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Nossa Capa
Chega a Matão, um ambiente
perfeito para você e sua 
família viver!

Frequentar a cada dois meses os mais diversos pontos de 
distribuição, levando gratuitamente informação de qualidade 
com artigos que abordam assuntos de relevante importância 
para o dia a dia do leitor e matérias que falam de perto ao co-
ração, é característica peculiar da Revista Maxxi.

Caminhamos ainda em um cenário de incertezas, mas es-
peramos na próxima edição já estarmos em uma situação 
mais tranquila em relação ao coronavírus, pois, é inadmissí-
vel que não se tire aprendizado dos erros cometidos até agora 
ou não se corrija o rumo das ações em direção à tão desejada 
cura. Não existe mais justificativa para preconceitos e compor-
tamentos egoístas que jogam por terra os esforços diários de 
médicos e enfermeiros e que somente prolongam e fortale-
cem a pandemia. Não dá mais para admitir descaso com pre-
venção, falta de consenso entre aqueles que deveriam encon-
trar as soluções, além de uma profunda falta de solidariedade 
expressa na resistência ao uso da máscara, nas aglomerações 
infecciosas e, até nos roubos, não aplicação correta e fura-filas 
de vacinas. É preciso a conscientização, para que os menos cul-
pados – os comerciantes de um modo geral – não sejam sem-
pre os mais penalizados.

Como o nosso objetivo é sempre manter o foco em coi-
sas boas, e nos aproximamos do Dia das Mães, nesta edição, 
trazemos as reportagens Mãe: amor Incondicional e Conhe-
ça a história de gravidez dos primeiros quadrigêmeos de Ma-
tão, para através delas homenagearmos todas as Mães, cujo 
devotamento contínuo constitui a lição preciosa de perseverança 
de quem acredita na Vida e no triunfo do bem Eterno, nunca de-
sistindo de lutar e de doar-se.

Como recuperar créditos tributários e gerar caixa para as 
empresas, Vacina para todos: um (ainda) longo caminho pela 
frente, O que esperar do mercado de máquinas e implemen-
tos agrícolas e Reajuste do aluguel, negociar para não perder, 
são alguns dos outros assuntos abordados nesta edição, obje-
tivando sempre oferecer aos leitores subsídios para entender o 
que está acontecendo e encontrar as melhores soluções para 
enfrentar o momento complicado que estamos passando.

Em nossa capa, o destaque fica para o Villa Verde Lotea-
mento, que chega a Matão, oferecendo a você e sua família 
um ambiente perfeito para se viver.

Boa leitura!

EDITORIAL
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GRÁFICA OFFSET & DIGITAL

TEM MUITO DE VOCÊ EM CADA POUCO DE MIM!

Mãe(s)... o seu amor é aquele sentimento forte,
único e verdadeiro que mesmo com o
passar do tempo jamais se desgastará.

E quando isso tudo acabar,
você receberá todos os abraços,
todos os beijos e todo o carinho

preso dentro de nós.



Mãe! Manhê! Mainha! Mami! De 
que forma você chama a sua mãe? 

Vozes carinhosas, algumas den-
gosas, outras nervosinhas, e ainda 
aquelas que rogam o seu nome em 
prece, as mães são as donas do nos-
so coração. Sim, porque viemos ao 
mundo por intermédio delas. A pri-
meira batida do nosso coração co-
meçou no ventre da nossa mãe, da 
nossa matriz, daquela que aceitou 

o sagrado mandato da maternida-
de. Foi nesse compasso, acompa-
nhando desde a nossa concepção, 
que ela está ligada à nossa vida. É 
uma conexão única e duradoura.

E assim fomos dados à luz. Dar à 
luz é trazer o ser à luz do mundo. As 
mães têm esse poder. 

O Dia das Mães é considerado 
uma data com características co-
merciais, mas independentemente 

da interpretação, as mães precisam 
de um dia para serem lembradas, 
celebradas, seja onde estiverem.

Para uma publicação com pou-
co espaço disponível, diante de 
um significado tão plural, resolve-
mos trazer alguns exemplos ver-
dadeiros de mães cujo amor se fez 
presente, em sua forma mais pura, 
seja na multiplicidade, na dor, e 
até na aparente perda.

MÃE: 
AMOR INCONDICIONAL

O que fazer quando o fruto do 
seu amor incondicional vai embora? 

Maria Salete Jardim Cavicchio 
pode falar sobre isso com proprie-
dade: Salete, natural de Matão fun-
cionária pública municipal, casou-
-se em 1978, aos 26 anos.

A primeira filha, Sabrina, nasceu 
em 1979. Depois vieram André (1981), 
Livia (1982) e Bruna (1983). Quatro 
joias iluminando sua existência.

Salete explica: “Minha emoção 
era muito grande, uma sensação de 
sonho realizado. Meu sonho era ca-
sar, ter filhos e ser feliz. Isso era tudo 
que eu pedia a Deus”.

O que mais poderia desejar 
uma mulher realizada em seus so-
nhos? Com quatro filhos lindos, 
saudáveis e inteligentes, “crianças 

felizes! cada um com uma caracte-
rística única”, define Salete.

Com o tempo, e a chegada da 
adolescência, as coisas mudaram 
um pouco. Aos 16 anos, Sabrina 
apresentou um problema de saú-
de, a diabetes, síndrome metabólica 
que está entre as dez maiores cau-
sas de morte no mundo.

A partir dessa descoberta, a saú-
de de Sabrina entrou em declínio. A 
doença trouxe desafios e limitações, 
como a perda da visão, e o compro-
metimento de outros órgãos.

Salete, como toda a mãe pre-
sente, procurava socorrer a filha nas 
mais diversas situações, acompa-
nhando-a em consultas, exames, in-
ternações, preparando dietas espe-
ciais, como é indicado para quem 

sofre de diabetes. Todos os esforços 
foram utilizados para que Sabrina ti-
vesse uma qualidade de vida normal. 

Mas a saúde de sua primeira fi-
lha se debilitava cada dia mais.  Sa-
lete lembra que “esses momentos 
começaram a ser tomados por uma 
dor e muito sofrimento. Cheguei a 
me sentir impotente por não po-
der ajudar ou até mesmo controlar 
aquelas situações”.

Contudo, Salete não perdeu a 
fé e a esperança em nenhum mo-
mento, em vista de tantos trata-
mentos e cuidados. 

As mães possuem uma liga-
ção especial com Deus. Com Sale-
te não foi diferente. Ela frequentava 
as missas, recebia a Eucaristia, ele-
vava o seu pensamento em oração, 

Salete, empréstimo divino

DAVID LIESENBERG
JORNALISTA MTB 62.607/SP
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pedindo pela saúde da filha, em 
nome de Jesus e Maria. Para Salete, 
“esses momentos me preparavam 
espiritualmente para o que estáva-
mos passando”. Assim, mesmo com 
a situação delicada de Sabrina, e a 
responsabilidade com os outros fi-
lhos, Salete se sentia fortalecida: “Eu 
tinha que estar bem, para eles tam-
bém poderem contar comigo. E eu 
podia sempre contar com eles, que 
cresciam, viviam e ainda me ajuda-
vam nesses cuidados e carinho que 
a gente tinha com ela”.

Salete, os quatro filhos, e ainda 
Leandro, namorado de Sabrina, di-
vidiam as preocupações e os cui-
dados com ela.

À medida em que Sabrina se de-
bilitava, a união familiar se fortalecia.

Até que em julho de 2018 ela so-
freu mais uma internação. De acordo 
com Salete, essa foi a internação mais 
delicada. A mais crítica. “Essa interna-
ção foi a mais difícil. Ela precisou ser 
sedada, intubada, passar por cirurgia. 
Tudo era dor. Uma dor que doía na 
minha alma de mãe”, recorda Salete.

Assim como a grandiosidade de 
sua fé, Salete entendia que este mo-
mento era de aprendizado. Nas pa-
lavras da mãe de Sabrina, “esse foi 
o momento que pôs à prova toda 
minha fé e tudo que eu acreditava. 
Cada momento era oferecido para 
Jesus. E Ele não deixava faltar nada. 

Em cada oração eu pedia para Je-
sus fazer o que era melhor para ela, 
e não a minha vontade”.

E assim passaram-se os dias, 
cada minuto ao lado do leito da fi-
lha como um momento de prepara-
ção para a partida. Foi preciso tomar 
algumas decisões, e Salete estava lá, 
com todos os seus filhos.

Envolvida em um ambiente de 
amor e paz, Sabrina teve que partir.

Questionada sobre este momen-
to de separação, Salete afirma que 
“ninguém consegue avaliar a dor 
de uma mãe em ver seu filho partir. 
Mas é na dor que se encontra força, 
e mesmo na dor se encontra a paz”.

Essa mesma mãe que deu exem-
plos de amor incondicional, tam-
bém demonstrou os valores da ver-
dadeira fé: “Eu não sentia que estava 
perdendo a minha filha. Eu sentia 
que estava devolvendo ela ao Pai. 
Entregando ela à vida eterna. Essa 
experiência de vida e amor me fez, e 
me faz ser mais forte em espiritualida-
de. Fez crescer a minha relação com 
Deus. Ele me conforta todos os dias, 
em cada momento”.

Perguntado à Salete se existe vida 
depois da partida de um filho, ela res-
ponde com serenidade e firmeza: “As-
sim que escolhi viver. E assim eu vivo. 
Eu ainda tenho três filhos e duas ne-
tas, então, eu quero ficar bem para a 
gente viver bem, juntos!”

À direita, Sabrina abraçando a sobrinha. No centro, Salete rodeada pelos filhos.
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A mamãe Rafaela Eloísa de Olivei-
ra Romano, 35 anos, Enfermeira Coor-
denadora da Auditoria do HSAÚDE, 
sempre acalentou o sonho de ser 
mãe. Algo lhe dizia intimamente que 
o desafio seria grande. E foi.

A começar pela dificuldade para 
engravidar, que necessitou de longo 
tratamento à base de medicamen-
tos, e não apresentava resultados. 
Rafaela e o marido, ansiosos pelo pri-
meiro filho, não poderiam desani-
mar. O médico propôs um novo tra-
tamento para estimular a ovulação. 
Passados alguns meses de resulta-
dos negativos, o sonho acalentado 
pelo casal finalmente se tornou rea-
lidade. O teste rápido acusou “POSI-
TIVO”. “Deus havia mandado o nosso 
presente maior!” recorda Rafaela.

A emoção era tanta, que Rafae-
la custou a acreditar que estava real-
mente grávida. A dúvida foi esclareci-
da quando realizou o primeiro exame 
de ultrassom, quando ouviram os 
batimentos daquele coraçãozinho. 
“Foi o som mais lindo, ficamos muito 
emocionados” observa Rafaela.

Para anunciarem o sexo do bebê, 
a família organizou um “Chá de Re-
velação”, imprimindo uma atmosfe-
ra de surpresa e emoção. Um bolo 
feito especialmente para esse dia, 

com cobertura metade rosa e me-
tade azul, revelaria o sexo da criança 
logo que fosse cortado. A massa azul 
desvendou o mistério: Heitor estava 
a caminho! 

Em pouco tempo começaram as 
preocupações com a gestação, ini-
ciada com o descolamento prema-
turo da placenta, causando com-
plicações e limitações. Repouso 
obrigatório, medicamentos, e o re-
ceio de que algo pudesse dar errado. 
Mas uma mãe enfermeira tem a van-
tagem do conhecimento e a discipli-
na necessários para que o restante 
da gravidez seguisse com a norma-
lidade possível.

Rafaela e o marido, como todos 
os pais de primeira viagem, espera-
vam que o bebê nascesse perfeito. 
Tudo estava planejado, até a ida para 
a escolinha.

Heitor nasceu na 37ª semana de 
gestação, por intermédio de uma 
cesariana de urgência. Toda a aflição 
do momento foi rapidamente subs-
tituída pelo encontro de Heitor com 
seus pais. “Foi o melhor choro, e a 
melhor sensação da vida para nós!” 
relembra Rafaela. 

Ainda na maternidade, Rafaela 
percebeu que o pequeno “afogava” 
(as mães se referem a lapsos respira-
tórios) mas não acreditava que fos-
se algo sério. Mas ali se iniciava um 
grande desafio.

Em casa, e aos poucos, Rafae-
la notou que o menino apresentava 
dificuldade para respirar. Durante o 
sono ocorriam apneias, que é a inter-
rupção momentânea da respiração. 
Sons estranhos durante a inspiração 
e expiração de Heitor, que pareciam 
envolver secreções, dificultavam o 
sono do menino, e obviamente o de 
Rafaela, que passou a experimentar 
o sabor de passar noites em claro.

As idas aos médicos eram cons-
tantes. As noites se tornaram tor-
mentas, diante da iminência de ver o 

filho parar de respirar. Essa hipótese 
é inadmissível na vida de uma mãe. 
Por isso Rafaela passou a viver um 
pesadelo, que até então não tinha 
uma explicação. Medo e frustrações 
a dominavam. Como mãe e enfer-
meira, a falta de diagnóstico preciso 
era algo desesperador.

Iniciou-se um período de vários 
exames e internações, inclusive em 
UTI Neonatal, sem o mínimo sinal de 
melhora.

Até que Rafaela levou o peque-
no a um outro médico. Na primei-
ra descrição dos sintomas, o mé-
dico declarou: “mãe, seu filho tem 
laringomalácia”. 

Laringomalácia é uma anomalia 
congênita da laringe, e a intensida-
de dos sintomas varia com o grau da 
obstrução, podendo acarretar riscos 
para a saúde.

Conhecendo o problema, Rafa-
ela conseguiu conduzir a situação 
da forma possível. Entre uma crise e 
outra, as noites de sono continuam 
as mesmas: “não sei o que é dormir 
mais de três horas seguidas”. Rafa-
ela ainda tem receio de que ocor-
ra apneia no menino sem que ela 
perceba. 

A mamãe Rafaela concluiu o seu 
relato com palavras de esperança: 
“Amor de mãe é o mais puro e lindo 
amor do mundo. Meu pequeno ain-
da tem muitos desafios pela frente, e 
posso garantir: Se Deus me permitir, 
vou estar sempre ao seu lado guian-
do seus passos”. Essa parceria gran-
diosa com o Altíssimo é característi-
ca das mães. 

Atualmente nossa entrevista-
da participa de grupos de mães pe-
las redes sociais, onde percebeu que 
não sofre sozinha. 

Sofrimento parece ser um dos 
componentes desse amor de mãe 
considerado incondicional. Pela sua 
elevação, é um amor que resiste aos 
mais difíceis obstáculos.

Rafaela, o amor não dorme
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Yone, mãe de filhos, netos e bisnetos

Do alto de seus 91 anos, Yone 
Paolinetti Câmara, atibaiense, tem 
história para contar. Não caberia 
neste artigo uma existência tão 
rica e longeva, mas podemos rela-
tar um pouco de sua trajetória fa-
miliar. Ao perguntarmos para a D. 
Yone como ela definiria a sua his-
tória como mãe de 8 filhos, com 20 
netos e 18 bisnetos, em uma frase, 
ela diz “costumo compará-la a uma 
colcha de retalhos, com pedaços 
vários, com episódios expressivos, 
alguns um tanto desbotados, aga-
salhando, entre sorrisos, lágrimas, 
ocupações e preocupações, erros 
e acertos, feliz dentro do relativo, 
naquilo que por hora entendemos 
como felicidade”.

Há 68 anos casada com o Jorge 
Burle Câmara, com 93 anos de mui-
ta lucidez, compartilhou uma vida 
de amor e sacrifícios. 

Residiram por alguns anos em 
Goiânia, depois em Brasília, onde 
Yone iniciou a carreira de professora 
concursada, mas no início dos anos 
1960 precisou abdicar da profissão 
para acompanhar o marido. Muda-
ram-se para Araraquara, onde Jorge 
foi convidado para trabalhar numa 
empresa paulista de fertilizantes 
nessa região. 

Os filhos foram crescendo, se de-
senvolvendo, seguindo seus cami-
nhos e profissões. 

A participação de Yone e Jorge 
na vida dos filhos foi marcante, pois 
conseguiram manter à sua volta o 
vínculo familiar, e com o passar dos 
anos, a chegada de netos e bisnetos. 

Yone relata ainda que em 1989 
foram morar numa fazenda em 
Uruçuí-PI, atendendo ao pedido 
do filho mais velho, onde viveram 
por quatro anos na lida agrícola. 
“Foi uma experiência maravilhosa 
em todos os sentidos. Muito tra-
balho árduo, muito conhecimento, 
muita amizade sincera, que perma-
nece”, conclui Yone. 

Em 1993 retornaram para Arara-
quara, sem perder o contato com 
os familiares. Yone relata que foi 
muito importante a conexão com 
a religiosidade, que ela afirma ter 
sido a base para que esse vínculo 
de amor se mantivesse.

Há alguns anos o casal reside 
em Matão, como Yone diz, “nesta 
cidade iluminada, bela, tranquila, 
laboriosa - a Terra da Saudade -, 

onde espero terminar meus dias, 
se Deus permitir.” 

Graças ao amor materno de 
Yone, e a disciplina paterna de 
Jorge, vários obstáculos foram 
vencidos. 

Para não deixar nenhuma dúvi-
da, Yone afirma: “Agradeço a Deus 
por ter me colocado neste apren-
dizado sublime que é a família.”

Em traços e nuances de dife-
rentes histórias, percebemos que 
tudo o que envolve a maternidade 
é muito belo. O processo da mater-
nidade como um todo é uma obra 
de arte. Desde a concepção, a ge-
ração, a criação, todos esses está-
gios são valiosos.

Mãe é o portal da vida, colabo-
radora e aliada da Natureza, que 
busca uma forma de se eternizar 
com a criação de novos seres. Para 
isso conta com a força divina, que 
outorga às mães o poder de mul-
tiplicação e união de uma Yone, a 
resistência amorosa de uma Rafae-
la, e a grandiosidade de uma Sale-
te, que transforma a perda em sa-
bedoria e elevação.

“Dois momentos da família Câmara”.

7 ABRIL DE 2021



A leitura é capaz de transformar 
nossa maneira de pensar e agir; bem 
como de formar cidadãos conscien-
tes e críticos que tenham autonomia 
na sociedade. A influência da família 
e da escola para o desenvolvimento 
do hábito da leitura desde a infância 
é fundamental.

No dia 24 de março, em coletiva 
de imprensa, o Secretário Estadual 
de Educação, Rossieli Soares afirmou 
que: “56% das crianças eram alfabeti-
zadas no final do primeiro ano, antes 
da Pandemia, mas atualmente este 
número não chega a 21%. Isso gera 
ainda mais desigualdade”.

O objetivo de ter um ambiente 
alfabetizador na escola é para esti-
mular o desenvolvimento cogniti-
vo dos alunos. É imprescindível que 
os educadores organizem este am-
biente agradável, que possa des-
pertar curiosidade e proporcionar 
um mundo de leitura e escrita, com 
oportunidades iguais a todos.

Este ambiente alfabetizador deve 
promover situações de uso reais de 
leitura e escrita, com materiais ao al-
cance dos alunos, tais como: revistas, 

dicionários, gibis, jornais, folhetos, jo-
gos, alfabetos móveis, alfabeto ilus-
trados, painel de aniversariantes, 
painel de ajudantes, lista com o pri-
meiro nome dos alunos em ordem 
alfabética, calendário e os mais di-
versos tipos de livros.

O início do Ensino Fundamen-
tal é relevante para que o educan-
do continue seu percurso e desen-
volva a leitura com fluência. Além 
de compreender, também precisa 
saber interpretar e aprender identi-
ficar até elementos implícitos esta-
belecendo conexões entre o texto 
que lê e os textos já lidos. Um leitor 
competente só pode constituir-se 
mediante uma prática constante de 
leitura que seja organizada em tor-
no da diversidade de textos.

O professor em sala de aula deve 
ser um modelo leitor, tendo em vis-
ta que a leitura é a base norteadora 
no processo ensino aprendizagem. 
Não apenas na escola, mas também 
em casa, a leitura desperta diferentes 
habilidades nas crianças, tais como: a 
linguagem, a ampliação de repertó-
rio, a criatividade e a imaginação.

A família sempre foi importan-
te para estimular a leitura e a escri-
ta; bem como para criar um ambien-
te prazeroso de aprendizagem; e esta 
importância só aumenta, ainda mais 
neste momento de Pandemia. Sen-
do assim, algumas dicas são: utilize si-
tuações do cotidiano para pedir ajuda 
das crianças e envolvê-las, por exem-
plo: ao ler rótulos de embalagens, pla-
cas de trânsito, ao fazer uma lista de 
supermercado, ao pesquisar o nome 
de um desenho ou filme que a crian-
ça queira assistir na TV, ou até mesmo, 
o nome de um jogo, no celular. O diá-
logo em família também é essencial 
para o desenvolvimento da lingua-
gem, pois cria situações significati-
vas do uso das palavras e auxilia na 
ampliação do vocabulário.

As crianças também precisam 
observar o interesse dos adultos 
pela leitura. Sempre que possível 
leia para as crianças e dê livros de 
presente. A leitura é uma das for-
mas de que dispomos para a in-
teração com o ambiente em que 
estamos inseridos e para a nossa 
compreensão do mundo.

A IMPORTÂNCIA DA LEITURA

PARA A COMPREENSÃO DO MUNDO
DÉBORA MILANI
PEDAGOGA, PSICOPEDAGOGA E 
DOUTORA EM EDUCAÇÃO ESCOLAR.
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Nos dias atuais, com a presen-
ça da pandemia de coronavírus 
em nossa sociedade, em que os 
estabelecimentos devem perma-
necer fechados, com horário redu-
zido ou no máximo funcionando 
com sistema delivery (à exceção 
das atividades essenciais), muitos 
empresários se perguntam como 
captar recursos para manter a vi-
talidade de sua empresa.

Como é de conhecimento ge-
ral, a pandemia perdura por mais 
de 1 (um) ano, tendo gerado pre-
juízos enormes para toda a socie-
dade, inclusive para os empresá-
rios, que sequer tiveram isenção 
de tributos durante esse período. 
Ao contrário, viu-se aumento de 
tributação em diversos setores.

O Brasil é um país que inega-
velmente cobra uma das maiores 

cargas tributárias no mundo. Se-
gundo o Banco Mundial, perdem-
-se 1.958 horas por ano (mais de 
81 dias completos) apenas para se 
pagar tributos. Esses tributos, em 
geral, de acordo com a pesquisa, 
equivalem a 68,4% do lucro total 
das empresas, em média.

A cobrança dessa alta carga tri-
butária coloca o Brasil entre os pio-
res países para se abrir um negócio. 
Apenas no ano de 2020, o Governo 
Federal arrecadou R$ 1,479 trilhão, 
sendo que no cálculo desta arreca-
dação, entraram diversas espécies de 
tributos, inclusive cobrados indevi-
damente, o que, sem sobra de dúvi-
das, prejudica e até inviabiliza o fun-
cionamento da empresa, impedindo 
sua competitividade no mercado.

Desse modo, é possível verificar 
o quão lesado são os empresários 

na sociedade brasileira e a própria 
população em geral, pois essa co-
brança indevida de tributos aca-
ba por encarecer os produtos que 
são comercializados.

Em sua grande maioria,os em-
presários não conseguem obser-
var esses tributos que são cobra-
dos indevidamente, seja pela falta 
de tempo diante da correria do 
dia a dia ou mesmo por não ter o 
know-how para tanto, necessitan-
do da ajuda de um profissional.

Esse profissional identificará 
para o empresário os tributos que 
são cobrados indevidamente, seja 
federal, estadual ou municipal, 
contribuindo ainda para a restitui-
ção desses valores.

No que tange a restituição dos 
valores pelos empresários, ins-
ta salientar que, a depender do 

COMO RECUPERAR
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 
E GERAR CAIXA PARA
AS EMPRESAS

DEUSVALDO DE S. GUERRA JR.
ADVOGADO - OAB/SP 322.748
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faturamento da empresa, por ve-
zes são milionárias, já que serão 
perquiridos os últimos 5 anos co-
brados indevidamente, com juros 
e correção monetária.

Além da restituição devida ao 
empresário, o profissional, verifican-
do a viabilidade, pleiteará no Judi-
ciário uma liminar para a imediata 
suspensão da cobrança indevida.

Nos dias atuais, com a presen-
ça da pandemia e das restrições 
impostas pelos governadores e 
prefeitos, existindo a possibilida-
de de suspender a cobrança inde-
vida de algum tributo e/ou a res-
tituição de valores, será de grande 
valia para o empresário, podendo 
abrir novos horizontes.

Além do mais, caso o empresá-
rio esteja devendo algum tributo, 
mesmo assim terá direito à restitui-
ção. Neste caso, referido valor será 
usado para compensação do crédi-
to tributário, ou seja, o valor que o 
empresário terá direito será usado 

para abater de imediato ou em re-
colhimentos futuros, algum débito, 
em geral, da mesma natureza.

Convém mencionar que o tem-
po médio dessas ações no Judici-
ário são de 1 a 2 anos, a depender 
do caso, pois já existem decisões 
pacificadas nos Tribunais, com 
efeito vinculante, não necessitan-
do de uma longa batalha judicial.

Por fim, convém quebrar o mito 
que existe em torno dessas ações, 
pois muitos empresários  temem 
represálias ou fiscalizações do fisco.

Com efeito, o fisco não tem 
conhecimento do ajuizamento 
dessas ações, pois elas serão di-
recionadas para a Procuradoria 
responsável, a depender do tribu-
to cobrado (federal, estadual ou 
municipal), que por sua vez, não 
informam das ações existentes, 
diante das milhares ajuizadas.

Sendo assim, o fato de se ajui-
zar uma ação de restituição de 
tributos não causará nenhuma 

represália ou fiscalização do fisco, 
sendo um mito criado para impe-
dir que empresários busquem seus 
direitos, direitos esses que são ga-
rantidos pela Constituição Federal 
e amparados pelo Judiciário.

Por fim, recomenda-se aos em-
presários que procurem algum 
advogado de confiança e requi-
site um planejamento tributário 
para sua empresa, pois, com toda 
certeza, esse profissional estuda-
rá a melhor forma de isentá-lo do 
pagamento de tributos indevidos, 
contribuindo para o desenvolvi-
mento da empresa e dando mais 
agilidade a um processo de tra-
zer uma rápida economia de cai-
xa, que, como dito, nos dias atuais, 
será gratificante.

(ADVOCACIA CRESTANA – SO-
CIEDADE DE ADVOGADOS )



Ultimamente os inquilinos têm 
se surpreendido com o valor dos 
boletos quando do reajuste dos 
contratos de aluguel. A Lei 8245/91 
- Lei do Inquilinato, dispõe em seu 
Artigo 18 que o indexador utilizado 
para reajuste é livremente escolhi-
do pelo locador e locatário.

Indexador é o nome para se re-
ferir aos índices usados para corri-
gir valores de um determinado ati-
vo. No caso dos aluguéis, ao longo 
dos anos o parâmetro mais utiliza-
do tem sido o IGP-M, tanto que po-
pularmente ficou conhecido como 
inflação do aluguel.

Esse indexador, calculado pela 
Fundação Getulio Vargas – FGV ba-
seia-se em três índices: IPA, IPC e 
INCC, sendo que o IPA – Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo, cor-
responde a 60% da base de cálcu-
lo e é medido pela variação dos 
preços em produtos Agropecuá-
rios e Industriais anteriores ao con-
sumo final. Esses índices têm rela-
ção direta com a variação do dólar. 
No caso dos produtos do agrone-
gócio a alta da moeda americana 
tornou a exportação mais vantajo-
sa para o produtor, com isso, a ofer-
ta interna diminuiu, mas a demanda 

não, tendo como consequência o 
aumento dos preços no atacado. 
Do lado dos produtos industriais a 
elevação do preço de matéria pri-
ma e insumos na importação aca-
bou refletindo nos preços de toda 
cadeia produtiva. Isso explica a va-
riação do IGP-M nos últimos 12 me-
ses, que atingiu 31,10% (base março 
2021), enquanto que outros indexa-
dores acabaram se descolando em 
muito desses parâmetros. Como 
exemplo temos o IPCA que é o re-
flexo da inflação oficial com 5,20% 
e o INPC que serve como base de 
reajuste dos salários e aposentado-
rias com 3,36%. Esse descompasso 
atingiu de forma direta o equilíbrio 
das relações contratuais, e vem ge-
rando grande preocupação para in-
quilinos e proprietários, afinal esse é 
o maior percentual de reajuste nos 
últimos 18 anos.

Nesse cenário o caminho mais 
adequado é a negociação. Do lado 
do locatário cabe à argumenta-
ção da diferença de índices e mes-
mo aquele que é empreendedor 
tem como justificativa a perda de 
receitas por conta da pandemia. O 
locador deve levar em considera-
ção o histórico de adimplência do 

inquilino e as atuais altas taxas de 
desocupação de imóveis que estão 
na ordem de 15% nos residenciais 
e 31% nos comerciais. Outro fator a 
ser considerado é que além de uma 
eventual perda de receita na de-
socupação irá arcar com despesas 
com IPTU e condomínio e maior di-
ficuldade na nova realocação.

As imobiliárias têm tido um pa-
pel relevante no equacionamento 
da situação agindo como mediado-
ras e buscando um ponto de equi-
líbrio que contemple o interesse de 
ambas as partes. A regra tem sido a 
utilização do IPCA. No caso de con-
tratação direta o momento é de fle-
xibilidade, empatia e transparência. 
O inquilino deve expor seus mo-
tivos, mas também levar em con-
sideração os argumentos do loca-
dor. No Brasil 70% dos proprietários 
de residências possuem apenas um 
imóvel e utilizam o valor do aluguel 
como renda familiar e/ou para com-
plementar a aposentadoria. Dessa 
forma, seja qual for o polo em que a 
pessoa se encontre o raciocínio não 
é ganhar, mas negociar para não 
perder, afinal qualquer negócio só 
é satisfatório quando contempla os 
interesses dos dois lados.

SERGIO ALVES DE OLIVEIRA
BACHAREL EM DIREITO - UNIARA
PÓS GRADUAÇÃO EM CONSULTORIA 
EMPRESARIAL - UNB

REAJUSTE DO ALUGUEL: 
Negociar para não perder

Ser mãe é uma tarefa difícil e,
ainda assim, muito honrosa.

É ter a responsabilidade
de preparar o terreno para
a criação de uma história de
sucesso.

E, apesar de nós sabermos
um pouco sobre como criar algo
com muito carinho e dedicação,
não há ninguém que faça isso
melhor do que elas.

Uma homenagem do
Grupo Bambozzi para todas
as mães do Brasil!

bambozzi.com.br

SER RESPONSÁVEL
PELA CRIAÇÃO
DE UMA HISTÓRIA
COM MUITA DEDICAÇÃO
E AMOR.
NÓS ENTENDEMOS
DISSO, MAS
ELAS ENTENDEM
MUITO MAIS.
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Cada estação do ano tem sua 
peculiaridade, tanto no clima quan-
to na diferença que ele faz no armá-
rio. A época mais elegante do ano 
começou e as mulheres já estão  
planejando os looks para os dias 
de frio. Para te ajudar na missão de 
arrasar em todas as produções de 
outono e inverno, Silvia Marquez 
Boutique, lança aqui algumas das 
melhores tendências da estação, 
mostrando que ser chique é tam-
bém sinônimo de estar confortável!

Moda

MODELO: EVELIN CAROLINA CRUZ HERMIDA 

CABELO E MAQUIAGEM: RODOLFO SOUZA

CALÇADOS: EMPÓRIO MIX

FOTOS: EDIVAN RODRIGUES

15 ABRIL DE 2021



16 ABRIL DE 2021



17 ABRIL DE 2021



18 ABRIL DE 2021



Em dezembro do ano passado, 
a edição 44 da Revista Maxxi tra-
zia como matéria de capa “Vacina! 
– O melhor presente de Natal para 
o mundo”. Nela, com foco na pan-
demia do novo coronavírus, o jor-
nalista David Liesenberg abordava 
o conceito de “vacina” e resumia as 
etapas necessárias para o desenvol-
vimento de um novo imunizante.

No mês seguinte, após as pri-
meiras aprovações, por parte da An-
visa - Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária, do uso emergencial de 
imunizantes relacionados à pande-
mia, um momento histórico se ini-
ciava no Brasil, com o início de cam-
panhas de vacinação em nosso país.

Um dos principais objetivos do 
Plano Nacional de Operacionaliza-
ção da Vacinação contra a Covid-19, 
elaborado pelo Ministério da Saúde, 
é o de “apresentar a população-alvo 
e grupos prioritários para vacinação”.

O documento argumenta que, 
sem “ampla disponibilidade de va-
cina no mercado mundial”, “o ob-
jetivo principal da vacinação” deve 
focar-se “na redução da morbimor-
talidade causada pela covid-19, 
bem como a proteção da força de 
trabalho para manutenção do fun-
cionamento dos serviços de saúde 
e dos serviços essenciais”. 

A “morbimortalidade” pode ser 
entendida como “o índice de pessoas 
mortas em decorrência de uma do-
ença específica dentro de determina-
do grupo populacional”.

Tendo em vista esta urgência, an-
tes de ser possível alcançar o con-
trole da transmissão da covid-19 na 
população em geral (estudos acredi-
tam que cerca de 60 a 70% da popu-
lação precisa estar imune para que 
a disseminação do vírus seja inter-
rompida), foram definidos 29 grupos 
prioritários, a serem vacinados pri-
meiro. Estes grupos abrangem mais 
de 77 milhões de brasileiros (a po-
pulação total do Brasil, segundo esti-
mativas recentes do IBGE, ultrapassa 
211 milhões de habitantes).

O Ministério da Saúde reco-
menda que os gestores de saú-
de sigam a ordem estipulada pelo 
Plano Nacional. Contudo, devido à 
lógica tripartite do SUS – Sistema 
Único de Saúde, há o entendimen-
to, conforme nota da pasta, de que 
“Estados e municípios têm autono-
mia para estabelecerem a ordem 
de vacinação dentro das peculiari-
dades de cada localidade”. Por isso, 
é comum que estes entes da fede-
ração pleiteiem a inclusão de cate-
gorias específicas dentre os grupos 
prioritários de vacinação.

Em Matão, vereadores tem se em-
penhado em debates e indicações 
que tentam viabilizar que pessoas 
diagnosticadas com câncer, pessoas 
em tratamento diário hospitalar, pes-
soas que realizam hemodiálise, pes-
soas com deficiências, coveiros, ga-
ris, profissionais da área da educação, 
profissionais que atuam na Seguran-
ça Pública, agentes de trânsito, oficiais 
de Justiça, carteiros, conselheiros tu-
telares, assistentes sociais e outras ca-
tegorias possam integrar os grupos 
prioritários de vacinação.

Projetos de lei talvez seriam mais 
eficazes neste intento do que indi-
cações, porém, uma coisa é certa: 
apesar da boa vontade, o objetivo 
de se vacinar mais pessoas e grupos 
só se concretiza quando os municí-
pios passam a receber quantidades 
mais expressivas de doses.

Apesar dos avanços recentes co-
nhecidos no momento em que este 
artigo é escrito, notícias e estatísticas 
ainda mostram dificuldades de dis-
ponibilidade mesmo para os primei-
ros grupos prioritários da lista. Por 
isso, além da adesão da população 
às campanhas de imunização, a ta-
refa de vencer a maior pandemia vi-
venciada por nós depende também 
de esforços conjuntos de governo, a 
nível federal, estadual e municipal.

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

VACINA PARA TODOS: 
Um (ainda) longo caminho pela frente
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O pequeno inseto conhecido pe-
las suas listras amarelas e pretas, e 
popularizado pela produção do mel, 
é muito mais do que isso.  As abelhas 
nos oferecem um trabalho árduo e 
de valor inestimável: a polinização. 
Não é exagero afirmar que a extin-
ção das abelhas muda completa-
mente a forma de sobrevivência de 
todos os seres vivos do planeta Terra.

A polinização é o processo de 
transporte do grão de pólen da 
planta, resultando em sua reprodu-
ção. Estes pequenos agentes poli-
nizam mais da metade das plantas 
que servem como alimento para os 
humanos.Outros insetos, animais 
como pássaros e morcegos tam-
bém podem polinizar, porém, as 
abelhas são as mais eficazes. 70% 
das culturas de alimentos depende 
delas, segundo a Organização das 
Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura. Elas garantem a diver-
sidade, abundância e qualidade de 
milhares de vegetais, afetando dire-
tamente ecossistemas inteiros.

Por exemplo, no Brasil, o cultivo 
de maracujá, melancia, melão e ace-
rola depende 100% das abelhas. Es-
sas condições mudam de acordo 
com cada ecossistema, mas em todo 
o planeta, vários tipos de alimentos 
desapareceriam juntamente com 
elas. Esta escassez interfere negativa-
mente em toda a cadeia alimentar. Os 

animais que dependem do consumo 
dos vegetais vão começar a morrer, 
diminuindo a oferta de comida para 
os carnívoros. Até mesmo a produção 
de roupas sofreria consequências, 
uma vez que as plantações de algo-
dão também dependem da polini-
zação. Este cenário refletiria no preço 
dos alimentos e das vestimentas, cau-
sando uma crise econômica.

Nos últimos anos, especialistas 
apicultores apontaram uma dimi-
nuição em massa das abelhas. Isto 
está acontecendo, principalmen-
te, devido ao uso de pesticidas, ao 
desmatamento e ao aquecimen-
to global. Para as abelhas, o desma-
tamento e as mudanças climáticas 
significam a perda de habitat e ali-
mento, tornando inviável a sua so-
brevivência. Os pesticidas e os agro-
tóxicos causam intoxicação não 
apenas às abelhas, mas também às 
outras espécies de animais. Quando 
inseridas na cadeia alimentar, essas 
substâncias podem afetar a saúde 
dos humanos, causando doenças.

Para revertermos a situação, pre-
cisamos cobrar políticas públicas 
que nos garantam um meio am-
biente saudável e equilibrado. É ne-
cessária uma economia que foque 
em alimentação acessível e de qua-
lidade, em vez de priorizar apenas 
lucro. Técnicas de cultivo menos no-
civas ao equilíbrio do ecossistema 

devem ser implantadas, garantin-
do a sustentabilidade dos meios de 
produção.

Quanto a nós, também pode-
mos fazer a nossa parte. Opte por 
consumir produtos orgânicos que, 
além de serem mais saudáveis, não 
contaminam a natureza durante o 
processo de produção. Destacando 
que esta também é uma forma de 
apoiar os produtores locais.

“O segredo é não correr atrás das 
borboletas... É cuidar do jardim para 
que elas venham até você”. Vamos 
seguir essa linda frase do poema 
de Mário Quintana e atrair, além de 
borboletas, as abelhas. Plante árvo-
res e cultive flores. Elas precisam do 
néctar e do pólen para sobreviver e 
reproduzir. Mas não se esqueça: não 
utilize pesticidas que sejam tóxicos. 
Também é possível cultivar abelhas 
sem ferrão no seu jardim, muitas es-
pécies são dóceis. Esta prática está 
ficando cada vez mais comum en-
tre os defensores da natureza.

A extinção das abelhas causaria 
efeitos catastróficos na produção 
de alimentos, prejudicando a vida 
de toda a fauna e flora do planeta. 
Precisamos agir rápido para rever-
ter este cenário enquanto é possí-
vel. No Brasil, já chegamos a regis-
trar meio bilhão de abelhas mortas 
em três meses. Evite as ferroadas, 
mas salve as abelhas.

Procura-se:

ABELHAS SABRINA OKADA
ESCRITORA E ATIVISTA AMBIENTAL
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Já diziam os mais experientes 
– o vovô, a vovó e os titios, en-
tre outros - tomar um pouco de 
sol diariamente faz um bem da-
nado à saúde. E eles, sem dúvi-
da, estavam certos: o sol, além de 

ajudar a regular o funcionamen-
to do corpo humano e modular 
alguns hormônios, também é o 
grande responsável pela absor-
ção de vitamina D. E você sabia 
que essa vitamina tem um papel 

importantíssimo na imunidade? 
A vitamina D, na verdade, é re-
conhecida atualmente como um 
hormônio esteroide, por conta 
de seu mecanismo de ação den-
tro do organismo.  

COMO A VITAMINA D 
AUXILIA A IMUNIDADE? DA REDAÇÃO



Apesar de estar presente em di-
versos alimentos, como óleo de fíga-
do de bacalhau, bife de fígado, gema 
de ovo, peixes (atum, sardinha, sal-
mão), queijos do tipo cheddar, suí-
ço ou ricota, cogumelos, ostras e lei-
te, as fontes alimentares respondem 
por apenas 10 a 20% da vitamina D 
necessária para os seres humanos.

O restante é sintetizado pela 
pele quando exposta ao sol. Por ser-
mos um país tropical onde existem 

muitos dias ensolarados, pensáva-
mos que a deficiência desta vitami-
na não era muito frequente na po-
pulação adulta. Porém, devido às 
mudanças do estilo de vida no últi-
mo século, com redução importan-
te nos períodos de exposição so-
lar, a deficiência desta vitamina tem 
sido observada com frequência. 
Esta realidade trouxe consequên-
cias para a saúde de nossa popula-
ção, especialmente entre os idosos.

Uma das coisas que os estu-
dos mostraram nestes meses de 
pandemia é, que o novo coronaví-
rus (Sars-CoV-2) tende a provocar 
mais complicações em certos gru-
pos da população. Idosos, obesos, 

diabéticos, asmáticos e portado-
res de outras doenças crônicas são 
mais suscetívies a internações e a 
sentirem mais os efeitos, embora 
com as mutações que estão acon-
tecendo também os mais jovens 

e sem comorbidades estão sendo 
acometidos pela doença. Um fato 
curioso é que os mesmos grupos 
que desenvolvem a forma grave da 
Covid- 19  são também os de maior 
risco para deficiência da vitamina D.

O papel da vitamina D na Covid-19 

Onde encontramos a vitamina D?

É importante ressaltar que os 
suplementos só podem ser toma-
dos após a orientação médica para 
o consumo dessas doses extras. Em 
alguns tratamentos são orientadas 
superdoses de vitamina D, ou seja, 
uma quantidade além do que é 

normalmente orientado. Nesses ca-
sos o consumo sempre é feito com 
orientação médica e é preciso ob-
servar o quanto de cálcio e líquidos 
a pessoa irá ingerir, sendo que o con-
sumo do mineral pode precisar ser 
reduzido e o de líquidos aumentado.

Uso de suplemento de vitamina D
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Foi a americana Anna Jarvis, no Es-
tado da Virgínia Ocidental, que iniciou 
a campanha para instituir o Dia das 
Mães, como hoje conhecemos, após 
o falecimento de sua mãe, em 1905, e 
entrar em profunda depressão.

Preocupadas com o sofrimen-
to dela, algumas amigas tiveram a 
ideia de perpetuar a memória de 
sua mãe com uma festa. Anna quis 
que a festa fosse estendida a to-
das as mães, vivas ou mortas, com 
um dia em que todas as crianças se 
lembrassem de homenageá-las.

Durante três anos seguidos, 
Anna lutou para que fosse cria-
do o Dia das Mães. A primeira ce-
lebração oficial aconteceu somen-
te em 26 de abril de 1910, quando 

o governador de Virgínia Ocidental, 
William E. Glasscock, incorporou o 
Dia das Mães ao calendário de da-
tas comemorativas daquele estado.

Rapidamente, outros estados nor-
te-americanos aderiram à comemo-
ração. Durante a primeira missa das 
mães, Anna enviou 500 cravos bran-
cos, escolhidos por ela, para a igreja 
de Grafton. Em um telegrama para a 
congregação, ela declarou que todos 
deveriam receber a flor. As mães, em 
memória do dia, deveriam ganhar 
dois cravos. Para Anna, a brancura do 
cravo simbolizava pureza, fidelidade, 
amor, caridade e beleza.

Em 1914, o então presidente dos 
Estados Unidos, Woodrow Wilson 
(1913-1921), unificou a celebração 

em todos os estados, estabelecen-
do que o Dia Nacional das Mães de-
veria ser comemorado sempre no 
segundo domingo de maio. A su-
gestão foi da própria Anna Jarvis. 
Em breve tempo, mais de 40 países 
adotaram a data.

No Brasil, o primeiro Dia das Mães 
foi promovido pela Associação Cristã 
de Moços de Porto Alegre, no dia 12 
de maio de 1918.

Em 1932, o então presidente Ge-
túlio Vargas oficializou a data no se-
gundo domingo de maio. Em 1947, 
Dom Jaime de Barros Câmara, Car-
deal-Arcebispo do Rio de Janeiro, 
determinou que essa data fizesse 
parte também no calendário oficial 
da Igreja Católica.

MÃES E O CRAVO BRANCO 
DE ANNA JARVIS
DA REDAÇÃO



Um ... dois... três … quatro. As-
sim foi a notícia que animou a co-
munidade médica, encantou en-
fermeiras, surpreendeu a equipe 
de diagnóstico, encheu de felicida-
de o papai e envolveu toda a famí-
lia. Esses são os quadrigêmeos que 
estão sendo gerados, de forma na-
tural, pela dona de casa Jessilen La-
rissa Pereira Ferreira, de 25 anos, 

que soube em março da numerosa 
notícia. Foram quatro anos de espe-
ra e tentativas para então receber a 
benção, de não apenas um, mas de 
quatro bebês. 

A história, contada com os olhos 
brilhantes, começou após um teste 
de farmácia, um exame de sangue 
e em seguida o início do pré-natal 
com o primeiro ultrassom. “Cada 

vez que eu fazia o exame o médi-
co descobria mais um. Ele logo per-
cebeu que eram mais de um, mas 
queria ter certeza se seriam real-
mente apenas gêmeos antes de 
confirmar. Voltei depois de três dias 
e eram três e depois no outro soube 
que eram quatro. Ele já logo falou 
que era uma gravidez de alto risco, 
mas me tranquilizou que daria tudo 

INÉDITO:
CONHEÇA A 
HISTÓRIA DOS 
PRIMEIROS 
QUADRIGÊMEOS 
DE MATÃO

A mamãe Jessilen está no quarto 

mês e está gerando os bebês de 

forma completamente natural.

SAMARA IGNÁCIO
JORNALISTA - MTB 64887
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certo” comemora. Além de ser de 
forma natural, outra exclusividade 
é que cada bebê está em um saco 
gestacional, algo muito raro tam-
bém. “A cada ultrassom fui me pre-
parando, acho que por isso não as-
sustei tanto, foi aos poucos”, ri. 

Ela que já é mãe do Jeferson 
Eduardo de Souza, de 7 anos, desde 
o início percebeu algo de diferen-
te da outra gestação. “A barriga foi 
crescendo rápido e logo tive muita 
azia e enjôo. Por isso fui ao médico”, 
conta. Apesar da serenidade, a ma-
mãe está atenta a tudo para o bem-
-estar dos bebês. Há quatro anos, 
grávida aos 6 meses, ela conta que 
infelizmente perdeu o bebê. “Desde 
então tento engravidar novamente, 
foram quatro anos. Agora veio um 
para cada ano. As quatro bençãozi-
nhas de uma vez”, brinca. 

Com o diagnóstico, a primei-
ra ação foi ser encaminhada para 
a Casa da Gestante, que acolheu 
a gravidez considerada de risco, e 
que está sendo acompanhada não 
apenas por um médico, mas por 
toda uma equipe. “Agora em abril 

vou tomar uma injeção para prepa-
rá-los para serem prematuros, e es-
tamos fazendo acompanhamento 
constante. Já sabemos que o parto 
será antecipado, por isso tem chan-
ces de acontecer em agosto”, conta 
a mamãe que está em repouso. 

O papai, o agricultor Eder de Pau-
lo Ferreira, de 32 anos, está quatro 
vezes babão. “Antes da confirmação 

da gravidez eu já sabia”, relembra o 
morador da zona rural. “O dia que 
ela fez o teste eu estava roçando, 
quando me chamaram e eu corri 
aqui pra casa. Mas já imaginava, foi 
só felicidade” orgulha-se. A cada ul-
trassom uma surpresa e um só pen-
samento : “Que todos tenham saú-
de”, ressaltando a preocupação com 
a saúde da mamãe.

O papai, o agricultor Eder de Paulo Ferreira, está quatro vezes babão

Jeferson Eduardo de Souza, segura feliz o ultrassom da mamãe
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E o fato não é só novidade na 
comunidade médica. No Cartó-
rio de Registro Civil de Matão, 
fundado em 1897, nunca foi re-
gistrado quadrigêmeos. Alberto 
Scarpa Varanda, o Dedé, oficial 

há mais de 40 anos no órgão, 
conta que não houve o registro 
na cidade.

“Tivemos casos de trigême-
os, mas já há alguns anos. Qua-
drigêmeos será a primeira vez”, 

comemora. “O Cartório de Regis-
tro Civil é também um lugar de 
felicidade, porque participamos 
dessas emoções do casamento, 
do nascimento. Ficaremos felizes 
em ter este registro único”, conta.

O casal conta que já tem recebi-
do muito apoio de familiares, ami-
gos, e um grupo de assistência, 
mas sabem dos desafios que irão 

enfrentar. De forma muito tímida di-
zem que toda ajuda é bem vinda. O 
contato para quem puder auxiliar 
nessa aventura dos quadrigêmeos é: 

(16) 99791-2102. E através da Revis-
ta Maxxi, você vai continuar acompa-
nhando essa história e quem sabe em 
breve saberemos os sexos dos bebês.

Curiosidades

Colaboração
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Estamos vivendo um novo mo-
mento da agricultura com as máqui-
nas agrícolas se modernizando cada 
vez mais, ou seja, com máquinas au-
tônomas que serão totalmente mo-
vidas a energia elétrica em um futu-
ro bem próximo, construindo assim 
uma diminuição da poluição

Além das máquinas, nós temos 
muito mais tecnologia de todos os 
implementos para o preparo do solo 
a fim de que o agricultor tenha mais 
economicidade, eficiência, produtivi-
dade na distribuição dos fertilizantes e 
na deposição das sementes. Tudo isso 
aliado a uma agricultura de precisão 
que tem feito a diferença dentro da-
quilo que nós chamamos de agricul-
tura 4.0 e a quarta revolução agrícola. 

Essas tecnologias mudam a for-
ma de como encaramos o proces-
so de produção, abrindo novos 
mercados e gerando melhores pro-
dutos e oportunidades. Isso explica 
boa parte dos bons resultados co-
lhidos pelo agronegócio brasileiro.

Apesar desse progresso, nós te-
mos que entender que hoje no Bra-
sil tem aproximadamente 1,2 milhão 
de máquinas agrícolas e metade de-
las têm mais de 10 anos de idade e 
isso implica dizer que nós precisamos 
renovar o nosso parque o mais rápi-
do possível. O agricultor hoje preci-
sa de mais renda e condições de fi-
nanciamentos adequadas que possa 
gerar a modernização do nosso par-
que de máquinas agrícolas o mais rá-
pido possível a fim de gerar uma efe-
tiva evolução tecnológica no campo. 

No entanto, conforme já prevía-
mos, pelo ritmo de desembolsos, os 

recursos disponibilizados para o Pla-
no Safra 2020/21 não serão suficien-
tes para suprir essa demanda. 

A disponibilidade de linhas de fi-
nanciamentos a custos competitivos 
e em volume de recursos adequado 
à demanda do setor, são fatores es-
senciais para a continuidade da re-
posição dos equipamentos, apri-
moramento tecnológico da frota e 
manutenção da produtividade, evi-
tando interrupções que para o setor 
são extremamente danosas em fun-
ção da natureza dos produtos. 

Além disso, a previsibilidade 
e estabilidade na oferta de crédi-
to são fundamentais para elabora-
ção do planejamento empresarial 
notadamente nas decisões de in-
vestimento. A descontinuidade na 
oferta de financiamento é altamen-
te perniciosa para a indústria que 
se vê obrigada a parar a produção 
com prejuízos irrecuperáveis. Estas 
interrupções se somam ao custo 
Brasil onerando as indústrias e con-
sequentemente o agricultor. Por 
outro lado, o agricultor fica com ja-
nela de compra menor, nem sem-
pre comprando na melhor época.

Para que o segmento de máqui-
nas e implementos agrícolas possa 
dar continuidade ao seu crescimen-
to e, consequentemente, seguir 
contribuindo com a retomada eco-
nômica do país, reforçamos a neces-
sidade de aporte adicional de recur-
sos para alguns dos programas que 
compõem o Plano Safra 2020/21. 

Por outro lado, além da mobili-
zação junto ao governo, a ABIMAQ 
também está em busca de soluções 

próprias e favoráveis junto aos ban-
cos privados. Nessas reuniões pe-
dimos a fixação de taxas para as li-
nhas próprias dessas instituições 
semelhantes às já existentes no 
mercado oriundas do Plano Safra a 
fim de contribuir para alavancagem 
do agronegócio brasileiro. Sabemos 
que não é fácil, mas estamos traba-
lhando para tentar viabilizar o su-
plemento desses recursos. 

O segmento agrícola está inves-
tindo e renovando seu parque de 
máquinas. Não podemos perder 
este momento de contínuos inves-
timentos na modernização, levando 
em conta que estamos entrando na 
era da Agricultura 4.0. Por tudo isso, 
continuaremos nossos esforços para 
encontrar uma forma de administrar 
a escassez dos recursos agrícolas.

*ABIMAQ – Associação Brasi-
leira da Indústria de Máquinas e 
Equipamentos.

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

O QUE ESPERAR DO 
MERCADO DE MÁQUINAS E 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
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Enquanto você pensa,
a concorrência já fez.

PLANEJAMENTO CRIAÇÕES BRANDING MÍDIAS SOCIAIS

Está em dúvida sobre investir na imagem da sua empresa
através da publicidade? Pois saiba que a concorrência

já está nas redes sociais, na TV, no rádio, nas revistas
e outras mídias. Conheça o trabalho criativo da Hibou
Propaganda e descubra como fazer o seu negócio decolar!
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Sempre defendemos que a ju-
ventude representa o futuro, e o 
futuro é construído no presente. 
A juventude (e eu me incluo nesse 
grupo) só terá um futuro digno se 
começar a agir no presente: ideias 
e teorias são maravilhosas, mas de 
nada valem se não são aplicadas 
na prática. Ou seja, agora é o mo-
mento do jovem ser o verdadeiro 
“revolucionário”, e o motivo disso 
irei expor mais adiante.

Antes, uma breve reflexão: sa-
bemos que uma semente um dia 
se tornará uma grande árvore, mas 
por vezes acabamos apenas ima-
ginando o começo e o fim, esque-
cendo-nos do meio, e esse meio é o 
fator principal. No meio é que está 
todo o cuidado para que aquela 
pequenina sementinha venha a se 
tornar uma grande árvore; sem irri-
gar, sem adubar, sem fazer o culti-
vo corretamente a semente acaba 
por ser apenas uma semente, o fu-
turo tão almejado acaba não acon-
tecendo, a árvore grande e bonita 
não existirá, pois houve desleixo. O 
que quero dizer com isso? Que es-
tamos esquecendo do meio e ape-
nas pensando no começo e no fim, 
é como se estivéssemos vivendo 
com o pensamento de que hoje va-
mos plantar a sementinha e ama-
nhã mesmo já teremos uma árvore 
gigante, da noite para o dia.

No passado tudo está imóvel, 
no futuro tudo ainda é inexistência, 
mas o presente é ação, é movimen-
to, é “acontecendo”. Mas, o que está 
acontecendo? Uma pandemia, um 
vírus que se alastrou de norte a sul 
e de leste a oeste, um vírus que che-
gou sem avisar e sem se preocupar 
se a economia vai bem, se quem vai 
“visitar” é rico, pobre, adulto, criança, 
idoso e muito menos se é jovem. O 
vírus é indiferente, para ele nada im-
porta, além do fato de necessitar de 
um hospedeiro para sobreviver. Que 
agressivo, não? “Indiferente”. Ser indi-
ferente, tratar com indiferença é uma 
grande agressividade. Quem age as-
sim acaba mantendo a “postura”, mas 
quem é tratado assim acaba “desmo-
ronando”. Exemplo cotidiano: você 
chega todo preocupado e vai con-
tar um ocorrido para seu amigo e ele 
simplesmente responde com um “e 
daí?”, ou então você está no traba-
lho e precisa de uma ajuda e pede 
ao seu colega e ele simplesmente 
diz “tô nem aí, isso não é problema 
meu”; isso é a forma mais clara de ex-
por o que é a indiferença.

Por que estou falando de “indi-
ferença”? Pois é a forma como a ju-
ventude está lidando com a pan-
demia. Todos os jovens? Claro que 
não! Generalizar é a arma mais fá-
cil para se ser injusto! Mas, boa par-
te, infelizmente, está agindo com 

indiferença. Se ligamos a TV parece 
que o jornal se tornou um grande 
exercício para pessoas com Alzhei-
mer. Faz mais de um ano que es-
tamos enfrentando a pandemia do 
coronavírus e ainda assim é preciso 
reforçar todo santo dia a necessi-
dade de usar álcool em gel, de usar 
máscara e de não promover aglo-
merações, ou seja, de não fazer fes-
ta, ir em balada, fazer churrasco 
com 10, 40, 70 pessoas. Entretanto, 
muitos jovens estão olhando para 
tudo isso e soltando um “e daí?”, e 
com isso a pandemia só se prolon-
ga, mais e mais.

Lembra da reflexão da semen-
te? Então, estamos esquecendo 
de cuidar da semente e com isso 
pode ser que a grande árvore se-
quer exista. Em outras palavras: 
se não começarmos a agir de for-
ma revolucionária para melhorar 
o presente e nele construir o fu-
turo que tanto idealizamos, pode 
ser que o futuro seja tudo menos o 
que gostaríamos que fosse.

Jovem, ação! A pandemia teve 
um “começo” e se agirmos de for-
ma consciente nesse “meio”, logo 
ela terá um “fim”! Ainda mais que, 
felizmente, a ciência avança a cada 
dia e a vacinação já é um fato. 

Que não nos falte discerni-
mento para optar pelo certo e 
justo, pelo ético e moral.

JOÃO PEDRO STINATI DANTAS
ESTUDANTE DE FISIOTERAPIA E FILOSOFIA

JUVENTUDE
E PANDEMIA

Cantinho do Estudante
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De repente você resolve fazer 
um seguro de vida para proteger 
a sua família caso algo lhe acon-
teça. Mas a sua família sabe disso? 
Seus parentes terão como acionar 
o seguro caso algo lhe aconteça? 
De nada adianta fazer um seguro 
e guardar segredo. Comunique sua 
família e deixe-a preparada.

Muita gente é previdente o sufi-
ciente para fazer um seguro de vida 
e uma série de outros preparativos 

para sua família ficar resguarda-
da após seu falecimento, mas não 
para se lembrar de dar instruções 
aos seus familiares sobre como ter 
acesso a essas proteções.

Após qualquer incidente, é a fa-
mília quem precisa entrar em con-
tato com a seguradora para recla-
mar sua indenização. Mas se ela não 
souber da existência do seguro, não 
terá como fazer isso. Mais que isso: 
se souber da existência do seguro, 

mas não souber qual é a corretora 
ou a seguradora, vai ter dificuldade 
de acessar sua proteção justamente 
quando mais precisa.

Os beneficiários de um seguro 
de vida até que têm um bom pra-
zo para dar entrada na indenização: 
três anos a partir da morte do segu-
rado, por exemplo. Mesmo assim, é 
um prazo delimitado. Mais que isso, 
o seguro prescreve, e os beneficiá-
rios perdem o direito à indenização.

CUIDANDO DO FUTURO

SEGURO DE VIDA:
Seus familiares precisam saber!

Avise pelo menos alguns dos 
seus beneficiários sobre a existência 
do seguro de vida.

Coloque em uma folha de papel 
o nome, o telefone e o endereço da 
sua corretora de seguros, da segura-
dora e da controladora (holding) da 

seguradora, se houver; o número e o 
tipo da apólice; a data de emissão do 
seguro; e o valor de indenização de 
cada uma das coberturas.

Faça duas cópias físicas deste ma-
terial, mais duas cópias físicas da apó-
lice atualizada e dos comprovantes 

de pagamento do seguro. Armaze-
ne essas cópias em dois lugares dis-
tintos e informe aos seus familiares 
sobre sua localização.

Que o dia que isso seja necessário 
demore muito, mas não custa nada 
pensar em se prevenir!

Algumas dicas importantes

DA REDAÇÃO



Há um ano estamos vivendo o 
grande desafio de enfrentar a pan-
demia do novo coronavírus, tempo 
que tem exigido muita paciência, re-
siliência e custado acima de tudo Fé.

Nesses meses de isolamento so-
cial e de recolhimento, a igreja cató-
lica, nossas comunidades se unem 
em prece por tantos que adoe-
ceram, perderam pessoas queri-
das. Este tempo difícil deparamo-
-nos com uma realidade nova que 
é a consequência da proliferação 
do COVID-19. Como igreja as nos-
sas paróquias tiveram que adquirir 
formas e novos jeitos de evangeli-
zar usando de adaptações median-
te as realidades do enfrentamento 
da pandemia, que trouxe isolamen-
to social e medidas de restrições 

sociais, tudo precisou ser reavaliado 
e repensado.

Para isso, nossas comunidades 
criaram cuidados no acolhimen-
to. Temos buscado ser obedientes 
a todas as normas e os protocolos 
sanitários do governo de São Paulo, 
do poder público e da nossa dioce-
se de São Carlos.

Nos últimos anos testemunha-
mos profundas transformações so-
ciais que exigiram a aceitação de 
novas rotinas por uma questão de so-
brevivência. O novo normal é um de-
safio que deve ser enfrentado como 
uma oportunidade para se valorizar a 
vida, a família e a comunidade.

Se distanciar das realidades da 
vida e dos problemas não é uma ma-
neira segura e eficaz de resolver uma 

situação. Esse momento que vivemos 
é exigente, por isso é fundamental 
que resgatemos valores Cristãos e rea-
prendamos a viver em família em uma 
vida fraterna e de esperança. A espe-
rança nos faz superar as dificuldades!

Quem tem fé, tem também espe-
rança. Nos aproximamos do Dia das 
Mães e rogamos a  Maria, Mãe de Je-
sus, modelo e testemunha fiel do 
projeto salvador de Deus e  grande 
vocacionada do Pai, que nos ajude 
a superar bem esse tempo de pan-
demia. Que a humanidade encontre 
uma solução adequada para o desa-
fio da COVID-19! Que nas nossas fa-
mílias não falte saúde, emprego e 
pão! Que todos nós seres humanos 
sejamos fraternos e solidários! Saúde 
e paz para todos.

PE. SAMIR SILVA SOUSA
PÁROCO PARÓQUIA DIVINO
ESPÍRITO SANTO – MATÃO/SP
DIOCESE DE SÃO CARLOS

AS ADAPTAÇÕES 
DAS IGREJAS 
EM TEMPO DE 
PANDEMIA
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DIREÇÃO DEFENSIVA
COMO FREAR O CARRO DE FORMA SEGURA E EFICIENTE

A tecnologia embarcada nos veí-
culos está cada vez mais evidente e 
dentre as mais comuns temos o ABS, 
EBD e TCS, uma verdadeira “sopa de 
letras”, porém, são dispositivos que 
trabalham para manter o veículo es-
tável em situações de riscos.

O ABS (Anti lock brake system) ad-
ministra a força gerada no pedal de 
freio evitando que as rodas travem, 
estabilizando o carro independente 
do tipo de piso, muitas vezes auxilia-
do pelo EBD que trabalha para man-
ter a perfeita tração dos pneus sobre o 
piso. Mas “o bicho pega” quando não 
ativamos o ABS corretamente.

Apesar de ser um sistema auto-
mático, ele precisa ser avisado que 
tem que entrar em ação: Ao pisarmos 
no freio bruscamente, instintivamen-
te aliviamos a força aplicada logo em 
seguida e ISSO NÃO PODE ACONTE-
CER! Com o ABS/EBD, devemos man-
ter pressionado o pedal de freio com 
força até o carro parar totalmente.

Em parceria com ABS, o TCS 
(Traction Control System) que mui-
tas vezes vem acompanhado de 
outras letras: ASR, EAS, ESC, ESP - 
variando conforme a sofisticação 
do veículo - evita derrapagens e 
aquaplanagens decorrentes princi-
palmente de pisos molhados. Um 
erro comum é achar que o sistema 
está ligado quando a luz dele está 
acesa no painel CUIDADO! 

Se estiver acesa, ele está desli-
gado, procure o botão no painel e 
aperte até que a luz se apague para 
então ficar seguro. Atualmente o 
sistema não pode ser desativado 
por segurança.

O TCS controla o giro das rodas, ro-
tação do motor, inclinação da carroce-
ria e o grau de esterçamento do vo-
lante para que tudo fique dentro dos 
padrões registrados e, se algo sair fora, 
o sistema controla freio e acelerador 
para que o veículo fique estável em 
qualquer situação.

RICARDO DE A. PEDRO
INSTRUTOR DE DIREÇÃO DEFENSIVA E PILOTAGEM ESPORTIVA
YOUTUBE: RAP MOTORS  -  E-MAIL: RAPMOTORS@HOTMAIL.COM
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Sem ABS: em casos de emergên-
cia, deve-se efetuar frenagem brus-
ca até ouvir o barulho de pneus 
querendo travar, aliviando o pé do 
freio em seguida para que as rodas 
girem, sem tirar o pé dos freios to-
talmente – só aliviando! Em veloci-
dades maiores será necessário repe-
tir a operação repetidamente, para 
que as rodas não travem, não é um 
procedimento fácil e requer habili-
dade o que dificulta um pouco e é 
aqui que conseguimos ver a impor-
tância da tecnologia nos veículos.

Sem controle de tração, é im-
portante respeitarmos os limites do 
veículo evitando riscos de derrapa-
gens e aquaplanagens que pode 
ser evitada aliviando suavemente o 
pé do acelerador fazendo carro per-
der velocidade recuperando a tra-
ção, NUNCA FREAR OU MUDAR DE 
DIREÇÃO, mas tudo isso, conside-
rando que pneus e suspensão este-
jam em bom estado.

No Youtube existem vídeos que 
demonstram a atuação do ABS e 
Controles de Estabilidades/tração, 
vale a pena conhecer!

A tecnologia ajuda muito, mas 
quem salva somos nós mesmos, 
mantendo a educação no trânsito, 
respeitando os limites de velocida-
de, sinalização e distância dos veícu-
los da frente. AFINAL A VIDA É NOS-
SA, DEVEMOS MANTÊ-LA INTACTA!!

MAS SE O SEU CARRO NÃO 
TIVER ESSA TECNOLOGIA, 
COMO PROCEDER?

O calendário marcava o final dos ruidosos anos oitenta, morávamos 
em um bairro simples da cidade, o Jardim Primavera, e tudo era motivo 
de curiosidade para meninos galhofeiros que viviam a brincar nas ruas 
da vizinhança. De repente, muda-se para a rua de casa uma jovem se-
nhora vinda de São Paulo, nos primeiros dias já fomos surpreendidos 
descobrindo que ela dirigia, o que não era normal para uma mulher na-
queles tempos, e, que seria professora de química no Henrique Morato.

Vendo minhas dificuldades em matemática, meu pai a contrata 
para dar algumas aulas de reforço para mim. Começo a frequentar sua 
casa e começo a ver que de fato era uma pessoa bastante diferente, 
além de falar sobre metais alcalinos, gases nobres, entre uma conver-
sa e outra via que ela sempre falava em Jesus e em caridade. Recipro-
camente ela começa a frequentar minha casa e torna-se amiga de mi-
nha mãe, assim descobrimos o quão extraordinária era a “Tia Edna”, em 
poucos meses sua casa se tornou um ponto de encontro dos alunos 
e amigos das escolas que ela trabalhava, onde sempre éramos recebi-
dos com um sorriso fácil e um fraternal abraço que guardo com sauda-
de no meu coração até hoje.

Com o passar dos anos, me tornei seu aluno no Henrique Morato, 
recebendo suas caronas nas voltas da escola, sempre recheadas por 
conversas edificantes, foi quando comecei a descobrir que seu traba-
lho ia muito além da química, em seu carro sempre esbarrava em um 
livro espírita, que certa vez com muita descrição ela comentou que era 
para ofertar para alguém que precisasse de uma palavra de conforto.

Com o passar dos anos, conhecemos ainda mais seus trabalhos, o 
artesanato, outra de suas grandes paixões, que transformou-se em cur-
so para jovens carentes, que adquirem através disso renda e dignidade. 
Seus trabalhos nesta seara perduraram até pouco tempo antes de sua 
partida precoce, em junho de 2019, aos sessenta e três anos de idade, 
deixando um magistério que foi muito além da química, lecionou em 
sua passagem por nós o amor que a imortalizou.

A PROFESSORA 
QUE LECIONAVA 
A QUÍMICA DO AMOR

JORGE ROBERTO 
INNOCÊNCIO DA COSTA
ADVOGADO | OABSP 398810
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A premiação anual realizada pelo 
Comitê Norueguês do Nobel é con-
cebida desde 1901 a pessoas e en-
tidades que se destacam por ações 
que promovam a fraternidade entre 
as nações. Em todo o mundo o Mo-
vimento Escoteiro é formado por 54 
milhões de crianças, jovens e volun-
tários em mais de 223 países, sen-
do o maior movimento de educa-
ção não formal do mundo.  Neste 
ano, a Organização Mundial do Mo-
vimento  Escoteiro foi indicada pela 
escoteira e integrante do parlamen-
to norueguês Solveig  Schytz.

“O escotismo é construído para 
dar aos jovens as habilidades para se 
tornarem uma parte ativa da comu-
nidade local e global. São milhões 
de meninos e meninas que são ami-
gos uns dos outros. É um movimen-
to para jovens de diferentes cultu-
ras, religiões e origens”, disse Solveig, 
acrescentando que, graças ao esco-
tismo, os jovens podem assumir a li-
derança no enfrentamento dos de-
safios que o futuro nos trará. “É hora 

de  valorizar a contribuição do es-
cotismo e dos jovens para a paz em 
todo o mundo”, concluiu.

A proposta educativa do Movi-
mento Escoteiro é a mesma em to-
dos os países, baseadas em valores 
e regras comuns. O jogo limpo, a 
aventura com os amigos, a perma-
nência na  natureza e sua proteção, 
o desenvolvimento do caráter e da 
personalidade ou a busca de opor-
tunidades de ser útil e ajudar os ou-
tros são valores compartilhados en-
tre os escoteiros de todo o mundo.

O fundador do Escotismo, Ro-
bert Baden-Powell, ele mesmo indi-
cado várias vezes para o Prêmio No-
bel da Paz, originalmente não deu 
ao Escotismo um papel na constru-
ção da paz. Mas isso mudou logo 
depois de experimentar a Primeira 
Guerra Mundial como um  conflito 
com consequências de longo alcan-
ce, e viu a importância de uma co-
munidade operando globalmente, 
baseada nos princípios de amizade 
e compreensão mútuas, enquanto 

firmemente enraizada em seus pa-
íses e comunidades locais. 

Ainda há um longo caminho 
para ganhar o Prêmio Nobel da Paz. 
No entanto, segundo o Diretor Presi-
dente dos Escoteiros do Brasil, Rafael 
Macedo, a indicação reforça a impor-
tância e a contribuição do escotismo 
no processo de educação da juven-
tude. “São em momentos como es-
tes que demonstram a importância 
do escotismo e o papel que ele de-
sempenha no desenvolvimento in-
tegral de crianças e jovens em todo 
o mundo”, considera Macedo.

Em 2020 os Escoteiros do Bra-
sil tiveram de se reinventar devido 
ao ano atípico de atividades causa-
do pela pandemia. A realização de 
atividades online seguiu mobilizan-
do os mais de 110 mil escoteiros em 
todo o país, inclusive com a realiza-
ção  de eventos como o Jamboree 
Nacional Online que foram levados 
do mundo físico para o digital e reu-
niram cerca de 8 mil participantes. 
(fonte União dos Escoteiro do Brasil)

O Grupo Escoteiro de Matão, 
que comemora esse mês 41 anos 
de existência, mês que também 
é comemorado o Dia do Esco-
teiro, como dito acima na repor-
tagem, também estão com as 

atividades on line, e a notícia so-
bre a nomeação veio como um 
estímulo a mais, para continua-
rem firmes no propósito e man-
ter a chama do escotismo acesa 
em nossa cidade.

Mais Escoteiros melhores cidadãos.

GRUPO ESCOTEIRO MATÃO

DE FORMA INÉDITA, 
MOVIMENTO ESCOTEIRO 
FOI INDICADO AO 
PRÊMIO NOBEL DA PAZ

DA REDAÇÃO
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É oportuno iniciar este artigo 
mencionando que no dia 25 de 
abril é considerado o Dia Interna-
cional Contra Alienação Parental. 
Em âmbito nacional esta lei entrou 
em vigor no ano de 2010 a partir da 
Lei Federal nº12.318, cujo dispositi-
vo tem por objetivo conscientizar 
e mobilizar a sociedade para com-
bater esse fenômeno que ameaça 
e viola os direitos infantojuvenis. 
Com base nas evidências científi-
cas, majoritariamente este tipo de 
violência se faz presente na sepa-
ração litigiosa entre casais, sen-
do que, oportunamente, esta ação 
tem o intuito de afastar a criança 
ou adolescente do pai e/ou mãe. 
Além disso, o/a autor(a) dessa vio-
lência promove campanha de des-
qualificação do outro genitor(a), 
de modo que a criança é impulsio-
nada a agir de maneira contrária à 
aquele pai ou mãe que reside com 
ela, gerando na mesma sentimen-
tos de raiva, indignação e ódio.

No entanto, algumas condutas 
de pessoas que cometem essa mo-
dalidade de violência são sutis, ao 
passo que a pessoa que sofre não 
percebe, um exemplo disso ocorre 
quando se é tentado impedir que 

a criança ou adolescente passe os 
dias de convivências (visitas) com 
outro genitor, neste sentido, quan-
do a mãe e/ou pai liga para conver-
sar, o/a mesmo/a é informado/a de 
que a criança está dormindo ou to-
mando banho, quando na verda-
de a criança não está fazendo nada, 
outro exemplo está no fato de não 
passar informações relacionadas à 
educação, à saúde, o endereço da 
mãe e/ou pai e dentre outras. Algo 
interessante sobre a temática, está 
nos achados da literatura que evi-
denciam, que grande parte dos ca-
sos, é a mãe que coloca a criança 
contra o pai (JONAS, 2017).

Isto posto, no campo da justi-
ça, os magistrados com o intento 
de impedir a existência dessa ma-
nifestação da violência passaram 
a sugerir a guarda compartilha-
da, pois assim ambos responsáveis 
tem o dever de colocar em prática 
suas responsabilidades parentais, 
conforme preconiza o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, Conven-
ção dos Direitos da Criança, Cons-
tituição Federal da República de 
1988 e dentre outras. Cabe men-
cionar que a criança tem direitos, 
enquanto que pai e/ou mãe tem 

dever de cumprir e respeitar os di-
reitos de seus filhos/as.

Quanto aos efeitos psicológicos 
da Alienação Parental no desenvol-
vimento das crianças, tem-se: de-
clínio no rendimento e desenvol-
vimento escolar, sentimento de 
insegurança, depressão, uso de 
substâncias psicoativas e outras.

Portanto, para combater essa 
violência é preciso que todos pro-
fissionais, que trabalham direta ou 
indiretamente, promovam ações 
de conscientização de modo a le-
var informações à sociedade sobre 
as consequências negativas que 
essa violência causa no desenvol-
vimento biopsicossocial de crian-
ças e adolescentes. Além disso, é 
preciso acolher e encaminhar o au-
tor dessa violência para tratamen-
to, pois este também precisa de 
cuidados psicológicos.

Alunos do 3º Semestre 
do Curso de Psicologia 
Anhanguera/Matão-SP.

Profº. orientador: Doutorando 
Aparecido Renan Vicente 
Psicólogo CRP 06/152682

ALIENAÇÃO PARENTAL:
Uma violência cometida pela família
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Tête-à-Tête
NOME: 
NEUSA MARIA CABRINI CHAINE

DATA DE NASCIMENTO: 
29/01/1951

CIDADE NATAL: 
LIMEIRA-SP

PROFISSÃO: 
EMPRESÁRIA – PROPRIETÁRIA 
NEUSA CONFECÇÕES

FAMÍLIA: 
PILAR DA VIDA

SER MÃE: 
AMOR MAIOR DO MUNDO

FILME PREFERIDO: 
O LIVRO DE ELI

CANTOR: 
ROBERTO CARLOS

UMA MÚSICA: 
REGAÇO ACOLHEDOR

UM LIVRO: 
QUEM ME ROUBOU DE MIM 

UM LUGAR: 
PORTUGAL

PERFUME: 
ESSENCIAL

O QUE MAIS GOSTA EM UMA PESSOA: 
ATENÇÃO E HONESTIDADE

O QUE MENOS GOSTA EM UMA PESSOA: 
FALSIDADE

PRATO PREFERIDO: 
TORTA DE FRANGO QUE EU FAÇO

HOBBY: 
SERVIR NA IGREJA

DEFEITO: 
ANSIOSA

QUALIDADE:
DISPOSIÇÃO EM AJUDAR O PRÓXIMO

HOMEM MAIS BONITO: 
MEU ESPOSO

UMA LEMBRANÇA: 
O DIA DO MEU CASAMENTO

UM OBJETIVO:
SER FELIZ SEMPRE

UM SONHO:
CONHECER A TERRA SANTA

MAIOR CONQUISTA: 
MEU NEGÓCIO PRÓPRIO, 
MINHA CONFECÇÃO

MEDO: 
ASSALTO

ÍDOLO: 
SILVESTER STALLONE

EDUCAÇÃO: 
ESSENCIAL A TODOS

POLÍTICA: 
NÃO GOSTO

COVID 19: 
ALGO QUE PRECISAMOS 
SUPERAR LOGO!!

RESUMA EM POUCAS PALAVRAS QUEM 
É NEUSA MARIA CABRINI CHAINE: 
UMA MÃEZONA, SINCERA E 
SEMPRE DISPOSTA A AJUDAR 
E RESOLVER TUDO !!

44 ABRIL DE 2021



Maxxi Social

Lucelia Cruz Cardoso, com o filho Raul

Daniela T. Lopes, com as filhas Elisa e Alice

Silmara Aquino, com a filha Maria Gabriela Aline Alberto,  com  o filho Nicolas

“Toda mulher é como uma rosa
Rainha de todas as flores
Mas a mulher que também é mãe
É rainha entre rainhas
Rainha de todas as rosas...

Augusto Branco

Ivanir Rodrigues, com a neta Clara Beatriz
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Maxxi Social

Cris Quaresma, com  os  filhos  Pedro e Maria Clara Juliana Veronezi, com a filha Betina

Mariele Bottura da Silva, com a fiha  Maria Julia

Ester Calabretti, com os filhos Fábio, Alexandre e Walter Vanessa Wetterich de Souza Pedroso,  com o  filho Guilherme

Leila Finêncio, com a filha Flávia
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Flávia Tamarozzi Rodrigues, com os filhos Lucas e Laura Alessandra Torcato Maccagnan, 
com os filhos Daniel e Neto

Flavia Basilio, com os filhos Vinícius e Gabriela

Ivanir Tamarozzi Rodrigues, com os filhos Marcelo, Renata e VitorViviane Pinotti, com a filha Cecilia
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LASANHA DE PEIXE

Culinária

INGREDIENTES
• 800 g de filé de 

peixe merluza
• 650 g de molho 

de tomate

• 300 g de mussarela
• 1 cebola roxa
• suco de um limão
• sal e pimenta-do-

reino a gosto

INGREDIENTES
• 4 batatas grandes
• 3 cebolas médias
• 1 caixinha de 

creme de leite
• 4 colheres de 

sopa de azeite
• 200g de queijo 

parmesão ralado
• 200g de queijo prato 

ralado ou cortado 
em cubinhos

• 1 litro de água
• 1 colher de sopa 

rasa de orégano
• Sal a gosto

MODO DE PREPARO
Tempere os filés de peixe com o suco do limão, o sal, a 
pimenta-do-reino e a cebola cortada e deixe marinando por 
uma hora. Monte as camadas de peixe, molho e mussarela 
em uma assadeira e tampe com papel-alumínio. Leve ao 
forno preaquecido a 250° C por 40 minutos. Após esse tempo, 
retire a assadeira do forno e tire o papel-alumínio. Coloque 
novamente por mais 10 minutos para gratinar. Sirva. Fácil de 
fazer e delicioso.

MODO DE PREPARO
Descasque as cebolas e as batatas e pique-as em pedaços 
grandes; coloque o azeite em uma panela de pressão com as 
cebolas e dê uma refogada; acrescente as batatas e a água e 
tampe. Deixe na pressão por 15 minutos; tire a pressão.
Feito isso, bata essa sopa no liquidificador ou na própria 
panela usando um mixer; leve ao fogo novamente e 
acrescente o orégano, os queijos e o sal; depois que ferver 
(e os queijos estiverem derretidos), desligue o fogo e 
acrescente o creme de leite.

BOLO DE LARANJA (SEM LACTOSE)

INGREDIENTES MASSA
• 3 ovos
• 2 xícaras de açúcar
• 1 laranja inteira com 

casca e sem sementes
• 1/2 xícara de óleo
• 2 xícaras de trigo

• 1 colher de sopa de 
fermento em pó

• 1 pitada de sal
• 1/2 xícara de suco 

de laranja
• 1 punhado de 

açúcar cristal

Bata as claras em neve e reserve. No liquidificador, junte a 
laranja, o óleo, o açúcar e as gemas e bata bem. Despeje na 
batedeira e junte o trigo, o fermento e o sal. Desligue e junte 
levemente as claras em neve. Despeje sobre uma forma com 
um furo no meio e coloque para assar no forno a 180 graus.
Quando estiver pronto, tire do forno e jogue a 1/2 xícara de 
suco de laranja por cima e salpique com açúcar cristal. Leve ao 
forno para gratinar. Ótimo para as tardes de outono.

MODO DE PREPARO

CREME DE BATATAS
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