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Nossa Capa
O valor das amizades

Mais uma edição da Maxxi chega às mãos dos amigos lei-
tores. Em 2020, neste mesmo período, estávamos cheios de 
esperanças de que seria um ano diferente, pois com as elei-
ções municipais que iriam ocorrer, abriam se novas perspec-
tivas para boa parte dos matonenses que clamavam por me-
lhorias no município.

Porém, o que veio logo no início de 2020, foi a crise do 
novo coronavírus que afetou o mundo inteiro, principalmen-
te a parte econômica com o isolamento social e a proibição 
de estabelecimentos atenderem o público com a necessida-
de de tanto profissionais quanto clientes, se adaptarem à uma 
nova realidade.

Não foi nada fácil, assim como não está sendo ainda. O ví-
rus teima em ficar entre nós e nós teimamos em não acreditar 
em sua força. Relaxamos de vez nos cuidados e a conta che-
gou com o aumento dos casos de contaminações e de mor-
tes em todo Brasil. Porém com a vacinação em curso, renovam 
se as esperanças de que esta fase mais difícil da pandemia pas-
se, embora os cuidados devam ser mantidos. 

É isso que todos queremos, que os prejudicados com o fe-
cha e abre do comércio, por imposição dos decretos do gover-
no do Estado, possam trabalhar e recuperar as perdas. E que se 
atitudes ainda venham ser necessárias para a contenção do ví-
rus, que sejam pensadas no sentido de não prejudicar aqueles 
que não são os responsáveis pela propagação. Afinal as aglo-
merações não estão nas lojas, nos restaurantes, nas academias 
tão pouco nos salões de beleza, etc. Estão nas avenidas, nas festas 
clandestinas, em chácaras e áreas de lazer, além de outros lugares.

Como falar de coisas boas é a linha editorial da Revista Ma-
xxi, acreditamos que dias melhores estão por vir. Nesta edição 
trazemos uma reportagem sobre o valor das amizades, entre-
vistamos a psicóloga Elaine Cristina Magni Freitas, contamos a 
história do cinema em Matão, damos orientações para como 
se preparar para acertar contas com o Leão, e analisamos a ti-
midez infantil no contexto familiar e escolar.

Isso é apenas uma pequena amostra do que os leitores e 
leitoras irão encontrar, porque tem muito mais. Temos artigos 
assinados por Murillo Trevisanello Pinotti, Débora Milani, Tami-
res Périco, Sabrina Okada, entre outros. Aproveitem a leitura e 
obrigado a todos pelo carinho. 

EDITORIAL
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Cientistas afirmam que a solidão 
traz doenças. A Universidade Har-
vard, mais antiga e mais conheci-
da dos Estados Unidos, desenvolve 
desde 1937 um estudo sobre a saú-
de humana com milhares de volun-
tários. A conclusão que várias ge-
rações de especialistas chegaram é 
que a amizade é mais importante 
para o bem-estar do corpo do que 
até mesmo a rotina e a alimentação.

Em sentido amplo, a amiza-
de é um relacionamento humano 
que envolve o conhecimento mú-
tuo e a afeição, além de lealdade. 
É mais do que uma palavra, mais 

que uma união, mais que um so-
nho, mais que a realidade. O aco-
lhimento de um outro nos faz 
acreditar que somos importantes, 
portanto as dificuldades, quando 
compartilhadas, tornam-se meno-
res, minimizadas e, assim, pode-
mos ver saídas e ter esperanças

Em que pese todas essas van-
tagens, saber avaliar as amizades 
que temos é um processo impor-
tante para melhorar a qualidade de 
nossas relações. Algumas amizades 
chegam e são mantidas com facili-
dade, porém, outras parecem exigir 
um grande esforço da nossa parte 

para que possamos manter a pes-
soa em nossa vida, sem que este re-
lacionamento se torne nocivo.

Nesta reportagem conversa-
mos com a psicóloga Elaine Cris-
tina Magni Freitas, que esclarece 
pontos importantes sobre a ne-
cessidade de ter amigos e, con-
tamos a bonita história de Arol-
do Mariani que em meio à rotina 
e atividades do dia a dia, começou 
uma amizade com Francisco Go-
mes Duarte, de uma maneira pou-
co convencional, mas que criou 
raízes e perdura por vários anos e  
que vale a pena conhecer.

Aroldo Mariani, 61 anos, casado, 
pai de dois filhos e quatro netos, é 
uma pessoa conhecida em Matão. 
Trabalha há 32 anos no Escritório e 
Despachante Bandeirantes e muitos 
daqueles que vemos dirigindo pelas 
ruas do município tiveram aula com 
ele, pois exerceu a função de instru-
tor de auto escola por 19 anos.

O que muitos não conhecem é 
a bonita história de amizade entre 
Aroldo e Francisco Gomes Duarte, 59 
anos, morador da Avenida Francisco 
Mastropietro,1109, Jardim Primavera.

COMO TUDO COMEÇOU
‘’Numa manhã de um dia qual-

quer, de uns 10 anos atrás – não 
me recordo exatamente quan-
do -, estava colocando os reciclá-
veis na calçada de minha casa, para 
que alguém pudesse levar, quan-
do o Chico se aproximou empur-
rando um pequeno carrinho de 

O VALOR DAS AMIZADES

AMIZADE, SENTIMENTO SUBLIME
QUE PROTEGE E GERA CONFIANÇA!

“A amizade é uma espécie de
amor que nunca morre” Mario Quintana

VALENTIM FERNANDES 
EDITOR

Vou começar dizendo algo ób-
vio, mas que muitas vezes não para-
mos para pensar: as pessoas nos de-
cepcionam e nós decepcionamos 
as pessoas! Isso acontece na convi-
vência diária: em casa, na escola, na 
igreja, no trabalho [...]

Temos falhas, dificuldades em ou-
vir e em lidar com as diferenças. No 
entanto, também temos qualidades! 

Para a boa convivência, que é 
considerada uma das armas mais 
poderosas que temos nas mãos é 
necessário que em alguns momen-
tos haja o silêncio e em outros; a 
exposição das ideias. Saber ouvir e 
saber falar na hora certa pode´cola-
borar e muito para uma convivên-
cia saudável e harmoniosa.

Vivemos um momento sem pre-
cedentes! Dependemos mais do 
que nunca, uns dos outros; depen-
demos também de alguns países 
para conseguirmos ter o que é ne-
cessário para sermos imunizados 
contra o  coronavírus.

Um grande desafio que nossos go-
vernantes estão enfrentando (e que 
de forma geral também enfrentamos) 
é o das boas relações. Assim obser-
vamos: falta de entendimento, agres-
sões sucessivas, ofensas e inimizades.

O que fazer diante de tal situa-
ção? Há saída?

Primeiramente é preciso ter hu-
mildade e reconhecer os erros. Às 
vezes, isso requer pedidos de des-
culpas formais e sempre há necessi-
dade de mudança de atitude. Saber 
respeitar e dialogar é ponto chave 
para o fortalecimento de vínculos. 
Quando entendemos a imprescin-
dibilidade da convivência apazigua-
dora, também compreendemos 
que por meio dela desenvolvemos 
a harmonia e durabilidade dos re-
lacionamentos e somos capazes de 
transformar para melhor o contexto 
em que estamos inseridos.

Vislumbramos a importância de 
deixar de lado o egoísmo e começar 
pensar no bem comum e conseguir 
realizar acordos em prol de todos.

Assim, as considerações são de 
que recomeçar neste ano letivo de 
2021 traz grandes preocupações 
para familiares, professores, alunos e 
gestores. Uma dica que pode ajudar 
é que cada um precisa fazer a sua 
parte e buscar sempre respeitar os 
limites dos outros, especialmente 
em relação ao espaço escolar. Para 
garantir uma convivência saudável, 
as regras deverão ser cumpridas. 

Os gestores são responsáveis 
por preparar o ambiente escolar e 
devem seguir todas as medidas de 
saneamento que estão sendo re-
comendadas pelos órgãos oficiais 
da saúde, especialmente com pos-
síveis escalas por alunos e a dispo-
nibilização dos materiais necessá-
rios como: álcool gel, máscaras [...]

Além disso, os funcionários tam-
bém precisam ser preparados para 
utilização dos materiais de higiene 
e segurança. Bem como, os familia-
res precisam ser informados sobre 
os procedimentos e protocolos re-
comendados para COVID-19.

Para garantir a boa convivên-
cia e conseguir o máximo de se-
gurança possível há necessidade 
de evitar conflitos, situações de-
sagradáveis e até perigosas; isso 
pode ocorrer se houver o cum-
primento das regras e acordos 
estabelecidos.

Essa convivência harmoniosa 
garante mais tranquilidade no co-
tidiano e permite que as boas rela-
ções sejam estabelecidas com pes-
soas confiáveis e agradáveis. Com 
certeza o “ajudar e ser ajudado” 
pode ser uma realidade crescente 
e todos sairão ganhando! 

A BOA CONVIVÊNCIA É UMA DAS 
ARMAS MAIS PODEROSAS!

DÉBORA MILANI
PEDAGOGA, PSICOPEDAGOGA E 
DOUTORA EM EDUCAÇÃO ESCOLAR.

Aroldo Mariani e Francisco Gomes Duarte
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mão e perguntou educadamen-
te se poderia pegá-los. Conversa-
mos um pouco, e ele disse que co-
lhia laranjas no Fischer e que nos 
finais de semana catava recicláveis 
para complementar a renda. Algo 
inexplicável aconteceu naquele 
dia, surgindo uma grande amiza-
de. Tive a impressão que já conhe-
cia aquela pessoa de algum lugar e 
um reencontro estava acontecen-
do”, conta Aroldo Mariani.

Recolher recicláveis dos amigos 
e parentes, juntar com os seus, e le-
var na residência do Chico, foi a “pon-
te” para o estreitamento da amizade. 
A cada visita para entrega, entre um 
causo e outro contado por ele, des-
pertava em Mariani cada vez mais o 
interesse pela vida do novo amigo.

QUANDO A AMIZADE 
VIRA CUIDADOS

Chico, não é alfabetizado e tem 
problemas de saúde. “Conhecen-
do melhor o seu estado de saú-
de, entendi que era possível con-
seguir uma aposentadoria para ele. 

Procuramos um advogado, que deu 
entrada com o pedido, e graças 
a Deus ele foi deferido. Hoje com 
uma renda fixa consegue uma vida 
mais tranquila, não dependendo 
mais dos recicláveis”, relata Aroldo.

Este ato sublime, gerou uma 
confiança tão grande, que Chico 
consulta o amigo para tudo que 
vai fazer. “É uma questão de respei-
to, quando eu mais precisava foi o 
Aroldo que me estendeu a mão. Até 
hoje ele me compra os remédios 
que preciso e não passa um dia sem 
perguntar se estou necessitando de 
alguma coisa”, comenta Chico.

Atualmente Chico vive da apo-
sentadoria e de um pequeno ne-
gócio, além da ajuda de outras 
pessoas que reconhecem o seu 
esforço e sua honestidade.

“Quando comecei este peque-
no negócio, fiquei doente e não ti-
nha como pagar os fornecedores. 
Foi nesta hora que o coração gene-
roso do Japa, da Japa Doces e Des-
cartáveis também apareceu. Che-
guei a ficar devendo R$7.000,00 

para ele, mas em momento algum 
deixou de me abastecer com os 
produtos que trabalha.”

DESPACHANTE BANDEIRANTES: 
A PARCERIA QUE AJUDA

Quando a saúde complica é pre-
ciso internações. Não foram pou-
cas as vezes que Chico teve que 
encarar uma UTI, no Hospital Car-
los Fernando Malzoni e no Hospi-
tal das Clínicas de Ribeirão Preto. É 
nesta hora que o amigo se trans-
forma em familiar. Aroldo é quem 
leva, acompanha o tratamento e 
busca quando tem alta. “Não pos-
so deixar de mencionar que todo 
este cuidado com o amigo Chico, 
só é possível porque posso contar 
com o apoio do Osmar, da Meire 
e do Daniel Jardim, meus patrões, 
que me liberam todas as vezes que 
é necessário, sem descontar nem 
um minuto das minhas ausências 
no trabalho”, disse Aroldo.

Chico tem problemas no co-
ração e precisa de cuidados diá-
rios, mas mesmo nos momentos 

mais difíceis não perde o bom hu-
mor e a sua fé em Deus! “Só tenho 
que agradecer, não tenho motivos 
para reclamar, apesar de tudo es-
tou vivo e isso é o que importa”, re-
pete sempre Chico.

VISITANDO A FAMÍLIA
Voltar a ver a família era um so-

nho de Chico, que para ele parecia 
impossível acontecer, mas em 2015 
o amigo Aroldo fez com que se tor-
nasse realidade, retornando nova-
mente em 2018.

Foram várias horas de viagem até 
Itaipé, Minas Gerais, a 1.132 km de 
Matão e, muitas histórias engraçadas.

“Quando fui buscar o Chico 
para a primeira viagem, lá estava 
ele com uma sacola e um garra-
fão de água, porque achava que 
íamos direto, sem fazer nenhuma 
parada. Como nunca havia viaja-
do de carro , ficou encantado, mas 
não sem desconfiar da moça que 
falava, repetindo várias vezes que 
ela poderia estar nos enganando”, 
comenta Aroldo, sorrindo.

Chico fala com orgulho, “a sau-
dade da minha família era muito 
grande, achava que nesta vida não 
ia mais ver os meus parentes, mas 
o meu “pai” realizou este sonho. Ah, 
no ano passado ele ia me levar de 

novo, mas o coronavírus não dei-
xou, mas este ano, depois da vacina, 
se Deus quiser retornaremos e ago-
ra sem medo que a moça do GPS 
ensine o caminho errado.”

MEU TERCEIRO PAI
Para Francisco Gomes Duarte 

ele tem três pais. “Agradeço a Deus 
todos os dias da minha vida, por 
aquela manhã que conheci o Arol-
do. Não sei falar e nem explicar, mas 
alguma coisa e uma coisa boa me 
inspirou a ir até ele e perguntar se 

podia recolher aquele reciclável 
que ele estava colocando na rua. 
A partir deste dia minha vida mu-
dou e posso dizer que tenho três 
pais. Deus meu pai do céu, Joaquim 
Gomes Martins, meu pai biológi-
co e o Aroldo Mariani, que me ado-
tou como se fosse um filho embora 
a nossa idade seja quase a mesma. 
Coloca aí também que a minha 
companheira, Maria Antônia, assim 
como eu, é muito agradecida pelo 
o que este amigo faz pela gente”, fi-
naliza todo sorridente.

Chico é grato ao amigo Japa. “Quando precisei também esteve ao meu lado”.

Extrovertido e resignado, 
chico tornou-se uma pessoa 
popular no Hospital das 
Clínicas, em Ribeirão Preto, 
ganhando o apelido de Tião 
Carreiro, por causa do bigode 
e da semelhança - segundo 
ele -, com o famoso cantor.
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MAXXI: São comuns queixas 
sobre a dificuldade para fazer ou 
manter amizades? Por que isso 
acontece?

ELAINE: Sim, são comuns esses 
tipos de queixas. Algumas pessoas 
apresentam dificuldades para estabe-
lecer elos de comunicação e, podem 
não conseguir, por medo ou vergo-
nha excessiva. Nesses casos, muitas 
vezes, a pessoa prefere abster-se do 
convívio social, isolando-se ou bus-
cando apenas relacionamentos vir-
tuais onde não precisa se expor com 
totalidade. Existem fatores que difi-
cultam os relacionamentos tais como 
a baixa auto- estima, medo da rejei-
ção, narcisismo e a timidez excessiva. 
Essas dificuldades podem trazer limi-
tações e prejuízos sociais, afetivos e fi-
nanceiros à vida da pessoa. Nesses ca-
sos é indicado que a pessoa busque 
apoio terapêutico.

MAXXI: É possível viver sem 
amizades?

ELAINE: Sabemos que existem 
pessoas que se isolam do convívio 
social e outras que estão inseridas 
nos grupos sociais como escola, fa-
mília, trabalho, mas pouco intera-
gem. Os estudos da Psicologia So-
cial nos dizem que a formação do 
conjunto de nossas crenças, valores 
e significações dão-se no processo 
de socialização, em que o indivíduo 

torna-se membro de um determi-
nado conjunto social, aprendendo 
seus códigos, suas normas e regras 
básicas de relacionamento, apro-
priando-se do conjunto de conheci-
mentos já sistematizados e acumu-
lados por um determinado conjunto 
social (BOCK, FURTADO, TEIXEIRA, 
1999). Se considerarmos essas pre-
missas, podemos inferir que o indi-
víduo que não se relaciona, que não 
tem amigos, apresentará diversos 
prejuízos para sua vida. Nós huma-
nos somos seres sociáveis, seres de 
interação que estabelecem víncu-
los, não nascemos para o isolamen-
to. Não dispor de uma rede social 
de apoio é um forte fator de des-
proteção que pode levar a sérios ris-
cos. É preciso buscar apoio terapêu-
tico para que possa favorecer suas 
interações.

MAXXI: Amigos são as referên-
cias de nós mesmos?

ELAINE: Amigos são aqueles em 
quem você reconhece uma parte de 
si e outra parte diferente, que você 
admira. Um amigo é reflexo de si mes-
mo, parte da sua essência e permi-
te que você obtenha o melhor de si. 
Os papéis sociais permitem-nos com-
preender a situação social pois são re-
ferências para o nosso próprio com-
portamento. “Através dos outros nos 
tornamos nós mesmos.” - Vygotsky

MAXXI: No processo psicote-
rapêutico, a amizade pode ser 
compreendida como fator de 
proteção?

ELAINE: A amizade é fator de 
proteção em todas as fases ao lon-
go do desenvolvimento. As pesqui-
sas mostram que pessoas que têm 
uma rede ampla de amizades têm 
nível de tensão mais baixo, sofrem 
menos estresse, suas defesas são 
mais fortes e elas têm vida mais lon-
ga. Amizade é um poderoso amor-
tecedor de experiências negati-
vas vitais. O suporte social ameniza 
nossos enfrentamentos da vida diá-
ria através do apoio mútuo. Não dis-
por de uma rede de apoio é um for-
te fator de desproteção que expõe 
a pessoa a sérios riscos.

MAXXI: É normal sentir ciúme 
do amigo quando ele inicia no-
vas amizades?

ELAINE: O ciúme é um senti-
mento intrínseco à natureza huma-
na e que é experienciado desde o 
início, numa fase precoce do de-
senvolvimento. Pode ser entendido 
como uma manifestação de emo-
ções desencadeadas pela percepção 
da falta de exclusividade afetiva por 
parte da pessoa amada e pela sen-
sação de se estar a dividir, ou mesmo 
a disputar atenção, intimidade, de-
dicação, cumplicidade e afeto com 

Elaine Cristina Magni Freitas, é psicóloga clí-
nica formada na PUC Campinas, em 1985, com 
especializações em Psicologia Clínica, Neurop-
sicologia, Terapia Familiar Sistêmica e Terapia Co-
munitária, atuando há 37 anos com atendimentos 
em consultório particular. Atuou também como 
coordenadora do Centro de Saúde Mental de Ma-
tão, de maio de 1993 a novembro de 2018.

Nesta entrevista responde a diversas pergun-
tas sobre a amizade, esclarecendo pontos impor-
tantes sobre os relacionamentos entre pessoas.

ENTREVISTA outros, quer estes sejam os irmãos, 
primos ou amigos. Nos casos de ciú-
me patológico, verifica-se uma per-
manente desconfiança e um estado 
de tensão, angústia e insegurança 
pelo temor de ser traído, conduzin-
do a uma constante monitorização 
das ações do parceiro, mesmo que 
este não tenha dado razões para tal. 
As reações são desproporcionais e 
podem mesmo ser agressivas do 
ponto de vista físico e psicológico, 
gerando sofrimento para ambas as 
partes. Estas pessoas, normalmente, 
são egocêntricas, sendo muito pos-
sessivas, controladoras e têm pouca 
consideração com a individualidade 
do outro. A intervenção terapêutica 
nesses casos é fundamental já que 
o grau de sofrimento é elevado para 
ambos. Sendo uma emoção intrín-
seca à natureza humana, o ciúme, 
relacionado com o desejo de exclu-
sividade afetiva, não pode ser sim-
plesmente eliminado mas importa 
saber geri-lo, controlá-lo, aprender a 
lidar e minimizar os seus malefícios.

MAXXI: Quais os cuidados que 
devemos ter com as amizades 
virtuais?

ELAINE: Como seres sociais que 
somos, levamos para o mundo vir-
tual também os nossos relaciona-
mentos. Temos presenciado cada 
vez mais a existência de relações vir-
tuais, sem que haja nenhum tipo de 

contato pessoal. As amizades virtuais 
possuem vantagens e desvantagens 
tais como as relações tradicionais. É 
preciso estar atento para alguns as-
pectos importantes das relações virtu-
ais que podem nos colocar em risco:

- A percepção é um processo de 
adquirir informações através dos sen-
tidos e processá-las em algo coerente 
incluindo: toque, visão, audição, olfa-
to e paladar .Nos relacionamentos vir-
tuais nos baseamos apenas na visão e 
audição para avaliar a pessoa, o que 
induz a uma falha de percepção. Fica-
mos com um repertório limitado para 
compreender a pessoa com quem 
estou interagindo, no que diz respei-
to às pistas não verbais do discurso.

- Quando se trata de relação vir-
tual os limites entre a percepção e a 
realidade se tornam mais complica-
dos. Isso porque além de contarmos 
com número limitado de sentidos 
para nos fornecer informações, temos 
que considerar se o outro está sendo 
verdadeiro.

- A falta de interação corporal nos 
faz questionar a efetividade e profun-
didade da relação.

Se considerarmos todos os as-
pectos mencionados acima pode-
mos perceber que os relacionamen-
tos virtuais estão mais sujeitos a erros 
de interpretação.

O que vemos com maior frequên-
cia nas relações virtuais é que as pes-
soas mostram apenas parte da sua 

personalidade, acaba por escolher as-
pectos positivos para mostrar, o que 
não é possível de ser realizado o tem-
po todo no mundo real.

MAXXI: Ter amigos realmente 
faz bem à saúde?

ELAINE: Sem dúvida, a amiza-
de é uma poderosa fonte de saú-
de. Na companhia de nossos ami-
gos, a vida se torna mais agradável. 
Os amigos são parte fundamen-
tal da existência humana, através 
dessa relação poderosa é possí-
vel aprender coisas novas, se co-
nhecer melhor e descobrir o po-
der fantástico do apoio mútuo. A 
amizade é conhecida na literatu-
ra científica como uma importan-
te fonte de felicidade e bem estar 
subjetivo, uma vez que proporcio-
na o suporte social, o compartilha-
mento de experiências, interesses, 
sentimentos e emoções (Cheng 
& Furnham, 2002). Amigos geram 
em nós sentimentos de pertenci-
mento e aceitação incondicional 
que nos faz sentir autênticos, sem 
barreiras defensivas e em harmo-
nia, o que faz muito bem à nossa 
saúde física e mental. A amizade é 
um dos vínculos mais significativos 
e importantes que experienciamos 
além da família. Estabelecer novas 
amizades, bem como manter e cul-
tivar antigas, é uma forma prazero-
sa e saudável de viver a vida.
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Quando fazer a cirurgia estética 
associada a cirurgia de desobstru-
ção nasal?

Nosso nariz se situa na região 
central da face e, assim como os 
olhos e o sorriso, compõem um 
dos cartões de visita do nosso 
rosto. Por isso qualquer alteração 
que fuja do padrão da normalida-
de, por menor que seja, pode vi-
rar uma grande dor de cabeça e 
afetar drasticamente a autoesti-
ma. A obstrução nasal, por sua 
vez, pode causar enorme descon-
forto e prejudicar a qualidade de 
vida de quem sofre com o proble-
ma, interferindo em atividades de 
trabalho, sono e lazer e é um sin-
toma muito comum na vida das 
pessoas, podendo ter várias causas, 
sendo uma das mais importantes o 
desvio do septo nasal. O desvio de 
septo é o deslocamento da pare-
de a qual divide as fossas nasais, 
que traz como sintoma a dificul-
dade de respirar, desconforto para 
dormir e fazer atividades físicas, 
podendo em algumas situações 
interferir no formato do nariz. O 
nariz está mais ligado ao nosso 

bem-estar e qualidade de vida do 
que pode parecer. A dificuldade 
de respirar, assim como a altera-
ção estética nasal, trazem prejuí-
zos, tanto para a saúde quanto ao 
humor do paciente e afetam até 
mesmo a vida social.

As cirurgias que visam a me-
lhora da respiração nasal, em sua 
grande maioria corrigem altera-
ções como: desvio de septo, hiper-
trofia dos cornetos e correção de 
defeitos das válvulas nasais. Já as 
cirurgias para fins estéticos têm o 
objetivo de deixar o rosto mais har-
monioso, buscando moldar à face 
o padrão estético mais agradável 

ao paciente. As intervenções cor-
rigem defeitos nos ossos e cartila-
gens, diminuem ou aumentam o 
tamanho do nariz, podem afiná-lo 
ou deixá-lo mais largo. É importan-
te salientar que paciente e cirur-
gião, em conjunto, devem buscar 
uma convergência entre o que é 
desejável e o que é possível, diante 
de todas essas alternativas.

A rinosseptoplastia é a cirurgia 
que busca o tratamento combina-
do das queixas obstrutivas e esté-
ticas em relação ao nariz, sendo, 
sempre que possível, realizadas de 
forma conjunta, para uma otimiza-
ção dos resultados.

E como é a cirurgia?

A Rinosseptoplastia é uma cirur-
gia realizada em sua grande maioria, 
sob anestesia, em ambiente hospita-
lar, geralmente com alta no mesmo 
dia. O tempo de cirurgia pode variar 
muito, ficando entre  duas a três ho-
ras e a recuperação completa se dá 
após seis meses, quando todo o in-
chaço desaparece e o resultado de-
finitivo, funcional e estético, pode ser 
melhor avaliado. É necessário usar 
uma pequena tala de gesso e cura-
tivos nas primeiras semanas para au-
xiliar no processo de consolidação e 
cicatrização das estruturas. Com o de-
senvolvimento de novas técnicas e o 
uso rotineiro da videoendoscopia du-
rante a cirurgia, raramente é necessá-
rio o uso de tampões nasais, gerando 
um pós operatório mais confortável. 
O paciente pode voltar para suas ati-
vidades normais após duas semanas, 
quando os hematomas somem e o 
inchaço diminui.
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VOCÊ JÁ OUVIU FALAR EM
RINOSSEPTOPLASTIA FUNCIONAL?

Para maiores informações procure um otorrinolaringologista.
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Eita Brasilzão de meu Deus. O 
novo normal, lembram? A gente 
já estava meio de saco cheio de 
ouvir a expressão que rolou solta 
nas rádios, tvs e nos botecos, estes 
sem distanciamento e sem más-
cara, afinal não é possível tomar 
uma gelada e fumar um cigarri-
nho com o aquele horrendo peda-
ço de pano a tapar narizes e bocas. 
Isso sem falar que não é igualmen-
te possível jogar cartas manten-
do distanciamento, isso nos ba-
res e nos lares. E nesse ambiente 
de plena pandemia de 2020 e po-
tencializada no ano novo o que se 
ouvia era, isso vai passar e daqui 
para frente tudo vai ser diferen-
te, ou melhor, todas as restrições 
serviriam como bálsamo transfor-
mador de comportamentos e vi-
sões de mundo. Quanta ilusão e 
esperança em seres que pretensa-
mente se autodenominam seres 
humanos. 

Aproveitando que estamos com 
a tal virada de ano fresca na memó-
ria, vamos recapitular. No final de 
2020 havia o temor de que a pan-
demia da Covid-19 pudesse atin-
gir um número de contágio ainda 
maior que a primeira onda da doen-
ça. Qual seria o comportamento es-
perado da maioria da população? 

Desnecessário ir muito a fundo 
nos fatos para concluir que fizemos 
tudo ao contrário, ou seja, fizemos 
tudo como antes, o velho anormal. 
Caímos na gandaia para comemorar 
o avanço dos ponteiros do relógio 
e carregando na esbórnia todas as 
mazelas do ano anterior. É claro que 
há necessidade de medir o tempo e 
cabe até uma certa dose de roman-
tismo e oniciridade na contagem 
regressiva na despedida do ano ve-
lho. Vamos nos socorrer de um poe-
ma do genial Carlos Drummond de 
Andrade para entendermos o clima 
torpor dos nossos réveillons.

“Quem teve a ideia de cortar 
o tempo em fatias, a que se 
deu o nome de ano, foi um 

indivíduo genial. Industrializou a 
esperança, fazendo-a funcionar 

no limite da exaustão.
Doze meses dão para qualquer 

ser humano se cansar e entregar 
os pontos. Aí entra o milagre da 
renovação e tudo começa outra 
vez com outro número e outra 

vontade de acreditar que daqui 
para adiante vai ser diferente.”

O Tempo

NOVO NORMAL UMA OVA LUIZ ESTEVES
JORNALISTA - MTB 0070331O que está rolando de verdade é o manjado anormal

Como romantismo e bom sen-
so são coisas meio fora de moda, 
vamos ficar nos pulinhos das sete 
ondas e indefectíveis listas de 
prioridades para o ano elaboradas 
sob o efeito da ressaca provocada 

pela festa sem noção. Que tal ele-
germos coisas que não devemos 
fazer ou passar longe de quem as 
faz durante o 2021 e anos futuros?

Numa espécie de confecção de 
lista de intenções invertida este 

que vos escreve pede licença para 
elaborar a sua. Ao invés de lista de 
metas para o ano novo, que tal ela-
borar uma relação de atitudes sem 
noção e claro não repitì-las. E olha 
que o repertório é vasto e nem é 

preciso ir muito longe para presen-
ciar os absurdos. Vamos lá ? O que 
pensar de um motorista que joga 
pela janela do carro uma latinha 
de cerveja vazia. E se esse mesmo 
condutor tem ao seu lado, o filho 
pequeno, parece coisa de outro 
mundo? Infelizmente essa cena 
é mais comum do que se imagi-
na. Fiquemos no trânsito. Duvido 
que alguém ainda não tenha vis-
to algum motorista ou motociclis-
ta avançar o sinal vermelho. 

Pandemia da Covid-19; mes-
mo com o recrudescimento do 
número de casos da doença e de 
mortes é comum ouvir aqui e ali, 
que as pessoas que estão morren-
do iriam morrer de qualquer jei-
to mesmo. Para essa gente as mi-
lhares de mortes são inevitáveis, 
portanto a prevenção contra o 
coronavírus é pura bobagem. Os 
cuidados com a higiene, distancia-
mento físico e a vacina parecem 
ser os únicos antídotos  até agora 
defendidos pela ciência. Mas até 
o momento a vacina que é bom 
vai demorar um pouco. E se ainda 
não tem doses para todo mundo, 
o que acontece? Tem gente furan-
do a fila para garantir a imunidade 
contra a Covid-19. 

Cadê o novo normal? A lista de 
comportamentos e pensamentos 
anti-civilizados é longa e o que é 
pior, ela é incentivada por gesto-
res negacionistas do óbvio. É co-
mum os meios de comunicação 
atribuir o caos na saúde por cau-
sa da pandemia à falta de plane-
jamento do governo federal. Mas 
como planejar ações para uma 
problema que na visão das autori-
dades não existia? Desconfio que 
paralelamente aos estudos da va-
cina para o Covid-19 deveria haver 
uma indústria farmacêutica que 
desenvolvesse uma vacina para o 
cérebro das pessoas. Não haveria 
negócio mais rentável no planeta.

Quer notícias boas, alegres, oti-
mistas? Reportagens e histórias 
que comovem? Sim, todos que-
remos, não é mesmo? Num mun-
do tão contraditório, é tudo que 
precisamos.

Pois o amigo IVAN DE PAULA, 
de Itapetininga-SP, é o protagonis-
ta do programa UNIVERSO DO BEM 
(também nome do canal), com de-
zenas de episódios – com média 
em torno de 30 minutos – só apre-
sentando notícias boas. Todas elas. 
Com exemplos que comovem, seja 
pela compaixão, empatia ou soli-
dariedade dos personagens des-
ses casos reais, seja pela impecável 
produção do programa.

Faça uma pesquisa no youtube 
e procure UNIVERSO DO BEM. An-
tes esses programas estavam dis-
tribuídos no canal TV ITAPE – ITA-
PETININGA, onde continuam. Mas 
agora estão reunidos num canal 
próprio: UNIVERSO DO BEM. Fique 
atento a esse detalhe. 

Peço sua atenção para que você 
se inscreva também, mas no canal 
atual, correto, exclusivo para es-
ses programas. E aliás, dedicado jo-
vem está também fazendo cortes 
nas histórias, para destacar isolada-
mente cada notícia, cada filminho, 
cada reportagem ou cada história.

Assista ao menos um dos pro-
gramas. Você vai se convencer da 
importância de unirmos esforços 
para ampla divulgação dessas pé-
rolas de estímulo, de exemplos 

reais da vivência do amor. Um que 
você assistir, vai te sensibilizar. São 
dezenas à disposição. Você vai 
querer ver mais e se sentirá esti-
mulado a espalhar, divulgar. 

Mas lembre-se: fique atento ao 
detalhe. O canal é UNIVERSO DO 
BEM. Isso para que o canal cresça 
e atinja mais e mais pessoas. 

O fato interessante é que, com 
a virtualidade em destaque, multi-
plicam-se diariamente os canais de 
youtube, com ótimos conteúdos. 
Todos saem ganhando: os que se 
inscrevem e acessam (pelos conhe-
cimentos que adquirem), os que 
produzem (pela satisfação do tra-
balho realizado na direção do bem 
comum) e a coletividade em geral, 
pelo conteúdo à disposição.

Experimente, por exemplo, pes-
quisar no youtube os notáveis ca-
nais que indicamos:

a) EducaME com amor (a pesquisa deverá 
ser feita como está escrito mesmo);
b) Universo do bem (motivação da presen-
te abordagem);
c) História de vida por Adão Marcos (belís-
simo trabalho) e
d) Ibem Educa (magnífico canal direciona-
do aos pais, para educação dos filhos) e 
e) Grupo Musical Amigos do bem (com clips 
compactos, entre poemas, músicas, etc).

Sugiro ao leitor inscrever-se em 
todos e desfrutar desses notáveis 
conteúdos.

TALVEZ VOCÊ NÃO 
TENHA SE DADO CONTA

ORSON PETER CARRARA
ESCRITOR E PALESTRANTE
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Inteligência Espacial é a capa-
cidade que o indivíduo tem de 
transformar objetos no meio em 
que se vive, como também a ca-
pacidade de se referenciar se loca-
lizar neste mesmo meio.

Esta inteligência certamente já es-
tava presente na época das grandes 
navegações, no século XVI quando 
os navegadores precisavam chegar 
com seus navios a locais desconhe-
cidos, eles se referenciavam pelas es-
trelas e conseguiam atingir o desti-
no esperado, algumas características 
e profissões desta referida inteligên-
cia são à orientação de localização, 
bem como competência em leitu-
ra de mapas, manipulação de co-
res, linhas, formas, figuras e espaço 
e a relação entre todos eles, interes-
se em diversas disciplinas da arte, 
como a pintura, desenho, escultu-
ra e fotografia, conseguem ter uma 
capacidade de representação gráfi-
ca de elementos tanto visuais como 

espaciais, memória espacial: podem 
ser capazes de lembrar um espaço 
e seus detalhes facilmente, percep-
ção da realidade prestando atenção 
nas relações espaciais, nas distâncias 
e dimensões, capacidade de reco-
nhecimento de um objeto ou ima-
gem, independentemente da posi-
ção em que é encontrado, aptidão 
para a antecipação de variações es-
paciais em objetos através da rota-
ção e manipulação mental, facilida-
de na identificação de semelhanças 
e diferenças entre diversos elemen-
tos concretos, uso de diversos recur-
sos visuais, como esquemas ou ma-
pas mentais, na organização das 
informações, são muito observa-
doras, reconhecimento e distin-
ção entre o todo e suas partes, 
possuem um excelente desem-
penho na resolução de enigmas, 
quebra-cabeças e labirintos, bem 
como na interpretação de gráficos 
e formas geométricas.

Algumas profissões se destacam 
nesta inteligência, como design, ar-
quitetura, fotografia, astronomia, to-
pografia, engenharia, escultura, ci-
rurgião, pilotos e navegadores.

Nem todas as pessoas são do-
tadas de inteligência espacial, mas 
essa inteligência é necessária para 
vivermos bem com o mundo que 
nos cerca. Desde muito pequenos 
as crianças precisam aprender a se 
organizar com o seu próprio corpo, 
e ter uma estimulação precoce faz 
com que a criança consiga apren-
der a referenciar-se neste mundo, 
neste período ela está se desenvol-
vendo e desenvolvendo sua per-
cepção espacial a organização do 
esquema corporal, direita, esquer-
da, acima, abaixo, etc.

Alguns estímulos podem ser utili-
zados no dia a dia como mapa men-
tal, jogo de xadrez, videogames, 
localização de endereços, quebra – 
cabeças, Lego entre outros.

TAMIRES PÉRICO
PEDAGOGA/ PSICOPEDAGOGA 
PSICOMOTRICISTA E ESPECIALISTA
EM AUTISMO

INTELIGÊNCIA
ESPACIAL
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A cada início de ano começam 
as preocupações dos contribuintes: 
IPTU, IPVA, Taxas e várias outras obri-
gações, mas talvez o que mais o dei-
xe apreensivo, e com muitas dúvidas 
é o momento da entrega da Declara-
ção de Imposto de Renda Pessoa Fí-
sica, quando ficamos cara a cara com 
o famigerado Leão da Receita Federal. 

Uma curiosidade, como era de 
costume em várias campanhas do 
governo federal, como por exemplo 
as de vacinação que tinham a figura 
do Zé Gotinha como mascote, a figu-
ra do Leão foi uma ferramenta utiliza-
da pelo fisco, no início dos anos 80, 
a fim de tentar popularizar e chamar 
atenção para as obrigações relacio-
nada ao imposto. Atualmente, apesar 
de não o usar com tanta frequência, 
a figura do mascote em suas campa-
nhas publicitárias, a Receita Federal, 
bem como o Imposto de Renda ain-
da são relacionados ao leão.

Apesar de fazer parte do dia a dia 
dos cidadãos brasileiros, e de mui-
tos cumprirem com essa obriga-
ção anualmente, ainda existem mui-
tas dúvidas em relação ao assunto. 
Mas o que é o imposto de renda? De 
uma forma direta, sem entrarmos nas 
questões que envolvem legislação, 
ele é um tributo federal que como o 
próprio nome já diz, tem como fato 
gerador o recebimento de vários ti-
pos de rendimentos, como por exem-
plo, salários, recebimento de aluguéis, 

ganhos auferidos na venda de bens e 
imóveis, rendimentos de aplicações fi-
nanceiras, enfim, tudo que de alguma 
forma nos gere renda. 

Normalmente esse tipo tributa-
ção ocorre no momento do recebi-
mento, e então no ano subsequente 
para saber se aquilo que pagamos de 
tributos está de acordo com nossos 
recebimentos, precisamos informar 
a evolução do nosso patrimônio, ga-
nhos  e alguns gastos à Receita Fede-
ral do Brasil através da Declaração do 
Imposto de Renda, geralmente feita 
do início de março até o fim de abril. 
No ano passado, excepcionalmen-
te, em decorrência da pandemia, o 
prazo para entrega da declaração foi 
prorrogado por mais sessenta dias 
do prazo normal, tendo assim termi-
nado em trinta de junho. Em relação 
à entrega para o ano de 2021, até o 
fechamento desta edição, ainda não 
houve alterações.

A entrega da Declaração do Im-
posto de Renda é feita através de um 
programa disponibilizado pela Re-
ceita Federal em seu sítio eletrônico, 
e pode ser feita de duas formas: nas 
modalidades Completa ou Simplifica-
da. No caso da Declaração Completa 
ela é indicada para aqueles que pos-
suem despesas que são dedutíveis 
como por exemplo, gastos com saú-
de, educação, previdência privada, 
que pagam pensão alimentícia deter-
minadas pela justiça ou que possuem 

dependentes. A declaração Simplifi-
cada normalmente é indicada para 
quem tem poucas despesas a dedu-
zir, quando no momento da apuração 
dos valores do tributo considera-se 
um desconto padrão de 20% sobre a 
base de cálculo do imposto.

E como saber qual é a melhor op-
ção? Da mesma forma que quando 
estamos com algum problema de 
saúde procuramos um médico, ou 
quando tem algum problema em 
nosso veículo procuramos um servi-
ço especializado, é o Contador que 
entra em cena quando o assunto é 
imposto de renda. O Contador é o 
profissional capacitado que já co-
nhece todos os “caminhos”, toda le-
gislação e que tem a competência 
para auxiliar o contribuinte no preen-
chimento da sua declaração, evitan-
do assim a omissão de informações, 
além de erros e equívocos que po-
dem custar caro para o contribuinte.

É corriqueiro no dia a dia do conta-
dor, pessoas que surgem procurando 
os serviços para resoluções de proble-
mas dessa ordem, onde o contribuin-
te tentou preencher sua declaração 
sem o devido auxílio, ou buscou auxí-
lio de pessoas não preparadas para tal, 
e que acabam caindo na malha fina e 
tendo contratempos com o fisco.

A não entrega da Declaração do 
Imposto de Renda, implica em várias 
situações. Em um primeiro momen-
to o CPF do contribuinte constará 

em situação irregular, e dentre tan-
tos outros problemas, a pessoa en-
contrará dificuldades em solicitar 
empréstimos e realizar operações 
bancárias, impedido de emitir passa-
porte ou até mesmo prestar concur-
so público, por exemplo. É possível 

regularizar a situação, mesmo se já 
houver extrapolado o prazo máximo 
para envio da declaração, median-
te o pagamento de multa que pode 
variar entre um valor mínimo estipu-
lado pela Receita Federal até o máxi-
mo de 20% do imposto devido.

Ainda restam dúvidas em como 
“domar o Leão”? Procure um Con-
tador de sua confiança, Eles estão 
sempre prontos para auxiliar e mos-
trar que através de uma análise mi-
nuciosa da sua situação quão dócil 
o Leão pode se tornar.

•Saque de fgts,

•Indenizações por acidente de trabalho,

•Despesas médicas,

•Despesas odontológicas,

•Gastos com educação,

•Aluguéis,

•Pagamento de pensão alimentícia,

•Informações dos dependentes,

•Operações na bolsa de valores, entre outros.

•Nome, CPF e data de nascimento;

•Nome, CPF, grau de parentesco dos 

dependentes e suas datas de nascimento;

•Endereço atualizado;

•Cópia da última declaração do IR entregue;

•Conta bancária para restituição ou débitos.

Para elaborar sua declaração, saiba que deverá in-
formar todos os rendimentos obtidos durante 2020, 
inclusive os isentos e não tributados pelo imposto de 
renda. Dentre eles estão:

Além do informe de rendimentos, os contribuintes 
também devem reunir a documentação necessária 
para fazer a declaração do Imposto de Renda 2021. 
Para te ajudar, veja a nossa lista:

O que deve ser informado? Documentos necessários 

Principais informações: 

Uma outra informação pouco di-
vulgada em relação a Declaração do 
Imposto de Renda é que o contri-
buinte pode, se assim desejar, des-
tinar parte do imposto de renda de-
vido para os fundos da criança e do 

adolescente e também aos conse-
lhos que cuidam dos fundos destina-
dos aos idosos. Você pode conseguir 
deduzir até 6% do valor do IR devido 
se o dinheiro for destinado a progra-
mas vinculados a: Fundos dos Direitos 

da Criança e do Adolescente Fundos 
dos Direitos dos Idosos Projeto cultu-
ral (Lei Rouanet) Atividade audiovisu-
al (Lei de Incentivo à Atividade Au-
diovisual) Atividade esportiva (Lei de 
Incentivo ao Esporte).

Sua doação pode fazer a diferença

É HORA DE SE PREPARAR PARA 
ACERTAR CONTAS COM O LEÃO
“Só há duas coisas certas na vida: a morte e os impostos”.
Samuel Johnson

MURILO ARRUDA DE SOUZA
CONTADOR CRC SP-294552/O-4
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A comunicação está em todo
lugar. Basta você abrir os olhos.

PLANEJAMENTO CRIAÇÕES BRANDING MÍDIAS SOCIAIS

Se a sua empresa não for vista pelo seu público,
também não será lembrada. Por isso, a Hibou Propaganda

está sempre por trás de grandes marcas e cases
de sucesso dando visibilidade e credibilidade

para seu negócio.
No dia 8 de fevereiro os profes-

sores da rede estadual de ensino 
iniciaram uma greve sanitária em 
defesa da vida, contra a volta às au-
las presenciais.

Já no primeiro dia de greve, fi-
cou evidente a baixíssima presença 
de estudantes nas escolas, em torno 
de 5%, muito abaixo do percentual 
de 30% pretendido pelo governo es-
tadual. Isto mostra que a sociedade 
está consciente dos riscos da reaber-
tura das escolas neste contexto de 
grave pandemia e demonstra que 
o diálogo que a APEOESP vem rea-
lizando com a comunidade escolar 
obteve resultados.  Atendendo nos-
so apelo para que não enviem seus 
filhos às escolas nesta situação, pais 
e mães se recusaram a colocar seus 
filhos e suas famílias em risco.

A comunidade compreende a 
necessidade de preservação da vida 
e sabe que as escolas públicas esta-
duais não estão preparadas. Mesmo 
sem estudantes nas escolas, na se-
mana inicial de fevereiro, o trabalho 
presencial dos profissionais da edu-
cação, em reuniões de planejamento 
e conversas com pais e mães gerou 
uma onde de contaminações pelo 
coronavírus.  Até o momento em que 

escrevo este texto, já havíamos rece-
bido denúncias de 211 casos de co-
vid-19, num universo de 99 escolas. 
Considerando que a rede estadual de 
ensino possui mais de 4.500 escolas, 
devemos imaginar que o número de 
casos é infinitamente maior.

O próprio governo reconheceu 
a fundamentação dos nossos argu-
mentos ao determinar o fechamen-
to de pelo menos sete escolas no pri-
meiro dia de aulas presenciais, pela 
existência de contaminação, de acor-
do com reportagem do jornal Agora.  
Entretanto, sabemos de um número 
maior de escolas nas quais a direção 
decidiu dispensar estudantes e pro-
fessores das aulas presenciais e reali-
zar trabalho remoto.

Além do ambiente escolar sem es-
trutura adequada para o protocolo sa-
nitário, sem ventilação, sem funcioná-
rios para limpeza, com álcool em gel 
vencido, EPI em número insuficiente 
e merenda seca, o deslocamento para 
as escolas, e transportes públicos lo-
tados, também propicia o contágio. 
Além do fato de que fazer circular pro-
fessores e estudantes que podem rea-
lizar suas aulas de forma remota, tam-
bém é uma atitude incompreensível, 
que dificulta o controle da pandemia.

Por que então, o secretário da 
educação insiste na volta às au-
las presenciais? Por que uma reso-
lução da Secretaria da Educação 
veda às escolas a divulgação dos 
casos de covid-19 que porventu-
ra sejam identificados no ambien-
te escolar? Esta medida contraria o 
direito da população de ser infor-
mada e o princípio da transparên-
cia na administração pública. Por 
isso, essas autoridades e demais 
agentes públicos que contribuem 
para a propagação do vírus devem 
ser responsabilizados pelos casos 
de contágio que ocorrerem.

Os professores da rede esta-
dual de ensino são profundamen-
te comprometidos e querem traba-
lhar. Porém, não querem colocar 
em risco suas vidas, de seus estu-
dantes e de todas as famílias. Por 
isso, dispõem-se ao trabalho re-
moto, como foi feito durante o 
ano de 2020. Até que aconteça a 
vacinação e que todas as escolas 
tenham condições de aplicar os 
protocolos que assegurem a se-
gurança sanitária. 

Preservar a vida, neste momen-
to, é o fundamental. Aprendiza-
gem se recupera. Vidas não.

PROFESSORA BEBEL
DEPUTADA ESTADUAL

POR QUE A INSISTÊNCIA

EM COLOCAR NOSSAS

VIDAS EM RISCO?
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Como negar o impacto do aque-
cimento global enquanto as ondas 
de calor e os desastres ambientais 
aumentam a cada ano?

O aquecimento global é o au-
mento da temperatura média da 
Terra, resultado do acúmulo de ga-
ses do efeito estufa na atmosfera. 
Apesar de ser conhecido como o 
grande vilão nesta história, o efei-
to estufa é essencial para a vida. 
Através dele, o nosso habitat man-
tém temperaturas adequadas para 
a nossa sobrevivência. Porém, o au-
mento exponencial da liberação 
dos gases do efeito estufa, promo-
vidos principalmente pela ativida-
de humana, causa desequilíbrio na 
saúde do nosso planeta.

Nas últimas décadas, a quantida-
de de desastres naturais dobraram. 
De acordo com o relatório “O Custo 
Humano dos Desastres 2000-2019”, 
elaborado pela ONU, ao menos 
7.348 desastres causaram-nos a per-
da de 1,23 milhões de vidas entre 
2000 e 2019. Além de afetar nega-
tivamente a vida de 4,2 bilhões de 
pessoas e causar danos de 2,97 tri-
lhões de dólares (aproximadamen-
te 16,4 trilhões de reais) à economia 
global. Desde então, tragédias am-
bientais estampam as manchetes 
dos jornais cada vez mais.

O tesouro brasileiro conheci-
do como Pantanal é a maior planí-
cie alagada contínua do mundo. Os 
focos de incêndio no Pantanal au-
mentaram 200% em 2020, em rela-
ção ao ano de 2019. Um dos prin-
cipais patrimônios ecológicos do 
planeta teve sua flora devastada. 
Assim como sua fauna, rios, popula-
ção e atividades econômicas.

Está acontecendo diante dos 
nossos olhos. Incêndios, enchen-
tes, tempestades, deslizamentos, 
derretimento de geleiras e pande-
mias. Espécies estão sendo extin-
tas e ecossistemas destruídos. Os 
animais estão perdendo sua fon-
te de alimento e abrigo, logo o ser 
humano será vítima deste cenário. 
Já sofremos com a onda de calor 
que, de grau em grau, vai se tor-
nar fatal. Neste momento, estamos 
muito próximos de atingir 1.5o C 
de temperatura, sendo que 2o C 
de aquecimento é o nível mínimo 
seguro para a forma como vivemos 
neste planeta.

 Para os negacionistas de plan-
tão, é interessante destacar que o 
aquecimento global altera as cor-
rentes atmosféricas e pode tam-
bém causar ondas de frio extremo. 
Temperaturas abaixo do normal 
não podem ser utilizadas como 

argumento para desacreditar o 
aquecimento global. Por exemplo, 
quando há perda de gelo no Ártico, 
regiões próximas são atingidas por 
baixas temperaturas.

Para reverter esta situação, pre-
cisamos agir rápido. Vamos come-
çar com tecnologias de energias 
limpas e, principalmente,  restau-
ração das florestas. A solução do 
problema é reduzir pela metade 
a emissão de gases que esquen-
tam o planeta e absorver o que já 
está na atmosfera. As florestas são 
como indústrias de captação de 
carbono e as árvores são os nossos 
operários mais dedicados.

Podemos colocar em prática al-
gumas ações para contribuir com a 
luta contra as mudanças climáticas. 
Conscientizar o máximo de pessoas, 
reduzir o uso de automóveis, diminuir 
o consumo de carne, praticar coleta 
seletiva e adotar hábitos sustentáveis. 
Perceba que quanto mais aprende-
mos sobre os principais problemas 
que enfrentamos referentes a pre-
servação da Terra, mais somos guia-
dos para as mesmas práticas. É ex-
tremamente necessária a mudança 
dos nossos hábitos de consumo. 
Lembre-se que consumir também 
é um ato político, capaz de incenti-
var mudanças.

PODE VIR QUENTE QUE O
PLANETA ESTÁ FERVENDO

NOSSA HOMENAGEM 
AO DR. LUIZ 
TORCHIO NETO

SABRINA OKADA
ESCRITORA E ATIVISTA AMBIENTAL

O mês de fevereiro começou 
mais triste para os matonenses. No 
dia dois, o Hospital Carlos Fernan-
do Malzoni, comunicou em nota 
oficial, o falecimento do médico 
infectologista Dr. Luiz Torchio Neto, 
em decorrência de complicações 
causadas pela covid-19. Matão per-
dia neste dia mais que um grande 
profissional. Perdia um exemplo de 
ser humano que dedicou sua vida 
ao melhor que se pode fazer ao 
próximo. Luiz Torchio Neto, inte-
grante do corpo clínico do Hospi-
tal, era muito querido pelos que ti-
veram o prazer de o conhecer, pela 
forma dedicada e humana que tra-
tava seus pacientes.

Infectologista da Rede Pública 
de Matão, durante 23 anos, aten-
dia a todos com um profissiona-
lismo que extrapola os limites do 
que é normal nos atendimentos 

médicos, muitas vezes se colocan-
do como um pai, um irmão ou um 
filho de seus pacientes. Dr. Torchio 
era o mesmo, em seu consultório, 
na Rede Pública ou no hospital.

Por ocasião de seu falecimen-
to, foram inúmeras as manifesta-
ções através dos diversos veículos 
de comunicação de Matão e da re-
gião que destacaram a unanimida-
de que era o Dr. Torchio, que certa-
mente, será lembrado para sempre 
com muito carinho pelos seus fa-
miliares e amigos, bem como por 
aqueles que foram seus pacientes.

A Prefeitura Municipal de Ma-
tão decretou luto oficial de três 
dias no município. Em nota oficial 
assim se manifestou:

O Dr, carinhosamente conheci-
do por todos como Torchio, atuou 
como médico infectologista da 
Rede Pública de Matão, durante 23 
anos, com amor e muita dedicação. 
Nos últimos meses dedicou-se, na 
linha de frente, contra a Covid-19, 
sendo um dos principais profis-
sionais envolvidos na luta contra a 
pandemia. Infelizmente o Dr. Tor-
chio que tantas vidas salvou, cum-
prindo a nobre missão, foi vítima da 
doença, contra a qual lutou.

No decreto que instituiu o luto 
oficial, entre outras coisas desta-
cou: “Considerando que o Luiz Tor-
chio Neto formou-se médico em 
19/12/1983 e alcançou por sua 
luta e dedicação à profissão que 
escolheu, o honroso título na es-
pecialidade de infectologista des-
de 01/02/1986, área que atuou to-
dos estes anos, principalmente 

na luta contra a atual Pandemia 
de COVID- 19, onde, na linha de 
frente não refutou um só minu-
to e, sem esmorecer, atuou bra-
vamente, até que, infelizmen-
te acabou vítima da doença, mas 
nunca se omitindo, sempre cum-
prindo com sua tão nobre missão 
que hora, com dor, mas com cer-
teza da missão por ele cumprida, 
se rende justa homenagem”

A Câmara Municipal também 
decretou luto oficial de três dias. 
“A partida do nosso querido mé-
dico Dr. Luiz Torchio Neto, entris-
tece e abala toda população, Tor-
chio, dedicou sua vida em salvar 
vidas e sua história deixa um le-
gado e exemplo de generosidade, 
bondade, ética, alegria e profissio-
nalismo, que jamais serão esque-
cidos pelo povo matonense. Hoje 
apenas podemos falar a respeito 
da nossa gratidão ao Torchio, por 
sua brilhante carreira profissional 
no exercício da medicina. À espo-
sa Sra. Maria Lúcia Tella Torchio e 
ao filho João Lucas Torchio, fami-
liares e amigos, nossos sentimen-
tos pela perda irreparável”, justifi-
cou a presidente da Câmara.

A Revista Maxxi, junta-se a to-
das as homenagens que já fo-
ram prestadas, em forma de re-
conhecimento e agradecimento 
ao exemplar trabalho executado 
pelo Dr Torchio. Deus te chamou, 
deve estar precisando de mais um 
médico competente ao lado dele. 
Vai fazer muita falta aqui, mas 
cumpriu sua missão e certamente 
já está ao lado dos bons.
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Sou muito abençoado e agra-
decido por ter vindo ao mundo 
fruto desta união de muito amor e 
respeito. Ao longo de minha vida 
pude receber sempre muito ca-
rinho e exemplos morais, que fo-
ram fundamentais na formação de 
meu caráter.

Nesta data em que vocês com-
pletam este marco tão representati-
vo na vida conjugal de vocês, quero 
deixar público meu reconhecimen-
to por terem me recebido, me ama-
do e se dedicado à minha educação 
e formação. 

Celebrem este momento tão es-
pecial, que é uma grande conquis-
ta de vocês. Saibam que a maior he-
rança deixada por vocês para nós 
filhos têm sido estes valores, bem 

como terem nos iniciados nos co-
nhecimentos da doutrina espírita, 
nos abrindo e alargando os conheci-
mentos sobre nossa vida e os desdo-
bramentos dela no mundo espiritual.

Esta vida é só uma breve passa-
gem, e já se vão 50 anos! Estaremos 
juntos agora e no futuro. Eu, a Na-
tália, o Bruno e a Lara desejamos a 
vocês muita saúde, bênçãos e pro-
teção. Que Deus os abençoe com 
muita luz!

A história do casal nos remete ao 
ano de 1964, quando Theodoro Ma-
rischen, então com 21 anos de idade, 
deixou a cidade do Rio de Janeiro e 
veio para Matão, para trabalhar no Fis-
cher/Citrosuco. Foi em 1967, no en-
cerramento de um Cursilho de Cris-
tandade, que os olhares se cruzaram, 
dando início ao namoro que resultou 
em casamento em fevereiro de 1971.

A união, a cumplicidade e o com-
panheirismo sempre estiveram pre-
sentes na vida de Theodoro Cle-
mente Marischen e de Marta Cristina 
Marchesan Marischen. Hoje, após 50 
anos de casados, completados no dia 
13 de fevereiro, 03 filhos,  06 netos, 01 
genro e 02 noras, essas característi-
cas ainda são encontradas facilmen-
te em suas rotinas. São cinco décadas 
dividindo alegrias, conquistas e cons-
truindo com muito trabalho uma his-
tória digna de ser comemorada.

Tentamos convencer o casal a 
relatar esta trajetória, mas não foi 

tarefa simples. Ambos acham que 
a própria história não merece des-
taque. Mas, entendemos que um 
casal, que constrói uma bela famí-
lia e permanece unido por tantos 
anos merece ser contada.

Então, para registrar esta be-
líssima história de amor, nossa 

reportagem procurou os filhos Gus-
tavo, Julio e Marina Marischen Leal, 
para falarem sobre os pais e home-
nageá-los. Nos depoimentos a se-
guir, podemos ver o quanto são 
admirados e respeitados, e tam-
bém como os exemplos de vida do 
casal influenciaram a vida deles.

THEODORO E MARTA MARISCHEN 
COMEMORAM BODAS DE OURO

Acredito no encontro de seres 
afins, que têm seus laços traçados 
num plano além deste material, em 
que vivemos.

Theodoro nasceu no Rio de Ja-
neiro, onde viveu sua infância e 
adolescência. Marta nasceu em Ma-
tão, onde reside até hoje.

O encontro deste casal se tor-
nou possível quando ele aceitou 
uma proposta de trabalho, transfe-
rindo sua residência para Matão.

Se conheceram e pouco tempo 
depois estavam se casando. Des-
ta união nasceram Gustavo, Julio e 
eu (Marina). Seguindo com os ne-
tos Maria Luiza, Pedro, Rafael, Bruno, 
Mateus e Lara.

Minha experiência, sendo filha de-
les, foi muito rica em amor, exemplos 

de conduta no bem, doação ao pró-
ximo e educação com bons princí-
pios morais. Como mãe, hoje, procu-
ro manter os ensinamentos deixados 
por meus pais, seguindo o caminho 
de luz e amor.

Vamos comemorar este mês a 
trajetória de 50 anos desta união; 
marcada pela cumplicidade, dedi-
cação, superação e resistência.

Que assim seja, por muitos anos 
e vidas…

Como começar a falar sobre as Bo-
das de Ouro de meus pais?

Amor verdadeiro, penso que é 
um bom começo. Aquele amor que 
depois de 50 anos juntos ainda de-
monstra no olhar de um para o ou-
tro. Aquele amor que comprova a 
verdade na frase de Saint Exupéry 
em O Pequeno Príncipe: “O essen-
cial é invisível aos olhos”.

Cumplicidade: aquele entendi-
mento profundo que faz com que 
um se confunda no outro, aque-
la parceria e apoio para enfrentar 
as situações da vida. Eu fico pen-
sando a importância da cumplici-
dade em um relacionamento tão 
longevo.

Companheirismo: aquele senti-
mento de fazer tudo juntos e o mais 
importante, querer fazer tudo junto.

Lealdade: eu penso que sem leal-
dade um casal não chegará a 50 anos 
de união de maneira saudável. A leal-
dade não apenas no sentido da fide-
lidade de um para o outro mas tam-
bém na coragem de ser verdadeiro 
nas atitudes do dia a dia contribuindo 
para que o outro seja melhor do que 
era antes.

Tolerância: aquele sentimento de 
saber entender os defeitos do outro e 
procurar olhar as virtudes e assim per-
ceber que existem muito mais virtu-
des que defeitos.

Muitas recordações me vem à ca-
beça neste momento, mas vou deixar 
para outro texto.

Esses são alguns exemplos que 
percebo no relacionamento de meus 

pais e que uso para o meu relaciona-
mento com minha esposa e compar-
tilho com vocês.

Eu poderia citar muitos outros 
mas eu prefiro encerrar por aqui dei-
xando dois trechos do poema “Dese-
jo” de Victor Hugo que já é realidade 
para meus pais, mas que desejo a to-
dos que lêem este breve texto.
“Desejo que você ame, e que 
amando também seja amado”.

“Desejo por fim que você sendo homem,
Tenha uma boa mulher,
E que sendo mulher,
Tenha um bom homem
E que se amem hoje, amanhã 
e nos dias seguintes,
E quando estiverem exaustos e sorridentes,
Ainda haja amor para recomeçar.
E se tudo isso acontecer,
Não tenho mais nada a te desejar “.

Marina 
Marischen Leal

Julio 
Marischen

Gustavo 
Marischen
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Transformação: 
salão chic mania

Transformação: 
Vanilda Beauty centro de beleza

Transformação: 
espaço leandro ferreira

REGINA APARECIDA 
JOVIANINI DA SILVA
Transformação: 
Studio Essenza beleza e saúde

DEPOISANTES

ROSEMEIRE VAZ PEREIRA

LUCIANA DE SIQUEIRA
NASCIMENTO

KARINA NONIS

banho
de Maxxi

Em virtude da pandemia e dos 
cuidados que devemos ter para não 
propagação do coronavírus, e pelo 
fato da cidade estar na fase verme-
lha no momento do fechamen-
to desta edição, excepcionalmente 

estamos publicando algumas trans-
formações que realizamos nas edi-
ções anteriores no Banho de Maxxi.

Em abril estaremos de volta com 
uma transformação inédita em nos-
sas páginas.

DEPOISANTES

DEPOISANTES

DEPOISANTES
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Ao olharmos para a infância e 
adolescência nos dias atuais, verifi-
camos que grande parte desta po-
pulação sofre com a desigualda-
de social. Em tese, não era para ser 
uma realidade tão presente, visto 
que há dispositivos que afiançam 
direitos em todos âmbitos como, 
por exemplo, o Estatuto da Criança 
e do Adolescente, Constituição Fe-
deral, etc. Contudo, a desigualda-
de social além de ser intensa resulta 
em opressão, discriminação e humi-
lhação social (GONÇALVES, 2004).

Outra questão que merece des-
taque é que o racismo, presente nas 
relações sociais, fator que determi-
na as desigualdades, produz humi-
lhação social e sofrimento psíqui-
co das pessoas (MARTINS, SANTOS, 
CALOSSO;2013). Além disso, há o 
preconceito que circula nas rela-
ções sociais, o qual não deriva ape-
nas dos determinantes psicológicos 
individuais, mas a partir dos grupos 
(PEREIRA, TORRES, ALMEIDA, 2003).

A desigualdade social, o precon-
ceito e a violência aumentam dia 
pós dia e, com isso, crianças e ado-
lescentes negros sofrem sem po-
der desfrutar de seus direitos como, 
por exemplo, ir e vir, ter voz e viver 
dignamente. Em relação ao direito 
à vida, segundo afirmou o Ministé-
rio da Mulher, da Família e dos Direi-
tos Humanos no livro intitulado “Ce-
nário da Infância e Adolescência no 
Brasil 2020”, houve aumento de ho-
micídio de crianças e adolescentes 

brancas e negras no período de 
2010 e 2018. Salienta-se que a taxa 
de homicídios cometidos contra 
criança negra é, no mínimo, três ve-
zes maior em todos os anos da série 
histórica (BRASIL, 2020). Já os núme-
ros de homicídio perpetrados con-
tra as crianças brancas mantiveram-
-se estável, com um leve declínio no 
último ano da série.

Ainda em se falando sobre homi-
cídio contra crianças e adolescen-
tes, no ano de 2018, mais de quatro 
em cada cinco vítimas eram negras, 
o que sinaliza que a cor ou raça, es-
pecificamente no Brasil, é um fator 
que aumenta o risco de vitimização 
por violência homicida. Estes dados 
mostram que se torna um sintoma 
perverso da história a desigualdade 
no país (BRASIL, p. 89 2020).

Abaixo é apresentado um gráfi-
co extraído do livro supracitado, o 
qual pode ser encontrado no site 
do Ministério da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos, que apre-
senta taxas de homicídio de crian-
ças brancas e negras entre os anos 
de 2010 e 2018.

Verifica-se que o percentual de 
homicídio de crianças e adoles-
centes negros é significativo. Nes-
te cenário, surge a necessidade de 
ações de conscientização executa-
das por profissionais que compõem 
do Sistema de Garantia de Direitos 
da Criança e do Adolescente (SGD-
CA), para que coadunam esforços a 
fim de mitigar o impacto das violên-
cias e preconceitos existentes e per-
petrados contra esta população no 
Brasil. Eis o desafio!

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

DESIGUALDADE SOCIAL: 
Garantir direitos de crianças e 
adolescentes não é “um favor”.
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Embora não seja claro onde realmente começou a história do 
cinema, a que mais se propaga é de que no final do XIX, em 
1895, na França, os irmãos Louis e Auguste Lumière, inventaram 
o cinema. Na primeira metade deste século a fotografia já 
havia sido inventada por Louis-Jacques Daguerre e Joseph 
Nicéphore Niépce, possibilitando esta criação revolucionária 
no mundo das artes e da indústria cultural: o cinema.

DOS PIONEIROS AOS ATUAIS:

A HISTÓRIA DO 
CINEMA EM MATÃO

Em Matão, o cinema chegou 
em 1902 quando Vicente Mastro-
pietro construiu o Cine Politeama. 
Já o Yara foi inaugurado em 1959 
e o Cine Teatro Matão, em 2003. 
Tivemos ainda nas primeiras déca-
das o Bijon, da Família Felizola na 
XV de Novembro e o Haley, de Ra-
phael Thomazelli numa sala de sua 

relojoaria na Rua do Commércio que 
em 1930 passou a ser João Pessoa.

Em Silvânia e São Lourenço do 
Turvo as sessões de cinema eram pro-
porcionadas por Terige Bastia Neto 
nas décadas de 60/70. Havia ainda os 
filmes instrutivos e religiosos exibidos 
pelo Padre Nelson na Casa Paroquial 
nas décadas de 50/60.

Com a massificação da televi-
são e o advento das locadoras de 
filmes para videocassete, fecha-
ram o Yara e depois do Politeama, 
Matão ficou sem cinema por vá-
rios anos até que em 2003 os em-
presários Valéria e Antônio Carlos 
Tadiotti inauguraram o moderno 
Cine Teatro Matão.

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

Todos nós sentimos alguma coi-
sa quando olhamos para um céu es-
trelado, podemos nos sentir maravi-
lhados com toda essa imensidão ou 
sozinhos e vazios. Mas todo ser hu-
mano que já olhou para as estrelas 
sempre se perguntou: Será que esta-
mos sozinhos no universo?

Em uma noite estrelada pode-
mos ver entre 2500 a 5000 estrelas a 
olho nu e a maior parte delas está há 
menos de mil anos luz daqui.

Mas se você já olhou para o céu 
e teve a impressão de que o univer-
so é imenso, eu preciso te desani-
mar. Tudo que vemos no céu notur-
no a olho nu corresponde a menos 
de 1% do diâmetro da nossa galáxia, 
a Via Láctea.

Só aqui temos de 200 a 400 bi-
lhões de estrelas, cada estrela com 
seus planetas e levando em consi-
deração os últimos estudos que pro-
põem que existam 6 bilhões de pla-
netas como a Terra. 

Desde 1985 o SETI - sigla em in-
glês para procura por inteligência ex-
traterrestre - vem tentando se comu-
nicar ou receber mensagens dessas 
civilizações com o uso de poderosos 
radiotelescópios como o de Arecibo, 
e quantas dessas mensagens foram 
respondidas? Zero! E a pergunta que 
fica é: Cadê todo mundo?

E tudo fica ainda mais confuso, o 
sol é uma estrela relativamente jo-
vem em nossa galáxia, o que signi-
fica que existam estrelas mais velhas 
em que a vida já se manifestou e que 
tiveram muito mais tempo para se 

desenvolverem, e na escala do uni-
verso mais tempo significa bilhões 
de anos. É impossível imaginar uma 
civilização com tanto desenvolvi-
mento tecnológico, se pararmos para 
pensar que do vôo do 14 bis a chega-
da na lua foram apenas 63 anos.

Existe uma ferramenta para cate-
gorizar essas civilizações com base 
no seu nível de tecnologia e essa é a 
escala de Kardashev que divide as ci-
vilizações em três tipos:

Civilização do tipo 1: Possuem 
habilidades de usar toda ener-
gia disponível no nosso planeta 
e esse ainda não é o nosso caso, 
em uma escala ainda estaríamos 
como uma civilização de 0,7

Civilização do tipo 2: Possuem 
habilidades de usar toda energia 
disponível de sua estrela. Imagine 
que não chegamos nem perto dis-
so, visto que no mundo aproveita-
mos somente 1% de energia solar. 
um dia de toda energia que vem do 
sol poderia abastecer o Brasil inteiro 
por um ano. 

Civilização do tipo 3: Faz com 
muita facilidade o que as civilizações 
anteriores teriam dificuldade ou não 
fariam além de conseguirem utilizar 
a energia presente na galáxia.

Mas a pergunta ainda fica, se 
existem civilizações tão evoluídas 
tecnologicamente lá fora, por que 
nunca fomos respondidos ou visita-
dos? É então que o físico Enrico Fer-
mi propõe uma reflexão que ficou 
conhecida como o paradoxo de 
Fermi ou a teoria do grande filtro.

O Paradoxo de Fermi sugere que 
civilizações do tipo 2 e 3 não podem 
existir pois em determinado momen-
to da sua evolução toda forma de vida 
foi extinta como se um grande filtro 
impedisse que civilizações do tipo 1 
avançassem para o tipo 2. O grande 
filtro poderia ser uma colisão com um 
meteoro, uma explosão de superno-
va, mudanças climáticas, uma guerra 
nuclear ou até mesmo um vírus.

A terra conta com um arsenal 
nuclear capaz de destruir o planeta 
centenas de vezes, usamos mais re-
cursos do que o planeta pode nos 
oferecer, aquecemos nossa atmos-
fera com a queima de combustíveis 
fósseis, destruímos nossas florestas 
e poluímos nossos oceanos indis-
criminadamente. Além de simples-
mente ignorar uma pandemia mun-
dial que só no Brasil mata milhares 
todos os dias.

A astronomia nos ensina que 
apesar de sermos pequenos e mo-
mentâneos em relação ao cosmos, 
temos um universo infinito a ser ex-
plorado, mas que tudo leva mui-
to tempo e pesquisa e que sobretu-
do, olhar para o universo é olhar para 
nós mesmos. Somos parte do todo 
e se quisermos um dia perpetuar a 
nossa existência com uma espécie 
interplanetária ou interestelar, pre-
cisamos cuidar da nossa casa e dos 
habitantes dela. Hoje podemos visi-
tar Marte, Vênus, Saturno e as luas de 
Júpiter, mas é a terra o único lugar 
que abriga a vida. Gostemos ou não, 
é aqui que ainda temos que ficar.

CADE TODO MUNDO?
Se o universo é tão grande por que 
não conseguimos falar com ninguém?

GABRIEL GARDINI 
ASTROFOTÓGRAFO AMADOR
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Rosa Lilia Mastropietro Modé é fi-
lha de Roberto Mastropietro (Rubião), 
neta de Francisco (Chichilo) e bisneta 
do fundador do cinema em Matão, Vi-
cente Mastropietro.

Assim, Lilia narra a história do Po-
liteama: “No final do Século XIX meu 
bisavô Vicente chegou em São Paulo 
vindo da Itália. A convite da Família 
Maccagnan veio para Matão e aqui 
comprou um terreno bem na fren-
te da igreja. Em 1902 ele construiu 
o Cine Politeama. Meu avô Francis-
co Mastropietro que tinha o apelido 
de Chichilo era criança nessa época 
mas já trabalhava no cinema. Quan-
do o Chichilo ficou adulto meus bisa-
vós retornaram para São Paulo onde 
ficaram morando seus outros filhos e 
o cinema ficou para o meu avô.” Con-
tinuou ela: “No começo foi muito di-
fícil porque tudo vinha da capital, 
distante mais de 300 km de Matão 
e o único meio de transporte era o 
trem. Os filmes vinham de São Paulo 
e demoravam para chegar aqui por-
que antes passavam nas grandes ci-
dades, como Campinas, Rio Claro, 
São Carlos e Araraquara. O cinema 
era pequeno com uma tela de pano 
na parede e apenas cerca de 50 ca-
deiras dessas de uso nas casas”.

Rosa Lilia diz que as máquinas pro-
jetoras esquentavam o pano da tela e 

era necessário jogar água durante as 
sessões para o tecido não pegar fogo. 
Como não existia a mangueira de 
borracha, tudo era feito com baldes 
cheios d’água.

Nas primeiras décadas as sessões 
eram apenas aos finais de semana; 
um filme no sábado e outro no do-
mingo. Como eram poucas pessoas, 
num só dia todos já tinham assistido 
e assim mudava o filme para outro dia.

Mais tarde foi criada uma distri-
buidora de filmes em São José do 
Rio Preto e meu avô ia lá e fazia uma 
agenda para o mês inteiro.

“Conforme a cidade cresceu o pré-
dio também foi aumentando e atin-
giu a capacidade de mais de 800 pes-
soas sentadas em cadeiras próprias 
para cinema, tela adequada e passou 

a ser exibidos filmes todos os dias. Ha-
via um lance de cadeiras colocadas na 
parte superior, logo na entrada que 
era conhecido como “puleiro”. Passa-
vam filmes de vários gêneros: Faro-
este (Bang-Bang), românticos, comé-
dias, dramas, suspenses... Os que mais 
atraiam público eram as comédias do 
Mazzaropi, Gordo e Magro e Char-
les Chaplin.Também marcou época 
no cinema o Canal 100 que passava 
gols e lances do futebol brasileiro an-
tes dos filmes. Todos adoravam”, lem-
bra com saudade.

“Meu avô passou o cinema para 
seus filhos, Diva, Vicente e meu pai 
Roberto (Rubião) que comandaram o 
cinema até o encerramento das ativi-
dades nove décadas depois da inau-
guração”, conclui Lilia..

CINE POLITEAMA

O Cine Yara era de Irmãos Ga-
briel Ltda, de Habib, Renê e Rober-
to e foi inaugurado em 7 de fevereiro 
de 1959 com o filme O Cisne. Sua ca-
pacidade de público era de 800 pes-
soas sentadas.

As pinturas pela técnica de afres-
cos que existiam na parede foram 
feitas pelo senhor Prado, de São Pau-
lo. Já o quadro feito em azulejos de-
senhados com a índia Yara, um índio 
e rio com Vitória Régia foi feito por 
um estúdio da Capital paulista.

“Tanto o quadro da pintura em 
azulejos quanto os afrescos foram 
escolhidos pelo meu pai, que foi a 
São Paulo buscar”, enfatiza Paulo Sér-
gio, filho de Habib Gabriel.

O nome se deu exatamente 
pela lenda da índia Yara. “Meu pai, 
Habib Gabriel, era apaixonado por 
temas indígenas”.

O Cine Yara durou até o fim da 
década de 70, início de 1980 quan-
do com a forte concorrência da te-
levisão e das locadoras de filmes, fe-
chou as portas.

“Além dos filmes, tivemos shows 
com duplas sertanejas, artistas da 
MPB, bailes com orquestras famo-
sas como Cassino de Sevilla, forma-
turas escolares entre outros even-
tos. Lembro de show com a Virgínia 
Lane, Nelson Gonçalves, Caravana 
da Vigorelli trazida pelo Nico Rizzo”, 
conta Paulo Sérgio Gabriel.

Paulo Sérgio relata ainda: “No final 
dos anos 50 começo dos anos 60 Ma-
tão tinha 12 mil habitantes, se tanto, 
e a zona rural tinha mais pessoas que 
a zona urbana. Os filmes do Mazzaro-
pi faziam muito sucesso e a popula-
ção das fazendas vinha de caminhões 
para assistir. Não cabiam numa ses-
são, nesses dias meu pai fazia três ses-
sões: das 19 h às 21 h, das 21 h às 23 
h e das 23h às 01 hs, de sextas-feiras, 
sábados e domingos. Uma turma en-
trava e os demais ficavam compran-
do ingressos e esperavam na praça 
para entrar nas outras sessões. Além 
das 800 pessoas sentadas, às vezes fi-
cavam sentados nos corredores. Ti-
nha noite que entravam 2400 a 2500 
pessoas nas três sessões”.

“Hoje os cinemas passam um fil-
me 7, 8, até 15 dias; antes passavam 
3 a 4 filmes por semana. A produção 
de filmes era muito maior que agora 

e as fitas tinham que ir para outra pra-
ça, não ficava mais que dois ou três 
dias num lugar. Hoje os filmes são di-
gitais para download, antes os filmes 
vinham de trem em vários rolos den-
tro de uma caixa, de Rio Preto ou de 
São Paulo. Meu tio Renê ia buscar na 
estação e depois revisava todo filme 
antes das sessões porque como pas-
savam primeiro nos grandes centros 
quando chegavam  em Matão já es-
tavam quebrados. Tinha que emen-
dar e no lugar da emenda pulava par-
te do filme” comentou Paulo Sérgio.

Como curiosidade, Paulo Sérgio 
citou ainda que uma vez aconteceu 
do projetor passar um filme de trás 
para frente. O operador do projetor 
não conferiu e colocou primeiro na 
máquina o último rolo vindo depois 
o penúltimo e assim sucessivamen-
te. Ninguém entendia nada e nem o 
que estava acontecendo, disse ele.

CINE YARA
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Por mais de uma década Ma-
tão ficou sem ter cinema até que os 
empresários Valéria Pereira da Silva 
Tadiotti e seu esposo Antônio Car-
los Tadiotti vendo que a cidade ca-
recia de um espaço cultural resolve-
ram investir na construção de um 
moderno e confortável espaço para 
cine e teatro com capacidade para 
312 pessoas sentadas. O Cine Teatro 
Matão foi inaugurado no dia 27 de 
Agosto de 2003.

No dia 12 de setembro de 2003 
foi exibido o primeiro filme, ‘A Liga 
Extraordinária’, com Sean Connery . 
A Sala 2, com capacidade para 137 
lugares, foi inaugurada no dia 25 de 
dezembro de 2008 e o filme inau-
gural foi ‘Bee Movie’. O filme recor-
dista de bilheteria foi Os Vingadores, 
todos da série.

Em 2010 foi feita a troca do siste-
ma analógico para o digital e no dia 
18 de fevereiro de 2011, inaugurado o 
sistema digital 3D, pioneiro na região. 
Até então, só havia o 3D em Ribeirão, 
Campinas e na capital, São Paulo.

O Cine Teatro Matão, oferece 
uma série de vantagens para o te-
lespectador: cadeiras com supor-
te para copos, para deficientes fí-
sicos e com tamanhos especiais, 
sala em formato Stadium, ofere-
cendo uma visão perfeita de todos 
os ângulos, sala protegida com sis-
tema acústico e térmico, ambien-
te climatizado, amplo espaço de 

circulação, bomboniere comercia-
lizando doces, chocolates, balas, 
refrigerantes e a tradicional pipoca 
além de acessibilidade e banheiros 
confortáveis.

Hoje, o cinema está totalmente 
informatizado, inclusive com uma 
cabine para comandar as Salas de 
Projeções 1 e 2, por um técnico de 
informática.

CINE TEATRO MATÃO

Com o sistema digital o filme 
é baixado via satélite. Depois vem 
uma chave para abrir.

A proprietária do cinema disse:  
“As coisas acontecem porque tem 
que acontecer, nós tínhamos esse ter-
reno e achávamos que Matão carecia 
de um espaço cultural, então resolve-
mos investir na cultura construindo o 
prédio com toda estrutura para o ci-
nema e para o teatro. Amantes da cul-
tura, do cinema, não tínhamos expe-
riência na administração do cinema.

Fizemos aqui peças de teatro, 
shows, palestras. Com o tempo veio 
a experiência e,  percebemos que as 

distribuidoras, não gostavam muito 
que se dividisse o espaço com ou-
tros eventos.  Então optamos pelo 
cinema e investimos em melhorias”

Fizemos aqui peças de teatro, 
shows, palestras, mas percebemos 
que as distribuidoras não gostavam 
muito de dividir com outros even-
tos. Então optamos pelo cinema.”

“Antes da pandemia o públi-
co era muito bom, principalmente 
entre os jovens e as crianças de es-
colas que são o público alvo. Já os 
adultos têm uma frequência me-
nor, somente o amante do cine-
ma gosta de assistir todos os filmes, 

mas pós pandemia, apesar de ter 
reaberto com todas as medidas do 
protocolo de segurança, 40% da ca-
pacidade na fase amarela, com dis-
tanciamento, uso de álcool em gel, 
uso de máscaras, etc, o público está 
receoso em retornar. Falta público”.

“Eu acho que toda cidade preci-
sa de uma sala de cinema. O teatro é 
mais difícil é muito caro, mas o cine-
ma é viável. Eu falo que aqui é um ci-
nema de rua, a moda antiga, mas com 
tecnologia de um espaço grande. Só 
poucos heróis continuam. A maioria 
das salas de cinemas estão em gran-
des shoppings”, conclui Valéria.

Amante da cultura e do cinema, Valéria Tadiotti está a frente do Cine Teatro Matão desde 2003
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Tendo em vista a vigência da Lei 
13.709/2018, Lei Geral de Proteção de 
Dados – conhecida como LGPD -, pu-
blicada em 14 de agosto de 2018, e o 
seu impacto na sociedade, tornou-se 
importante falar sobre ela.

Algumas relações sociais, como 
as de consumo – “CPF na nota?” -, 
demandam a utilização dos dados 
pessoais, sendo que estes são toda 
e qualquer informação que identifi-
ca uma pessoa natural. Essa utiliza-
ção de dados foi aumentada pela fa-
cilidade de acesso e uso da Internet, 
em que habitualmente há o preen-
chimento de formulários em websi-
tes, redes sociais ou em compras on-
-line, gerando um imenso banco de 
dados para as empresas que, em teo-
ria, poderiam utilizar tais informações 
tão importantes. Mas, o que realmen-
te é essa “lei” e quais os seus impactos, 
principalmente no setor privado?

Todas as pessoas, incluindo as 
empresas, agora, terão que atu-
ar com transparência para con-
trolar esses dados pessoais, visan-
do oferecer maior privacidade, 
segurança e conforto, não só a 
seus clientes, mas para a própria 
empresa. A “LGPD” veio para con-
solidar um caminho que possibi-
lita que as pessoas tenham maior 

controle e conhecimento sobre o 
destino de seus dados, construin-
do um ambiente de concorrência 
mais leal, com segurança jurídica, 
padronização de normas, regras e 
procedimentos.

Justamente por apresentar este 
caminho com maior segurança, a 
LGPD trouxe algumas inovações, ao 
criar categorias de agentes a quem 
são atribuídas funções e responsa-
bilidades pelo uso dos dados, sen-
do que, pela lei, titular é a pessoa 
que pode ser identificada por aque-
le dado. Além dele, destacam-se o 
encarregado – responsável por ad-
ministrar o fluxo de informações, 
desde a sua coleta até o final do tra-
tamento a elas dispensado -, e os 
agentes de tratamento, sendo estes 
o controlador, ao qual cabe as de-
cisões referentes ao modo de tra-
tamento dos dados, e o operador, 
quem efetivamente utiliza os da-
dos. Há, também, a ANPD - Autori-
dade Nacional de Proteção de Da-
dos, responsável pela fiscalização.

E o que as empresas devem fa-
zer para se enquadrarem nesta lei? 
Seguir os passos abaixo delineados, 
que deverão ser realizados, especial-
mente, pelos departamentos de tec-
nologia e jurídico delas, sendo estes:

- Due diligence sobre dados pessoais;
- Auditoria e validação do tratamento ini-
cial e final dessas informações;
- Gestão do consentimento e anonimização;
- Segurança dos dados;
- Governança do Tratamento;
- Certificações;
- Data protection officer (encarregado);

Além dos passos acima, deve-
rá ser construída a cultura de pri-
vacidade, disseminando essa ideia 
por toda a estrutura a empresa, 
em todos os níveis de colaborado-
res, com realização de diagnóstico 
para apurar quais as informações 
pessoais que são utilizadas nas 
suas práticas e para o que se desti-
nam, com envolvimento das áreas 
que mais demandarem o uso dos 
dados, como o setor de Recursos 
Humanos – que trata os dados dos 
empregados, inclusive -, sob pena 
de incidência das multas previstas 
na lei, cujo valor poderá variar de 
2% do faturamento bruto até R$ 50 
milhões (por infração).

E sua empresa, já está adequa-
da ou já iniciou o processo de ade-
quação? Procure, ao menos, iniciar 
esse processo, com o auxílio de 
profissionais que tenham atuação 
jurídica e na área de Tecnologia e 
Segurança da Informação.”

O que é e o que acontece se minha
empresa não se adequar?

Vanessa Del Vecchio Rascalhia Rodrigues da Cunha
OAB/SP 210.347

Marina Faria 
OAB/SP 389.992

Maria Cristina Venerando da Silva Pavan
OAB/SP 251.334

LEI GERAL DE
PROTEÇÃO DE DADOS: 
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O mercado mundial automotivo se renova com 
muita frequência. Em um mesmo ano vemos novi-
dades, lançamentos e atualizações em veículos que 
fortalecem as indústrias, mas muitas vezes preju-
dicam os consumidores que compram um veícu-
lo inovador e que acaba ficando desatualizado em 
curto espaço de tempo. E o resultado disso tudo é 
a desvalorização. Um modelo sofre de 10 a 15% de 
desvalorização ao ano, e esse percentual pode au-
mentar caso sofra atualizações como um facelift 
dentro do mesmo ano. Essas novidades em curto 
espaço de tempo, desvalorizam os modelos e acaba 
saturando o mercado de carros usados, abrindo es-
paço para compras com preços mais convidativos.

Com a desvalorização, os modelos tops de linha 
e importados são os que sofrem mais, alguns che-
gando a mais de 70% dentro de uma década, fazen-
do com que o consumidor comece a procurar por 
eles e é aí que começam os problemas!

Se o carro é mais sofisticado, cuidados diferentes 
também são necessários, principalmente no que diz 
respeito a itens de segurança como Airbags, freios 
ABS, Controles de Estabilidades e Tração, entre ou-
tros itens que comprometem a segurança dos ocu-
pantes e seus condutores.

Imagine pagar o preço de um popular zero, por 
um veículo importado com tecnologias e acessó-
rios que um carro popular nunca ofereceria, sem di-
zer no conforto, silêncio e um powertrain de exce-
lente performance. Mas cuidados são necessários 
em razão do desgaste natural de suas peças e tec-
nologias embarcadas e se não revisados ou mesmo 
substituídos apresentarão problemas em cadeia 
que tornará o carro – até então tido como bom ne-
gócio – em um pesadelo automotivo.

DIREÇÃO DEFENSIVA
IMPORTÂNCIA DA PRÉ COMPRA DE 
VEÍCULOS USADOS E SEMINOVOS.

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

Para se ter conhecimento das 
condições desses modelos exis-
tem atualmente, especialistas co-
nhecedores da tecnologia embar-
cada e seus pontos críticos a serem 
analisados, conforme o modelo de 
veículo. Esses profissionais atuam 

como consultores do comprador, 
fazendo com que se tenha segu-
rança na compra, evitando descon-
tentamentos futuros e tornando as 
negociações íntegras, criando uma 
cadeia de acontecimentos comer-
ciais duradouros: 

- Vendedor lucrando;
- Comprador satisfeito;
- Carro em perfeito estado;
- Motoristas e passageiros seguros;
- Oficinas e profissionais em pleno funcionamento;
- Mercado automotivo crescente e seguro.

A pré compra, além de melhor in-
tegrar as negociações, favorece que 
o mercado tenha sua frota em per-
feito estado, valoriza as oficinas e 
centros automotivos que tiverem o 
know how não só para veículos po-
pulares, mas também para veículos 
premium, já em altos números exis-
tentes em nossa cidade também.

Compra de veículos com segu-
rança também é direção defensiva, 
pratique essa ideia!
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O que é a timidez e quando ela 
pode se tornar um problema para a 
criança?

A timidez é uma condição huma-
na, é natural nos sentirmos tímidos em 
algumas situações, principalmente 
àquelas que não conhecemos. Uma si-
tuação nova pode nos causar insegu-
rança e medo. Algumas pessoas lidam 
melhor com isso, outras não. E assim 
também é com as crianças.

É importante que aprendamos a 
não julgar a criança como tímida de 
forma pejorativa. Seu comportamen-
to retraído, introvertido, pode ser ape-
nas parte de sua personalidade e não 
lhe causar nenhum prejuízo e, tam-
bém, pode ser um comportamen-
to associado a alguma condição que 
esta criança possa ter. Por isso se faz 
muito importante, primeiramente, 
a observação desta criança e perce-
ber se este comportamento tem cau-
sado a ela algum sofrimento e, com 
mesma importância, ouvir esta crian-
ça. Um espaço seguro para a criança 
se expressar pode ser o primeiro pas-
so para que ela se desenvolva de for-
ma saudável.

Uma criança muito tímida, pro-
vavelmente, não teve a liberdade de 
se expressar, sem ser julgada ou con-
denada e isso começa no ambien-
te familiar. Se pais e cuidadores ob-
servarem que a criança não tem 

habilidades sociais desenvolvidas, 
vale a pena incentivá-la, respeitando 
sua limitação, a testar e a arriscar mais, 
ajudando assim a desenvolver tais 
habilidades. A criança precisa sentir 
que se falhar, está tudo bem, pois ain-
da está aprendendo a fazer. Se exis-
te muita repressão, a tendência desta 
criança, é cada vez menos se expor, se 
retraindo e sentindo medo de decep-
cionar os pais ou cuidadores.

Portanto, o acolhimento e a com-
preensão familiar são fundamentais, 
pois é neste momento que a auto 
estima também começa a ser cons-
truída e a timidez está diretamente 
relacionada à baixa autoestima.

O ambiente escolar é o principal 
meio de interação social da criança 
fora do núcleo familiar, é nele que a 
criança aprende a conviver com as 
diferenças, reforça o conhecimen-
to sobre regras, ética, divide espa-
ços, brinquedos, na escola também 
acontecem os desentendimentos e 
as amizades, é onde ela pode se ar-
riscar mais devido ao convívio em 
grupos. Para os professores identi-
ficarem características de timidez 
exagerada ou de outras condições 
que podem causar a inabilidade so-
cial, também é um desafio, mas que 
merece um olhar atento.

Devido a este cenário atual 
de pandemia e isolamento social, 

algumas crianças podem ter tido 
uma perda no desenvolvimento 
dessa habilidade social, o que leva 
a necessidade de um cuidado espe-
cial quando for o momento de sua 
ressocialização, ou ainda, na sociali-
zação, principalmente na volta às au-
las, o que demandará, mais compre-
ensão, paciência e empatia por parte 
dos pais, cuidadores e professores.

Se uma criança apresentar um 
alto nível de timidez, que a impede 
de se comunicar de forma eficiente, 
de se expor (mesmo que pouco), de 
criar laços afetivos, é de suma impor-
tância que pais e professores unam 
forças por esta criança. Segundo a li-
teratura, a timidez exagerada não é 
uma doença, mas caso não seja olha-
da com a atenção que merece, pode 
causar patologias como a ansieda-
de, o pânico, a depressão, a agorafo-
bia e em alguns casos, levar ao sui-
cídio, assim sendo, recomenda-se 
ajuda de um profissional especializa-
do (das áreas da psicologia, psicope-
dagogia, terapia ocupacional e outras 
relacionadas).

Portanto, se perceber que a timi-
dez tem causado prejuízos na vida 
da criança, não hesite em ajudá-la e 
se não souber como, busque alguns 
dos profissionais citados acima, pois 
com atenção, carinho e respeito, po-
de-se evitar danos futuros.

CAIRBAR SCHUTEL, 
O BANDEIRANTE DO 
ESPIRITISMO
Eduardo Carvalho Monteiro, 
Wilson Garcia
Biográfi co | 14x21 cm | 232 pág.
Código: 05004

DE R$ 28,00 POR

R$ 21,00

O SOM DA NOVA 
ERA: O CLARIM E 
SEUS MAESTROS
Cássio Leonardo Carrara
Doutrinário | Histórico
14x21 cm | 160 pág.
Código: 06043

DE R$ 30,00 POR

R$ 22,50

Como defi nir uma trajetória marcante de vida? E de 
que forma o exemplo pode inspirar a con� nuidade de 
um nobre trabalho? Conheça Cairbar Schutel e seus 
sucessores. Um trabalho exemplar no jornal O Clarim, 
Revista Internacional de Espiri� smo e livros publicados.

A trajetória de Cairbar de Souza Schutel, o conhecimento 
da Doutrina Espírita e seu trabalho de amor e dedicação 
ao próximo, ao mesmo tempo em que se dedicava à 
divulgação do Espiri� smo. Um verdadeiro manual de 
conduta cristã.

Também
em e-book

Também
em e-book

CONHEÇA E ASSINE
VERSÃO IMPRESSA OU DIGITAL

Traz mensalmente, em 52 páginas, a essência fi losófi ca, 
cien� fi ca e religiosa do Espiri� smo. Analisa os desafi os e 
acontecimentos co� dianos sob olhar renovador, expandindo 
nossos horizontes de compreensão.

ACESSE: assinaturas.oclarim.com.br
ASSINE TAMBÉM PELO WHATSAPP:

(16) 99720-6575

TIMIDEZ INFANTIL NO 
CONTEXTO FAMILIAR E ESCOLAR

SIMONI KARINE DOY CUNHA 
PSICÓLOGA E CONSTELADORA FAMILIAR 
SISTÊMICA. - CRP 123760
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Nos últimos anos observamos o 
acirramento dos debates em redes 
sociais com inúmeros comentários, 
amizades de longos anos sendo des-
feitas, famílias brigando no clássico al-
moço de domingo... isso tudo se deve 
a um assunto em especial: política!

É nesse contexto que a educação 
política está inserida e se faz neces-
sária, pois vivemos em um mundo 
de relações cada vez mais distantes 
da realidade, onde tudo se encontra 
ao alcance de um botão de “publi-
car”, logo, achismos e frases do sen-
so comum se tornaram frequentes.

Mas afinal, o que é essa tal de 
educação política?

O objetivo da educação política 
se resume na capacidade que nós, 
enquanto cidadãos, temos de par-
ticipar, compreender e atuar po-
liticamente de forma mais sólida, 
ao mesmo tempo que nossas con-
vicções ideológicas precisam ser 
respeitadas.

No Brasil contemporâneo, aque-
les que possuem as ferramentas bá-
sicas para compreender termos, con-
ceitos e estratégias políticas, acabam 
“largando na frente”, pois quando se 
depararem com algum debate ou 
discurso que envolva política, terão 

conhecimentos o suficiente para jul-
garem se os argumentos apresenta-
dos procedem ou não.

Por que a política parece ser tão 
distante de nós?

Isso ocorre devido ao fato de que, 
quando tocamos no assunto política, 
é muito comum que as pessoas idea-
lizem algo totalmente à parte do seu 
cotidiano e que nada tenha de rela-
ção com suas ações diárias. Ao invés 
disso, imaginam que a política seja 
somente responsabilidade do Esta-
do e daqueles que foram escolhi-
dos para nos representar. Essa visão é 
comprometedora, pois é direito e de-
ver de todos nós, como cidadãos, de 
participar do jogo político.

O que posso fazer enquanto 
cidadão(ã)?

Enquanto cidadão e cidadã, 
nosso papel, embora muitos não 
acreditem, é buscar conhecimen-
to. Quando procedemos dessa for-
ma, conseguimos elevar o nível de 
discussão e criticidade em debates 
e, consequentemente, efetuamos 
melhores escolhas no campo polí-
tico. Além disso, possuímos muitas 
outras atribuições, uma delas e na 
minha opinião, uma das mais im-
portantes, é o ato de fiscalizar aquilo 

que está acontecendo na nossa ci-
dade, estado e, por fim, no país.

Quando alguém não tiver o 
mesmo posicionamento político, o 
que devo fazer?

Respeitar! Simples assim. Muitas 
situações negativas ocorrem pela 
falta de respeito e empatia pelo 
outro. Cada pessoa é um ser único, 
que possui experiências de vidas, 
valores e posicionamentos políti-
cos particulares, que a condiciona-
ram a pensar de tal forma. Entretan-
to, o fato do outro não concordar 
com minhas posições no campo 
político, em nenhuma hipótese, 
me concede o direito de atacá-la. 
É sempre muito bom reforçar que 
vivemos em um sistema democrá-
tico e também é nossa obrigação 
como cidadãos cultivá-lo.

Afinal, educação política serve 
para alguma coisa?

Muito! A partir do momento 
que pararmos de fugir das nossas 
responsabilidades e praticarmos 
nossas ações cidadãs, certamente 
teremos um Brasil mais respeito-
so em relação às diferenças e mais 
inteligente em contextos de de-
bates e tomadas de decisões no 
campo político.

MURILLO TREVISANELLO PINOTTI
GRADUADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PELA UNESP-ARARAQUARA

EDUCAÇÃO POLÍTICA: 
DO QUE ESTAMOS FALANDO?

Tête-à-Tête
NOME: 
Edinho Mantovani

DATA DE NASCIMENTO: 
12/02/1975

CIDADE NATAL: 
Fernando Prestes- SP

PROFISSÃO: 
Empresário (GRAFOTECH)

FAMÍLIA: 
Meu filho – minha maior riqueza

FILME PREFERIDO: 
Até o Último Homem

CANTOR: 
Grupo Revelação

UMA MÚSICA: 
Tá escrito – Grupo Revelação

UM LIVRO: 
Fazer Acontecer (Júlio Ribeiro)

UM LUGAR: 
MInha casa, meu refúgio

PERFUME: 
Malbec - O Boticário

O QUE MAIS GOSTA E O QUE NÃO 
GOSTA EM UMA PESSOA:
Mais gosto: sinceridade 
e bom caráter
Não gosto: falsidade e arrogância

PRATO PREFERIDO: 
Arroz, feijão, carne de panela

HOBBY: 
Fazer churrasco

DEFEITO: 
Não ver maldade nas pessoas

QUALIDADE: 
Ser autêntico e verdadeiro

MULHER MAIS BONITA:
Aquela que é verdadeira 
e tem brilho no olhar

UMA LEMBRANÇA:
Quando iniciei minhas atividades 
profissionais na indústria gráfica 
quando ainda era criança

UM OBJETIVO:
Evoluir cada dia mais 
como ser humano

UM SONHO: 
Ver as sementes que semeei todos 
esses anos serem germinadas em 
solo fértil, para que não só essa 
geração, mas as gerações futuras 
possam fazer boas colheitas

MAIOR CONQUISTA:
Ter me tornado a pessoa que sou hoje

MEDO: 
Decepcionar as pessoas 
que estão ao meu lado

ÍDOLO: 
Jesus

EDUCAÇÃO: 
Primordial para os dias atuais.

POLÍTICA: 
Infelizmente os brasileiros são 
omissos se tratando de política, é 
preciso acabar com o paradigma 
que política não se discute, todo 
cidadão precisa inteirar-se sobre 
assuntos políticos e sobre o que 
acontece com o nosso país

COVID-19: 
Covid-19 assim como qualquer 
outra doença nos faz refletir o 
quanto somos pequenos, e nunca 
devemos nos sentir superiores a 
ninguém, porque ela não escolhe 
raça nem classe social; nos faz 
pensar que temos que viver cada 
dia como se fosse o último.

RESUMA EM POUCAS PALAVRAS 
QUEM É EDINHO MANTOVANI:
Difícil falar de nós mesmos, mas 
sou o reflexo de todo aprendizado 
que absorvi ao longo desses 
anos, sou a mistura de humildade 
com determinação. Uma pessoa 
extrovertida, brincalhona e amiga.
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Maxxi Social

Lucinéia Bassini e Pedro Duarte

Bia e Ana Fávia Falconi Davi Santos Maria Luiza Cabral

Lara Freitas Maju Lourenço e Bia Boni Pedro Campopiano

Ricardo Valentim e Nátalia: 14 anos de casados, comemorados no dia 10/02

Rodrigo Sanches e Tamires Périco em Jericoacora, Ceará

Rodrigo Cintra e Cléo Pinheiro
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SALMÃO E BRÓCOLIS AO MOLHO DE VINHO E MEL SORVETE CASEIRO DE ABACAXI

Culinária

INGREDIENTES
• 2 dentes de alho cortado 

em rodelas finas
• 150 g de salmão
• 1 cálice de vinho 

branco seco

• 1 colher (café) de mel
• 5 rodelas finas de cebola
• 2 colheres (sopa) 

de azeite
• 6 gotas de limão
•  20 g de brócolis

INGREDIENTES
• 1 lata de leite 

condensado;
• 1 vidro de leite  

de coco;
• 1 caixa de gelatina 

sabor abacaxi

• 1 xícara de calda 
de abacaxi;

• 1 xícara de creme de 
leite fresco ou uma 
caixa sem soro;

• 1 lata de abacaxi 
em calda.MODO DE PREPARO

Esquente o azeite em uma frigideira doure o alho e a cebola 
e reserve. Na mesma frigideira, coloque o salmão e o brócolis, 
e vá virando-os. Enquanto estiver dourando, acrescente o 
vinho, mel, sal a gosto e as gotas de limão.
Continue virando, com cuidado para não quebrar o salmão, 
até dourar. Depois coloque por cima a cebola e o alho. Sirva 
com arroz branco. 

MODO DE PREPARO
Esquente a calda do abacaxi e dissolva a gelatina nela; 
Coloque essa mistura no liquidificador junto com os demais 
ingredientes; Bata bem e coloque no congelador por mais ou 
menos seis horas, até congelar. Fica uma delícia.

CUSCUZ PAULISTA

• 1/2 xícara de chá de azeite
• 1 cebola picada
• 1 lata ou caixa de 

molho de tomate
• 2 medidas da lata de água
• 1 lata de ervilha
• 1 lata de milho verde
• 1 pimentão picado
• 2 latas de sardinha ou atum

• cheiro verde a gosto
• sal e temperos a gosto
• 1 tablete de caldo knorr 

do seu sabor preferido
• 3 xícaras de chá de farinha 

de milho grossa
• 3 ovos cozidos
• 1 vidro de palmito picado
• tomates fatiados (para decorar)

Refogue no azeite a cebola, o 
pimentão, as azeitonas, a ervilha, o 
milho verde, o molho de tomate, o 
cheiro-verde, a sardinha, o palmito, 
os temperos e o caldo de carne. 
Coloque a água e deixe no fogo até 
ferver. Desligue o fogo, acrescente 

a farinha de milho e misture. Unte 
uma forma com azeite, e coloque 
os ovos, os tomates e a sardinha por 
baixo. Coloque o cuscuz na forma, 
deixe esfriar e desenforme.
Sirva em seguida.

INGREDIENTES MASSA

MODO DE PREPARO
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