físicos no 
âmbito do TJSP voltaram a tramitar a 
partir do dia 03/08/2020 (inclusive).

Ainda assim, uma série de cui-
dados e restrições foram impostos 
para evitar nova disseminação do 
vírus. Estará proibido o acesso de 
pessoas sem máscaras, com tem-
peratura corporal igual ou superior 
a 37,5ºC ou sintomas respiratórios 
gripais visíveis.

Dada a gravidade da doença e 
alto risco de disseminação do vírus, 
ainda não é possível dizer quando a 
normalidade será restabelecida, ou 
ainda se esta será nossa nova nor-
malidade daqui em diante. 

Evidentemente, diversas das mu-
danças implementadas – como am-
pliação do trabalho remoto, comuni-
cação virtual entre sociedade e Poder 
Judiciário – tendem a permanecer. 
Ainda há muito que melhorar, mas 
a pandemia fez adiantar o que já era 
uma tendência.

Com boa vontade, multiplicação 
de esforços e muita esperança, to-
das as dificuldades serão vencidas.

No início dos anos 2000, não tínhamos alcaloides a vontade como hoje, 
especialmente o Google ou os aplicativos de tradução que atualmente 
existem. Vez ou outra, alguém me procurava para traduzir alguma coisa 
em latim, sendo que a tarefa era bastante hercúlea, uma vez que tínhamos 
que encontrar as palavras no dicionário e descobrir suas declinações... As-
sim, entre minhas aspirações como Nerd estava um compêndio de dicio-
nários de latim, que meu chefe me emprestava de vez em quando.

Um dia me trouxeram uma frase que eu enrosquei bastante para tradu-
zir, era “Pro Brasília Fiant eximia.” Depois de vasculhar tudo que tinha sobre 
frases em latim, não consegui dar cabo da dita tradução, até que alguém 
me disse para procurar o Luiz Fontana.

Liguei em sua casa, sendo prontamente atendido, expliquei a ele meu 
intento e fui convidado a ir à missa no sábado seguinte, onde ele iria fazer 
uma fala, e, ao encerrar poderia me atender. No final da cerimônia vi um 
ancião, que subira com dificuldade 
os poucos degraus do altar. Imagi-
nava, na minha ingenuidade, que 
ele fosse falar com uma voz trêmu-
la, típica de quem possuía tantas 
primaveras. Já nas primeiras pala-
vras, ouvi uma voz tonitruante a fa-
lar da grandeza de Deus e do uni-
verso, como jamais tinha visto.

Quando a missa acabou, lá fui 
cumprimentá-lo e apresentar meu 
pleito. Disse que era um entusias-
ta de idiomas e contei sob as traduções que fazia. Inicialmente, olhou-me 
admirado por ser tão jovem e interessado em latim, finalmente leu meu 
texto, anotado à mão e com a destreza de um nativo me disse: - Que frase 
mais bonita, a tradução é: “Em favor do Brasil, façam-se grandes coisas.” Ao 
final da conversa, se despediu e colocou-se à disposição para outras dúvi-
das que surgissem. Passamos a conversar com maior frequência, não só 
sobre latim, mas sobre literatura e outras generalidades. Em uma destas 
conversas me revelou que havia lido mais de 5 mil livros em toda sua vida.

Soube então que era diácono permanente da diocese de São Carlos, 
sendo conhecido e muito respeitado, não só entre os católicos, mas tam-
bém entre os que tinham interesse em língua e literatura.

Infelizmente, quisera o tempo que nossa amizade durasse poucos 
anos, Luiz Fontana foi embora em outubro de 2007, poucos dias após ter 
completado 90 anos. Em seu funeral, na igreja Matriz, passaram centenas 
de amigos, ex-alunos, entre eles estava eu, que ao res de seu esquife, dei-
xei minha prece sentida ao grande professor. Ao me despedir, a voz inar-
ticulada da minha memória lembrou de outra de suas frases impactantes: 
“Tempus edax rerum” – “O tempo tudo devora!”

O GRANDE 
COLECIONADOR DE 
PALAVRAS

LUIZ FONTANA:
JORGE ROBERTO 
INNOCÊNCIO DA COSTA
ADVOGADO | OABSP 398810

(ADVOCACIA CRESTANA – 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS )

Foto: Acervo Luiz Cezar

Desde o surgimento da doença, 
todo o mundo tem adotado medi-
das que visam conter a dissemina-
ção do Covid-19 na busca da pre-
servação da vida e da saúde.

Anunciado o estado de pandemia 
em 11 de março, a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) apontou o isola-
mento social como melhor alternati-
va para conter a propagação do vírus.

Ocorre que o isolamento social 
traz severos impactos para todas 
as esferas da sociedade, inclusive 
para o Poder Judiciário, que preci-
sou adotar uma série de medidas 
para conter o acesso de milhões de 
pessoas em seus prédios.

O Tribunal de Justiça do Esta-
do de São Paulo (TJSP), por exem-
plo, estima que cerca de 1 milhão 
de pessoas circule diariamente em 
seus 720 prédios, em 320 Comarcas.

Por isso, o TJSP determinou a 
suspensão de todos os prazos pro-
cessuais a partir do dia 16/03/2020.

Já o Tribunal Regional do Traba-
lho da 15ª Região (TRT da 15ª Região) 
suspendeu os prazos dos processos 
físicos a partir de 16/03/2020.

E de modo a uniformizar o fun-
cionamento dos serviços judiciá-
rios, o Conselho Nacional de Justi-
ça – CNJ determinou a suspensão 
dos prazos processuais em todo o 
Brasil a partir do dia 19 de março 
de 2020 (artigo 5º da Resolução nº 
313/2020), bem como suspendeu o 
atendimento presencial de partes, 
advogados e interessados.

Ocorre que o Poder Judiciário 
não pode permanecer paralisado. A 
atividade jurisdicional é essencial e 
ininterrupta, e muitos cidadãos dela 
dependem para reconhecimento e 
satisfação de seu direito.

Diante disso, o CNJ também au-
torizou aos Tribunais disciplinarem o 
trabalho remoto dos magistrados e 
servidores para realização de expe-
dientes internos, como elaboração de 
decisão e sentenças, minutas, sessões 
virtuais e atividades administrativas.

O trabalho remoto dos serven-
tuários da Justiça, bem como a im-
plementação do processo eletrôni-
co, permitiu a retomada dos prazos 
processuais em tempos de pande-
mia, o que foi possível a partir do dia 

04/05/2020 (tanto no TJSP como no 
TRT da 15ª Região), com a vedação 
de atos presenciais, no entanto.

Com a utilização dos mais diver-
sos meios tecnológicos disponíveis 
e permissão do CNJ, diversas Co-
marcas passaram a designar audi-
ências por meio de videoconferên-
cia. Nas Varas do Trabalho também 
estão sendo designadas audiências 
iniciais e de conciliação.

Quando necessário, o advoga-
do é atendido diretamente pelo 
magistrado também de forma tele-
presencial (juízes pioneiros já eram 
adeptos desta alternativa há tem-
pos). E sessões de julgamento es-
tão sendo transmitidas virtualmen-
te, em tempo real.

Assim, servidores, magistrados, 
membros do Ministério Público, ad-
vogados e defensores públicos po-
dem trabalhar de suas casas ou es-
critórios, respeitando o isolamento 
social para garantir a saúde de to-
dos os usuários em geral.

Apesar de todo esforço, é 
bem verdade que tais medidas 
não são suficientes para o pleno 

IMPACTOS DO COVID-19 
NO PODER JUDICIÁRIO

ORLANDO AUGUSTO 
CARNEVALI 
ADVOGADO – OAB/SP 275.207
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No último dia 13 de julho de 
2020, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente completou 30 anos 
de existência, data muito importan-
te para as crianças e adolescentes, 
pois durante muito tempo este pú-
blico não foi reconhecido como se-
res humanos e, tampouco, como 
sujeitos de direitos. A falta de sen-
timentos para com esta população 
resultou em diversas formas de vio-
lências. Para a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), há quatro tipos de 
violências, a saber: física, sexual, psi-
cológica e negligência. Nesse senti-
do, crianças não eram reconhecidas 
como pessoas em desenvolvimen-
to, apenas “adultos em miniatura” e, 
como tal, eram convidadas compul-
soriamente a trabalhar e viver como 
“adultos responsáveis”, perdendo o 
sentido de ser criança.

Outra questão que merece des-
taque é a de que, com o passar dos 
anos, leis foram criadas para esta po-
pulação, como por exemplo o Códi-
go de Menores de 1927 e 1979, que 
tinha como objetivo proteger, ofe-
recer um alicerce e, paralelamen-
te a isso, a defesa social às crianças 
desamparadas daquela época. A 
concepção era de que, protegendo 
as crianças, estaria também prote-
gendo a sociedade. Naquela época, 
crianças e adolescentes eram vistos 
sob duas óticas, ou seja, como aban-
donados ou delinquentes. 

Todavia, as crianças continua-
vam tendo seus direitos ameaça-
dos e/ou violados, uma vez que elas 
eram discriminadas e objetos de in-
tervenção do Estado.

À vista disto, criou-se em 1990 
o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, conhecido popularmente 
como ECA, após encontros, semi-
nários, conferências e outros even-
tos dessa natureza realizados en-
tre juízes, promotores e sociedade 
em geral. Tal dispositivo trouxe um 
novo olhar para crianças e adoles-
centes, a saber: divisão de idades, 
ou seja, de 0 a 12 anos incomple-
tos (criança) e de 12 a 17 anos (ado-
lescente). Além disso, a criança e o 
adolescente passam a ser reconhe-
cidos como pessoas de direitos em 
desenvolvimento, com precedência 
nos atendimentos, prioridade abso-
luta e proteção integral. 

O mais interessante é que o Bra-
sil foi o primeiro e, talvez, único país 
a ter uma lei destinada para crian-
ças e adolescentes. Segundo afirma 
o Dr. Alexandre da Silva de Paula, 
psicólogo e pesquisador pela Uni-
versidade de São Paulo (USP) em Ri-
beirão Preto que, em 2014, duran-
te seu doutorado, realizou pesquisa 
com conselheiros tutelares numa 
cidade do interior Paulista, em paí-
ses como Inglaterra, Suíça, Estados 
Unidos e França, não existe a figura 
do conselheiro tutelar. 

Contudo, todos profissionais que 
compõem a rede de proteção à 
criança e adolescente, como, por 
exemplo, médico, professor, as-
sistente social, psicólogo etc., são 
preparados para identificar situa-
ções de violência e incumbidos de 
realizar os encaminhamentos.

É por essa razão que o dia 13 de 
julho de 2020 é um dia em que to-
dos devemos comemorar e nos 
mobilizar, pois muitos adultos que 
hoje são pais, avós, tios ou tias, não 
tiveram seus direitos garantidos, as-
sim como não tiveram o direito de 
brincar, estudar, ir e vir e, tampouco, 
de serem criados com dignidade. 

Nesse sentido, para que os di-
reitos estabelecidos no Estatuto da 
Criança e do Adolescente sejam ga-
rantidos e, sobretudo, que crianças 
e adolescentes tenham seus espa-
ços e tempo respeitados, é preciso 
que todos façam sua parte. 

Se no passado você não teve 
seus direitos assegurados, hoje 
você pode/deve assegurar os di-
reitos da criança e do adolescente. 
Caso os direitos desse público es-
tejam ameaçados ou violados pelo 
Estado, pela sociedade, por omis-
são ou abuso dos pais/responsá-
veis, não fique de braços cruzados, 
mas dê notícia destes fatos aos ór-
gãos competentes para que as in-
tervenções cabíveis sejam coloca-
das em prática.

30 ANOS DE ECA!
APARECIDO RENAN VICENTE
PSICÓLOGO CRP: 06/152682
MESTRE EM EDUCAÇÃO 
SEXUAL (UNESP/ARARAQUARA)
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Karen e Nilton, com os filhos Antonio e Laura

Juninho Quarésima com os filhos Duda e Joaquim Ana Paula e Rafael Ferreira com o filho Miguel

Maxxi Social

Júnior com o filho Arthur e Thiago Oliveira com o filho Gabriel

Roni Rodrigues e os filhos Raul, Caio e Breno

Tatiana Gonçalves e Guilherme, com o filho Eduardo

Julio Rosa e o filho Felipe
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FRALDINHA ASSADA FILÉ DE PEIXE COM LEGUMES

Culinária

INGREDIENTES
• 1 peça de fraldinha 

(entre 800g e 1kg);
• 3 colheres (sopa) 

de mostarda;
• 2 colheres (sopa) de 

azeite ou óleo;
• 1 colher (sopa) 

de mel puro;
• 3 dentes (grandes) 

de alho amassados;

• Suco de um limão;
• 1 colher (sopa) 

rasa de sal;
• 1 colher (sopa) rasa 

de Ajinomoto;
• 1 folha de loro 

amassadinha;
• 1 pitada de pimenta-

do-reino, ou outra 
de sua preferência.

INGREDIENTES
• 1 kg de filé de peixe;
• 3 colheres (sopa) de 

tempero caseiro;
• 1 xícara (chá) de 

molho de tomate;
• 1 colher (chá) de sal;
• 1 xícara (chá) de 

cenoura picada;
• ½ tomate picado;

• ½ xícara (chá) de 
vagem picada;

• 1/ cebola cortada 
em pétalas finas;

• ½ pacote de ervilhas 
congeladas (o 
pacote tem 300g);

• 2 xícaras (chá) de água;
• 2 colheres (sopa) de 

azeite de oliva.

MODO DE PREPARO
Misture todos os temperos em um recipiente 1 hora antes 
de temperar a carne. Fure bem a fraldinha com uma faca 
fina ou garfo, tempere e deixe marinando por pelo menos 
duas horas, sempre virando a carne para incorporar melhor 
o tempero. Envolva-a em papel alumínio e asse em forno ou 
churrasqueira, por uma hora. Depois retire o papel alumínio e 
deixe assar até sua preferência. O tempero que sobrar, jogue 
em cima da carne enquanto assa, depois que tirar o papel 
alumínio.

MODO DE PREPARO
Corte os filés de peixe em pedaços pequenos e tempere 
com 1 colher de sopa de tempero caseiro e reserve. Coloque 
o azeite em uma panela e frite o restante do tempero caseiro, 
acrescente o molho de tomate e a cenoura, junte a água e 
deixe cozinhar. Quando a cenoura estiver quase cozida (não a 
deixe ficar mole), acrescente a vagem, a cebola, o tomate e o 
sal. Logo em seguida, acrescente o peixe. Deixe cozinhar até 
o peixe mudar de cor. Deixe a panela aberta para evaporar 
um pouco do líquido. Acrescente a ervilha, deixe no fogo por 
mais 5 minutos, e o peixe já estará pronto. Não mexa muito 
para o peixe não desmanchar.

BOLO DE CANELA RECHEADO

• 1 colher (sopa) de 
fermento em pó;

• 1 xícara (chá) de 
margarina sem sal;

• 1 xícara (chá) de açúcar;
• 1 xícara (chá) de 

amido de milho;

• 1 xícara (chá) de 
farinha de trigo;

• 2 colheres (sopa) de 
canela em pó;

• 1 xícara (chá) de leite;
• 3 ovos.

• 2 latas de leite condensado;
• A mesma medida 

(2 latas) de leite;

• 1 colher (sopa) rasa de 
amido de milho.

Massa: Bata as claras em neve e reserve. Na 
batedeira, bata o açúcar, a margarina e as 
gemas. Junte o amido de milho, a farinha 
de trigo e o leite. Com o auxílio de uma 
colher, misture a canela, o fermento e as 
claras em neve. Em uma assadeira redonda, 
tamanho médio, de fundo removível, 

untada e enfarinhada, leve a massa para 
assar em forno pré-aquecido (180º) por 
aproximadamente 30 minutos.

Recheio e cobertura: Leve todos os 
ingredientes ao fogo baixo, em uma 
panela, mexendo sempre até o ponto de 

brigadeiro mole. Deixe esfriar. Montagem e 
finalização: Corte o bolo ao meio e espalhe 
parte do recheio por toda a superfície do 
bolo. Coloque a outra metade do bolo, 
fazendo alguns furos na massa com um 
garfo. Cubra com o restante do recheio. 
Salpique açúcar e canela para finalizar.

INGREDIENTES MASSA

INGREDIENTES RECHEIO E COBERTURA

MODO DE PREPARO
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Desejamos um feliz 122 anos 

para a Cidade de Matão. Uma 
homenagem da Ótica e

Relojoaria O Garôto para a 
amada Terra da Saudade.

Rua Rui Barbosa, 961 - Centro, Matão - SP


