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Nossa Capa
VACINA! O melhor presente  
de natal para o mundo

No final do ano, geralmente trancamos o pessimismo em 
uma gaveta e tentamos fazer a festa de encerramento desta 
etapa com um grande show de alegria. Identificamos os proje-
tos que conseguimos executar e aqueles que ficaram para trás 
ao longo dos dias. Valorizar o que de bom fizemos é a melhor 
forma de recarregar as baterias para as lutas que nos esperam.

Foi um ano difícil, é verdade, onde a pandemia transfor-
mou-se numa disputa política inadmissível e condenável sob 
todos os aspectos. Todo o país sofreu as consequências deste 
momento conturbado e, com o nosso município, não foi dife-
rente, mas, é chegada a hora de virar a página  e acreditar que  
daqui para frente tudo poderá ser melhor. 

Começaremos o ano com um novo Prefeito, uma Câmara 
Municipal com cinco vereadores ocupando pela primeira vez 
uma cadeira no legislativo, quatro reeleitos e dois retornando.

Que executivo e legislativo se unam e que possamos em 
breve tempo voltar a sentir orgulho dos nossos gestores. 
Matão é uma terra abençoada e de gente trabalhadora  e, 
tudo o que mais queremos agora, é bater no peito e dizer 
que o pior já passou.

Nesta edição, trazemos uma entrevista com o Prefeito elei-
to Adauto Scardoelli, que conta um pouco do que pretende 
realizar assim que assumir e quais foram as motivações que  o 
levaram a enfrentar novamente este desafio. #O agro não para, 
Perspectiva da Economia em 2021, Ensino e pesquisa devem ca-
minhar juntos e Um presente para o meio ambiente, são algu-
mas das outras matérias que preparamos para os nossos lei-
tores. Em nossa capa, o destaque fica para aquele presente 
que todos gostaríamos de ganhar neste Natal: A vacina con-
tra o coronavírus.

De nossa parte, podemos dizer que foi mais um ano de 
muito trabalho e superação. Foram seis edições, preparadas 
especialmente para você leitor, somando mais de trezentas 
páginas entre informações e prestação de serviço.

Por isso agradecemos aos colaboradores, que contribuem 
com suas matérias e artigos de reflexão e opinião. O nosso re-
conhecimento também aos anunciantes. Sem eles a continui-
dade deste projeto não seria possível. Enfim, é tempo de agra-
decer ainda aos nossos leitores, aqueles que apoiam, elogiam 
e também aos que criticam. Vocês são a razão do nosso esfor-
ço em fazer uma Maxxi cada vez melhor. 

Boas Festas e boa leitura.  Nos vemos em 2021!

EDITORIAL
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VACINA PARA O MUNDO
A primeira pandemia nos últimos 102 anos pede 
bom senso, civilidade... e vacinas

Atenção: O mundo está em 
busca de vacinas.

Vacinas contra o medo, contra a 
politicagem, contra a ignorância, con-
tra o ódio. Sim, parece que o mundo 
está doente, e se buscarmos avaliar 
as causas e os efeitos, teríamos mui-
to mais a escrever e refletir. 

A palavra “vacina” se apresenta 
como sinônimo de “salvação”, por isso 
vamos nos aprofundar nesse tema, 
com foco na pandemia da COVID-19.

Mas então o que é vacina?
As vacinas são produtos biológi-

cos que protegem os seres humanos 
de determinadas doenças infecciosas. 
Uma vacina normalmente contém 
um agente que se assemelha a um 
microrganismo (vírus ou bactéria) cau-
sador de determinada doença. Esses 
microrganismos são atenuados (enfra-
quecidos) ou mortos. A vacina estimu-
la o sistema imunológico da pessoa a 
reconhecer o agente infeccioso como 
uma ameaça, podendo destruí-lo.

Outra função importante do or-
ganismo que recebeu a vacina é pas-
sar a produzir anticorpos, que irão re-
conhecer e destruir qualquer um dos 
microrganismos associados à doen-
ça no futuro. A maioria das vacinas é 

administrada por injeção, mas tam-
bém podem ser administradas por 
via oral (pela boca) ou pulverizadas no 
nariz. Assim, as vacinas podem redu-
zir os riscos de se contrair uma doen-
ça, porque ela estimula as defesas na-
turais do corpo a construir proteção.

O mundo está em busca de uma 
vacina contra a COVID-19, uma doen-
ça que chamou a atenção do mun-
do inteiro neste ano de 2020, e que 
podemos afirmar, sem erro, que ain-
da chama, ao ensaiar uma segunda 
onda de contágio.

A COVID-19 teve seu primeiro 
caso registrado na China há pouco 
mais de um ano - exatamente em 
17 de novembro de 2019. Era im-
pensável que essa doença pudes-
se chegar ao Brasil, mas ela alcan-
çou o mundo rapidamente. Em 11 
de março de 2020 a OMS - Organi-
zação Mundial de Saúde - declarou 
o surto como pandemia.

Em nosso país, a primeira ocor-
rência envolvendo a COVID-19 foi 
confirmada no dia 26 de fevereiro 
de 2020, ironicamente, uma quarta-
-feira de cinzas. 

Em Matão, o primeiro caso sus-
peito foi anunciado no dia 12 de 

março. Na semana seguinte foi re-
gistrada a primeira morte pela CO-
VID-19 no Estado de São Paulo, à 
época considerado o epicentro da 
doença em nosso continente.

A partir daí, as autoridades lo-
cais decretaram medidas imedia-
tas para contenção da pandemia. 
Ninguém estava acostumado com 
as palavras “isolamento social”, “uso 
de máscara”, “respirador pulmonar”. 
Economia comprometida, políti-
ca polarizada, informações duvido-
sas, população confusa. Haja bom 
senso para viver no que passou a 
se denominar “novo normal”.

Essa pandemia deixará marcas 
profundas na sociedade como um 
todo.

A contabilidade da COVID-19, pas-
sados pouco mais de um ano do pri-
meiro registro do vírus, é a seguinte 
(base 30/11/2020): o mundo contabi-
lizava mais de 62,8 milhões de casos 
de COVID-19, e a morte de mais de 
1,46 milhões de pessoas. O Brasil regis-
trava mais de 6,34 milhões de casos, 
com mais de 172 mil mortes. Em Ma-
tão, o Boletim emitido pela Prefeitura 
totalizava 1320 casos, entre confirma-
dos e a confirmar, com 27 mortes. 

DAVID LIESENBERG
JORNALISTA MTB 62.607/SP

A busca por uma vacina que seja 
capaz de combater o vírus da CO-
VID-19 é, sem dúvida, o maior desafio 
que a sociedade científica encontra 
na atualidade. A descoberta de uma 
vacina passa por várias fases, que 
podem durar em torno de 10 anos. 
(VEJA QUADRO 1)

Pelas suas dimensões continen-
tais, o Brasil virou o grande laborató-
rio mundial para testes de vacina. 

Segundo a Organização Mun-
dial da Saúde, existem aproximada-
mente 200 candidatas à vacina con-
tra COVID-19 em desenvolvimento 

no mundo. Entre elas, quatro já estão 
sendo testadas no Brasil e – possivel-
mente – esse número deve aumentar 
em breve (VEJA QUADRO 2).

Em pleno século XXI o assunto “va-
cinação” recebe um holofote triste e 
preocupante: o medo. A OMS desta-
cou o medo da vacinação entre as dez 
grandes ameaças à saúde no mun-
do. Esse medo não se refere somen-
te à vacina da COVID-19. Várias doen-
ças podem ser prevenidas por meio 
da vacinação. Ainda de acordo com a 
OMS, a vacinação poderia evitar de 2 a 
3 milhões de mortes por ano.

Embora a decisão de vacinar os fi-
lhos possa parecer assunto de ordem 
pessoal, trata-se de uma questão de 
saúde pública.

Enquanto a vacina não chega, 
a COVID-19 continua contaminan-
do, enfileirando vítimas pelo mun-
do, provocando a descrença – sim, 
porque ainda tem gente que não 
acredita na pandemia –, causando 
perdas materiais e físicas, mas ins-
pirando muitos a se reinventarem, 
afinal, para um mundo doente, a 
cura pode estar também nas me-
lhores atitudes. 

Para se chegar a uma nova va-
cina, o processo de pesquisa e de-
senvolvimento é constituído de 
diversas etapas. É um processo 
que pode demorar e custar muito 
caro, pois envolve riscos. 

A primeira ação consiste na re-
alização de diversos experimentos 
laboratoriais, em células cultivadas 
in vitro e/ou in vivo. Os estudos se-
guintes envolvem quatro fases:

Fase I: é o primeiro estudo a ser 
realizado em seres humanos e tem 
por objetivo principal demonstrar 
a segurança da vacina. 

Fase II: tem por objetivo esta-
belecer a sua imunogenicidade, 

ou seja, avaliar a eficácia da futu-
ra vacina e os seus possíveis efei-
tos colaterais. 

Fase III: é a última fase de es-
tudo antes da obtenção do regis-
tro sanitário e tem por objetivo 
demonstrar a sua eficácia. So-
mente após a finalização do estu-
do de fase III e obtenção do regis-
tro sanitário é que a nova vacina 
poderá ser disponibilizada para a 
população.

Fase IV: Vacina disponibiliza-
da para a população. Este proce-
dimento visa a verificar se a va-
cina está atingindo sua eficácia 
desejada. 

QUADRO 1 - Fases de uma vacina
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QUADRO 2 - Vacinas em teste no Brasil

OPINIÃO DE UM
MÉDICO DA REGIÃO

Vacina de Oxford Coronavac Vacina da Pfizer 
e BioNTech

Vacina da Janssen

ORIGEM Reino Unido China Estados Unidos 
e Alemanha

Bélgica

Quem coordena 
testes no Brasil

CRIE - Unifesp Instituto Butantan Cepic e Instituição 
Obras Sociais 

Irmã Dulce

Cepic

Voluntários 
no Brasil

10.000 13.000 3.100 7.560

Voluntários 
no Mundo

50.000 50.000 44.000 60.000

Locais de testes 
no Brasil

SP, RJ, BA, RS e RN SP, RS, MG, PR, RJ e DF SP e BA SP, RJ, RS, PR, MG, BA, 
RN, DF, MT, MS e SC

Fase atual Estudo clínico 
de eficácia

Estudo clínico 
de eficácia

Estudo clínico 
de eficácia

Em pausa

Próxima fase Aprovação da Anvisa Aprovação da Anvisa Avaliação da Anvisa Em definição

Doses necessárias 1 2 (com intervalo 
de 14 dias)

2 1

Fonte: Ministério da Saúde, Anvisa, Instituto Butantan, Janssen, Pfizer, Tecpar

O Dr. Luiz Antônio Gonçalves Lind-
quist (Auditor Clínico, Médico Cirur-
gião Geral e Perito Judicial, Médico 

Militar), da cidade de Araraquara/SP 
respondeu algumas perguntas de 
nossa equipe sobre a nova vacina:

1) Qual a sua previsão para o 
mundo obter uma vacina confiável 
contra a COVID-19?

Existem no mundo cerca de 200 
vacinas em desenvolvimento, algu-
mas com resultados preliminares 
promissores, mas a curto prazo não 
podemos determinar a completa 

segurança e a eficácia. Pela magni-
tude e impacto que a doença trou-
xe em nível mundial, sem dúvida a 
vacina será aplicada imediatamen-
te após o término da fase III abre-
viada; já existem 10 nessa fase. De-
pois de aprovada, só resta monitorar 
pela vigilância na fase IV. Processos 

regulatórios podem se agilizados, 
mas com limites. A pressa não pode 
pular etapas. Para a confiabilidade 
com segurança e eficácia o prazo 
mínimo requerido é de pelo menos 
2 anos (ideal 10 anos), com acompa-
nhamento de milhares de pessoas, o 
rito científico tem que ser respeitado.
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2) Na sua opinião, das vacinas 
em testes, qual o senhor considera 
mais recomendada?

Das vacinas em teste as mais con-
fiáveis são de laboratórios consagra-
dos no mundo, que não têm o des-
compromisso de países ditatoriais 
com a verdade, dependendo exclu-
sivamente de confiança para se esta-
belecer e prosperar no mundo.

 
3) Quais os perigos de receber 

uma vacina produzida em tão pou-
co tempo?

Podemos ter manifestação de 
efeitos colaterais não detectados ou 
informados nessa fase muito abrevia-
da de testes. Estes efeitos colaterais se 
apresentarão numa vacinação com 
maior número de pessoas e com o 
passar dos meses de uso.

 
4) Suas palavras complementa-

res sobre o assunto:
Sem dúvida conseguiremos uma 

vacina segura e eficaz destas tantas 

em desenvolvimento, pelo grande 
volume de recursos e determinação 
científica envolvidos.

Mas a principal conquista para 
o mundo e principalmente para o 
Brasil é a percepção que não so-
mos eternos, ficamos doentes e 
morremos. A vida não se resume a 
festas, bebidas, sexo e futebol. 

Precisamos nos cuidar sem-
pre. Segundo o Worldmeters, em-
bora o coronavírus foi informado 
como causa de morte neste ano 
em 1,3 milhões, o HIV teve mais 
de 1,5 milhões, o câncer 7,3 mi-
lhões, a malária 877 mil, 38 mi-
lhões de aborto, 437 mil por gri-
pe, crianças menores de 5 anos 
6,7 milhões, etc..

Mais do que nunca, temos que 
entender que a vida é um milagre, 
que precisamos preservar e cuidar 
como uma pétala de flor, chance 
extraordinária de evoluirmos nes-
se planeta chamado Terra.
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Tânia Mara Mancini Bambozzi, 
nasceu em 20 de janeiro de 1964 
em Matão-SP, e no dia 08 de no-
vembro às 20 horas, retornou para 
Deus, depois de anos dedicados 
a Saúde Pública em nosso muni-
cípio. Filha de Laerte Mancini e 
Assumpta Manzi Mancini, havia 
completado 30 anos de casamen-
to com José Fernando Bamboz-
zi, no dia 16 de março. Deixa tam-
bém o irmão Adauto Luiz, depois 
de lutar por alguns meses contra 
um tumor nos pulmões.

Tâninha — era assim que todos 
a chamavam — fez a escola primá-
ria na Escola Estadual Inocêncio da 
Costa e na Escola Estadual Henrique 
Morato, onde também fez o cole-
gial. Concluiu em 1987 o curso su-
perior de enfermagem na Escola de 
Enfermagem da USP Campus Ribei-
rão. Em 1996 fez especialização em 
Saúde Pública na Faculdade de Me-
dicina da USP Ribeirão Preto, em 
2014 concluiu a Especialização em 
Educação Profissional na Área de 
Saúde na Escola Nacional de Saúde 
Pública Sergio Arouca e em 2011 a 
especialização em Gestão da Clínica 
nas Redes de Atenção à Saúde no 
instituto Hospital Sírio-Libanês de 
Ensino e Pesquisa.

Enfermeira da Prefeitura Muni-
cipal de Matão desde 1987, foi res-
ponsável pela Unidade Básica de 
Saúde do centro da cidade por 32 
anos, conquistando a simpatia e o 
carinho de todos que por alí passa-
ram. Mesmo atuando em uma área 
onde as dificuldades são imensas 
e as reclamações constantes, Tânia 
era uma unanimidade, tal o carisma, 
a competência e o amor que dedi-
cava aos seus semelhantes, desde 
quando ingressou no serviço públi-
co, ainda muito jovem.

Generosa, transmitia confiança à 
todos que a procuravam, indepen-
dente de posição social. Para ela o 
que importava era o ser humano, e 

assim desempenhava a sua função, 
vendo em cada pessoa um irmão,  
não medindo esforços para encontrar 
sempre a melhor solução para quem 
buscasse o Posto de Saúde.

Na Etec “Silvyo de Mattos Carva-
lho” lecionou por muitos anos no 
curso Técnico em Enfermagem, nas 
disciplinas de Saúde Coletiva I e II; 
Vigilância em Saúde e Enfermagem 
em Oncologia, onde também era 
muito querida pelo entusiasmo que 
demonstrava ao passar seus conhe-
cimentos e experiência para os alu-
nos. Seus exemplos no dia a dia, seu 
trabalho no Posto de Saúde, fazia 
com que seus alunos a respeitasse 
não somente pelos conhecimentos 
que passava, mas principalmente, 
pelo profissionalismo e sensibilida-
de que demonstrava, marcas fortes 
de sua personalidade.

Existem pessoas que são lem-
bradas e pessoas que não são es-
quecidas. A Revista Maxxi, através 
do Grupo Centro Paulista de Co-
municação, homenageia esta mu-
lher guerreira, exemplo de dedica-
ção à profissão e ao próximo. Tânia 
Mara Mancini Bambozzi, certa-
mente jamais será esquecida. Mui-
to obrigado por tudo que você fez 
pelos Matonenses!

NOSSA 
HOMENAGEM A
TÂNIA MARA 
MANCINI BAMBOZZI
da redação
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Na sociedade contemporânea 
observa-se o crescimento de uma 
geração que usa frequentemente 
a Internet como meio de busca de 
informações e de se relacionar com 
outras pessoas.  Na cultura digital 
há o manuseio de WhatsApp, You-
tube, Facebook, Instagram, Google, 
Blogs, jogos virtuais que se tornam 
verdadeiras manias. 

O grande desafio de educado-
res, pesquisadores, é compreender 
de que forma as tecnologias da in-
formação e comunicação podem 
ser utilizadas como meio de auxílio 
para o desenvolvimento do ensino. 
Uma vez que entendemos como 
Freire, que: “Não há ensino sem pes-
quisa e pesquisa sem ensino”.

O ensino precisa ser centrado na 
pesquisa, e isso pressupõe os atos 
de desconstruir e reconstruir per-
manentes por meio da investiga-
ção, dos questionamentos que de-
vem estar presentes em todas as 

fases educativas – da educação in-
fantil à pós-graduação – e tudo isso 
requer habilidades, envolve compe-
tências e, principalmente a humil-
dade para questionar o que se sabe, 
e reelaborar saberes. 

Como afirma Castells (2003), a 
questão crítica é mudar [...] e apren-
der, uma vez que a maior parte da 
informação [estará] on-line e, o que 
realmente [será] necessário é a ha-
bilidade para decidir o que pesqui-
sar, como obter isso, como proces-
sar e usar para a tarefa específica 
que provocou a busca de informa-
ção. Em outras palavras, o novo 
aprendizado é orientado para o de-
senvolvimento da capacidade edu-
cacional de transformar informação 
e conhecimento em ação. 

Partindo do pressuposto de 
que somos produtores de informa-
ção e não simplesmente passivos 
consumidores, é preciso criar es-
tratégias de uso das informações 

que poderão ser encontradas. Na 
rede, aprender é descobrir signi-
ficados, elaborar novas sínteses e 
novos questionamentos relacio-
nados à realidade. 

Quando entendemos a impor-
tância da pesquisa como base da 
construção do conhecimento, 
compreendemos também que 
por meio dela desenvolvemos a 
criticidade e somos capazes de 
transformar o contexto em que 
estamos inseridos.

Assim, as considerações são 
de que na contemporaneidade, 
as mudanças acontecem de for-
ma acelerada e como consequên-
cia criam novas maneiras de pen-
samento e vivências. É preciso ter 
perspicácia para entender o que 
acontece ao nosso redor. Ser flexí-
vel e estar aberto às mudanças e, 
concomitantemente buscar cami-
nhos para unir cada vez mais ensi-
no e pesquisa.

ENSINO E PESQUISA
DEVEM CAMINHAR JUNTOS

DÉBORA MILANI
PEDAGOGA, PSICOPEDAGOGA E 
DOUTORA EM EDUCAÇÃO ESCOLAR.
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“A PRIMEIRA E A MAIS RESPEITÁVEL 
DAS ARTES É A AGRICULTURA”, essa 
frase proferida pelo filósofo e cientis-
ta político Jean-Jacques Rousseau em 
meados de 1700 continua mais atu-
al que nunca. Enquanto diversos se-
tores tiveram que lidar com enormes 
prejuízos, a agricultura e tudo que 
gira em torno dela, como a indústria 
de máquinas e equipamentos, conse-
guiu passar sem problemas pela pan-
demia e até registrar crescimento en-
quanto demais setores da economia 
amargam grandes prejuízos.

A cidade de Matão pode teste-
munhar esse fato. Não paramos ne-
nhum dia. Trabalhamos ininterrup-
tamente e a produção das nossas 
máquinas serve para alimentar boa 
parte do mundo.

O Produto Interno Bruto (PIB) 
do agronegócio brasileiro, calcula-
do pelo Centro de Estudos Avança-
dos em Economia Aplicada (Cepea), 
em parceria com a Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), 
cresceu 1,26% no mês de julho (últi-
mo índice disponível). Dessa forma, o 
setor completou sete meses seguidos 

de alta em 2020, com crescimento 
acumulado de 6,75% no período. 

E em termos de tendência, po-
demos dizer  é que o PIB do agro-
negócio permanece  em alta e vai 
fechar o ano com um crescimento 
importante. Esses números divul-
gados no acumulado entre janeiro 
e julho, revelam que o crescimen-
to do setor foi o maior da série his-
tórica. Com essa  perspectiva posi-
tiva verificada nesses meses até o 
final do ano podemos projetar que 
o agronegócio possa atingir 25% de 
participação no PIB total do Brasil.

Sabemos que muitos fatores 
contribuíram para esse desempe-
nho, a safra record principalmen-
te, além dos preços favoráveis à 
exportação, em função da des-
valorização do real frente ao dó-
lar, ajudaram a manter o agrone-
gócio em alta, apesar dos desafios 
apresentados por esse ano toma-
do pela pandemia.

De outro lado, os conceitos de 
agricultura de precisão e o uso de 
tecnologia digital no campo vi-
vem um momento de grande 

crescimento, com novas tecnolo-
gias sendo desenvolvidas e aprimo-
radas para a melhoria e aumento da 
produtividade no campo.

De acordo com a Confederação 
Nacional da Agricultura, nos últi-
mos 40 anos a produção agropecu-
ária brasileira se desenvolveu de tal 
forma que o Brasil se tornou um dos 
maiores fornecedores de alimentos 
do futuro.

Temos, hoje, uma agricultu-
ra adaptada às regiões tropicais e 
uma legião de produtores rurais 
conscientes de suas responsabili-
dades com o meio ambiente alia-
das à produção de alimentos. Essas 
pessoas compõem o setor produti-
vo mais moderno do mundo, que 
vem transformando a economia 
brasileira.

Produzindo cada vez mais, o 
Agro brasileiro reduziu drastica-
mente o preço da alimentação, me-
lhorando a saúde e qualidade de 
vida da população urbana, liberan-
do seu poder de compra para bens 
produzidos pela indústria e pelo se-
tor de serviços.

JOÃO CARLOS MARCHESAN
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, 
EMPRESÁRIO E PRESIDENTE DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA ABIMAQ 

#O AGRO
NÃO PARA

Produzindo excedentes cada 
vez maiores, o agro expandiu suas 
vendas para o mundo, conquistou 
novos mercados, gerando superá-
vits cambiais que libertam a econo-
mia brasileira.

Por décadas o agronegócio tem 
ajudado o País a consolidar seu PIB, 
colaborando no equilíbrio da ba-
lança comercial, mesmo em épocas 
desfavoráveis

A agricultura não consiste em 
apenas um tipo de conjunto de téc-
nicas. Na verdade, são vários tipos 
de agricultura, principalmente no 
Brasil. Essa diversidade se dá princi-
palmente pela extensão do país, já 
que possui um clima variado e ca-
racterísticas muito distintas entre 
uma região e outra.

Portanto, é correto afirmar que a 
agricultura foi determinante no flu-
xo dos povos antigos. Ela também 
surgiu como uma alternativa à caça 
e pesca, que eram mais comuns à 
época. Contudo, até hoje ela tem 
essa importância, principalmente 
para a economia, já que muitos po-
vos a utilizam para garantir a diversi-
dade da sua base econômica.

No Brasil, impulsionado pelo 
agronegócio, mais uma vez o setor 
de máquinas agrícolas dá mostras 
de sua capacidade de se destacar 
do panorama da indústria nacional, 
a exemplo do ocorrido em outros 

momentos de crise. Já se ouve de 
alguns fabricantes que a recupe-
ração certamente foi  mais rápi-
da que a prevista anteriormente, 
pelo menos neste setor industrial.

E os números do setor no mer-
cado interno justificam essa pos-
tura mais otimista, já que  antes 
da pandemia o mercado estava 
bem aquecido. Com o advento 
da Covid-19, houve um período 
de acomodação das expectati-
vas futuras - em abril havia mui-
ta dificuldade de enxergar o real 
impacto da pandemia, mas  pas-
sado este período, o mercado vol-
tou bem, considerando a enorme 
dificuldade de realização do pro-
cesso de compra e venda com o 
vírus em circulação.

Temos uma perspectiva para 
2021 de um mercado normal, 
aquecido e o ano de 2020 deve fe-
char bem próximo da estabilidade, 
com  variações de crescimento.

Esse ano tivemos um grande 
aumento na rentabilidade, uma 
vez que a produção bateu recor-
de. Esse aumento na produção, 
aliado a um preço razoável gerou 
recorde nas exportações.

De outro lado, não registramos 
diminuição na exportação das 
commodities. Logo, o que se ob-
servou foi um cenário muito favo-
rável ao agricultor. Trata-se de um 
momento histórico para esse se-
tor, pois com mais rentabilidade, 
obviamente esse produtor inves-
te mais. Que venha 2021!!!
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Chegamos na reta final de 2020. 
Um ano desafiador, cheio de prova-
ções e aprendizados. O Natal é épo-
ca de presentear amigos e familia-
res, participar do tradicional Amigo 
Secreto e aguardar o Papai Noel en-
cher a árvore de brinquedos. Agora é 
a hora de refletir sobre o propósito e 
a mensagem por trás dos pacotes e 
laços deslumbrantes. 

A Terra já deu seus sinais de satu-
ração. Poluição do ar, mudanças cli-
máticas, desmatamento, extinção de 
mais espécies a cada dia, degrada-
ção do solo... Infelizmente, desastres 
ambientais estampam as manchetes 
dos jornais com mais frequência.

Se o consumo consciente é dire-
tamente relacionado à sustentabili-
dade e à sobrevivência do planeta, é 

preciso aplicar os critérios de conser-
vação da Natureza no dia das com-
pras. O mesmo deve ser feito em ani-
versários, casamentos, nascimentos 
e outras celebrações.

Os presentes sustentáveis são 
aqueles que alegram a pessoa pre-
senteada enquanto beneficiam a 
economia, preservam o meio am-
biente e a saúde pública.

A premissa é a mesma de 
quando vamos comprar algo para 
consumo próprio. Devemos nos 
preocupar com o fornecedor, a 
utilização, a duração e o descar-
te. Escolha uma empresa trans-
parente em relação aos processos 
de produção, distribuição e trata-
mento dos resíduos gerados por 
seus produtos. 

Sobre a utilização, aposte em 
itens de utilidade inquestionável. 
Tratando-se de um amigo ou fami-
liar, considere cosméticos, alimentos 
ou utensílios de preferência da pes-
soa. Quando não somos tão próxi-
mos, acertamos ao escolher coisas 
que são de uso e consumo do coti-
diano da maioria das pessoas. Como 
produtos para banho, guloseimas 
populares e outros. 

O ideal é sempre priorizar itens 
duráveis e reutilizáveis. Dessa for-
ma, vamos evitar o acúmulo de mais 
lixo nos aterros e oceanos. Ao prati-
car consumo consciente, somos res-
ponsáveis por tudo o que financia-
mos, desde a produção ao descarte. 
Por isso, entenda o processo de reci-
clagem das mercadorias.

Para aquelas pessoas especiais, 
que tal alguma coisa feita por nós 
mesmos? Se o presente conter re-
ferências de uma piada interna ou 
lembranças de um momento com-
partilhado, melhor ainda. Dese-
nhos, cartas, colagem de fotos ou 
até uma playlist personalizada.

Se é essencial pensar no proces-
so do início ao fim, precisamos nos 
preocupar com as embalagens. Sa-
cos e papéis de presentes repre-
sentam uma grande quantidade de 
desperdício. Você pode embalar seu 
presente com tecido, que poderá 
ser utilizado como lenço ou guarda-
napo. Jornais e revistas deixam um 
aspecto vintage no embrulho. Uti-
lize também uma ecobag, caixinha, 
latinha ou pote de vidro. 

Mais importante que o pre-
sente, é a oportunidade de cons-
cientizar sobre a necessidade de 
preservação do meio ambiente e 
apresentar diferentes alternati-
vas para a turma.

Não podemos deixar escapar 
a chance de inserir atos, pensa-
mentos e produtos sustentáveis 
no cotidiano do máximo de pes-
soas possível. 

Em meio a tantos desastres 
ambientais e indícios de que a 
Terra está atingindo o limite de 
degradação da natureza, é pri-
mordial garantir que o bom ve-
lhinho traga presentes que vão 
garantir um planeta saudável, di-
versificado e abundante para as 
gerações futuras.

• Joias, bolsas e acessórios 
artesanais 

• Cestas de alimentos, kits de 
chá, bebidas e temperos

• Itens de brechó
• Ecobags
• Copos retráteis ou do tamanho 

ideal para levar na bolsa
• Canudos reutilizáveis
• kit de talheres dobráveis
• Cosméticos naturais
• Plantas e flores
• Experiências (cursos, passeios, 

ingressos, assinatura de 
serviço de streaming)

O mimo ideal é particular de cada 
indivíduo. Porém, podemos nos 
inspirar em alguns exemplos de 
presentes sustentáveis:

UM PRESENTE
PARA O MEIO 
AMBIENTE

SABRINA OKADA
ESCRITORA E ATIVISTA AMBIENTAL
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Uma nova temporada dá sinais por 
meio de tendências e o verão costu-
ma ser marcado por peças confortáveis, 
com cores marcantes. A estação mais 
quente do ano pede roupas e calçados 
fresquinhos e perfeitos.

Marina Modas, apresenta o que de 
mais moderno e elegante existe no mo-
mento, para que você possa desfilar por 
todos os lugares com ares inovadores.

Moda

MODELO: INGRID INÁCIO
CABELO E MAQUIAGEM: RODOLFO SOUZA
ACESSÓRIOS: COISAS DE BIBIANA SEMIJOIAS
FOTOS: EDIVAN RODRIGUES
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O ano de 2020 foi difícil para muitas pessoas. A pan-
demia do coronavírus mudou a realidade de pratica-
mente todas as famílias. As crianças passaram a estudar 
em casa, exigindo a adaptação delas mesmas, dos pais e 
dos professores. A saudade passou a ser constante. Mui-
ta gente perdeu entes queridos, vítimas de uma doença 
ainda sem vacina nem explicação.

É nos momentos de maior dificuldade que descobri-
mos o nosso valor. Segundo um velho ditado, “mar cal-
mo não faz bom capitão”.

Somos sobreviventes de uma realidade cada vez 
mais hostil e precisamos lutar juntos para mudá-la.

Em um ano tão marcante, as eleições municipais aca-
bam ficando em segundo plano. Agradecemos imensa-
mente o apoio que tivemos nas urnas. Fica aqui nosso 
muito obrigado por cada um dos votos que recebemos.

Desejamos um feliz Natal a todos. Que o amor de 
Deus e o exemplo de Jesus Cristo sejam o nosso norte. 
Que Deus nos ajude para que sejamos cada vez mais for-
tes. Que o ano novo seja de luz, paz, esperança e recu-
peração. Sozinhos podemos muito, mas juntos... pode-
mos mais.

Estamos à disposição do povo de Matão para enfren-
tarmos juntos os desafios históricos que o Brasil já tem e 
também os outros que novas realidades vierem a trazer.

Obrigado Matão!!!

NOSSO
AGRADECIMENTO

Informe Publicitário
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Com a chegada do natal, a festa 
que simboliza o nascimento de Je-
sus, podemos presenciar o espírito 
natalino por todos os lados.

São várias as formas de come-
morar esta data, que apresenta vá-
rias curiosidades. Dentre elas temos 
os símbolos natalinos, que pos-
suem diferentes significados.

O peru, ave criada pelos índios 
do México, foi servido pela primei-
ra vez, como prato principal, em 
uma ceia no dia de Ação de Gra-
ças, no estado americano de Mas-
sachusetts, no ano de 1621.

As velas são utilizadas para en-
feitar a mesa da ceia, trazendo lumi-
nosidade que renova nossas vidas, 
como sendo a própria luz de Jesus.

O presépio é a representação do 
momento do nascimento de Jesus 
que, segundo a história, foi uma cria-
ção de São Francisco de Assis, atra-
vés de uma apresentação teatral.

As bolas natalinas surgiram para 
substituir os enfeites mais antigos 

das árvores, como maçãs e pedras, 
que eram amarradas nos pinheiros.

As estrelas possuem um brilho 
natural e com elas ganhamos pro-
teção de Deus. Trazem felicidade 
e a maior delas, colocada na par-
te mais alta da árvore, representa o 
próprio menino Jesus. Os presen-
tes se tornaram uma tradição do 
natal, pois os três reis magos leva-
ram incenso, ouro e mirra para se-
rem oferecidos ao rei dos reis, logo 
após o seu nascimento.

A figura do Papai Noel é inspi-
rada em um bispo turco chamado 
São Nicolau. Ele costumava deixar 
moedas próximas às chaminés das 
pessoas mais necessitadas. É por 
isso que ele representa a generosi-
dade que acaba invadindo os cora-
ções na época natalina.

Com o tempo, e através de cam-
panhas publicitárias, São Nicolau se 
tornou popular e deu lugar ao as-
pecto que hoje conhecemos do Pa-
pai Noel, que em vez de moedas, 

deixa presentes às crianças que se 
portam bem ao longo do ano.

Nos países que estão na estação 
do inverno, costuma-se fazer bone-
cos de neve. Eles não têm um sig-
nificado, mas são tradicionais por 
representarem uma forma de dis-
tração para as crianças.

E como se deseja feliz Na-
tal pelo mundo? Com as mais di-
versas línguas faladas podemos 
aprender as interessantes formas 
de falar feliz Natall. Em francês se 
diz joyeux Noel; em inglês, merry 
christmas; em alemão frohe weih-
nachten; em espanhol, feliz navi-
dade; em italiano, buon natale e 
em polonês, wesotych swiat. As-
sim, dá para desejar feliz natal a 
todo o mundo!

Essas são algumas curiosidades 
do Natal, sendo que existem muitas 
outras. O importante é estar com a 
família e comemorar essa data tão 
especial, sem esquecer os cuidados 
com o coronavírus.

ALGUMAS CURIOSIDADES 
DO NATAL

da redação
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Empresto o título deste artigo de 
Charles Dickens, o autor de um con-
to de Natal, onde nos convida no pe-
ríodo natalino a refletirmos sobre as 
bênçãos que tivemos ao longo do 
ano. Nas últimas décadas, tivemos 
em todos os Natais uma oportuni-
dade de refletirmos sobre as muitas 
bênçãos que recebemos e também 
uma forma de retribuirmos aqueles 
que mais precisam. A partir do mês 
de outubro cada um de nós tínha-
mos a chance de nos tornarmos um 
Papel Noel anônimo. Diferente dos 
contos natalinos, nossos sacos de 
presentes eram verdes, vinham cui-
dadosamente preenchidos com uma 
etiqueta, contendo uma lista de pre-
sentes e uma mensagem especial, di-
zendo que podíamos pôr algo mais 
que nosso coração desejasse.

Assim, aos milhares as pessoas 
percorriam o comércio, com sacos 
em punho, para montar de manei-
ra tão carinhosa a sacolinha da Casa 
da Sopa, tornando um ícone de 
nossos Natais recentes. Sendo que 
no último domingo antes do Na-
tal, Papai Noel chegava no Ginásio 

de esportes Décimo Chiozzini, onde 
logo nas primeiras horas da manhã 
caminhões lotados, carregando mi-
lhares de sacolas aportavam por 
lá, sendo que em poucos minutos 
uma multidão começava a se for-
mar e agruparem em ordem respei-
tosa, de acordo com as cores dos la-
ços de suas sacolas. Naquelas filas 
haviam pessoas simples, por muitas 
vezes pude ver mulheres de rostos 
tisnados carregando de maneira rí-
gida, tal como minha mãe me car-
regava nos brincos da infância nas 
nossas idas a algum evento impor-
tante, seus rebentos para se delicia-
rem com um cachorro quente.

Infelizmente, o distanciamento 
social obrigou a uma forçosa pau-
sa neste ano, mas por certo no ano 
vindouro estaremos lá mais uma 
vez, para vermos aqueles rostos ale-
gres e os sorrisos fáceis e despre-
tensiosos daquelas crianças, onde 
somos convidados a refletirmos so-
bre as bênçãos de Natal e teremos 
a oportunidade de sermos úteis ao 
nosso próximo, que é o grande ob-
jetivo desta jornada terrena.

UMA REFLEXÃO
SOBRE AS BÊNÇÃOS

JORGE ROBERTO 
INNOCÊNCIO DA COSTA
ADVOGADO | OABSP 398810

Estamos chegando no final de 
2020. Um ano que ficará realmente 
na história da vida do povo mun-
dial. Um tempo de medo, de incer-
tezas, de altos e baixos, de dúvidas, 
de mortes, de perdas de pessoas 
queridas e de tantas outras coisas.

Um ano que nos mostrou que 
somos fortes, mas que nossa fragi-
lidade é muito maior e, só Deus é o 
Senhor, Aquele que cuida de nós, 
mesmo quando erramos e até mes-
mo quando O abandonamos.

Celebrar este Natal é ter a opor-
tunidade de um novo recomeço; 
De olhar para família e saber que va-
leu à pena ter pessoas que amamos 
em nossas vidas; olhar para a rotina, 
e saber que podemos reinventá-la; 
saber que mesmo diante da mor-
te, a vida continua, e o que vivemos 
juntos, nos transforma. 

Poderia enumerar muitas coisas 
positivas e negativas, mas uma coi-
sa nos basta: a vida acima de tudo e 
a segunda chance que estamos re-
cebendo. Não somos melhores que 
aqueles que partiram nessa pande-
mia, simplesmente recebemos por 
eles, um novo recomeço. 

O Natal é esta nova oportuni-
dade em Cristo, que em sua “Keno-
sis” (o abaixamento de Cristo) veio 
para viver na história do seu povo. 
Conviver com suas angústias, tris-
tezas, alegrias, dificuldades, rique-
za, pobreza, etc, e nos mostrar que 
é possível, mesmo num tempo di-
fícil, viver a vida de uma forma 
transformadora. 

Deixe Jesus nascer em sua vida, 
seja a manjedoura; permita que Ele 
nasça em sua família, irradie sua his-
tória, lhe dê a vitória e forças para 
continuar a guerra diária. Só sere-
mos vencedores quando estiver-
mos conectados com esta grande 
prova de amor: Jesus Cristo. 

Não basta olharmos para este 
ano e dizermos: “ufa acabou” ou 
“que ano difícil” ou “porque Deus 
permitiu?”. Temos que recomeçar, 
deixar que tudo que aconteceu seja 
uma grande aprendizagem para 
nós. Senão, seremos uma humani-
dade egoísta, hipócrita e menos hu-
mana. É preciso crescer com os er-
ros e com as coisas difíceis da vida. 
Se não acontecer isso, continuare-
mos o mesmo, e nada se revitaliza. 

Vamos aproveitar este Natal, olhar-
mos para nossa história pessoal com 
a história mundial, como uma grande 
oportunidade de amor, de misericór-
dia que Deus nos dá; amarmos mais, 
perdoar, fazer amizades, contribuir na 
família, reconstruir uma sociedade 
mais justa e fraterna. 

Não permitamos que este Na-
tal seja um tempo de festas e con-
sumismo, ou de tristezas e impo-
tência, mas a grande manifestação 
de Deus no meio de nós. Momen-
to que possa trazer a cura, bênçãos, 
saúde, paz, vitória. Que faça com 
que olhemos para aqueles que so-
frem nos mais variados sentidos, 
que carregam as consequências de 
uma sociedade injusta e indiferente. 

Que possamos deixar o ver-
dadeiro sentido do Natal aconte-
cer em nossas vidas, que o Menino 
Deus traga para nossas vidas mui-
ta luz, paz, alegria, bênçãos e muita 
saúde. Que abençoe o novo gover-
no. Que ele possa cuidar de nós, tra-
zendo o bem comum. 

Um feliz e Santo Natal a todos e 
um 2021 repleto das bênçãos gene-
rosas de Deus. 

NATAL 2020:
UM NOVO RECOMEÇO

PE. MARCELO AP. JOLLI
PAR. SANTA CRUZ – MATÃO SP
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DEPRESSÃO NA PANDEMIA
Transtorno Depressivo Maior 

ou mais popularmente conhecido 
como Depressão é um conjunto de 
sintomas que afeta como você sen-
te, pensa e age, é uma doença psi-
quiátrica crônica.

Pode ocorrer aos poucos, ou 
pode aparecer de repente, você 
perde o interesse por atividades 
que até a pouco tempo te traziam 
felicidade, prazer, além da perda de 
vontade de fazer as coisas comuns 
do dia a dia, o indivíduo é acome-
tido por uma tristeza profunda sem 
explicação.

A depressão afeta também o 
sono, a pessoa dorme excessiva-
mente ou tem insônia, afeta o ape-
tite, podendo levar a um consumo 
excessivo de alimentos ou perda da 
vontade de comer, pode afetar tam-
bém a concentração, a libido, além 

de apresentar cansaço extremo, 
baixa autoestima, pensamentos fre-
quente sobre morte e sentimentos 
de culpa e inutilidade.

Aproximadamente 350 milhões 
de pessoas no mundo são afetadas 
por um quadro de depressão, essa 
é uma doença incapacitante que 
possui diferentes graus que varia de 
leves, moderados e graves.

Nesse ano de 2020, após a pande-
mia do coronavírus, os números de 
pessoas com depressão deverá au-
mentar, pois o isolamento, o medo, a 
incerteza podem desencadear sinto-
mas ansiosos e depressivos.

Com o desemprego ou a dimi-
nuição da renda os indivíduos pas-
saram a apresentar mais sintomas 
depressivos e ansiosos. Além disso, 
o medo de ser contaminado, a in-
certeza em relação ao futuro, tudo 

isso contribui para fazer surgir ou 
piorar um quadro depressivo.

É importante procurar um mé-
dico assim que perceber sintomas 
de depressão, o diagnóstico é clíni-
co, o profissional vai levar em conta 
os sintomas relatados e a história de 
vida do indivíduo.

O tratamento baseia-se em psi-
coterapia e o uso de antidepres-
sivos fundamentado no perfil de 
cada paciente.

Recomenda-se também que se 
pratique alguma atividade física e 
tenha uma alimentação saudável 
Tudo isso ajuda  a pessoa a equili-
brar-se, melhorando assim o qua-
dro depressivo.

Se você está passando por isso, 
procure ajuda, não ache que isso vai 
passar com o tempo, que não vai, 
pode até piorar.

LUCILENE BORIN
PSÍCOLOGA - CRP 142091
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Banho de Maxxi JOCISLAINE DE SOUZA
Idade- 33 anos

Manequim- 46

Calçado- 38

Roupas:

GIOVANNA MODAS
Calçados: 

TAZU CALÇADOS
Cabelo:

CRISTINA FERRAZ
Maquiagem:

SUSE SEGANTINI
Sobrancelha:

JEICE CARVALHO
Drenagem:

VAL SOUZA
Manicure: 

DAIANE FLORINDO
Produção:

SUELI ALVES
Fotos:

EDIVAN RODRIGUES

“Foi maravilhoso participar do Banho de Maxxi. 
Uma super transformação que elevou ainda mais minha autoestima. 

Obrigada a todos que me proporcionaram esse dia”.

DEPOIS

ANTES

Uma transformação em equipe. Foi assim que 
a nossa modelo foi tratada pelas profissionais da  
Clínica de Beleza Cris Ferraz.

Utilizando produtos Mutari, gentilmente cedidos 
pelos representantes em Matão, Du Campos e 
Fábia Germano, foi feito no cabelo esfumado de 
raiz e para iluminar mechas com pó descolorante. 
Valorizando ainda mais os traços da Jocislaine, nas 
sobrancelhas foi feito mapeamento usando linha, 
finalizada com tinta henna.
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É grande a lista de competên-
cias estabelecidas pela Constitui-
ção Federal para os municípios. 
Entre elas, instituir e arrecadar 
tributos, bem como, gerenciar 
e aplicar essas rendas de forma 
que venha a reverter em benefí-
cio da população. Programas de 
educação infantil e ensino fun-
damental, além do atendimento 
à saúde, devem contar com a co-
laboração de Estados e União, o 
que faz com que este relaciona-
mento - Estado e União - precise 
ser o melhor possível. O prefeito 
é o titular do Poder Executivo do 
município e a ele cabe a respon-
sabilidade de implantar políticas 
públicas decorrentes destas exi-
gências da constituição.

Em Matão, com 44,42% dos 
votos válidos, que totalizaram 

18.410, teremos o retorno de 
Adauto Scardoelli, do Partido dos 
Trabalhadores, à Prefeitura Mu-
nicipal. Em um momento extre-
mamente difícil, ainda em meio a 
uma pandemia, mas com a expe-
riência de quem já administrou o 
município em outros três manda-
tos, Adauto despontou como lí-
der na preferência desde o mo-
mento que sua candidatura foi 
lançada oficialmente. 

Nesta entrevista, o prefeito 
eleito, fala entre outras coisas, 
sobre os motivos que o leva-
ram a se candidatar novamente, 
como irá compor o seu secreta-
riado, o que pretende fazer para 
gerar empregos e renda e como 
espera ser o relacionamento 
com as demais esferas de gover-
no. Vale a pena conferir.

O QUE ESPERAR DO PREFEITO ELEITO?

Adauto Scardoelli fala de seus
planos para governar Matão

Entrevista

da redação

MAXXI: O que motivou o senhor a se candidatar 
novamente a Prefeito de Matão?

ADAUTO: Olha, a vida da gente, de qualquer ser hu-
mano, é feita de desafios, não é? Desde os 14 anos sem-
pre tive uma militância em movimentos estudantis, fui 
presidente do Centro Acadêmico de Matemática e Físi-
ca da PUC por três mandatos (de 1973 a 1976); participei 
Diretório Central dos Estudantes da PUC, da União Esta-
dual dos Estudantes, até construirmos a União Nacional 
dos Estudantes. Depois entrei para vida política partidá-
ria, com a filiação ao PT, em 10 de fevereiro de 1980, onde 
estou e tenho militância ativa até hoje. Inicialmente, em 
São Paulo, também em Taquaritinga, e aí mudei definiti-
vamente para Matão. Vim para Matão em 1984 como Di-
retor da antiga Faculdade AMES (Associação Matonense 
de Ensino Superior) onde hoje funciona a Escola Técnica 
Dr. Sylvio de Mattos Carvalho. A partir de então, tive essa 
relação com Matão e obviamente, depois disso, eu entrei 
na política, vencendo as eleições de 1996, 2004 e 2008. E 
agora, quis a história, que, graças a Deus, com 67 anos, e 
ainda em condições de ajudar Matão, decidi com minha 
família, com meus amigos, com meus companheiros, 
aceitar esse desafio e, graças a Deus, saí vitorioso ao lado 
do meu vice Cido Ferrari. A partir de 1º de janeiro vamos 
novamente cuidar com muito carinho da nossa querida 

Matão. Aliás, quero agradecer o meu querido povo de 
Matão que me deu a honra de governar a nossa cidade 
pelo quarto mandato. Tenham a certeza de que vamos 
trabalhar muito para construir um futuro melhor e devol-
ver o orgulho de viver na nossa cidade.

MAXXI: A sua experiência de ter sido prefeito 
por três mandatos facilita, o senhor já sabe o cami-
nho das pedras para esse quarto mandato?

ADAUTO: Sem dúvida, a vida ensina né, e, obvia-
mente, a gente aprende mais com os erros. Ao analisar 
a história e a vida, aquilo que a gente não acertou, ob-
viamente, a gente procura melhorar. E aquilo que deu 
certo, a gente procura fazer de novo no mesmo cami-
nho. Então, por ter sido prefeito por três mandatos eu 
tenho essa experiência. Mas cada momento tem o seu 
momento, ou seja, a realidade mundial, nacional, do es-
tado e a realidade da Prefeitura é completamente dife-
rente do que era em 1997 a 2000, 2004 a 2008 e 2009 
a 2012. Mas a essência da gestão, a essência da relação 
com a população, essa não muda. Ou você tem essa 
relação ou constrói essa relação no governo, ouvindo 
o povo. Tendo seu plano de governo com os objetivos 
claros e definidos você vai colocar em prática. E a expe-
riência me ajuda nisso sem dúvida nenhuma. 

MAXXI: Num momento pós-pandemia, o que 
deve ser feito na infraestrutura e na geração de 
empregos e renda para alavancar o desenvolvi-
mento de Matão?

ADAUTO: Olha, a pandemia colocou o mundo numa 
situação diferente, que nós não tínhamos vivido né. Ela é 
um desafio para todos, e principalmente, essa questão, 
ela vem da parte nacional, ou seja, o país como um todo. 
O Brasil tem que ter um rearranjo geopolítico no mundo 
de tal maneira que a gente fique inserido no setor dos 
países que possam se desenvolver, gerar emprego, gerar 
renda, e essa conjuntura nacional, ela reflete nos estados, 
na geração de emprego e renda, hora se reflete também 
nos municípios. Eu espero que o governo federal e o go-
verno estadual tomem as medidas corretas, no sentido 
de que o Brasil volte a retomar o desenvolvimento e ob-
viamente terá reflexo no nosso município. E o que cabe 
ao poder público é ser indutor, motivador, organizador 
e deixar a cidade em condições para que o desenvolvi-
mento e a geração de empregos aconteçam.

MAXXI: Sendo Educação e Saúde áreas conside-
radas prioritárias, o que a população pode esperar 
da administração Adauto Scardoelli a curto prazo?

ADAUTO: Sem dúvida saúde e educação são funda-
mentais. E no momento de pandemia, é obvio, não fa-
zendo uma ordem de valores, a saúde tem prioridade 
número 1 e é a primeira coisa que vou cuidar. Eu ain-
da não sei dos dados, vou me inteirar no mês de janeiro, 
mas o que tenho sentido e notado falando com a popu-
lação é de que a rede da saúde pública da nossa cidade 
está completamente desorganizada, precisa ter um ar-
ranjo imediato para que ela passe a funcionar, ou seja, 
atender o cidadão, contratar médicos emergencialmen-
te, comprar remédios e colocar nos postos de saúde, ou 
seja, nós temos uma estrutura física excelente na nossa 

cidade, os postos de saúde, os prédios da Estratégia Saú-
de da Família, enfim, um hospital importante de altíssima 
qualidade (e essa parceria vai continuar). De imediato é 
isso, é chegar, detectar os problemas e colocar para fun-
cionar. Tem muita coisa que existe, mas não está funcio-
nando, tem que funcionar e vai funcionar. 

MAXXI: Sabemos que enquanto não tivermos 
uma vacina não estaremos livres do coronavírus. 
Para o senhor o combate à pandemia e as medidas 
de prevenção a Covid-19 em Matão foram eficien-
tes? O que faria diferente?

ADAUTO: Olha, a gente aprendeu na vida que você 
não governa olhando para o retrovisor. Ai você real-
mente não anda para frente. Então eu prefiro não fazer 
nenhum juízo de valor, isso a população fez agora na 
eleição, com o resultado das urnas. Então, eu pretendo 
chegar lá, e o que estiver sendo feito que é bom, eu vou 
continuar. Evidentemente, não vou mexer naquilo que 
está dando certo, e aquilo que precisar fazer para colo-
car no caminho correto, eu vou fazer, principalmente 
quanto às medidas de segurança, que são fundamen-
tais porque elas dizem respeito à vida e a vida é prio-
ridade número um de qualquer ser humano. Portanto, 
cuidar da saúde é cuidar da vida, e é o que eu vou fazer. 

MAXXI: Nos mandatos anteriores o senhor con-
tava com o apoio do governo federal, com Lula e 
Dilma. Sabemos que o atual presidente não é mui-
to dado ao diálogo com partidos que ele conside-
ra adversários. Como acredita que vai ser a relação 
entre Matão e a Presidência da República?

ADAUTO: Muito tranquila, porque eu fui prefeito, por 
exemplo, entre 1997 e 2000 com o Fernando Henrique 
como presidente e não tive problema nenhum, porque 
quando você está no governo você tem de governar para 
a população como um todo. Eu sou santista, mas vou go-
vernar para os palmeirenses, corintianos, são-paulinos, en-
fim, para todo mundo. A relação do governo é uma relação 
institucional e eu creio que o presidente da república tenha 
essa postura, tem que ter, porque é função do cargo, em re-
lação aos governadores e aos prefeitos. E o que eu aprendi 
nos meus três mandatos é que o importante, quer em São 
Paulo quer em Brasília, que o prefeito tenha projeto claro, 
definido, certo, sabendo direitinho o que quer e para o que é. 
Se o prefeito tiver projetos ele chega lá e arruma recursos. 
E aí nós estamos com as portas abertas, para termos auxílio 
de deputados de todos os partidos, senadores, enfim, jun-
to ao governo do estado e ao governo federal. E o povo me 
conhece, eu vou batalhar, vou em cima, tenho projetos e os 
que não tiver vamos mandar fazer e vamos lá buscar os re-
cursos que o povo de Matão merece.  

“Quando a gente coloca remédio no posto de saúde que não tem,
isso já melhora a vida das pessoas”
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Vice Prefeito Cido Ferrari e Adauto Scardoelli

MAXXI: Uma das expectativas das pessoas é 
como o senhor vai compor sua equipe executiva. 
Quais são os critérios que pretende utilizar para fa-
zer as nomeações?

ADAUTO: Bom, o povo de Matão me conhece, bas-
ta ver como eu fiz nos três mandatos, ou seja, pessoas 
competentes, que trabalham, que vão lá e se dedicam 
integralmente ao cargo que estão ocupando. Sempre 
tive uma relação de respeito junto ao funcionário pú-
blico e espero continuar, respeitosa e de diálogo. Vou 
aproveitar algumas pessoas, evidentemente, que já par-
ticiparam da minha equipe nos outros mandatos. Es-
tou dialogando com as pessoas, um não pode mais por 
questão de idade, saúde, por ter arrumado outro em-
prego, enfim, mas isso não é problema, pois temos pes-
soas qualificadas, de altíssimo nível, não só no meu par-
tido, evidentemente. Sempre governei de forma aberta 
e democrática, com a participação de todos e será as-
sim, se Deus quiser, nesse quarto mandato.

MAXXI: Como será o diálogo com as frentes polí-
ticas de Matão? É possível que candidatos derrota-
dos na eleição para prefeito venham fazer parte da 
sua administração?

ADAUTO: Como eu disse, ninguém governa sozi-
nho, e todos os partidos políticos sabem da minha rela-
ção aberta, democrática, quando é para o bem de Matão. 
O diálogo sempre será permanente, sempre será, evi-
dentemente, com todas as forças políticas que queiram 

conversar e dialogar. Vou estar aberto a esse diálogo por-
que os interesses de Matão estão acima de tudo. Quando 
ele for positivo e próximo, ele vai se dar. E o mais impor-
tante, a população tem que acompanhar isso, porque 
não é você dialogar com o partido A ou B, é você dialo-
gar em cima de uma proposta, em cima de um progra-
ma, de um projeto. Nesse sentido, o interesse do povo 
de Matão estará acima de tudo. Vou procurar conduzir 
essa negociação com muita transparência, com muita 
lealdade e tenho certeza de que teremos a somatórias 
das mais diversas forças políticas, unidas para cuidar com 
muito carinho da nossa querida Matão.

MAXXI: O que senhor achou da composição da 
Câmara? Quais as expectativas em relação aos ve-
readores eleitos?

ADAUTO: Quero aproveitar a oportunidade e parabe-
nizar primeiro todas as pessoas que concorreram ao Legis-
lativo. Importante ressaltar que o poder legislativo é impor-
tantíssimo. A democracia tem um tripé de sustentação, ou 
seja, a existência dela é executivo, legislativo e judiciário que 
são poderes independentes, autônomos. Então, meu abra-
ço a todos que se candidataram e, em especial, aos 11 que 
foram eleitos, todos com condições. A democracia é isso, é 
o povo que elege os vereadores, como foi o povo que me 
deu a vitória. Portanto, estou muito feliz com a composi-
ção da Câmara. Parabéns aos vereadores eleitos, parabéns 
àqueles que participaram e não foram eleitos. Já iniciei vá-
rios diálogos e todos no sentido de que o que é bom para 

Matão eles vão apoiar, vão participar e, logicamente, com 
o respeito que sempre deve haver, com autonomia entre 
o executivo e o legislativo. Tenho certeza que poderei con-
tar com o conjunto dos nossos vereadores, com o poder le-
gislativo de Matão. Vamos estar todos unidos, no sentido 
de cuidar de Matão com carinho, de resgatar a autoestima 
do povo, ou seja, de fazer com que a cidade se desenvol-
va, cresça e prospere. Hoje não tem mais espaço, e a histó-
ria está mostrando, para a pequena política, para picuinha. 
Temos que pensar exatamente aquilo que vai beneficiar o 
nosso povo. Então eu conto com o legislativo e todos os ve-
readores sabem que nós teremos um canal de diálogo per-
manente em benefício do povo de Matão.

MAXXI: Como é que senhor imagina a realidade 
de Matão daqui há quatro anos?

ADAUTO: Eu imagino e espero que ela esteja muito 
melhor do que está hoje. Mais cuidada, próspera, alegre, 
feliz, e para isso eu vou trabalhar. É lógico que não existe 
exercício de futurologia, mas o povo sabe que a minha dis-
posição é trabalhar vinte e quatro horas por dia para dei-
xar nossa cidade, não daqui a quatro anos, mas cada dia 
melhor, cada hora melhor, cada minuto melhor. Quando a 
gente coloca remédio no posto de saúde que não tem, isso 
já melhora a vida das pessoas. Quando a gente cuida da 
praça, isso melhora o ambiente em torno da casa da pes-
soa. Nesse sentido, de imediato, vou voltar com o Progra-
ma Boa Praça. O início do governo será focado na reestru-
turação, evidentemente, da rede de saúde, da educação, 

ou seja, vou colocar tudo para funcionar e, voltar, imediata-
mente com o Boa Praça que é geração de emprego e ren-
da para os idosos, um programa socioambiental, que cui-
da do meio ambiente. Vamos começar por esse primeiro 
projeto, ou seja, retomar aquilo que já existia quando eu 
era prefeito, para que a gente, no curso do governo, vá im-
plantando as outras políticas, os outros programas sociais. 
Inclusive, já arrumei várias emendas parlamentares, já falei 
com vários deputados federais e estamos correndo atrás 
dessas emendas, para que tenhamos recursos para termi-
nar as obras que foram iniciadas e paralisadas, melhor di-
zendo, não tocadas, pois tem obras que há quatro anos 
não recebeu nenhum tijolinho, então nós vamos retomar 
com planejamento e seriedade para que a gente possa 
cuidar com muito carinho da nossa querida Matão.
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Quando o assunto é finanças, a 
prática da futurologia é tarefa das 
mais árduas.

Num mercado globalizado qual-
quer fato novo traz resultados imedia-
tos na economia, alterando o humor 
do mercado em fração de segundos.

Analisando a fotografia atual 
do quadro brasileiro, economistas 
apostam em um crescimento de 
moderado para bom.

PIB – O mercado aposta num 
crescimento na casa de 3,5%, lem-
brando que esse aumento é calcu-
lado com base no ano anterior e 
2020 deve terminar o ano com re-
tração de 4,6%.

BOLSA DE VALORES – Com 
relação à renda variável a expec-
tativa é que o Ibovespa atinja 120 
mil pontos. Os mais otimistas che-
gam a falar em 130 mil pontos e 
os mais moderados em 110 mil 
pontos. A entrada no mercado de 
várias novas empresas também 
contribuirá para o avanço da Bol-
sa de Valores.

TAXA DE JUROS – A Selic, que 
norteia todos os demais indexadores 
tanto no que se refere a aplicações 
em renda fixa quanto a empréstimos 
deve ficar em 2,75% em 2021.

INFLAÇÃO – Assunto que pre-
ocupa o Ministério da Economia, a 
inflação projeta um IPCA de 3,75% 
para o próximo ano.

DÓLAR – A estimativa do mer-
cado é que a moeda americana 
continue valorizada, com valor no-
minal na casa de R$ 5.10.

EMPREGO E RENDA – O se-
tor do agronegócio deve manter o 
bom desempenho desse ano e con-
tinuar contribuindo para o resulta-
do positivo da Balança Comercial.

A produção industrial projeta um 
crescimento de 4%. O comércio con-
ta com uma retomada no crescimen-
to baseado no consumo reprimido 
por conta da COVID 19 nesse ano e 
que deve ser compensado em 2021. 

O setor de serviços, principal-
mente, lazer, hoteleiro e turismo está 
diretamente condicionado ao suces-
so da vacina contra o coronavírus.

Do ponto de vista de decisões 
macroeconômicas a expectativa é 
de uma maior flexibilização nas re-
lações comerciais do governo Joe 
Biden, principalmente em relação 
à China, o que consequentemente 
traz reflexos em todo o mundo.

No cenário doméstico a relação 
DÍVIDA PÚBLICA/PIB que atualmente 
está em 96% alavancada pelo auxílio 

emergencial é um ponto relevante a 
ser encarado. O controle fiscal e obe-
diência ao teto de gastos é primordial 
para atrair investimentos externos e 
passar tranquilidade ao mercado.

A tentação de ceder ao popu-
lismo seria muito prejudicial, pois 
elevaria o endividamento público, 
trazendo como consequência re-
baixamento pelas agências classifi-
cadoras e afugentando investimen-
tos estrangeiros.

O mercado também aguarda 
com interesse a evolução das refor-
mas tributária e administrativa, que 
em 2020 entraram em  compasso 
de espera por conta da pandemia. 
O Ministério da Economia promete 
voltar ao tema no próximo ano.

As perspectivas para a Economia 
em 2021 são favoráveis.

Que a Ano Novo venha com a 
retomada do crescimento, pleno 
emprego e esperanças renovadas. 
A gente merece.

PERSPECTIVA DA 
ECONOMIA EM 2021

SERGIO ALVES DE OLIVEIRA
BACHAREL EM DIREITO - UNIARA
PÓS GRADUAÇÃO EM CONSULTORIA 
EMPRESARIAL - UNB
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E chegou o Natal, em um ano 
cheios de desafios! Mas como bra-
sileiro é animado e otimista, não vai 
deixar de viajar, mesmo que seja nas 
proximidades e é aí que a Direção 
Defensiva entra na história!

Cuidados com os veículos e os 
cuidados nas rodovias devem ser re-
dobrados. A intenção das viagens 
é nos levar a lugares especiais para 
termos momentos de felicidade e 
união e não queremos que isso se 
torne um pesadelo, não é?

Vamos a um check list rápido para 
podermos sair de viagem tranquilos 
sabendo que os veículos e nós mes-
mos estamos muito bem:

1 – Pneus e fluídos (óleo de mo-
tor, freios e águas do radiador e para-
-brisas) verifique o estado dos pneus 
e calibre-os conforme o que reco-
menda o fabricante (os números de 
calibração estão na coluna da porta 
do motorista ou tampa do tanque 
de combustível. Os fluidos têm seus 
reservatórios específicos e devem 
ser verificados com o veículo frio.

2 – Para analisar suspensão e 
freios, vá até seu mecânico de con-
fiança ou centro automotivo para 
que sejam verificados, peças ruins 
podem gerar acidentes graves!

3 – Verifique-se, isso mesmo, 
você condutor precisa se analisar, 
procure descansar, fazer alimenta-
ção leve (frutas, sucos), não esquecer 
óculos de sol e usar roupas confortá-
veis. Não se esqueça dos itens obri-
gatórios para pandemia: máscaras e 
álcool em gel principalmente;

4 – Planeje seu trajeto, veja seu 
destino antes de sair, os GPS ajudam 
muito nesses casos;

5 – Gestantes e crianças, para 
as gestantes o cinto de segurança 
deve ficar abaixo da barriga e o uso 
de chinelos ajudam para o bem es-
tar evitando que inchaços causem 
desconfortos.

Para as crianças, atenção as ca-
deirinhas específicas para cada ida-
de e os brinquedos ou jogos que 
são importantes para o entreteni-
mento, principalmente em viagens 
mais longas.

“Amigas gestantes, depois dos 
7 meses não é recomendado que 
dirijam”

Os cuidados em dias chuvosos
Já nas rodovias, se estiver sob 

chuva torrencial, atenção para as 
condições das pistas que normal-
mente são sujas e com a água co-
meçando a se espalhar, ficam es-
corregadias: reduza a velocidade e 
mantenha distância dos veículos da 
frente em pelo menos 4 vezes o ta-
manho de seu veículo. Em trechos 
alagados ou que água não está sen-
do drenada, mantenha a calma e a 

velocidade baixa (para rodovias em 
torno de 70 – 80 km/h), caso passe 
por momentos de aquaplanagem, 
NÃO PISE NO FREIO, apenas tira o 
pé do acelerador e se mantenha 
em linha reta, que o carro natural-
mente voltará a ter contato com o 
piso. Para quem tem eletrônica em-
barcada, o carro trabalhará para sua 
segurança, acionando os controles 
necessários para a ocasião, porém 
não deixe de ser defensivo!

Caso perceba que a visibilidade 
está comprometida, NUNCA pare 
na rodovia ou ligue o alerta com o 
veículo em movimento, siga lenta-
mente até um espaço seguro para 
paradas como postos policiais, pos-
tos de serviços entre outros. Não 
pare no acostamento se a visibilida-
de estiver ruim, se você não enxer-
ga, os demais condutores também 
terão o mesmo problema, o que é 
perigoso.

FAMÍLIA É NOSSO MAIOR PA-
TRIMÔNIO, seja defensivo e BOA 
VIAGEM!

DIREÇÃO DEFENSIVA
DICAS E CUIDADOS PARA 
A VIAGEM DE FIM DE ANO

RICARDO DE A. PEDRO
INSTRUTOR DE DIREÇÃO DEFENSIVA
E PILOTAGEM ESPORTIVA | YOUTUBE: RAP MOTORS
E-MAIL: RAPMOTORS@HOTMAIL.COM
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Com cerca de 7 milhões de Micro-
empresas (ME) e Empresas de Peque-
no Porte (EPP) cadastradas na Recei-
ta Federal, de acordo com o SEBRAE, 
não há dúvidas sobre a grande im-
portância que têm para nossa econo-
mia. Juntas, representam próximo a 
98,5% de todas as empresas privadas 
do país, são responsáveis por cerca de 
30% do PIB nacional e por 54% do to-
tal de empregos formais.

De acordo com a Lei Comple-
mentar nº 123/2006, considera-se ME 
aquela que aufere, em cada ano-ca-
lendário, receita bruta igual ou infe-
rior a R$ 360.000,00. Já a EPP é aque-
la que aufere receita bruta superior a 
R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 
4.800.000,00 em cada ano-calendário.

Embora contem com inúmeros 
benefícios, por possuírem uma estru-
tura mais enxuta e menor capital de 
giro, tais empresas estão ainda mais 
expostas às mudanças no cenário eco-
nômico, com sérios impactos em ra-
zão da crise gerada pelo COVID-19, ne-
cessitando de amparo específico para 
a manutenção de suas atividades.

Neste cenário, a recuperação ju-
dicial, prevista na Lei nº 11.101/2005, 
mostra-se uma importante aliada no 
auxílio da reestruturação e preserva-
ção das micro e pequenas empresas.

Em qualquer hipótese, a recupe-
ração judicial tem por objetivo viabi-
lizar a superação da situação de crise 
econômico-financeira do devedor, 
a fim de permitir a manutenção da 

fonte produtora, do emprego e dos 
interesses dos credores, promoven-
do, assim, a preservação da empresa, 
sua função social e o estímulo à ativi-
dade econômica.

Regra geral (para qualquer empre-
sa), deferido o processamento da re-
cuperação judicial, o juiz ordenará a 
suspensão de todas as ações ou exe-
cuções movidas contra a recuperan-
da, pelo prazo de 180 dias.

Este período, de “congelamento” 
das dívidas e manutenção das ope-
rações, permite à empresa organizar 
seus ativos e passivos, bem como ela-
borar um plano de recuperação, que 
deverá ser submetido à assembleia 
geral de credores, que poderão apro-
var ou rejeitar o plano.

Já para as micro e pequenas em-
presas, a Lei nº 11.101/2005 faculta a 
adoção de procedimento mais simpli-
ficado e desburocratizado.

Caso o micro ou pequeno empre-
endedor opte pelo pedido de recu-
peração judicial com base no plano 
especial, não será convocada assem-
bleia geral de credores para deliberar 
sobre o plano. Ou seja, caberá ao juiz 
decidir acerca da concessão da recu-
peração judicial se atendidas as exi-
gências da lei.

No regime especial, o plano de-
verá ser apresentado no prazo de 60 
dias, contados da data da publicação 
da decisão que deferir o processa-
mento da recuperação, sob pena de 
convolação em falência.

Serão abrangidos no regime es-
pecial todos os créditos existentes na 
data do pedido, ainda que não venci-
dos, com exceção, por exemplo, da-
queles decorrentes de repasse de re-
cursos oficiais e os créditos fiscais.

A lei também prevê a possibili-
dade de parcelamento dos débitos 
em até 36 parcelas mensais, iguais e 
sucessivas, acrescidas de juros equi-
valentes à SELIC, podendo conter 
ainda uma proposta de abatimento 
do valor das dívidas.

O pagamento da primeira par-
cela deverá ocorrer no prazo má-
ximo de 180 dias, contados da 
distribuição do pedido de recupe-
ração judicial do micro e pequeno 
empreendedor.

De todo modo, o juiz não con-
cederá o pedido de recuperação e 
decretará a falência do devedor se 
houver objeções dos credores titu-
lares de mais da metade de qual-
quer uma das classes de créditos 
sujeitos ao plano.

Enfim, ainda que não se trate dos 
mais simples processos, em tempos 
de crise, a recuperação judicial é uma 
importante ferramenta para reorgani-
zação e soerguimento das micro e pe-
quenas empresas, inclusive através da 
criação de ambiente mais favorável 
para que o empresário renegocie as 
dívidas com seus credores.

PANDEMIA E RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL PARA MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS

ORLANDO AUGUSTO 
CARNEVALI 
ADVOGADO – OAB/SP 275.207

(ADVOCACIA CRESTANA – 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS )
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No último dia 15 de novembro 
foram realizadas eleições municipais 
no Brasil. Habituado a contar com 
dois a quatro candidatos ao Poder 
Executivo, Matão observou em 2020 
uma inédita fragmentação na dispu-
ta para a Prefeitura, com sete candi-
datos. Uma das explicações para o 
fenômeno encontra-se na proibição 
das coligações proporcionais na dis-
puta para a Câmara Municipal.

Ainda que a eleição para prefei-
to represente outra face da disputa 
eleitoral, esta também é influenciada 
pelas definições da disputa a verea-
dor. Sem poder fazer coligações para 
o Legislativo, no qual apoios costu-
mavam ser “retribuídos” na eleição 
majoritária, os partidos organizados 
em nosso município procuraram for-
talecer suas próprias legendas, lan-
çando diversos candidatos a verea-
dor e optando por disputas isoladas 
também para a Prefeitura.

Neste sentido, apenas três dos 
sete postulantes à Prefeitura entra-
ram na disputa através de coliga-
ções. Tal situação é bastante diferen-
te da vivenciada em nossa cidade 
nas eleições municipais anteriores, 
em 2016, na qual apenas dois candi-
datos disputaram a Prefeitura muni-
cipal, Edinardo Esquetini (PSB), com 
17 partidos coligados, e Cidinho (PT), 

com 5 partidos coligados. O próprio 
número de partidos disputando a 
eleição local caiu de 22 para 15, ou-
tro efeito que era esperado com o 
fim das coligações proporcionais. 

Apesar da alta fragmentação de 
candidaturas a prefeito, Adauto (PT) 
voltou ao poder com um percentual 
expressivo de votação (44,42% dos 
votos válidos), praticamente três ve-
zes a votação obtida pela segunda 
colocada, Sônia Moura (PP), que se 
destacou sendo a primeira mulher a 
disputar o cargo de prefeita de Ma-
tão. Edinardo Esquetini (PSB), após 
eleger-se com votação recorde em 
2016 (tanto em números absolutos 
como percentualmente), acabou fi-
cando na sexta colocação em sua 
tentativa de reeleição.

O município também contou 
com 16.730 abstenções, o que equi-
vale a 25,47% de nosso eleitora-
do. Pode parecer absurdo, mas es-
tatisticamente este número não foi 
uma surpresa, pois uma tendência 
de queda já vinha ocorrendo eleição 
pós eleição, e neste ano era espera-
do que a pandemia do coronavírus 
também afetaria o comparecimento 
às urnas. O que chamou mais a aten-
ção na verdade foi a quantidade de 
votos brancos e nulos, que são legí-
timos, mas não entram no cômputo 

de votos válidos. Houve um número 
significativo de votos nesta catego-
ria, 7.506 (15,33%). É como se o Bran-
co/Nulo tivesse ficado em segundo 
lugar na disputa.

Uma maior “oferta” de candida-
tos é saudável para o eleitorado, 
que passa a contar com mais op-
ções para analisar quem merece sua 
confiança nos próximos quatro anos. 
Todavia, ainda assim, vimos que a 
maioria dos eleitores matonenses 
não preferiu nenhum deles. Soman-
do as abstenções, pessoas que por 
razões diversas não compareceram 
à votação - e assim permitiram que 
aqueles que compareceram deter-
minassem seu resultado -, com os já 
citados brancos e nulos, teremos um 
resultado maior que a votação do 
primeiro colocado na disputa.

Apesar disso, o resultado é legí-
timo e expressa a vontade da maio-
ria daqueles que depositaram “votos 
válidos” na urna. Afinal, são estes que 
contam. Esta é a regra, votamos sa-
bendo disso. Por isso, o momento 
eleitoral, no qual fazemos nossas es-
colhas, é tão importante. Cabe agora 
acompanhar o mandato dos eleitos, 
pois a política não se faz presente 
apenas no momento eleitoral, dese-
jar sucesso a todos e torcer sempre 
pelo bem da nossa cidade de Matão.

ELEIÇÕES 2020:
Fragmentação marca disputa
pela Prefeitura de Matão

VICTOR PICCHI GANDIN
CIENTISTA POLÍTICO, GRADUADO EM CIÊNCIAS 
SOCIAIS PELA UNESP/ARARAQUARA E MESTRE 
EM CIÊNCIA POLÍTICA PELA UFSCAR

É certo que nem sempre esta-
mos preparados para os problemas, 
muitas vezes costumamos acredi-
tar que os acidentes só acontecem 
com outras pessoas, e é aí exata-
mente que mora o erro.

Ao atenuar efeitos de per-
das ocasionadas por eventos so-
bre os quais se tem pouco ou ne-
nhum controle – doença, acidente, 
morte, perda de renda, catástro-
fes naturais ou danos provoca-
dos por pessoas –, o seguro tem 
preenchido importante papel so-
cial, ajudando não apenas em 

uma questão pessoal, mas colabo-
ra para um entendimento sócio-e-
conômico devido a quantidade de 
contratos assinados anualmente, 
garantindo a segurança e tranqui-
lidade dos assegurado.

O papel social de uma segura-
dora auxilia nas atividades huma-
nas, minimizando os riscos à vida, 
à saúde e aos familiares, junto a so-
ciedade em geral. Além disso, con-
tratar um seguro, seja para as mais 
diferentes finalidades ajuda não 
apenas o segurado, mas outras pes-
soas a partir de seu desempenho 

social, com a geração de empregos 
e conversão de impostos.

Portanto, reconhecer que o se-
guro é importante não apenas para 
você, mas para o bem estar de fami-
liares e da sociedade de um modo 
geral, e que irá lhe poupar de pro-
blemas diante dos imprevistos da 
vida, pode ser o primeiro passo para 
procurar um corretor de seguros. 

E se tiver dúvidas sobre o de-
sempenho social que seu seguro 
tem, fale com quem entende desse 
assunto, e oferece garantia e segu-
rança no que faz!

O PAPEL SOCIAL 
DE UM SEGURO! da redação
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Por muito tempo crianças e ado-
lescentes não tiveram seus direitos 
garantidos. Com o passar dos anos 
essa população ganhou espaço em 
debates, estudos científicos, encon-
tros entre juízes, promotores, consul-
tores etc. Em síntese, esses encontros 
resultaram na criação e posterior-
mente decretada e sancionada a Lei 
Federal nº 8.069, de 13 de Julho de 
1990, cujo dispositivo dispõe de 267 
artigos que asseguram que os direi-
tos infantojuvenis sejam respeitados 
e colocados em prática. Nesse senti-
do, para que tais direitos sejam con-
cretizados a referida lei cria o Conse-
lho Tutelar que é órgão permanente, 
autônomo e não jurisdicional incum-
bido de zelar pelo cumprimento dos 
direitos da criança e do adolescente. 
Permanente porque uma vez instala-
do dentro do município não poderá 
ser extinto. Autônomo nas interven-
ções executadas para afastar crian-
ça e adolescente da ameaça ou viola-
ção de direitos, as decisões tomadas 
pelo colegiado do Conselho Tutelar 
só poderão ser revistas pela autori-
dade judiciária a pedido de quem te-
nha interesse. Não jurisdicional por-
que não compete a este serviço atuar 
nas áreas de guarda provisória, pen-
são alimentícia, dias de convivência e 
dentre outros que precisam ser solu-
cionados no âmbito da justiça. 

Em cada município haverá, no 
mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar, 
órgão que compõe a administra-
ção pública local, composto por 5 

(cinco) membros, eleitos pela socie-
dade para mandato de 4 (quatro) 
anos. Ao candidato que tem interes-
se em participar do processo de es-
colha precisa comprovar idoneidade 
moral, idade superior a vinte e um 
anos e residir no município. 

O Conselho Tutelar foi criado em 
Matão por meio da Lei nº 3378, de 16 
de dezembro de 2003, cujo disposi-
tivo preconiza, dentre outras, que o 
conselheiro tutelar, a qualquer tem-
po, poderá ter seu mandato suspen-
so ou cassado, caso seja compro-
vado o descumprimento de suas 
atribuições, práticas de atos consi-
derados ilícitos ou, ainda, condu-
ta incompatível. Portanto, é mister 
evidenciar que a atuação do conse-
lheiro tutelar é à luz do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, que atuará 
sempre que a crianças ou adolescen-
tes estiverem com seus direitos ame-
açados e/ou violados pela socieda-
de, estado, na falta, abuso, omissão 
dos pais ou em razão da conduta 
criança e do adolescente, requisi-
tando o serviço das políticas públi-
cas existentes no município. No que 
se refere à falta, abuso ou omissão, 
oportunamente, é válido esclarecer 
que a falta não é a “física”, mas sim de 
cuidados para com os filhos, que ao 
ser constatada o Conselho Tutelar, 
por força da lei supracitada, poderá 
aplicar medidas pertinentes aos pais 
ou responsável. 

Quanto aos atendimentos dis-
pensados pelo conselheiro tutelar 

aos pais ou responsável, o mesmo 
deve agir com parcimônia privile-
giando uma escuta atenta e com-
prometida para que sua conduta 
seja efetiva e eficaz. Sendo assim, o 
comportamento do conselheiro tu-
telar é relevante no atendimento, 
visto que qualquer comportamento 
verbal e não- verbal expressado por 
este pode inibir e interferir no relato 
da vítima ou testemunha, portanto 
sua escuta deve ser atenta demons-
trando respeito e empatia. 

Para mais, o conselheiro tutelar 
atua junto ao Sistema de Garantia 
de Direitos da Criança e do Adoles-
cente (SGDCA), a sinergia desta en-
grenagem é de tamanha importân-
cia para que os direitos previstos no 
ECA sejam afiançados. Não deixe de 
conhecer e acompanhar a atuação 
dos conselheiros tutelares de sua ci-
dade, pratique sua cidadania obser-
vando se as funções exercidas pe-
los referidos estão em consonância 
com a lei, constatado irregularidade 
de um ou mais membros formalize 
e ofereça notícias de fato às autori-
dades competentes.

Conselheiros Tutelares de Matão 
(Gestão 2020-2024) 

Ana Maria Ignácio 
Aparecido Renan Vicente 
Ellen Cristina Ricci 
Jane Cristina Santana Carlos 
Soraia Matavelli Lanza 

APARECIDO RENAN VICENTE
PSICÓLOGO CRP: 06/152682
MESTRE EM EDUCAÇÃO 
SEXUAL (UNESP/ARARAQUARA)

CONSELHO TUTELAR:
FUNÇÕES E IMPORTÂNCIA 
DOS CONSELHEIROS
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Maxxi Social

Rafael Marischen Leal, comemorando 12º aniversário

Júlia Bianca com os pais Raiane e Jhony Araújo, comemorando 15 anos

Sérgio, Isadora e Lilian

Bruna, Enrico e Mateus Bassinello

Tete Pinotti e Paula

Fabricia e Beto

Marcelo Nascimento e Paloma Rodrigues

Hudson Martins, Jady Martins e Patricia Martins

MITCHAN

João Maester e Marília Carmello Abednego Queiroz, Melissa Queiroz e Graziela Queiroz

Leila Ferreira e Selmo Leandro FerreiraDaniele Manzi e Fernando Manzi

Sandra Soares e Jovani Pureza

Mário Ferreira e Mariana Ferreira

Carol Gallotti, Teo Dias e William Dias

Maria Clara Menzani, Marcio Menzani,
Pedro Menzani e Cristina Quaresma
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LOMBO DE PORCO NA CERVEJA PRETA

TENDER NATALINO ESPECIAL PANETONE RECHEADO COM SORVETE E CALDA

Culinária

INGREDIENTES
• 2 ramos de alecrim
• 6 dentes de alho
• 1 cebola pequena
• Suco de 2 limões
• 60 ml de Azeite
• 2 folhas de louro
• ½ ramo de cheiro verde

• Sal e pimenta do 
reino a gosto

• 2kg de lombo de porco
• 1 lata de cerveja preta
• 100g de manteiga
• 30ml de azeite de oliva
• 300g de cebola mini 

INGREDIENTES
• 5 kg de tender
• 6 colheres (sopa) 

de mostarda
• 3 colheres (sopa) de 

glucose de milho
• 3 xícaras (chá) vinho 

branco seco
• 2 xícaras (chá) de 

suco de abacaxi
• 2 abacaxis cortados 

em fatias finas
• 4 colheres (sopa) 

de margarina
• 4 colheres (sopa) 

açúcar mascavo
• canela em pau a gosto
• cravo-da-índia a gosto

INGREDIENTES
• 1 panetone
• 1 litro de sorvete 

de baunilha

• 150g de chocolate amargo
• 1/4 de xícara de 

creme de leite

MODO DE PREPARO
No liquidificador, bater o alecrim, os dentes de alho, a cebola, o 
suco de limão, o azeite, o cheiro verde, o sal e a pimenta do rei-
no até formar uma pasta. Numa assadeira colocar o lombo de 
porco, a pasta de tempero, o louro e a cerveja preta. Deixar ma-
rinando 12h. Virar o lombo de lado ao menos uma vez nesse 
período. Passar a manteiga no lombo, cobrir com papel alumí-
nio e levar ao forno preaquecido a 180 graus por 1 hora. Retirar 
o papel alumínio e assar até dourar aproximadamente 40 mi-
nutos. Em uma panela colocar um fio de óleo, refogar as ceboli-
nhas, temperar com sal e deixar no fogo até ficar bem dourada.

MODO DE PREPARO
Disponha o tender em um refratário fundo. Com uma faca, 
desenhe pequenos losangos em sua superfície. Onde os lo-
sangos se cruzam espete um cravo. Reserve. À parte, em uma 
vasilha, acrescente a mostarda, o vinagre de maçã e o vinho 
branco. Disponha sobre o tender e cubra com papel alumínio. 
Asse em torno de 1 hora e meia. Retire o papel e deixe dourar 
por mais meia hora em forno médio.
Em uma panela larga, doure as fatias de abacaxi na manteiga. 
Acrescente o açúcar mascavo, o suco de abacaxi, alguns cra-
vos e canela. Cozinhe por 5 min. Escorra as fatias de abacaxi 
e reserve o caldo do cozimento. Retire o tender do forno, dis-
ponha esse caldo sobre ele e enfeite com as fatias de abacaxi. 
Se preferir, decore cada fatia com cerejas. Isso dá um toque de 
requinte ao prato.

MODO DE PREPARO
Corte a parte de cima do panetone. Tire parte do recheio. Co-
loque sorvete no espaço aberto e leve à geladeira por 15 mi-
nutos. Derreta o chocolate no micro-ondas em intervalos de 
20 segundos. Misture com creme de leite. Despeje o chocola-
te em cima do sorvete e feche o panetone. Na hora de servir, 
jogue ainda mais calda de chocolate por cima.

Assim como novela, nada ocorre por acaso.em uma

Quando nos vemos diante do extraordinário, como esta

pandemia global do coronavírus, essa forma de desenvolver o

raciocínio ficção ou não, mostra-se mais presente do que nunca.

Por isso, vamos em frente...

é o ano para acreditar em um futuro brilhante,2021

iluminado e com pensamentos positivos para alcançarmos

nossos objetivos que outrora, ficaram para trás.

Nós da GRAFOTECH desejamos a todos,

um Natal repleto de alegria e um

Ano Novo cheio de esperança!

A VIDA IMITANDO A ARTE

R. Carlos Vicente de Oliveira Jr, 29 • Nova Cidade
16 3384.1004 / 3382.2182 / 99715.1004

grafotech@grafotech.com.br
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