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Nossa Capa
Reforma tributária proposta por 
Baleia Rossi gera emprego e renda

Existe um entendimento que em uma eleição municipal, 
o eleitor pensa mais em votar naqueles que poderão resolver 
aqueles problemas que são mais perceptíveis a ele. Afinal, no 
seu dia a dia costuma observar a ação dos gestores municipais 
em questões que afetam diretamente o seu cotidiano. Ques-
tões locais, como saúde, transporte, segurança, ruas esburaca-
das e até mato alto é levado em conta. Avalia-se muito quali-
dade de vida.

Porém, não podemos deixar de considerar, que muitos 
candidatos buscam apoio em deputados, no governador e 
até no presidente. Isso não significa que os candidatos indi-
cados por este ou aquele político vencerá ou que a transfe-
rência dos votos será automática. Mas a ideologia estará pre-
sente e poderá ser fator de influência na hora da definição do 
voto. A busca por apoio de políticos influentes no cenário na-
cional é normal e faz parte de todo processo eleitoral, com ob-
jetivo de fortalecer propostas e dar respaldo para cumpri-las, 
caso sejam eleitos.

No dia 15 de Novembro, o eleitor matonense vai às urnas, e 
na hora do voto vai decidir entre aqueles que — com ou sem 
ajuda de políticos importantes — na sua opinião poderá me-
lhor solucionar os problemas de nosso município. As opções 
são várias, e embora não exista um fator que garanta que a es-
colha se materialize no cumprimento do desejo do eleitor, que 
é a construção de uma Matão cada vez melhor para se viver, é 
com este objetivo que a maioria irá fazer o seu voto.

E para falar de eleições, apresentamos nesta edição, uma 
entrevista com Talita Banhos Paula, responsável pelo Cartório 
Eleitoral de Matão, que destaca entre outras coisas a importân-
cia dos eleitores seguirem as regras sanitárias, principalmente 
o distanciamento social, e não deixar para votar na última hora.

Você sabia que o mundo animal também tem um dia para 
chamar de seu? E que o seu é celebrado desde a década de 
1930?; Golpes contra idosos; Fé, nascimento e reforma; Outu-
bro Rosa e a prevenção ao câncer de mama e Professor, profis-
são que torna todas as outras possíveis, são alguns de outros 
assuntos que trazemos para os nossos leitores, leitoras e par-
ceiros comerciais. E em nossa matéria de capa, o destaque fica 
para a Reforma Tributária proposta pelo Deputado Baleia Rossi. 

A PEC visa fomentar a economia nacional, gerar emprego e 
renda, principalmente no período de pós-pandemia 

Boa leitura e até dezembro!
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De autoria do deputado Baleia 
Rossi, a Proposta de Emenda Cons-
titucional 45/2019 propõe uma Re-
forma Tributária com a unificação 
de cinco impostos (PIS, IPI, COFINS, 
ICMS e ISS) para apenas um, o IBS 
(Imposto Sobre Bens e Serviços).

A PEC visa fomentar a econo-
mia nacional, gerar emprego e ren-
da, principalmente no período de 
pós-pandemia. O novo modelo 
que será usado é o Imposto Sobre 
Valor Agregado (IVA), adotado com 
sucesso em diversos países, como 
na União Europeia a Espanha, Ale-
manha e Portugal, além de Canadá 
e Nova Zelândia, por exemplo.

“A simplificação vai gerar o au-
mento do nosso PIB. É importante 
que a reforma seja justa e melhore a 
economia brasileira, inclusive geran-
do mais oportunidades de emprego 
para a população. Agora, ela é vital 
para que o Brasil possa se recuperar 
rapidamente da pandemia da Co-
vid-19”, explicou Baleia Rossi.

Um estudo feito recentemen-
te pelo economista Bráulio Borges 
aponta que a Reforma Tributária 
eleva o Produto Interno Bruto po-
tencial em 20% em 15 anos. A arre-
cadação do Imposto sobre Bens e 
Serviços será compartilhada entre 

União, estados e municípios e cada 
ente terá autonomia para fixação da 
alíquota, que valerá para qualquer 
bem, serviço ou direito.

Atualmente, o Brasil tem impos-
tos complexos, descoordenados e 
cumulativos. Além disso, são respon-
sáveis por um enorme contencioso 
que acumula cerca de R$ 5 trilhões, 
equivalente a 73% do PIB nacional.

A proposta tem o apoio dos 27 
governadores, incluindo o Distri-
to Federal, e da CNM (Confedera-
ção Nacional dos Municípios). Em 
décadas, essa é a primeira vez que 
um texto sobre essa pauta recebe 
apoio de todas as esferas: munici-
pal, estadual e federal. Uma ótima 
oportunidade para melhorar o sis-
tema tributário que ainda tem o 
arcabouço dos anos 1960, que é 
confuso e acumulativo.

A PEC 45 é formada por três pi-
lares. São eles a transparência, neu-
tralidade e por último, a equidade, 
dosando os impostos sem privilé-
gios. Com o texto, não haverá au-
mento da carga tributária. Além 
disso, o tempo gasto pelas em-
presas com tributação será redu-
zido. Um relatório feito pelo Banco 
Mundial aponta que atualmen-
te no Brasil, são gastas 1.958 horas 

em média com esse processo. En-
quanto na Bolívia são 1.025 horas 
e a média mundial é de 206 horas.

Com a Proposta de Emenda 
Constitucional do deputado Baleia 
Rossi, os grandes beneficiados se-
rão os municípios, que vão aumen-
tar a arrecadação com uma base 
ampla e melhora da economia

O atual sistema foi criado no 
Brasil na década de 1960 e, em 
boa medida, mantido na Consti-
tuição de 1988. Desde então, gra-
dualmente a população vem se 
convencendo de que precisa de 
um novo modelo mais simples, 
moderno e justo.

A grande quantidade exagera-
da de tributos, alíquotas e bases de 
cálculo contrai o crescimento do 
país, o desenvolvimento econômi-
co e o interesse de novos investi-
dores estrangeiros.

Segundo uma pesquisa feita 
pelos economistas Edson Domin-
gues e Débora Freire, a indústria 
é o setor da economia que mais 
deve ser beneficiado pela propos-
ta do deputado Baleia Rossi. Isso 
porque é a categoria que mais de-
pende de investimentos em má-
quinas e equipamentos e tem 
uma cadeia longa.

Durante a comissão mista do 
Congresso Nacional no começo 
deste mês de outubro, o econo-
mista Bernard Appy, um dos idea-
lizadores da PEC 45, apresentou as 
vantagens da proposta.

Segundo o estudo, a indústria 
será uma das mais beneficiadas por-
que é o setor mais dependente de 
investimentos em máquinas e equi-
pamentos e tem uma cadeia longa. 
A PEC 45 prevê a acumulação e o 
ressarcimento dos créditos gerados 
ao longo da cadeia produtiva.

No cenário base calculado pe-
los especialistas – que não conside-
ra aumento de produtividade, mas 

apenas os efeitos da redução da 
cumulatividade e da uniformiza-
ção da alíquota incidente no con-
sumo –, o aumento da produção 
da indústria é estimado em 8,06%.

Nos cenários conservador e oti-
mista, que consideram metade 
dos demais efeitos positivos sobre 
a produtividade e todos os efeitos 
positivos sobre a produtividade, 
respectivamente, os ganhos che-
gam a 15,65% e 25,69%.

Para as simulações sem o efeito 
de produtividade, os setores da in-
dústria de transformação com maio-
res ganhos são máquinas e equipa-
mentos mecânicos (ganho médio 

no nível de atividade de 14%) e au-
tomóveis, caminhões e utilitários 
(ganho médio no nível de atividade 
de 12%). O setor de construção, no 
entanto, que pertence ao macros-
setor de serviços, seria aquele com 
maior impacto positivo no nível de 
atividade: ganho de 15,4%.

“É verdade que a indústria é 
mais beneficiada. Isso é natural, 
porque ela é mais prejudicada pelo 
sistema tributário atual. Mas todos 
são beneficiados”, resumiu Appy. O 
texto também prevê uma etapa de 
transição para que tanto as empre-
sas quanto o governo consigam se 
adaptar ao novo regime tributário.

VANTAGENS DA PEC 45 Baleia Rossi com o economista Bernard Appy

REFORMA TRIBUTÁRIA 
PROPOSTA POR 
BALEIA ROSSI GERA 
EMPREGO E RENDA
da redação
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REGIANE GONZAGA 
PSICOPEDAGOGA COM
ESPECIALIZAÇÃO EM AUTISMO

COMO LIDAR COM O AUTISMO 
EM ÉPOCA DE PANDEMIA

A COVID-19 é uma doença in-
fecciosa causada pelo Coronavírus 
e desde março de 2020 foi decreta-
do pela OMS como uma Pandemia.

Sabemos que o melhor meio de 
se combater a doença é por meio 
de ações preventivas como: la-
var e higienizar as mãos, evitar to-
car olhos, boca e nariz, fazer uso de 
máscara e também manter o isola-
mento social.

Isso gerou uma série de mudan-
ças na rotina de toda a sociedade, 
afetando diretamente a saúde física, 
biológica e mental das pessoas. Ge-
rando medos, ansiedade e estresse.

Se para a população em ge-
ral foi difícil, imagine para um indi-
víduo dentro do Espectro Autista, 
compreender esse cenário pandê-
mico, já que suas principais carac-
terísticas são dificuldades nas áreas 
da comunicação, interação social e 
comportamento.

É importante destacar que o Au-
tismo por si só não é um fator de 
risco para a COVID-19. Porém, as ca-
racterísticas que o envolve, podem 
dificultar a compreensão do cená-
rio pandêmico, expondo-os a ris-
cos maiores de contaminação. Prin-
cipalmente para aqueles indivíduos 
que apresentam um grande interes-
se por sabor, textura e odor de ob-
jetos, que passam a mão em tudo, 
que levam tudo à boca e também 
aqueles que não permitem a higie-
nização das mãos.

Como se trata de um cenário 
novo, é preciso criar novas estra-
tégias e adaptá-las para esse novo 
contexto, tentando amenizar o má-
ximo que puder, o impacto nos in-
divíduos com Autismo.

Algumas sugestões de como li-
dar com o Autismo nesse momen-
to de pandemia são:

1. Organizar uma rotina de modo 
a dar previsibilidade às atividades 
diárias, pois, para a maioria dos au-
tistas, a quebra da rotina pode gerar 
alterações emocionais e comporta-
mentais. Pode-se fazer isso criando 
quadros de rotina com imagens/fi-
guras, estabelecendo o horário de 
acordar, dormir, comer, tomar ba-
nho, brincar, para as atividades pe-
dagógicas e etc.

2. Levar a criança para passeios 
em locais abertos e com pouco 
movimento, para que possam ca-
minhar, explorar, observar a nature-
za, pois isso ajudará a amenizar o es-
tresse do confinamento.

3. Existe uma lei que dispen-
sa o uso de máscara para autistas 
e outras deficiências. Mas caso a 
criança tenha condições de acei-
tar, prefira tecidos mais maleáveis 
e com texturas suaves, com elás-
ticos alargados; tente explicar de 
forma lúdica a necessidade do uso 
da máscara; vá aos poucos ten-
tando fazer com que a criança se 
adapte a ela; e principalmente, dê 
o exemplo, usando também.

4. Se não for possível levar a 
criança para as terapias ou que os 
terapeutas realizem o atendimento 
domiciliar, opte pelos meios online. 
Mas é importante que se mantenha 
o vínculo com os profissionais que 
já o atendiam antes da pandemia.

5. Inclua na rotina momentos 
para a realização de atividade física.

6. Nos momentos de crises ou 
birras, tente manter-se calmo para 
conseguir acalmar a criança. Não 
é fácil! Mas é necessário para não 
agravar ainda mais a situação. Cui-
de para que a criança não se ma-
chuque ou machuque outras pes-
soas. Na primeira pausa que ela 
fizer, tente iniciar uma nova ativi-
dade para atrair sua atenção e in-
terromper a crise.

7. O cuidador também precisa 
de cuidados! Portanto, se houver 
necessidade, busque por ajuda 
profissional. Existem diversos psi-
cólogos oferecendo atendimen-
to online. Mas é importante falar 
com alguém.

E para encerrar, aproveite esse 
momento para tentar descobrir no-
vas formas e possibilidades de esta-
belecer vínculo com a criança. Apro-
veite para ler mais, estudar sobre o 
assunto, fazer um curso ou simples-
mente estar mais próximo da crian-
ça. Tentando compreender melhor a 
sua forma de ver o mundo. Você irá 
se surpreender com as coisas que 
poderá aprender com ela.

6 OUTUBRO DE 2020



PROFESSOR:

GRATIDÃO

No dia 15 de outubro, foi comemorado o Dia do Pro-
fessor, data em que são homenageados os responsáveis 
pelo desenvolvimento da educação e do conhecimen-
to no país.

Mesmo com todas as dificuldades inerentes da profis-
são, os professores continuam sua luta, dia após dia, ultra-
passando barreiras quase intransponíveis. Embora alguns 
educadores até desistam da profissão, outros tantos con-
tinuam, pois o seu dom é lecionar, é construir uma socie-
dade crítica e participativa. Muitos são um exemplo de 
perseverança, de garra, de inovação, sempre dispostos a 
mudar o mundo, a tornar o mundo melhor.

“Os professores não são valorizados so-
cialmente como merecem, não estão nos no-
ticiários da TV, vivem no anonimato da sala 
de aula, mas são os únicos que têm o poder 
de causar uma revolução social. Com uma 
das mãos, eles escrevem na lousa; com a ou-
tra, movem o mundo, pois trabalham com 
a maior riqueza da sociedade: a juventude. 
Cada aluno é um diamante que, bem lapida-
do, brilhará para sempre”. (Augusto Cury)

 
Em Matão são muitos o que merecem a 

nossa gratidão, tal a dedicação e o amor que 
colocam naquilo que fazem. Nesta edição, 
entrevistamos a Professora Rosely Torres 
Coelho Corral — que fala um pouco da sua 
missão de educar e preparar vidas — e atra-
vés dela homenageamos todos os professo-
res de nosso município, pela disposição de 
compartilhar conhecimentos e desenvolver 
as habilidades dos seus alunos durante sua 
atuação em sala de aula.

Vocês são para a sociedade componentes 
preciosos que precisam ser valorizados.

PROFISSÃO QUE TORNA
TODAS AS OUTRAS 
POSSÍVEIS!

REVISTA MAXXI: Fale um pouco de como 
foi sua formação escolar e porque decidiu ser 
professora.

Na mocidade, cursei o Magistério (Escola Normal) 
e Técnico em Contabilidade (Escola do Comércio). Por 
30 anos, fui bancária, funcionária do Banco do Estado 
de São Paulo-Banespa (hoje Santander) e durante esse 
tempo minha formação acadêmica (em nível Superior) 
foi direcionada às áreas das Ciências Exatas (Matemá-
tica), Ciências Econômicas, Contábeis e de Administra-
ção de Empresas.

Ao me aposentar em 2003, aos 48 anos de idade, 
senti a necessidade vital de continuar a minha jorna-
da focando algo novo, quebrar paradigmas, investir e 
aprimorar a minha capacidade produtiva. À época, es-
tava habilitada a dar aulas de Matemática no Ensino 
Fundamental, contudo pensei que poderia contribuir 
mais na Educação Infantil por entendê-la como base 
em diversos aspectos para a formação integral do indi-
víduo, nas demais etapas da escolaridade.

E assim aconteceu! Cursei o Normal Superior (UNIA-
RARAS), Pedagogia (Universidade Federal de São João 
Del Rei), cursos de pós graduação e especialização em 
Educação Infantil, Educação Empreendedora e outros 
mais, como forma de atualização e dar subsídios à for-
mação contínua.

Essa decisão foi muito feliz e assertiva, habilitando-
-me como Professor I de Educação Infantil e também 
nas séries iniciais do Ensino Fundamental.

REVISTA MAXXI: Onde você deu a sua pri-
meira aula? Pensa em parar definitivamente?

Durante alguns anos, mediante aprovação em pro-
cessos seletivos da rede municipal de educação de Ma-
tão, ministrei aulas na Emei Professora Vera Gonçalves de 
Mattos, no Bairro Alto. Lá me efetivei e estou desde 2007.

Parar? Apenas se houver uma determinação legal ou 
então, quando não me sentir em condições de contri-
buir, dar o meu melhor na formação e desenvolvimen-
to integral dos pequenos. Eles são a razão da opção feita 
pela Educação Infantil, e me realizam enquanto pessoa 
e profissional de educação.

REVISTA MAXXI: Qual foi sua maior alegria 
durante esses anos todos de profissão?

Ser professora, em especial de Educação Infantil, é 
uma enorme responsabilidade. Tudo vai muito além 
de dominar os saberes, transmiti-los e trocá-los com 
as crianças. A cada início de ano letivo, ao me depa-
rar com aquelas carinhas, aqueles seres tão pequenos, 
amedrontados pela separação temporária da família, 

ávidos de acolhimento, carinho e afeto, desperta em 
mim a chama do fazer, da alegria do desafio, da grati-
dão, pois em pouco tempo estabelecemos um víncu-
lo afetivo difícil de se romper. O grande desafio nesse 
momento é ganhar a confiança das famílias, acolher 
as crianças e dessa forma fazer “a diferença” na vida de 
cada uma delas. Isso é o que mais me encanta, mais 
me motiva e ganha visibilidade quando encontro alu-
nos de anos anteriores e se dirigem a mim com alegria, 
carinho, respeito e doces lembranças. Marcar a vida da 
criança positivamente, é e será sempre a minha maior 
alegria. Ano a ano vou cumprindo com dedicação a 
missão de educar e preparar vidas.

REVISTA MAXXI: Como você vê a escola 
pública de hoje. É pior ou melhor do que a 
escola pública do seu tempo?

Certo dia, o meu neto Rafael me fez uma pergunta 
semelhante a essa. Curiosidade natural pela grande 
diferença de idade e de vivências. Ficamos um bom 
tempo conversando e muito mais haveria de ser dito.

Antes de tudo, precisamos lembrar que nada é 
igual o tempo todo e com a Educação não é dife-
rente. As metodologias de Educação e Pedagogia 

da redação

CN
PJ 

ca
nd

. 3
9.1

74
.75

3/
00

01
-5

9 •
 CN

PJ 
Re

vis
ta.

 27
.85

4.6
57

/0
00

1-
72

 • V
alo

r R
$ 5

50
,00

CN
PJ 

ca
nd

. 3
9.1

85
.74

7/
00

01
-0

5  
• C

NP
J R

ev
ist

a. 
27

.85
4.6

57
/0

00
1-

72
 • V

alo
r R

$ 5
50

,00

8 OUTUBRO DE 2020 9 OUTUBRO DE 2020



“Marcar a vida da criança positivamente, é e será sempre a minha maior alegria”.

mudaram muito em poucas décadas, as tecnologias 
modificaram a vida dos adultos e também das crian-
ças. Não somos mais os mesmos.

Sou fruto de uma educação escolar pública tra-
dicional e que ao longo da formação acadêmica 
foi acompanhando as diferentes mudanças, absor-
vendo aquelas que foram significativas e assertivas, 
sem traumas. Na atualidade, posso falar sobre a nos-
sa rede municipal de ensino, por vivenciá-la. Ela têm 
sido cuidadosa com os educadores e com os alunos, 
oportunizando diferentes ferramentas de ensino, 
construindo os conhecimentos em parceria, com-
partilhando saberes e vivências, pensando a criança 
não mais como um ser passivo na educação e sim 
como protagonista dos conhecimentos, no desen-
volvimento de suas habilidades e competências e o 
professor, um mediador.

Felizmente, aqueles medidas corretivas, marcas da 
escola tradicional de tempos atrás e que eram tidas 
como eficazes: palmadas, castigos, agressões verbais, fo-
ram abolidas por serem cruéis e deram lugar ao diálo-
go, a conversa firme e franca, em que são estabelecidos 
os chamados “combinados” para pautar as interações e os 
relacionamentos.

REVISTA MAXXI: Como você vê a participa-
ção da comunidade na escola?

A parceria entre a escola e a comunidade é funda-
mental. A comunidade em que a nossa Emei Professo-
ra Vera Gonçalves de Mattos está inserida, tem sido ao 
longo dos anos, a base de sustentação do nosso tra-
balho eficiente e reconhecido por todos. A comunida-
de sempre que conclamada, responde positivamente 
e nos auxilia em tudo o que é necessário. Se uma es-
cola está inserida em um bairro com graves problemas 
sociais, por exemplo, ela precisa conhecer esse cenário 
para fazer de fato, parte dele e participar ativamente na 
solução dos desafios, das adversidades que o afligem. 
Desta forma, fica evidente a importância do engaja-
mento de todos na promoção de ações que conquis-
tem melhorias para dentro e fora dos muros da escola.

REVISTA MAXXI: Como as escolas e os professo-
res se reinventaram para enfrentar a pandemia?

Foi e continua sendo um grande desafio. Estamos vi-
venciando um momento ímpar da história da humani-
dade. Confesso que assim como muitos de nós, fui pega 
de surpresa e no primeiro momento, fiquei apavorada, 
muito assustada pelo desconhecido que se assolou so-
bre nós. Aos poucos, o cenário foi clareando, as orienta-
ções foram sendo passadas e acatadas, veio o distancia-
mento social, as escolas, os alunos, os professores e as 
famílias precisaram alterar suas rotinas e cuidar mais uns 
dos outros. As aulas deixaram de ser presenciais e passa-
ram a ser remotas, virtuais. 

Repensamos as nossas práticas pedagógicas, se-
guindo o nosso Plano de Ensino do Município, propon-
do atividades possíveis de serem trabalhadas em casa 
pelas crianças junto às suas famílias. 

Tivemos que nos adequar, utilizar diferentes recursos 
digitais que já tínhamos e comprar outros, para fazer fren-
te aos novos desafios e buscar diariamente novas estraté-
gias e possibilidades de vivências, experiências. Todos os 
dias, elaboro e envio para cada família do meu grupo de 
1ª Etapa as propostas de atividades para aquele momen-
to e como realizá-las. Nesse vídeo converso com a famí-
lia e com as crianças como se juntos estivéssemos: canto, 
danço, jogo, brinco, faço atividades diversas e os convido 
a participar. As devolutivas das participações são por meio 
de fotos, vídeos, áudios e relatos diversos. Crio também 
sala de vídeos para que os pequenos acompanhados de 
responsáveis se falem e se vejam. Eles adoram!

O mais importante nesse momento é que não per-
demos tempo, ganhamos a oportunidade de estar em 
segurança e manter o vínculo afetivo que nos liga. O 
que faltou, vamos recuperar.

REVISTA MAXXI: Qual conselho você daria 
para quem planeja seguir essa carreira?

Não sou muito de dar conselhos. Acredito que as 
pessoas precisam fazer escolhas, tomar atitudes de 
acordo com sua consciência e com o que se identifi-
cam. Uma coisa deve ficar bem clara para quem pensa 
na docência, em especial, na Educação Infantil, é uma 
das tarefas mais importantes e sérias do mundo, pois 
as crianças estão sob nossa guarda e responsabilidade. 
Por serem crianças ainda tão pequenas e frágeis, neces-
sitam de atenção e estarão aprendendo a maioria dos 
fundamentos para a vida em sociedade.

Para optar pela carreira de Educador, não basta ser 
afetuoso e carinhoso, ter empatia. Esses fatores são ex-
tremamente importantes, fundamentais, mas antes de 
tudo temos que ter em mente que as crianças são se-
res humanos, e que uma é diferente da outra, possuem 
caráter peculiares: personalidade, cultura, preferências, 
criação. O educador precisa estar preparado para saber 
estar e acompanhar cada uma das crianças, conhecer, 
respeitar, socializar entre outras tantas ações.

REVISTA MAXXI: Na sua opinião por que a 
figura do professor não é valorizada no Brasil?

Não é fácil responder a essa questão, embora ela 
seja do conhecimento de todos, em especial dos Pro-
fessores que sofrem por isso. Essa questão é cultu-
ral e são diversos os fatores que contribuíram para 
essa desvalorização do professor. Ao longo da nossa 

história, a própria Educação sempre foi pouco valori-
zada pelo Estado. Assim pensando, o reflexo recai so-
bre o professor e o desvaloriza igualmente. Queremos 
ser respeitados, mas sobretudo valorizado, ou seja, 
sermos reconhecidos e remunerados como “profissio-
nais da educação”. Somos cobrados por uma educa-
ção eficiente e de qualidade, mas não nos valorizam 
na mesma medida. Fica difícil e é uma longa batalha 
a ser travada.

REVISTA MAXXI: Alguém que você gostaria 
de prestar homenagem?

Sim. Em tempos inesperados de pandemia pelo CO-
VID 19, estamos segregados pessoal e profissionalmen-
te uns dos outros, não tem sido fácil para ninguém. De 
uma forma ou de outra, todos perderemos algo. Por 
outro lado, estamos aprendendo a olhar mais pelo ou-
tro, a estar mais com a família e a ser mais cuidadosos 
e tolerantes. Estamos deixando de lado o “eu” e a per-
ceber mais o “nós”. Assim, a minha homenagem vai 
para todos os nossos Professores (em atividade ou 
ocupando cargos), colaboradores escolares, Alunos 
e Suas Famílias. Sem essa parceria seria impossível 
nos manter unidos. Unidos somos mais fortes.
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Em Matão são poucos que nun-
ca ouviram falar do Dr Nilson João 
Cadioli, profissional de excelência 
que por 60 anos desenvolveu a ati-
vidade de dentista, conquistando a 
confiança de todos aqueles que ti-
veram o prazer de conhecê-lo e de 
serem seus clientes.

Formado em 1959, na primei-
ra turma de quatro anos do Estado 
de São Paulo, pela Faculdade de Far-
mácia e Odontologia de Araraqua-
ra, hoje UNESP, Dr Nilson se tornou 
referência em nosso município em 
tratamento odontológico, desde 
a época em que os recursos eram 
poucos, para o desenvolvimento da 
profissão. No entanto, uma caracte-
rística marcante do Dr Nilson foi a 
busca da especialização. Fez cursos 

no Brasil e no exterior, tornando-se 
especialista em odontopediatria e 
endodontia, oferecendo um atendi-
mento de alta qualidade na Cliníca 
Odontológica Cadioli.

Por 16 anos, após aprovação 
em concurso público, atuou como 
dentista escolar. Durante este pe-
ríodo conquistou o carinho das 
crianças por ele atendidas, bem 
como de todos que com ele con-
viveram, como professores e de-
mais profissionais das escolas onde 
atendeu. Deixou este trabalho que 
considera gratificante,  para poder 
cuidar da sua clínica particular.

Com uma visão sempre à fren-
te de muitos profissionais da épo-
ca, foi o primeiro presidente da re-
gional da APCD em Matão, fez parte 

da diretoria do Grupo de Ortodon-
tia “Arco Reto do Brasil” e da Cedefa-
ce em Araraquara.

Casado com a Sra. Joanna d’Arc, 
desde 25 de outubro de 1964, pai 
de quatro filhos; Beatriz, cirurgiã-
-dentista, casada com Prof. Jorge 
Ayala, também dentista ortodontis-
ta; Marco Antonio, casado com Sil-
via Helena — dentistas estão dan-
do continuidade na Clínica Cadioli 
— Renato dentista, e Claudia Cristi-
na, Fisioterapeuta. É avô de Rodrigo, 
médico, Henrique, engenheiro na-
val, e de Diego, Sofía e Matías cur-
sando o ensino médio.

Dr Nilson João Cadioli, se apo-
sentou em 2019, mas quem pensa-
va que não ia mais vê-lo na Clínica 
Odontológica Cadioli, se enganou. 
O legado que deixou contínua atra-
vés dos profissionais que seguem o 
seu exemplo, mas ele não deixou 
de vez a profissão tal o amor que a 
ela dedicou, podendo ser visto na 
cliníca com o mesmo entusiasmo 
de quando era jovem.

No mês em que se comemo-
ra o Dia Mundial e o Dia Nacional 
do Dentista, prestamos a nossa 
homenagem ao Dr Nilson, profis-
sional responsável, que por mui-
tos anos se dedicou a manter uma 
boa saúde bucal em seus pacien-
tes além de promover bem-es-
tar, autoestima e saúde geral para 
muitos matonenses.

DR NILSON 
JOÃO CADIOLI

Dr. Nilson e esposa

60 anos cuidando da 
saúde bucal de seus pacientes

da redação

Sevcenko (2001) descreve um passeio de montanha-
-russa e o utiliza como metáfora para analisar o conhecimen-
to científico que fora produzido a partir da Modernidade. A 
primeira fase do passeio até que é tranquila, a coisa se põe 
a subir num ritmo controlado, seguro, previsível. Podemos 
perceber que essa fase do passeio é o início da modernida-
de. A ciência era vista como uma construção progressista de 
acúmulo de experiências que se voltava para o avançado 
do conhecimento sobre o qual se erigia a verdade.

Foucault (2000) rompe com o conceito de verdade apre-
goado pela Modernidade. Para o autor, em todas as socieda-
des existem regimes de verdades que trazem consigo, dis-
cursos tomados como verdadeiros e afirma que a economia 
política da verdade tem como fundamentações: a “verdade” 
centrada na forma do discurso científico e nas instituições 
que o produzem; está submetida a uma constante incitação 
econômica e política (necessidade de verdade tanto para a 
produção econômica, quanto para o poder político).

A modernidade constituiu-se, em grande parte como 
um desdobramento do mito da clareza e do progresso, 
amparados na harmonia e racionalidade. O sonho de um 
progresso linear e seguro não se concretizou.

Temos então, a segunda fase do passeio da monta-
nha russa descrita por Sevcenko: “[...] e de repente o mun-
do desaba e leva a gente de cambulhada [...] mais um tran-
co seco e uma subida aos solavancos”.

Segundo o autor essa é a fase em que perdemos as re-
ferências das circunstâncias e até o controle das faculdades 
conscientes. Essa situação pode ser interpretada como um 
novo salto no processo de desenvolvimento da tecnologia. 

O surgimento dos primeiros teares movidos a vapor 
provocou a revolta de tecelões franceses e britânicos; 
pelo fim do século XIX, tornara-se dolorosamente eviden-
te para muitos trabalhadores metalúrgicos que as máqui-
nas passariam a desempenhar as tarefas mais complexas 
de seu trabalho, ficando os homens reduzidos às mais roti-
neiras, remuneradas com salários baixos.

Em uma sociedade permeada pela superficialidade e 
pelo capitalismo flexível destacamos que uma constância e 
talvez a única do capitalismo seja sua inconstância. 

A terceira fase do passeio da montanha russa descrita 
por Sevcenko é a do loop: “E agora!? Nosaaa... o loop...! Aaa-
aaaaahhhhhhh...!!! Rodamos no vazio como um ioiô cósmi-
co, um brinquedo fútil dos elementos, um grão de areia en-
golfado na potência geológica de um maremoto”.

A contemporaneidade é representada por essa fase, 
em que a aceleração das inovações tecnológicas é 

imensa e muitas vezes nos aturdem causando maior de-
sordem. Não é possível ficar no loop por muito tempo, 
pois seria a morte. Todos os que acreditaram numa razão 
ao alcance do homem, absoluta, atemporal e incontin-
gente, e depois verificaram a impossibilidade de susten-
tar essa razão única e atemporal, com muita rapidez aca-
baram abrindo mão não só dessa razão, mas de todas as 
formas de racionalidade. 

O sociólogo Maffesoli nos mostra que o momento pre-
sente aponta para se colocar no lugar da razão-razão, uma 
razão-sensível: o trabalho como realização de si, a política 
como expressão natural da vida em sociedade, a fé no fu-
turo como motor do projeto individual e social.

Certamente o mundo contemporâneo é qualquer coi-
sa, menos estável e imóvel – tudo está em constantes va-
riações, mudanças. No entanto, os movimentos não têm 
direção certa. É difícil julgar sua natureza avançada ou re-
trógrada. O que realmente conta é a habilidade de se mo-
ver e que os movimentos possibilitem a abertura de novos 
caminhos e oportunidades.

CONHECIMENTO CIENTÍFICO
Da Modernidade à Contemporaneidade: 
Metáfora da Montanha Russa

DÉBORA MILANI
PEDAGOGA, PSICOPEDAGOGA E 
DOUTORA EM EDUCAÇÃO ESCOLAR.
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A violência física resulta em hematomas, quei-
maduras e fraturas, inclusive de crânio, etc. Já a psi-
cológica se caracteriza pelo uso de insultos, crítica 
ou ameaça de abandono, depreciação, entre outras. 
Quanto à sexual, que será abordada mais adiante, o 
autor tem uma relação de poder com a vítima. Por úl-
timo e não menos importante, existe a negligência 
de cuidados básicos, como, por exemplo, saúde, ali-
mentação, higiene, etc.

No entanto, dentre as modalidades supra de vio-
lências, as pesquisas apontam que a violência se-
xual intrafamiliar contra crianças e adolescentes é a 
que mais tem sido perpetrada, sendo os principais 
autores pessoas do sexo masculino (UNICEF, 2017). 
Em síntese, a violência sexual infantojuvenil pode 
ser concebida com ou sem contato físico, de manei-
ra que a primeira pode acontecer com toques e ca-
rícias nos órgãos genitais, beijos na criança de boca 
aberta e de forma sensual ou inapropriada. Já na se-
gunda, o autor alicia a criança pela internet, conver-
sando com a mesma sobre assuntos sexuais, trocan-
do de roupas na sua frente, expondo órgãos genitais, 
entre outras atitudes. 

De acordo com dados de um artigo publicado 
na Revista Internacional World Vision, divulgada em 
maio de 2020, com o título “A perfect storm: Millions 
more children at risk of violence under lockdown 
and into the “new normal”” (“Uma tempestade perfei-
ta: mais de milhões de crianças sob risco de violência 
durante o confinamento e dentro do novo normal”, 
em tradução livre), cerca de 264.694.111 crianças e 
adolescentes no mundo foram expostos a violências 
sexuais e outras. Ainda consoante os achados, hou-
ve um aumento de 30% durante o período da qua-
rentena, o equivalente a 84.702.116, ou seja, um au-
mento significativo de incidência da violência sexual 
infantojuvenil. 

Dados os fatos, o cuidado deve ser redobrado e 
uma questão que merece destaque é que pais, res-
ponsáveis, cuidadores e vizinhos devem ficar aten-
tos aos sinais que denunciam algum tipo de vio-
lência. Além dessas pessoas, há os professores, que 
também podem ser coadjutores neste processo. 

Ao estarem conectados virtualmente aos alu-
nos e, sobretudo, serem uma figura de confiança, 
tais profissionais podem enxergar a violência e, con-
sequentemente, contribuir com o afastamento da 
criança do lar não protetivo acionando os órgãos 
competentes existentes no município, para que as 
intervenções pertinentes sejam executadas em prol 
da proteção da criança. 
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No dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) declarou estado de emergência 
e pandemia em decorrência da Covid-19. Segundo o 
Ministério da Saúde (BRASIL, 2020), o vírus, conheci-
do popularmente como Coronavírus, foi descoberto 
em 31 de dezembro de 2019, na China. A forma de 
contaminação foi descrita como por meio do conta-
to com gotículas que permanecem suspensas no ar 
e/ou na superfície de objetos, acontecendo de diver-
sas maneiras, a saber: toque do aperto de mão, espir-
ro, tosse, catarro, contato com aparelhos telefônicos, 
mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de computa-
dor, dentre outros. 

Em face desse cenário, a OMS, com vistas a mitigar 
a propagação do vírus, recomendou o isolamento so-
cial, o que fez com que crianças e adolescentes tives-
sem que dar continuidades aos estudos em seus lares. 
Grande parte dos pais também continuou seus traba-
lhos na modalidade home office e, em decorrência do 
isolamento social muitas questões passaram a ser dis-
cutidas como, por exemplo, violências infantojuvenis. 
Note o uso proposital da palavra no plural, porquanto 
há diversas formas deste crime ser cometido.

A violência é um fenômeno emblemático e polissé-
mico. Todavia, apropriar-me-ei dos conceitos da OMS, 
que conceitua o referido fenômeno em quatro espe-
cificidades: física, psicológica, sexual e negligência.   

VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTOJUVENIL
EM ÉPOCA DA COVID-19: 
O SILÊNCIO CAMUFLADO

APARECIDO RENAN VICENTE
PSICÓLOGO CRP: 06/152682
MESTRE EM EDUCAÇÃO 
SEXUAL (UNESP/ARARAQUARA)
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Laço Rosa
O símbolo da campanha foi lançado pela Fundação 

Susan G. Komen for the Cure. Basicamente, ele apare-
ceu a primeira vez na primeira Corrida pela Cura, reali-
zada em1990, na cidade de Nova York.

Na época, os corredores receberam o laço cor de 
rosa para usarem durante a corrida. Em seguida, ele 
passou a ser distribuído em locais públicos, desfiles de 
moda e em outros eventos, por exemplo.

Outubro Rosa no Brasil
No Brasil, o primeiro sinal do envolvimento com a 

campanha se deu em outubro de 2002, quando o Obe-
lisco do Ibirapuera, em São Paulo, foi iluminado com lu-
zes cor de rosa, por iniciativa de um grupo de mulheres 
simpatizantes com a causa do câncer de mama.

Depois disso, somente em 2008, é que a movimen-
to voltou a ganhar força com várias cidades brasileiras 

fazendo campanhas, promovendo corridas e, assim 
como no resto do mundo, iluminando os principais 
monumentos com a cor rosa durante a noite.

Câncer de mama em homens
Por ser mais raro, não existe rastreamento de cân-

cer de mama (ou seja, não é feito mamografia de rotina 
neles), a não ser que cheguem ao médico com alguma 
queixa. Portanto, o mais importante é que cada homem 
preste atenção ao seu corpo.

Ao primeiro sinal de um caroço na mama, ou in-
chaço próximo do mamilo, ou secreção pelo mamilo, 
é bom agendar um médico. O aumento da mama no 
homem, ou mesmo o caroço, pode ser só uma gine-
comastia – o que é mais comum –, que significa um 
aumento totalmente benigno da glândula mamária do 
homem, sem risco para câncer de mama, porém, para 
ter esta certeza só com orientação médica.

Levantamento da Sociedade Brasileira de Mastolo-
gia revela que uma em cada 12 mulheres pode ter um 
tumor nas mamas até os 90 anos de idade, porém as 
chances de cura em caso de diagnóstico precoce che-
gam a 95% dos casos.

O movimento conhecido como Outubro Rosa nas-
ceu nos Estados Unidos, na década de 1990, para es-
timular a participação da população no controle do 
câncer de mama. A data celebrada anualmente tem 
como objetivo compartilhar informações e promover 
a conscientização sobre a importância da detecção 
precoce da doença.

A estratégia de diagnóstico precoce contribui para 
a redução do estágio de apresentação do câncer. Nes-
sa estratégia, destaca-se a importância da educação da 
mulher e dos profissionais de saúde para o reconhe-
cimento dos sinais e sintomas suspeitos de câncer de 
mama, bem como do acesso rápido e facilitado aos ser-
viços de saúde tanto na atenção primária quanto nos 
serviços de referência para investigação diagnóstica. 

São considerados sinais e sintomas suspeitos 
de câncer de mama e de referência urgente para a 
confirmação diagnóstica:

Qualquer nódulo mamário em mulheres com mais 
de 50 anos.
• Nódulo mamário em mulheres com mais de 30 

anos, que persistem por mais de um ciclo menstrual.
• Nódulo mamário de consistência endurecida e fixo 

ou que vem aumentando de tamanho, em mulhe-
res adultas de qualquer idade.

• Descarga papilar sanguinolenta unilateral.
• Lesão eczematosa da pele que não responde a tra-

tamentos tópicos.
• Homens com mais de 50 anos com tumoração pal-

pável unilateral.
• Presença de linfadenopatia axilar.
• Aumento progressivo do tamanho da mama com 

a presença de sinais de edema, como pele com as-
pecto de casca de laranja.

• Retração na pele da mama.
• Mudança no formato do mamilo.

Para um diagnóstico precoce a orientação é que a 
mulher observe e palpe suas mamas sempre que se 
sentir confortável para tal (seja no banho, no momento 
da troca de roupa ou em outra situação do cotidiano), 
sem necessidade de aprender um técnica de autoexa-
me ou de seguir uma periodicidade regular e fixa, va-
lorizando a descoberta casual de pequenas alterações 
mamárias suspeitas. É necessário que a mulher seja es-
timulada a procurar esclarecimento médico, em qual-
quer idade, sempre que perceber alguma alteração sus-
peita em suas mamas.

OUTUBRO ROSA
E A PREVENÇÃO AO 
CÂNCER DE MAMA da redação

18 OUTUBRO DE 2020



O mundo que seguia em ritmo de 
aceleração frenética teve que PARAR 
diante da Covid 19.

Ao parar devido à necessidade 
do isolamento social nos deparamos 
com muitas dificuldades, mas algu-
mas oportunidades. 

Dificuldades de saúde física e 
mental, financeiras e perdas de to-
das as ordens.

Mas as oportunidades chegaram 
e neste breve texto decidi eleger uma 
que me fez pensar muito: O TEMPO.

Ficamos diante dele de uma 
maneira diferente, desacelerados 
e quase desajeitados com tanta in-
timidade que chegava a intimidar. 
Como se pudesse dizer: Te desejei 
tanto e agora o que faço contigo? 
Como podemos conviver?

Existia uma queixa quase univer-
sal que justificava o modo de viver e 
nossas escolhas pela FALTA DE TEM-
PO, mesmo ele sempre presente, con-
tínuo e soberano.

Então a pergunta que fica é: Ago-
ra que tens o Tempo quais são suas 
prioridades?

E para tentar responder esta per-
gunta existe uma capacidade intrín-
seca que é a condição interna emo-
cional e individual de olhar para 
dentro de nós.

Quando você olhou para den-
tro de você o que descobriu e o que 
aconteceu?

Eu vi tantas coisas acontecerem:
Vi pai e mãe ocupando seu lu-

gar sem delegar suas funções a 
ninguém e vi pai e mãe perdidos 
diante dos filhos.

Vi casais que passando mais tem-
po juntos sentiram vontade de se se-
parar e outros que resgataram o gos-
to de namorar.

Vi gente descobrindo que cozi-
nhar é só mais um modo de amar.

Vi gente se dando conta de que 
precisava tomar decisões na área pro-
fissional. Cursos a fazer, mudanças a 
realizar e profissionais colocando a 
prova sua capacidade de adaptar e 
reinventar.

Vi muitas se dedicando aos mais 
necessitados e encontrando no tem-
po da caridade um bálsamo para a 
alma.

Vi gente prometendo ao tempo 
que quando puder rever a família e os 
amigos esses momentos terão um va-
lor único de gratidão.

Vi o aumento no consumo da be-
bida alcoólica.

Vi muitos tédios, sentimento de 
vazio, muitos ocos e um não sei o que 
sinto, pavor, medo e tristeza.

Vi muitos sentimentos como es-
tes sendo transformados em arte: 
pinturas, poemas, leituras, tricô e 
crochê, e vi gente se levando a sé-
rio e aceitando ajuda da área da psi-
quiatria e psicologia.

Vi que ter tempo nem sempre 
garante seu bom uso. Não é ele 
que nos CONDUZ ele nos oferece 
algo muito mais difícil... a LIBER-
DADE DE ESCOLHA com a CERTE-
ZA que não voltará.

Que estas provocações sobre o 
Tempo colaborem como um des-
pertar para uma vida mais pensa-
da e menos automática.

“Há entre o homem e o tempo
Contradições bem fatais
O homem traz e não leva
O tempo leva e não traz
O tempo faz e não diz
E o homem diz e não faz.”
(Antônio Marinho)

NATÁLIA ENGE SILVA
MARTINS MARISCHEN 
PSICÓLOGA - CRP 06/69134

PROVOCAÇÕES 
SOBRE O TEMPO

Você sabia que o mundo animal também tem um 
dia para chamar de seu? O Dia Mundial dos Animais 
é celebrado desde a década de 1930 e surgiu duran-
te uma convenção de ecologistas em Florença, na Itá-
lia. Para os católicos, a data também tem um significa-
do importante, já que é dia de São Francisco de Assis, o 
santo padroeiro da ecologia, protetor dos animais, da 
natureza e dos mais pobres. 

O fundador da Ordem 
dos Franciscanos nasceu 
em 1182, na região da 
Úmbria, na Itália. Filho de 
um rico comerciante de 
tecidos, Francisco Bernar-
done teve uma adoles-
cência desregrada. Com o 
passar do tempo perdeu o 
interesse pela vida mun-
dana, se converteu e fez 
votos de pobreza.  “Foi um 
homem bom antes mes-
mo de sua conversão. Em 

sua vida, Francisco de Assis teve quedas e fragilidades.  
A mudança ocorreu no momento que ele acolheu o 
chamado de Deus”, explica padre Jorge Nahra, da paró-
quia Senhor Bom Jesus.

Ao longo dos séculos, São Francisco foi admirado 
por sua bondade com todos os seres vivos, em espe-
cial os animais. Padre Jorge revela ainda que o san-
to deixou muitas lições enraizadas no amor universal. 
“O que São Francisco de Assis nos ensina é o amor de 
Deus através das nossas atitudes com o outro e com 
os bens da criação. Ensina-nos a humildade e o aco-
lhimento dos pequenos”.

Francisco de Assis faleceu no dia 3 de outubro de 
1226, com menos de 45 anos e foi canonizado dois 
anos após sua morte, em 1228, pelo Papa Gregório IX. 
Sua festa é celebrada em 04 de outubro, nesta mesma 
data se comemora o Dia do Cachorro, o Dia Mundial 
dos Animais e o Dia Mundial da Natureza.

Padre Jorge Nahra

FESTA DOS 
BICHOS
4 de outubro:
Dia Mundial dos Animais

GUTO SOUZA
JORNALISTA
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O amor pelos animais é um senti-
mento constante na vida da cuidado-
ra de idosos, Sirlei Tânia Rinaldi de Pau-
la, de 47 anos. Com o apoio do marido 
e dos três filhos, ela carrega consigo a 
missão de ajudar e proteger qualquer 
bicho em situação de vulnerabilidade. 
A protetora divide o lar com seis ca-
chorros, um gato, uma lebre, três ca-
lopsitas e dois periquitos australianos. 
Até uma cabra já passou pelo zelo da 
família que dedica boa parte de seu 
tempo para cuidar desses animais.

As tarefas com a bicharada são 
divididas com o marido. Sirlei revela 
que ter um pet é sinônimo de muita 
responsabilidade. “É necessário cui-
dados veterinários, com a alimen-
tação e muita disciplina. Mas todo 
esse trabalho é recompensado por 
muito amor e carinho”.

Carinho que transformou a vida 
de Nina. A cadelinha foi resgata-
da pela ONG ‘Amigos da Mulekada’ 
com um grave ferimento na cabe-
ça. Desenganada pelos veteriná-
rios, a vira-lata de porte médio e 
cor caramelo foi amparada, rece-
beu amor e os cuidados necessá-
rios para sua recuperação. 

Dona de um coração enorme, Sir-
lei não teve dúvidas quando surgiu a 
proposta de adotar a cachorrinha. “Eu 
estava na clínica veterinária e soube 
do caso da Nina. Quando me aproxi-
mei, ela colocou a patinha em minhas 
mãos, como se estivesse me esco-
lhendo. Naquele momento eu enten-
di o recado”, lembra.

Nina sobreviveu a um ataque 
com facão e por sorte, não ficou 
com sequelas graves, apenas uma 
cicatriz na cabeça, marca de um pas-
sado que não existe mais. Hoje, com 
sete anos, a cadelinha aprendeu o 
significado do amor recíproco e vive 
feliz, no estilo “boa praça” com os ou-
tros animais da casa.
Quem vê cara não vê coração

É com esse famoso ditado que po-
demos definir Xykão. O Rottweiler foi 
um presente da irmã de Sirlei e che-
gou após ela perder um dog da mes-
ma raça. A protetora é apaixonada por 
cães da categoria molosso, que englo-
ba raças de físico forte e porte gran-
de. Com mais de dez anos, o Xykão é 
um senhor animal e pesa 62 kg. “O ta-
manho assusta, mas o que ele tem de 
grande, tem de amoroso”, conta.

Sirlei revela que a personalidade 
e o comportamento de cães como 

Xykão são prejudicados pelo este-
reótipo de agressivo. “Um fator que 
contribui para o preconceito é a fal-
ta de informação. Infelizmente a 
mídia não se aprofunda ou cons-
cientiza sobre os reais motivos dos 
ataques desses cães”.

Dias após a realização desta entre-
vista, Xykão passou por uma cirurgia 
para a retirada de um cisto no baço 
mas não resistiu. Partiu deixando sau-
dades e boas lembranças no coração 
de Sirlei.

Não há dinheiro que pague
O amor pelos animais, no entanto, 

tem alguns desafios. As despesas são, 
em sua maioria, bancadas pela pró-
pria protetora. Para cuidar de seus 13 
pets e alguns agregados, Sirlei gasta 
em média, mais de 900 reais mensais. 
Além disso, ela promove ações e cam-
panhas de forma independente para 
ajudar animais abandonados. “É gra-
tificante. Acredito que Deus me deu 
essa missão e isso não tem preço, só 
amor”, finaliza.

Ela ama os animais
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Nala e seu brinquedo preferido Pelúcia adora posar para as fotos Tunico gosta de jogar tênis
com seus tutores

Thor curtindo um 
dia no rancho

Social
Pet

Uma conquista para o mun-
do animal é a Lei 1.095/2019, san-
cionada em setembro deste ano 
pelo presidente Jair Bolsonaro. 
A nova legislação aumenta a pu-
nição para quem praticar ato de 
abuso, maus-tratos, ferir ou muti-
lar animais. 

A lei engloba animais silvestres, 
domésticos ou domesticados, na-
tivos ou exóticos, incluindo, cães e 
gatos, que acabam sendo as princi-
pais vítimas desse tipo de crime. 

De acordo com o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), existem, no Brasil, 29 milhões 
de domicílios com cães e 11 mi-
lhões, com gatos. 

Agora, a prática de abuso e maus 
tratos a animais resultará em pena de 
reclusão de dois a cinco anos, além 
de multa e proibição de guarda. 

A lei também prevê punição a 
estabelecimentos comerciais e ru-
rais que facilitarem o crime contra 
animais. 

Um levantamento realizado 
pelo Instituto Pet Brasil (IPB) e di-
vulgado em agosto de 2019, reve-
lou que a população Pet no País 
é de aproximadamente 140 mi-
lhões de animais, entre cães, ga-
tos, peixes, aves, répteis e peque-
nos mamíferos.

São 54,2 milhões de cachorros e 
23,9 milhões de gatos, que juntos 
somam 78,1 milhões de animais. 
Os dados mostraram que desse to-
tal, 5% são Animais em Condição 
de Vulnerabilidade (ACV), que vi-
vem sob tutela das famílias classi-
ficadas abaixo da linha de pobreza, 
ou que moram nas ruas, mas rece-
bem cuidados de pessoas.

São milhões 
pelo Brasil

Motivos para comemorar

Meg após um dia de 
beleza no pet shop

Rolli tirando uma selfie Pingo passeando na praça Nina chegando do banho

22 OUTUBRO DE 2020 23 OUTUBRO DE 2020





Banho de Maxxi Marli Regina Ferreira
Idade- 41 anos

Manequim- 50

Calçado- 38

Roupas:

CALIFÓRNIA ROUPAS

Calçados e Bolsas: 

AREZZO

Cabelo e Make:

LEANDRO FERREIRA

Produção:

SUELI ALVES

Fotos:

EDIVAN RODRIGUES

“Faltam palavras para descrever o que estou sentindo. Não imaginava que esta 
transformação fosse me fazer tão bem, quanto fez. Amei! Obrigado, Revista 

Maxxi, Leandro, Sueli e a todos que me proporcionaram este momento”

DEPOIS

ANTES

Nossa modelo passou por uma mega 
transformação, com descolorante Clear Blond 
System, Mask Revit Marsala. No tratamento foi 
usado Argã e Jojoba com finalização Suply e Liso 
Mágico, revitalizando totalmente o seu cabelo. 
Na maquiagem, bastante iluminação e designer 
de sobrancelhas para valorizar rosto da Marli.

Nossos    agradecimentos     a     @DicoloreProfissional/
Distribuidora Solange Simeia, que forneceu todos 
produtos utilizados.
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No mês de outubro há impor-
tantes datas comemorativas que são 
destacadas pelas religiões. Para os es-
píritas o nascimento de Allan Kardec, 
para os católicos o Dia de Nossa Se-
nhora Aparecida e para os protestan-
tes o aniversário da reforma que teve 
como principal lider Martinho Lutero.

Tradicionalmente estas come-
morações são através de Procissões, 
Seminários e Cultos, atraindo con-
siderável número de pessoas para 
celebrar as datas bem como home-
nagear Kardec, Lutero e Nossa Se-
nhora Aparecida. Este ano embora 
já esteja permitida a abertura dos 

templos, com os devidos cuidados 
em função da pandemia, as religi-
ões evitaram as possibilidades de 
aglomeração, mantendo o distan-
ciamento necessário entre as pes-
soas priorizando as comemorações 
com a utilização de meios virtuais

As necessidades espirituais e físi-
cas do mundo requerem boa vonta-
de e cooperação entre as diferentes 
religiões, e o respeito pelas diversas 
crenças é mais uma das característi-
cas do povo matonense. Portanto, é 
necessário manter a separação en-
tre os esforços caritativos e os princí-
pios doutrinários, e ao mesmo tempo 

compartilhar a preocupação mútua 
com os necessitados. Pessoas de boa-
-fé não precisam ter as mesmas cren-
ças para realizar grandes coisas a ser-
viço de seus semelhantes. 

Padre Samir Silva, da Paróquia Di-
vino Espírito Santo, Leyre Chiozzini 
Mariani, da Comunidade Espírita Cair-
bar Schutel e o Pastor Rafael Ferreira 
da Comunidade Viver,  que aplicam 
esses princípios de forma eficiente 
em nosso município, beneficiando 
inúmeras famílias,  nesta matéria co-
mentam um pouco sobre estas da-
tas significativas e o que representam 
para as suas doutrinas.

O Mês de outubro é sempre 
muito especial para todos nós ca-
tólicos do Brasil que celebramos 
com alegria a padroeira do Brasil. 

A devoção a Nossa Senhora 
fortalece em nosso coração a de-
sejo sincero de amor a Deus e ao 
próximo, assumindo com con-
fiança a “regra de ouro” da vida 
Cristã. É um momento muito for-
te para todos nós pedir: Nossa 
Senhora Aparecida, Olhe para 
nosso Brasil!

Vamos recorrer à mãe e pedir 
sua intercessão.

É momento de recorrer à mãe 
e pedir que ore por nós e nos ilu-
mine. Ainda estamos desorienta-
dos com a pandemia, com o co-
ração marcado por tantas mortes 
e angústias. Ainda há nuvens no 
presente e no futuro da política, 
da economia e do bem-estar do 
povo. Que a Senhora da Concei-
ção Aparecida ore por nós. Ma-
ria é nossa grande exemplo, ela 

Festa no coração do Povo Brasileiro
Nossa Senhora Aparecida

Padre Samir

FÉ, NASCIMENTO 
E REFORMA!

da redação

foi revestida da palavra de Deus. 
Revestir-se da palavra é compre-
ender que somos cobertos pela 
graça e proteção de Deus a todo 
instante de nossa vida, seja nos 
momentos bons ou nos mais difí-
ceis. Deus nos ama e cuida de nós.

Nossa Senhora Aparecida, mãe 
dos milagres e rainha do Brasil em 
mais de três séculos de história, 
milhares de milagres são atribuí-
dos à intercessão desta história de 
amor e devoção. Mãe Aparecida, 
Rogai por nós!

Consagração a Nossa Senhora:
Ó Maria Santíssima, pelos mé-

ritos de Nosso Senhor Jesus Cris-
to, em vossa querida imagem de 
Aparecida, espalhais inúmeros be-
nefícios sobre todo o Brasil.

Eu, embora indigno de perten-
cer ao número de vossos filhos e 
filhas, mas cheio do desejo de par-
ticipar dos benefícios de vossa mi-
sericórdia, prostrado a vossos pés, 

consagro-vos o meu entendimen-
to, para que sempre pense no 
amor que mereceis; consagro-vos 
a minha língua para que sempre 
vos louve e propague a vossa de-
voção; consagro-vos o meu cora-
ção, para que, depois de Deus, vos 
ame sobre todas as coisas. 

Recebei-me, ó Rainha incom-
parável, vós que o Cristo crucifi-
cado deu-nos por Mãe, no ditoso 
número de vossos filhos e filhas; 
acolhei-me debaixo de vossa pro-
teção; socorrei-me em todas as 
minhas necessidades, espirituais 
e temporais, sobretudo na hora de 
minha morte. 

Abençoai-me, ó celestial coo-
peradora, e com vossa poderosa 
intercessão, fortalecei-me em mi-
nha fraqueza, a fim de que, ser-
vindo-vos fielmente nesta vida, 
possa louvar-vos, amar-vos e 
dar-vos graças no céu, por toda 
eternidade.

Assim seja!
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ALLAN KARDEC pseudônimo 
de HIPPOLYTE LÉON DENIZARD RI-
VAIL, nascido numa antiga família de 
orientação católica no dia 03 de Ou-
tubro de 1804, desde cedo manifes-
tou propensão para o estudo das ci-
ências e da filosofia. Fez seus estudos 
na Escola de Pestalozzi tornando-se 
um dos seus discípulo e ativo propa-
gador de seu método. Aos quatorze 
anos de idade já ensinava seus cole-
gas menos adiantado e aos dezoito 
bacharelou-se em Ciências e Letras.

Falava os idiomas francês, ale-
mão, inglês e neerlandês, além de 
dominar italiano e espanhol. Dava 
cursos gratuito de Química, Anato-
mia Comparada, Astronomia entre 
outros. Na sua atuação como peda-
gogo, lecionou Química, Matemá-
tica, Astronomia, Física, Fisiologia, 
Anatomia Comparada e Francês. 

Em 1854, através de um ami-
go de nome Fortier, um magneti-
zador, o Prof. Rivail ouviu falar pela 
primeira vez do fenômeno das “me-
sas girantes”, bastante difundido à 
época. Sem dar muito atenção ao 
relato daquele momento, atribui 
essas manifestações como sendo 
um magnetismo animal o qual era 
grande estudioso. Apenas em maio 
de 1855 sua curiosidade fez com 
que voltasse a rever sobre o assun-
to e começou a observar e estudar 

esses fenômenos. Observando que 
essas mesas girantes tinham res-
postas inteligentes para as respec-
tivas perguntas, Rivail após grande 
pesquisa, revela ser os espíritos que 
se manifestavam.

Dedicou-se a estudar tais fenô-
menos, percebendo neles um mun-
do novo que se abria aos horizontes 
humano, com a constatação ple-
na da imortalidade da alma após a 
morte do corpo físico e a possibili-
dade do intercâmbio entre os cha-
mados mortos com os chamados 
vivos através da mediunidade. 

Foi numa dessas reuniões de pes-
quisa que Rivail obtém através de um 
espírito que ele tinha sido um druida 
em vida passada e que se chamava 
Allan Kardec. E desde então passou a 
utilizar esse pseudônimo.

De posse de informações e pes-
quisas, colhidas de manifestações 
recebidas em diversos lugares do 
mundo, simultaneamente e por pes-
soas desconhecidas entre si, além do 
trabalho pessoal dele próprio nesse 
campo de pesquisa, publicou a obra 
basilar da Codificação Espírita o Livro 
dos Espíritos, na cidade de Paris na 
França em 18 de abril de 1857. Em 
seguida publicou O Livros dos Mé-
diuns em  janeiro de 1861; O Evan-
gelho Segundo O Espiritismo em 
abril de 1864; O Céu e o Inferno ou 

a Justiça de Deus segundo o Espiri-
tismo em agosto de 1865; A Gênese, 
os Milagres e as Predições em janeiro 
de 1868. Fundou em 1 de janeiro de 
1858 a Revista Espírita, um verdadei-
ro laboratório de pesquisas. Fundou 
em Paris no dia 1 de abril de 1858 a 
primeira Sociedade espírita regular-
mente constituída, sob o nome de 
sociedade Parisiense  de Estudos Es-
píritas, cujo objetivo exclusivo era o 
estudo de tudo o que poderia con-
tribuir para o progresso desta nova 
ciência.

Adotou o pseudônimo de Allan 
Kardec para não ser confundido 
com seu verdadeiro nome, pois 
aqueles livros não eram de sua au-
toria, mas fruto dos ensinamentos 
dos espíritos e que ele, apenas fora 
o instrumento para organizar e co-
ordenar essa nova ciência.

Trabalhador incansável para que 
essa nova Doutrina fosse realmen-
te bem entendida e bem divulgada, 
desencarna aos 64 anos no dia 31 
de março de 1869.

Em 03 de outubro de 1804 nascia

“Allan kardec”

Leyre Chiozzini Mariani
Comunidade Espírita Cairbar Schutel

No dia 31 de outubro comemo-
ra-se 503 anos da Reforma Lutera-
na. Mesmo antes de Martinho Lu-
tero, vários tentaram , como John 
Huss e Girolamo Savonarola que fo-
ram queimados vivos por causa de 
suas ideias reformadoras.

Questionando pontos como sal-
vação e poder e com o objetivo de 
colocar as escrituras como autori-
dade máxima da igreja, o principal 
agente da Reforma foi o monge ale-
mão Martinho Lutero.

Martinho Lutero nasceu 1483 
em meio aos camponeses na Ale-
manha. Quando tinha 22 anos no 
meio de uma tempestade e raios 
ele fez uma promessa que se torna-
ria monge se sobrevivesse.

Foi aí que iniciou seu ministé-
rio como Monge Agostiniano.Ti-
nha muito medo da ira de Deus e 
muitas vezes até se martirizava com 
medo que Deus não o aceitasse se 
houvesse algum pecado.

Em 1515 foi enviado para Uni-
versidade de Wittenberg - Alema-
nha para dar aulas de teologia e ao 
se deparar no estudo com a car-
ta de romanos com a frase “ O jus-
to viverá pela fé” (Romanos 1:17) a 
sua vida se transformou por intei-
ro, percebendo que a justiça vinha 
através do sacrifício de Jesus e não 
por obras dos homens.

Ele chegou a declarar “Senti que 
havia nascido de novo e que as por-
tas do paraíso me haviam sido aber-
tas. Todas as escrituras tiveram novo 
sentido, a partir de então, a frase 
‘A justiça de Deus’ não me encheu 
mais de ódio, mas se tornou indizi-
velmente doce em virtude de um 
grande amor”

Foi a partir daí que ele teve a 
convicção da sua salvação e os seus 
olhos se abriram para ver tudo o 
que estava acontecendo. Foi onde 
resolveu escrever e publicar as 95 

Teses pois havia uma indignação 
muito grande pelo rumo que a igre-
ja estava tomando.

Uma das maiores indignações 
aconteceu quando um emissá-
rio papal João Tetzel que estava 
na Alemanha estava vendendo in-
dulgências (Era uma oferta dada a 
igreja para compensar uma peni-
tência) era um homem muito es-
candaloso que chegou a dizer coi-
sas que ia contra a doutrina da 
própria igreja como “toda vez que 
uma moeda cai no altar salta uma 
alma do purgatório”.

Coisas desse tipo criaram hor-
ror em Lutero que no dia 31 de ou-
tubro de 1517  publicou as 95 teses 
que rapidamente se tornou viral na-
quela época sem facebook ou redes 
sociais. O intuito era como se fosse 
um convite acadêmico para gerar um 
debate em torno deste tema. Muitos 
dizem que ele colocou suas teses na 
porta da catedral de Wittemberg e foi 
visto como rebelde porém era um lu-
gar de costume onde os acadêmicos 
colocavam suas propostas de debate 
como um mural da faculdade. 

É claro que isso foi tomado 
como uma afronta isso porque as 
95 teses tinham críticas profun-
das à  liderança, ao sistema de co-
branças de indulgências e o pró-
prio Martinho Lutero afirmava que; 
“Se era verdade que a liderança da 
igreja tinha poderes para tirar uma 
alma do purgatório, tinha que utili-
zar esse poder não por razões tão 
triviais como necessidade de fun-
dos para construir uma igreja, mais 
simplesmente por amor, e assim 
fazê-lo gratuitamente” Tese 82.

Na época a liderança fez uma 
bula onde dizia que o Javali sel-
vagem tinha adentrado nos jar-
dins da igreja e dizia que Lutero 
tinha 60 dias para se retratar publi-
camente e queimar todas as suas 
literaturas. 

E quando Lutero recebe em 
mãos esta bula ele decidiu queimá-
-la em praça pública junto com os 
livros de direito canônico de Roma 
e assim oficialmente ficava decla-
rado o rompimento com a igreja 
católica. 

Vale a pena ressaltar que o dese-
jo dele não era romper com a igreja.  
Ele amava a igreja e o que desejava 
era que houvesse uma reforma. Mas  
por causa de todos os acontecimen-
tos não abriu mão  de suas convic-
ções, que era de colocar a bíblia aci-
ma da autoridade dos homens.

Este é um breve resumo de uma 
história de coragem e fé que nos 
conta um pouco de como iniciou a 
reforma protestante que neste ano 
de 2020 completa 503 anos.

503 anos da 

Reforma Protestante

Pastor Rafael Ferreira
Comunidade Viver
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A realização das eleições munici-
pais deste ano em meio a pandemia 
do coronavírus se transformou na 
mais diferente de todas as eleições 
brasileiras desde a redemocratiza-
ção. Autoridades da Justiça Eleitoral, 
médicos especialistas e publicitários, 
recomendaram desde o início da 
campanha, em virtude do combate 
ao vírus, que fosse evitado o conta-
to, o que é tradicional em uma elei-
ção como as caminhadas, comícios 
e reuniões entre pessoas. 

Quanto mais gente maior a po-
pularidade e mais forte se torna a 
imagem do candidato, mas desta 
vez todos tiveram que se adaptar. 
Quem insistiu em descumprir estas 
regras pode ter dado um tiro no pé, 
pois a maioria dos eleitores além de 
estarem preocupados em escolher 
quem melhor lhes represente, está 
preocupado também com a sua 
saúde e de seus familiares.

Além destas alterações, esta elei-
ção teve mudanças em outro proce-
dimento que seria aplicado este ano. 

Após ouvir infectologistas, o TSE op-
tou por retirar a necessidade da iden-
tificação por biometria no pleito.

O processo da biometria, que 
utiliza a impressão digital dos elei-
tores para identificá-los, tem o ob-
jetivo de dar mais segurança à vo-
tação, e com isso evitar possíveis 
fraudes. O entendimento das auto-
ridades eleitorais, no entanto, foi de 
que a biometria aumentava a chan-
ce de infecção, uma vez que o leitor 
do sistema não pode ser higieniza-
do frequentemente.

Matão apresenta para o pleito, 
até o fechamento desta edição, 07 
candidatos ao cargo de prefeito e 
vice, e 190 para ocupar uma cadei-
ra na Câmara Municipal, desses 07 
tentando a reeleição. 

As eleições municipais do pró-
ximo dia 15 de novembro, determi-
narão o futuro de nosso município 
para os próximos quatro anos, mo-
tivo pelo qual é fundamental que 
cada eleitor faça a sua opção de 
modo consciente e com seriedade. 

O voto consciente é aquele fei-
to a partir de informações adequa-
das. Que apontem ao eleitor que o 
votado é quem está mais apto a 
atender às demandas da popula-
ção. Além disso, trata-se também 
de um voto “desapegado”: antes 
de pensar em vantagens pessoais, 
o eleitor deve pensar também na 
coletividade e nas pessoas que o 
rodeiam. 

O que elas querem? O que eu 
acredito que elas precisam? É esse 
tipo de questionamento que deve 
estar na mente do eleitor na hora 
de definir seu voto.

Com o objetivo de oferecer 
aos nossos leitores, subsídios para 
melhor realizar o dever cívico do 
voto dentro de todos os cuida-
dos necessários, nesta entrevis-
ta concedida a Revista Maxxi, a 
responsável pelo Cartório Eleito-
ral do nosso município Talita Ba-
nhos Paula, fala sobre diversos as-
suntos que ajudarão a esclarecer 
o eleitor.

ESTÁ CHEGANDO A 
HORA DE VOTAR!

A pandemia da Covid-19 traz novo cenário e novos 
desafios. O que muda a partir de agora e o que deve-
ria mudar? Não sabemos exatamente as mudanças que 
ocorreram no todo. 

A verdade é que as transformações são impositi-
vas, muito já foi alterado e jamais voltará a ser da mes-
ma maneira. Hoje, surgiu para a igreja a reflexão sobre 
como se adaptar a este novo tempo, ou o que melho-
rar. Além de seguir todos os protocolos de segurança 
imposto pelas autoridades competentes e estar atenta 
as mudanças necessárias que virão.

Mas o serviço de atendimento aos fiéis não parou e não 
deve parar, pois o momento requer maior atenção dos lí-
deres religiosos, uma vez que todo ser humano precisa da 
presença de um outro, e estar em grupo para se desenvol-
ver e ser completo. Com a necessidade do distanciamen-
to social, problemas diversos surgiram causados por doen-
ças psicossomáticas, (“Psicossomático” significa, no grego, 
“alma” (psique) e corpo (soma), portanto: a doença que tem 
origem na “alma” ou “mente” e termina em se manifestar em 
nosso organismo) tristeza, angústias, depressão, etc.

Diante do quadro atual a necessidade de manter a es-
perança em um tempo difícil é ainda mais desafiador, e 
muitas pessoas que tinham o hábito de frequentar a igreja, 
e assim renovar a fé na esperança de dias melhores, se vi-
ram sem poder acessar o templo que lhes acolhia. Os líde-
res religiosos encontraram através das redes e mídias so-
ciais a ferramenta necessária, para assessorar aos fiéis via 
chat virtual, uma vez que o distanciamento tornou-se im-
prescindível. Contudo, o contato virtual com os fiéis não 
tem sido fácil para todas as igrejas, existem aquelas que 
reúnem um público mais humilde com menos acesso à 
Internet, a distância significa um verdadeiro obstáculo, e 
esses fiéis devem ser assessorados pois tem o mesmo 
valor que qualquer outra pessoa.

A falta de acompanhamento a famílias, casais e 
pessoas que enfrentavam problemas particulares de 
vícios, maus hábitos e morais, levou ao agravamento 
de tais problemas, muitas famílias foram infelizmente 
desfeitas, muitas pessoas se perderam em problemas 
que estavam controlados, tudo refletirá diretamente 
na sociedade de forma geral.

Para muitos fiéis, a ida para igreja é expressão de co-
munhão, fortalecimento, esperança, renovação. 

A espiritualidade de muitas pessoas precisou ser re-
criada, pois, para muitos, o relacionamento com Deus é 
limitado ao templo. 

Foi preciso compreender que o Deus do templo é o 
mesmo do cotidiano, que está conosco em todo momen-
to, que é possível através de disciplina e ordem, adorar e 
cultuar a Deus em casa com a família, uma vez que o texto 
sagrado nos diz: “ou não sabeis que o vosso corpo é o tem-
plo do Espírito Santo...?” (1 Coríntios 6:19), a ida ao templo é 
um complemento, pois no templo tenho comunhão com 
o meu semelhante e através dessa comunhão há o com-
plemento da adoração a Deus.

Apesar dos sofrimentos e das dificuldades, devemos 
sempre recorrer a Deus. Deus não nos abandona; Jesus 
prometeu que estaria conosco até a consumação dos sé-
culos (Mateus 28:20). Está é a hora de intensificar as nossas 
orações a Deus e amar o próximo, já que há dezenas e de-
zenas de pessoas, famílias gritando por socorro.

A fé cristã é aprimorada diante de situações adversas 
que cada cristão enfrenta, a visão individualista seguida por 
muitos, deve ser deixada de lado, penso que a visão para os 
dias atuais deve ser a capacidade de superarmos a cultu-
ra do descarte, onde salvo alguns e deixo outros, se estou 
bem os demais que se cuidem por si só.

Então é hora de olhar para todos!

OLHANDO PARA TODOS!
EDIVALDO CORREA
COMUNIDADE EVANGÉLICA 
CRISTO VIVE

VALENTIM FERNANDES 
EDITOR

Talita Banhos Paula, responsável 
pelo Cartório Eleitoral de Matão
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REVISTA MAXXI: Em virtude 
da pandemia quais as prin-
cipais recomendações você 
daria aos eleitores?

Com o cadastramento biométri-
co que realizamos no ano de 2019 
muitos eleitores alteraram o lo-
cal de votação, assim, é importan-
te que chequem o local de votação 
com antecedência para evitarem o 
deslocamento desnecessário ao lo-
cal indevido. A consulta pode ser 
feita no aplicativo e-título, ou atra-
vés do site www.tse.jus.br/eleitor/
titulo-e-local-de-votacao/consul-
ta-por-nome. Tivemos várias alte-
rações de seções e locais de vota-
ção que são facilmente consultadas 
através do aplicativo. 

Além dessa recomendação ini-
cial, é importante que o eleitor tome 
os cuidados sanitários recomentados 
no combate à Covid 19, como uso de 
máscara; distanciamento social entre 
os eleitores de no mínimo um me-
tro; não levar crianças ou acompa-
nhantes ao local de votação; limpar as 
mãos com álcool em gel, disponível 
na seção eleitoral, antes e depois da 
votação; levar caneta de casa, se pos-
sível; não permanecer no local de vo-
tação após ter votado; não será per-
mitido se alimentar, beber ou fazer 
qualquer atividade que exija a retira-
da da máscaras no local de votação.

REVISTA MAXXI: Mesmo 
aqueles que não fizeram o 
cadastro biométrico poderão 
votar em virtude das mudan-
ças por causa da pandemia. 
Quais são os eleitores que 
estão aptos para votar?

No intuito de evitar contamina-
ção, o TSE suspendeu a necessidade 
de votação biométrica nas Eleições 
2020, uma vez que não é possível a 
limpeza do leitor biométrico com 
álcool em gel. Assim, os eleitores 
que estavam regulares e não fize-
ram o cadastro da biometria pode-
rão votar no pleito que se avizinha. 

Apenas não votarão aqueles que 
já estavam com o título cancelado, 
em virtude de não terem votado 
em 3 (três) pleitos consecutivos e os 
que estavam com o título suspenso.

É possível o eleitor consul-
tar sua situação eleitoral através 
do aplicativo e-título ou pelo site 
www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/
certidao-de-quitacao-eleitoral.

REVISTA MAXXI: Como foi 
a adesão dos mesários volun-
tários para o trabalho? O 
número daqueles que aderi-
ram supriu as necessidades ou 
foi preciso fazer a convocação 
obrigatória?

Tivemos bastantes cadastros de 
mesários voluntários, em contraparti-
da, muitos  solicitaram dispensa dos 
trabalhos eleitorais, por pertencerem 
ao grupo de risco, sendo que poucos 
tiveram seus pedidos indeferidos.

Apesar do aumento do núme-
ro de cadastro de mesários voluntá-
rios, ainda estamos com dificuldade 
para substituir aqueles que tiveram 
o pedido de dispensa deferido.

As pessoas que tiverem interes-
se, podem se voluntariar através do 
site www.tre-sp.jus.br/eleitor/mesa-
rio/ficha-de-inscricao ou pelo nos-
so atendimento via WhatsApp: (16) 
3384-4061 ou (16) 3384-6732.

O mesário, além de contribuir 
para a democracia, missão de va-
lor inestimável,  possui as seguin-
tes vantagens: 2 (dois) dias de fol-
ga para cada dia trabalhado como 
mesário; 2 (dois) dias de folga para 
cada dia de treinamento oferecido 
pela Justiça Eleitoral; certificado dos 
serviços prestados à Justiça Eleito-
ral; Auxílio-alimentação; preferência 
no desempate em concursos públi-
cos (desde que previsto em edital).

É importante destacar que o me-
sário receberá máscaras em quanti-
dade suficiente para substituição a 
cada 4 horas, viseiras plásticas (face 
shield) e álcool em gel individual 
para higienização das mãos, além 
de ser mantido o distanciamento 
social entre os mesários e entre es-
ses e os eleitores.

REVISTA MAXXI: Quem se 
voluntariou ou foi convocado 
para ser mesário nas eleições 
deste ano teve que  receber 
capacitação. Como foi feito 
este treinamento e na sua opi-
nião  como eles estão para 
esta eleição diferente que 
vamos ter?

Todos os mesários convocados 
estão recebendo treinamento atra-
vés do aplicativo mesário. Trata-
-se de material produzido pelo TSE 
com orientações detalhadas sobre 
o dia da votação. O fato de o trei-
namento estar no celular do mesá-
rio facilita a consulta sobre qualquer 
dúvida que tiver após a conclusão 
do curso e, principalmente, no dia 
da votação.

Acredito que possuem material 
para exercerem suas funções com 
segurança. Além do treinamento, 
criamos grupos no WhatsApp com 
todos os mesários para frisar as in-
formações importantes, sendo que 
os mesmos podem nos contatar 
por mensagens e esclarecer todas 
as dúvidas que surgirem.

REVISTA MAXXI: Em vir-
tude das restrições às aglo-
merações, como será o traba-
lho dos fiscais dos partidos 
que normalmente acompa-
nham a votação nas seções 
eleitorais?

Os partidos políticos e coliga-
ções possuem o direito de fiscali-
zar a votação, previsto no art. 132 
da Resolução TSE nº 23.611/2019. 
Trata-se de direito de extrema im-
portância, que deve ser assegura-
do, desde que seguidas as regras 
sanitárias, como o distanciamento 
social e uso de máscaras.

REVISTA MAXXI: Consi-
derando as novas regras, 
durante a votação, eleitores 
idosos, ou pessoas com defi-
ciência poderão levar acom-
panhantes que os ajudem a 
votar?

O acompanhamento do eleitor 
somente é possível quando estiver 
caracterizada a necessidade, o me-
sário e o apoio logístico analisarão 
o caso concreto. Nem todo eleitor 
idoso ou com deficiência precisa 
de acompanhante. 

Assim, considerando ainda a 
realidade que estamos vivendo, 
frisamos que apenas nos casos ex-
tremamente necessários haja o 
acompanhamento do eleitor por 
outra pessoa. 

REVISTA MAXXI: Qual o 
horário destinado à votação 
nestas eleições? Pessoas aci-
ma de 60 anos terão horário 
preferencial?

Após análise de estatísticos do 
TSE e avaliação técnica, o horário 
de votação foi estendido para o 
período das 7h às 17h, sendo que 
o horário entre 7h e 10h será pre-
ferencial, para pessoas acima de 
60 anos. 

REVISTA MAXXI: Alguma 
alteração em pontos de vota-
ção que você gostaria de 
destacar como orientação 
aos eleitores?

Em 2019, durante o cadastra-
mento biométrico obrigatório, fo-
ram criados 05 (cinco) locais de 
votação, para que os eleitores pu-
dessem votar o mais próximo de 
sua residência. 

Novos locais de votação:

EMEI MARIA AMELIA 
ORTIZ GANDINI
Av. Maria Campos Salto, 
1730 - Jardim Alvorada

EMEF CELSO DE BARROS 
PERCHE (CAJU)
Rua João Cechetto, 
150 - Vila Cardim

EMEI PROFª ELIZINHA BUENO 
Rua Serafim Hermida Soares, 
410 - Jardim Paraiso II

EMEI IRES BOCCHI MARCHEZAN
Avenida Aquelino Benassi, 
525 - Jardim São José

EMEI PROFª ITALINA FREITAS 
FERREIRA CARUZO
Avenida Brasil, 1550 
- Vila Cardim IV

Também nesse período foi de-
cidido não mais realizar eleições 
na EE José Inocencio da Costa, 
tendo em vista a falta de acessibi-
lidade do local. 

Os eleitores que ali votavam 
e não compareceram ao cartório 
eleitoral para alterarem o local de 
votação, foram automaticamen-
te transferidos para a ETE Prof. Dr. 
Sylvio de Mattos Carvalho.

REVISTA MAXXI: Se souber 
de alguma irregularidade 
ligada às eleições, como o 
eleitor deve proceder? 

As irregularidades podem ser 
denunciadas por qualquer elei-
tor através do aplicativo “pardal”, 
disponível na loja de aplicativos 
do celular. Já as representações 
devem ser ajuizadas pelos candi-
datos, partidos políticos/coliga-
ções e Ministério Público Eleitoral 
através do sistema Pje. 

REVISTA MAXXI: Será apli-
cada multa para quem for do 
grupo de risco e não compa-
recer para votar? Será possí-
vel justificar?

Quem não puder comparecer 
à votação, por motivo justificado, 
deverá apresentar requerimento 
de justificativa com o devido do-
cumento comprobatório do moti-
vo alegado ao juiz eleitoral, no pe-
ríodo de até 60 dias após o pleito. 
O pedido de justificativa será apre-
ciado pelo juiz eleitoral. 

REVISTA MAXXI: Considera-
ções finais.

Recomendamos que os elei-
tores façam uma análise detalha-
da dos candidatos que estão em 
disputa, tenham em mente que 
os candidatos eleitos os represen-
tarão por 04 (quatro) anos.

Analisem as propostas apre-
sentadas pelos candidatos e de-
cidam por aqueles que mais tem 
a fazer pelo município, quando 
se pensa na coletividade, você 
e todos os demais cidadãos são 
beneficiados.

É importante que os eleitores 
sigam as regras sanitárias, princi-
palmente o distanciamento  social 
nos locais de votação, obedeçam 
o horário preferencial de votação, 
das 7h às 10h e não deixem para 
votar na última hora.
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O mercado de veículos é di-
versificado, inúmeros designs e 
tipos de carrocerias são disponi-
bilizados ao consumidor, como 
Hatches, Sedans, Minivans, Pick 
ups, SUVs entre outros. Dentre to-
dos os modelos, normalmente as 
SUVs e Minivans são as mais cobi-
çadas pelas mulheres, mas você 
sabe por que?

Estatisticamente, as mulheres 
são as mais responsáveis no trânsi-
to, são quem mais obedecem a le-
gislação como também as mais de-
fensivas, muitas vezes sem mesmo 
saber que são!

O único problema é a insegu-
rança no dirigir que é evidenciada 
nas pesquisas com condutores no 
Brasil, o que levou as montadoras 
a desenvolverem um tipo de veí-
culo que mudasse essa situação, 
criando então as SUVs e Minivans.

O pensamento das montado-
ras foi de criar condições no veícu-
lo que facilitasse a condução como 
também posicionar a mulher em um 
ambiente que se sentisse segura.

Criou-se então um veículo de 
altura maior, com maior área en-
vidraçada, bancos altos, mais 
porta objetos para acomodar os 

pertences pessoais das mulhe-
res, regulagens de banco e volan-
te para melhor ajuste com relação 
às estaturas variadas, tecnologia 
de mídia para entretenimento de 
crianças, acessórios de segurança 
como os airbags, espaço de por-
ta malas, adaptadores para fixação 
de cadeirinhas de crianças, cam-
bio automático, estacionamento 
automático e demais acessórios 
do agrado do público feminino.

A estratégia de posicionar o 
condutor de maneira mais alta 
no veículo, com área envidraça-
da maior, ampliando campo de vi-
são, faz com que nós nos sentimos 

protegidos e a segurança vem a 
tona! Com isso, as mulheres ad-
quiriram também. a única coisa 
que precisavam para ser o melhor 
perfil de condutor já conhecido 
no mundo, a segurança em con-
duzir um veículo!

Vale ressaltar quanto ao pre-
ço dos seguros, que são menores 
em se tratando do uso exclusivo a 
mulheres.

Ergonomia (integração ho-
mem máquina) é sinônimo de Di-
reção Defensiva, fazendo com que 
a segurança seja ampliada a medi-
da que ficamos integrados com os 
veículos.

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

DIREÇÃO DEFENSIVA
VOCÊ SABE PORQUE AS 
SUV E MINIVANS SÃO 
QUERIDAS PELAS MULHERES?
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Faz tempo que se sentem presos. Enjaulados não 
apenas por paredes baixas e monótonas de seus dig-
nos lares, mas retidos nas próprias convivências com-
pulsórias. Perguntam-se se é realmente vírus ou algum 
experimento social perpetrado por loucos. Ou será que 
são elementos coexistentes e dependentes? A pande-
mia causou o isolamento ou a escassez deste causou 
as diversas consequências ultrajantes da pandemia? O 
inconveniente está no organismo acelular ou nos seus 
hospedeiros que não conseguem se deparar com o mí-
nimo daquilo que chamam de solidão? De fato, o maior 
desafio não tem sido apenas encarar a morte descon-
trolada, mas a si mesmo enquanto se vaga pelos corre-
dores estreitos.

O espaço urbano possui muitos postes emitindo di-
versos pontos de luz; muitas ruas a serem desbrava-
das; muitos semáforos funcionando automaticamente 
ansiando por carros preencherem sua funcionalidade; 
muitos bares com seus anúncios chamativos exibindo 
o cifrão perfeito da promoção; muita heterogeneidade 
transbordando em cada esquina. A cidade implora pelo 

barulho que representa o movimento. A velocidade é 
modernismo. Há muito se foi a época em que exaus-
tos corpos fugiam a seus refúgios no campo. Fugere Ur-
bem passou a ser uma heresia descomunal. E a aderên-
cia ao estilo de vida vertiginoso é tão expressiva que os 
moradores dos arranha-céus exclamam “Ah, coitados” 
àqueles sobreviventes do mundo rural. 

Almas tristes, felizes, esnobes, humildes, perturba-
das, mas não menos humanas se combinam na noite 
badalada das avenidas de clubes e restaurantes. Sen-
tam-se, subordinam-se aos seus vícios e choram, riem, 
gritam ou esbravejam. Entretanto, na convergência de 
tanta diversidade há a harmonia: afinidade e troca mú-
tua de sentimentos. Assim se estabelece o ciclo fatal e 
irrompível. A rotina os massacra. O trânsito os causam 
enxaquecas. Os chefes intragáveis os fazem querer de-
sistir de tudo. Quando chegam em casa, têm que en-
frentar outros conflitos imprevisíveis. Mas a cidade, a 
bela atmosfera urbana não desampara seus filhos. Ela 
os arrasta à compensação, ao alívio. O vírus se espalhou 
e as ruas escureceram, as portas se fecharam e o que 
restou foi o alternar entre vermelho, amarelo e verde 
do semáforo em um ritmo melancólico. A pandemia 
trancafiou as marionetes em suas casas. Abandonou-as, 
cortou os cordéis que as manipulam e esperou que ad-
quirissem um fluido vital e andassem sozinhas. 

Estão todos desolados, encarando os únicos tijolos 
que os envolvem. Estão largados à autorreflexão cons-
tante, a seus universos particulares e complexos. Estão 
– “ah, coitados!” – perdidos no ócio; na estaticidade re-
pulsiva. O marionetista foi embora. Não há mais quem 
os tirem os pesos das costas. A eles só restou este en-
cargo: superar suas dores de forma orgânica, indivi-
dual. Durkheim observou que a sociedade moderna 
conquistou a independência financeira e intelectual. 
Também previu que tal sistema implodiria com o suicí-
dio. Pela falta da solidariedade. A ambição levou a hu-
manidade ao sucesso. Tornou-se livre e se transformou 
em uma marionete de seu próprio refúgio. 

Engatinhando, os prisioneiros voltam gradativa-
mente às ruas brilhantes e funcionais. Arrastando porta 
afora, prendem os cordéis novamente e pulam de ale-
gria, bêbados pela ilusão de liberdade. Talvez teria sido 
melhor as paredes, onde aquilo que se aperfeiçoa ge-
nuinamente é compensado pelo marionetista via ine-
briantes sorrisos fugazes. Assim, os prisioneiros, de volta 
ao festim urbano, retornam à condição de prisioneiros.

MARIONETES

Wilson, chegou em Matão em 
1974, e aqui fixou residência iniciando 
a carreira de locutor em quermesses 
da Paróquia Nossa Senhora Apareci-
da, do Bairro Alto. Em 1981 ingressou 
no meio radiofônico, trabalhando até 
1983 na Rádio Morada do Sol, de Ara-
raquara, passando por outras emisso-
ras até 1992, quando então, passou a 
fazer parte do quadro de locutores da 
Rádio Saudades FM, permanecendo 
por 24 anos, apresentando diversos 
programas na emissora (Redação 90 
nos Esportes, Mistura que dá e Sau-
dades Esporte Clube) além das trans-
missões esportivas como repórter de 
campo e comentarista acompanhan-
do a Matonense e outros clubes da 
região. Participou também de diver-
sos programas da TVM, sendo um 
dos seus primeiros apresentadores.

Pensando no próximo, que era 
uma de suas características marcan-
tes, dedicou também um período 
de sua vida ao Projeto Bom de Bola, 
Bom na Escola, que tinha como ob-
jetivo o desenvolvimento social e 
pessoal do aluno através do futebol, 
— crianças de 10 a 16 anos — pro-
jeto este que contou com o apoio 

da Grupo Fischer e da Citrosuco, 
sendo em 2017 terceirizado para 
a Associação Atlética Bom de Bola, 
Bom na Escola., tendo Wilson con-
tinuado a frente do trabalho junto 
com a sua família até julho de2017.

Tendo como meta ensinar aos 
jovens que para trabalhar em gru-
po é preciso ser solidário e coopera-
tivo, mas, que o mais importante é 
entender que temos que estudar a 
vida como um todo e fazer tudo com 
amor e Deus no coração, Wilson Ro-
drigues, vibrou com cada conquista 
realizada pelos jovens que passaram 
pelo Projeto, seja se destacando no 
futebol, seja se destacando na escola.

Religioso, participou de forma 
voluntária em diversas atividades 
que visava o bem comum, e atual-
mente fazia parte da equipe de tra-
balhadores da Paróquia Divino Espí-
rito Santo, onde pode ser visto até 
um dia antes do seu falecimento, 
irradiando alegria e simpatia para 
com todos, o que fazia dele uma 
pessoa admirada e respeitada.

Homem dedicado a família, pai 
exemplar, casado com Lídia Pedro-
so Rodrigues, desde 17 de janeiro 

de 1981, deixou os filhos Marcos Vi-
nicius, Fernanda e Mateus

“Devoto de Nossa Senhora Apa-
recida, exerceu muito a sua religiosi-
dade. Auxiliava a todos que podia. En-
sinou princípios de vida para toda a 
família. Honesto, brincalhão, organi-
zado, e sobretudo um vitorioso. Assim 
é o meu pai” afirmou o filho Marcos.

Ronaldo Camargo, narrador es-
portivo, que participou junto com 
Wilson Rodrigues de diversos pro-
gramas e transmissões esportivas 
assim se expressou sobre o amigo. 
“Quantas lembranças boas, quan-
tos momentos convividos profissio-
nalmente. Wilson queria sempre o 
bem de todos e fazia isso sem pen-
sar nele próprio. Uma das melho-
res coisas que aconteceu na minha 
vida foi ser amigo dele”

Ao profissional exemplar, que 
sempre amou tudo o que fez, ao 
amigo querido de todos que tive-
ram o privilégio de desfrutar de sua 
convivência, o nosso agradecimen-
to pelos anos de trabalho dedica-
dos ao Grupo Centro Paulista de 
Comunicação na certeza que o seu 
legado jamais será esquecido.

NOSSA HOMENAGEM AO RADIALISTA

WILSON RODRIGUES
“Um ser humano muito sincero, excelente profissional e companheiro de todos que con-

viveram com ele. Amou a Saudades FM, a TVM e tudo o que fez”. Assim definiu Theodoro 
Marischen, diretor do Grupo Centro Paulista de Comunicação, o radialista Wilson Rodrigues, 
que faleceu no dia 08 de setembro vítima de infarto.
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A população brasileira hoje é composta por 28 milhões 
de pessoas acima dos 60 anos, e esse número irá dobrar 
nas próximas décadas segundo projeção do IBGE.

Embora muitos idosos permaneçam ativos e indepen-
dentes até o fim da vida, é comum uma certa queda no 
rendimento das funções motoras e cognitivas: lembrar a 
senha do cartão, usar os aplicativos de celulares, caixas ele-
trônicos já não parecem tarefas tão simples como antes. 

Muitos golpistas se aproveitam dessa fragilidade e cau-
sam prejuízos financeiros e emocionais, onde na maioria 
dos casos, por vergonha, não chegam ao conhecimento 
das autoridades ou familiares. Dito isso, vamos ilustrar os 
mais comuns e atuais:

COMPRA COM CARTÃO
O criminoso liga se passando por funcionário do ban-

co ou operadora do cartão, muitas vezes informando os 
dados verdadeiros do cliente, e afirma que o cartão foi clo-
nado ou que há compras exorbitantes suspeitas e ques-
tiona se pode autorizar ou cancelar a compra, a vítima as-
sustada pede o cancelamento. O golpista orienta o cliente 
a digitar alguns dados no telefone, entre eles a senha do 
cartão. Uma variável deste golpe é chamada Golpe do 
Motoboy, onde além a conduta já descrita o golpista diz 
que para concluir o cancelamento o cliente deverá cortar 
o cartão ao meio e que um motoboy irá buscar o cartão 
na residência do cliente ou em outro local para seguran-
ça da operação. Com os dados do cliente, a senha e o chip 
em mãos, os golpistas fazem diversas compras no cartão.

TROCA DE CARTÃO
Golpistas se infiltram entre clientes nos dias de 

grande movimento bancário e se passando por fun-
cionários do banco oferecem auxílio aos idosos com 
dificuldades na operação do caixa eletrônico, dessa 
forma se apoderam dos dados pessoais, senhas e có-
digos de segurança, induzem a realização de opera-
ções, intimidam o idoso com a possibilidade do blo-
queio do cartão e, aproveitando da distração causada 
trocam o cartão da vítima. 

Outra pratica também ocorre através de equipa-
mentos instalados para reter o cartão dentro do cai-
xa eletrônico especialmente aos finais de semana ou 
a noite quando não há funcionários para auxiliar os 
clientes, oportunidade em que vão embora ou pe-
dem ajuda para o golpista e acabam passando seus 
dados bancários.

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 
Uma das mais lesivas praticas contra os idosos é rela-

cionada a empréstimos bancários ou consignados. Não 
se trata de um ilícito penal propriamente dito, pois não 
há ilegalidade na contratação do empréstimo, mas sim, 
o modo como acontece a operação. 

GOLPES PRÁTICADOS 
CONTRA IDOSOS!

RENAN FERNANDES PEDROSO
ADVOGADO 
OAB/SP 250.529
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O agente financeiro maliciosamente entra em con-
tato com aquele idoso que já possui um empréstimo 
ativo e informa que em razão do pagamento das par-
celas ou revisão das taxas e juros foi apurado um cré-
dito em seu favor que será depositado em conta, após 
a confirmação de alguns dados através do telefone. 
Como um dinheirinho nunca é demais, a vítima con-
corda com o crédito em conta e confirma os dados, 
e na verdade nada mais fez que contratar um novo 
empréstimo.

PROCESSO JUDICIAL
Uma carta ou um telefonema avisa que o idoso tem 

uma causa ganha na Justiça, mas para receber o dinhei-
ro precisa pagar os honorários ou custas processuais. O 
depósito é feito normalmente em contas de laranjas e 
a pessoa nunca recebe nenhum valor. Antes de fazer 
qualquer pagamento procure informações junto a asso-
ciações de classe ou com advogados de sua confiança.

PREVENÇÃO: 
Senhas, dados pessoais e bancários nunca devem 

ser fornecidos a estranhos e nem via telefone. Se você 
foi uma vítima, denuncie! E lembrando, se isso ocor-
reu por falhas na segurança dos bancos você poderá 
ser ressarcido.
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Maxxi Social

Marina Galli , Maria Luisa Galli e Marcelo Galli
Maria José Isac, Larissa Ronda e Lucas Brame

Manuela Eduarda e Giovana Eduarda Marcolino

Eduardo e Roseli Marcolino

Emerson Alves , Isabeli Inácio e Mateus Pereira

Guilherme Evangelista e Ana Caroline Marcolino

Marcelo Balarini e Natalia Moraes

Rosimeire e Carlos Freire

Lia Moraes e Natalia Moraes

MITCHAN
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LASANHA DE FRANGO COM MASSA DE PASTEL

TORTA DE SORVETE

Culinária

INGREDIENTES
• 4 filés de peito de frango
• Sal e pimenta-do reino a gosto
• 1 dente de alho amassado
• 1 colher de sopa de óleo
• 1 lata de milho verde escorrido
• 1 xícara de chá de leite
• 2 colheres de sopa de manteiga
• 4 colheres de sopa de cebola ralada
• 1 colher de sopa de farinha de trigo
• ½ xícara de chá de requeijão cremoso
• 2 colheres de sopa de queijo 

parmesão ralado
• 4 colheres de sopa de 

queijo prato ralado
• 2 colheres de sopa de cebolinha picada

INGREDIENTES
• 1 lata de leite 

condensado
• 2 medidas da lata 

de leite de vaca
• 1 lata de creme de leite

• 4 ovos
• 6 colheres de 

sopa de açúca
•  4 colheres de sopa de 

achocolatado em pó
•  9 colheres de água

MODO DE PREPARO
Para o creme de milho, bata metade 
do milho com o leite no liquidificador 
até ficar homogêneo. Desligue e reser-
ve; Derreta a manteiga, em fogo mé-
dio, e refogue a cebola por 2 minutos. 

Polvilhe com a farinha e frite por 1 mi-
nuto; Despeje o milho batido, aos pou-
cos, mexendo até engrossar. Adicione 
o milho restante, o requeijão, os quei-
jos, sal e pimenta;  Deixe levantar fer-
vura, desligue e misture a cebolinha. 

Tempere o frango com sal, pimenta e 
o alho;  Aqueça uma frigideira com o 
óleo, em fogo alto, e doure os filés por 
2 minutos de cada lado. Retire, coloque 
em uma travessa, despeje o creme de 
milho e sirva em seguida;

MODO DE PREPARO
Caramelizar uma forma de pudim e reservar. Desmanchar 
o achocolatado em pó com água até levantar fervura e 
colocar na forma caramelizada. Coloque em uma panela o 
leite condensado, o leite e as gemas, levar ao fogo até ferver, 
mexendo, reservar até esfriar. Bater as claras em neve bem 
firme e acrescentar 6 colheres de açúcar. Depois misture bem 
o creme de leite sem soro e acrescentar o creme de ovos Levar 
ao freezer até endurecer (umas 4 horas). Para desenformar 
colocar na chama do fogão por alguns segundos.
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