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Nossa Capa
As protagonistas de uma 
sociedade transformada 
pela pandemia

O ano de 2021, ainda que atípico por conta do pico da pan-
demia está chegando ao fim, afinal, daqui a pouco, já estare-
mos desejando Feliz Natal e Próspero Ano Novo.

Chega com boa parte da população vacinada, com a reto-
mada de diversas atividades que estavam paralisadas e com 
expectativas de que o pior já passou, embora os estudiosos, 
cientistas e infectologistas repitam a todo instante que preci-
samos continuar com os cuidados e que não devemos deixar 
de cumprir o ciclo vacinal, tomando as duas doses e o reforço 
quando disponível  para as nossas respectivas idades.

O mês de outubro é repleto de datas importantes e rele-
vantes, como a campanha Outubro Rosa, o Dia Mundial e Na-
cional dos Dentistas, Dia dos Professores, Dia das Crianças, Dia 
de Nossa Senhora Aparecida, Dia Internacional dos Animais e 
Francisco de Assis, entre outras datas, todas comemoradas, as 
religiosas através da fé e das crenças de cada um, as profissio-
nais através de eventos que reverenciam os trabalhadores do 
setor e o Dia das Crianças, por pais que presenteiam seus filhos 
e através de festas promovidas por entidades assistenciais que 
levam alegria para os pequeninos que não tem condições de 
receber uma lembrança.

Nesta edição, para registrar algumas destas datas, trazemos 
matéria com cinco mulheres que representam a força do sexo 
feminino e que se destacam em nosso município pelos exem-
plos de superação, capacidade, dedicação, empreendedoris-
mo e amor ao próximo. Professor, profissão esperança, home-
nageia os mestres de Matão, que escreveram e que continuam 
escrevendo a sua história na vida de muitos estudantes, e atra-
vés deles todos aqueles que se dedicam à nobre arte de ensi-
nar e de educar, formando cidadãos de bem para o mundo.

Além destas matérias, entregamos também ao leitor ou-
tros textos que vão além da informação, mas que almejam le-
vá-lo a sentimentos, emoções e reflexões em torno de assun-
tos que falam de perto ao nosso dia a dia.

Traz também um Banho de Maxxi que foi além da transfor-
mação tradicional, incluindo um tratamento dentário que de-
volveu a autoestima de nossa modelo.

Vale a pena conferir. A leitura, além de melhorar o nosso 
sentido crítico e nossa visão de mundo, tem um poder trans-
formador e evolutivo.

Até dezembro!

EDITORIAL
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Você sabia que o pedagogo 
pode atuar nas mais diversas áreas 
que necessitem de conhecimento 
pedagógico?

Na Resolução CNE/CP nº 1/ 
2006 evidencia-se que, além da 
formação docente, o pedagogo 
está habilitado para atuar nas dife-
rentes áreas que necessitam de co-
nhecimento pedagógico, pois este 
profissional irá exercer sua função 
através da educação, com a forma-
ção de sujeitos, respeitando seus 
conhecimentos prévios e com o 
comportamento dos indivíduos 
fora e dentro do âmbito escolar. De 
acordo com essa mesma Resolu-
ção, no Artigo 5º: O egresso do cur-
so de Pedagogia deverá estar apto 
a: IV - trabalhar em espaços esco-
lares e não-escolares, na promo-
ção da aprendizagem de sujeitos 
em diferentes fases do desenvolvi-
mento humano, em diversos níveis 
e modalidades do processo educa-
tivo (BRASIL, 2006 p. 88).

No livro: Profissão Docente: no-
vos sentidos, novas perspectivas, a 
autora Ilma Passos diz que: Não há 
dúvida que estamos diante de um 
processo de ampliação do campo 
da docência. A docência está liga-
da à inovação quando rompe com 
a forma conservadora de ensinar, 
aprender, pesquisar e avaliar. 

No fim da década de 1960 surge 
então o termo educação não formal 

usado para definir os campos de 
atuação da educação fora do am-
biente escolar. A educação não for-
mal é aquela que ocorre de maneira 
espontânea ou semiestruturada, em 
diversos espaços como: museus, bi-
bliotecas, centros culturais, teatros, 
cinemas, ONGs [...]. Considerando tal 
abrangência faz pouco sentido falar 
em medir aprendizagem de conteú-
do como se faz na educação formal. 
Os objetivos da avaliação na educa-
ção não formal estão relacionados 
à definição de traços latentes (ocul-
tos). O processo avaliativo é impor-
tante, pois influencia diretamente na 
formação integral da pessoa.

A educação não-formal designa 
um processo com várias dimensões 
tais como: a aprendizagem, politiza-
ção e conscientização das pessoas; 
a capacitação para o mundo do tra-
balho, por meio da aprendizagem de 
habilidades e/ou desenvolvimen-
to de potencialidades; a organiza-
ção coletiva voltada para a solução 
de problemas cotidianos; a possibi-
lidade das pessoas conseguirem fa-
zer uma leitura do mundo do ponto 
de vista da compreensão do que se 
passa ao seu redor; a reflexão e criti-
cidade sobre o que vislumbram nos 
meios de comunicação.

O profissional da Pedagogia 
pode atuar em várias instâncias da 
prática educativa, direta ou indi-
retamente, dentro ou não de uma 

instituição, porém tendo objetivos 
de formação humana definidos. Po-
de-se dizer então, que o campo de 
atuação do pedagogo é bastante 
amplo, não podendo apenas ser re-
sumido ao ambiente escolar.

O fazer pedagógico no espaço 
não escolar está diretamente rela-
cionado às transformações contem-
porâneas, enfocando o desenvol-
vimento humano, o trabalho em 
equipe, o aprofundamento teórico, 
estudando os processos de apren-
dizagem, as estratégias de ensino, as 
formas de avaliação, dentre outros 
requisitos que possibilitam ao peda-
gogo sua formação.

De maneira geral é possível afir-
mar que os cursos de Pedagogia 
oferecem subsídios para a atuação 
profissional em espaços não esco-
lares. No entanto, o que determi-
nará o sucesso desse profissional é 
a sua forma de atuação, seu com-
promisso, dedicação com o traba-
lho e como colocará em prática a 
teoria adquirida em sua formação. 

Caberá ao pedagogo delimitar 
e conquistar seu espaço, se cercar 
de referenciais que possam ajudá-
-lo na relação entre suas ações e o 
meio em que vai atuar, conhecendo 
e respeitando os contextos sociais, 
culturais, políticos e econômicos; 
mas para além disso [...] reconhe-
cendo como importante cada ser 
que está formando.

DÉBORA MILANI
PEDAGOGA, PSICOPEDAGOGA E 
DOUTORA EM EDUCAÇÃO ESCOLAR.

PEDAGOGIA
EM CONTEXTOS
NÃO ESCOLARES

AS PROTAGONISTAS DE UMA SOCIEDADE 
TRANSFORMADA PELA PANDEMIA
Da luta pela vida à reestruturação dos negócios, 
influentes mulheres – como Cristina Scudeler, Isabela 
Sardi, Denise Minelli,  Vanessa Falconi, e Gabriela 
Caligher — driblam a pandemia, se destacam por suas 
atuações e são homenageadas pela Revista MAXXI

A pandemia foi um divisor de 
águas para a sociedade atual. Do 
comércio à cultura, da tecnologia 
à medicina, do estudo ao traba-
lho, dos relacionamentos ao con-
vívio – as evoluções acontece-
ram de forma acelerada, e ao que 
tudo indica, nada voltará a ser 
como antes. As restrições impos-
tas trouxeram consigo um novo 
padrão, carregado de criativida-
de, eficiência e inovação, o que 
resultou em produtividade, qua-
lidade e harmonia em todas as 
suas dimensões.

Esse freio na vida exigiu a cria-
ção de novas maneiras para se re-
fazer o antigo, a fim de conseguir 
– num primeiro momento – que 
os negócios sobrevivessem, e num 
segundo período, se esforçaram 
para que os negócios alcançassem 

um novo patamar de crescimento.
É o que mostra o relatório da 

Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM). A pesquisa confirma que as 
mulheres figuram entre os grupos 
que mais empreenderam duran-
te a pandemia, com uma expan-
são de 49% em 2020, em relação 
a 2019. Em Matão não foi diferente 
e as mulheres estão em destaque.

Elencamos aqui alguns nomes 
que se destacaram durante a pan-
demia, descobrindo novas pai-
xões, superando desafios, fazendo 
seus negócios prosperarem, au-
xiliando a população com novas 
propostas, enfim, mulheres que 
se destacam por sua maneira dife-
rente de enxergar a vida, a realida-
de, e as pessoas que nos cercam.

Embora a economia mundial te-
nha apresentado grandes gargalos 

durante o período e o Brasil tenha 
expectativa de crescimento de 5,3% 
em 2021, especialistas apontam uma 
desaceleração para 3,6% em 2022 
por causa da retomada desigual en-
tre países. Em outras palavras, cria-
tividade e inovação serão mais que 
necessários num futuro próximo.

Nas próximas páginas, você co-
nhecerá um pouquinho mais so-
bre mulheres inspiradoras, como 
Cristina Scudeler, Isabela Sardi, 
Denise Minelli e Vanessa Falconi,  
que criaram novas propostas, se 
reinventaram e se destacaram du-
rante a pandemia e Gabriela Cali-
gher pelos exemplos de resigna-
ção e superação. Em nome delas, 
a revista MAXXI homenageia to-
das as outras matonenses que 
também fizeram a diferença nes-
ses tempos difíceis.

BETINA C. PIVA
JORNALISTA
MTB 30196/SP
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Cristina Machado Scudeler é lí-
der, incentivadora e sabe que tudo 
que é feito com amor, floresce. Por 
isso, deixou aflorar de sua inquieta-
ção toda a criatividade necessária 
para inovar durante a pandemia. “O 
nosso diferencial naquele momen-
to foi que estávamos sempre crian-
do, inovando e buscando acolher 
uns aos outros. Assim enxergamos 
as oportunidades”, confidencia ela.

Proprietária da farmácia Raízes, 
embora as medidas restritivas para o 
comércio tenham impactado pouco 
o seu negócio, já que o ramo farma-
cêutico seguiu trabalhando normal-
mente, Cris percebeu que a pandemia 
suscitou inúmeras dúvidas e incerte-
zas em todos. Desde funcionários até 
seus clientes, a população estava sub-
mersa em perguntas relacionadas a 
doenças. “Ainda que, como toda a po-
pulação mundial, estivéssemos apre-
ensivos com os acontecimentos, não 
nos acomodamos”, conta Cris, que 
viu ali uma oportunidade para ajudar 
aqueles que a cercam.

Fundada em 1990, a farmácia Ra-
ízes (Av. XV de Novembro, 297 – tel. 
3394-2494) conta com 15 funcioná-
rias e 1 funcionário, que passaram 
a expressar muitas dúvidas desde o 
início da pandemia. Conforme a far-
mácia era dotada de todo o equipa-
mento necessário para garantir os 
protocolos de atendimento e a se-
gurança dos clientes e funcionários, 
como acrílico nos balcões da recep-
ção, higienização de tudo que entrava 
na farmácia, álcool gel, máscara e dis-
tanciamento, novas formas de traba-
lho passaram a ganhar mais atenção 
como o atendimento online, entregas 
em domicílio e atenção dispensada às 
demandas e dúvidas do cliente.

Diante daquele cenário nebulo-
so, Cris percebeu que sempre que 
o marido, Dr. Antonio Carlos Scude-
ler, explicava o momento e sanava as 

dúvidas de seus funcionários, a equi-
pe se apaziguava. “As conversas com 
o Scudeler traziam segurança para 
todos. A equipe ficava mais unida, 
mais dedicada”, lembra ela. “Aquilo 
me motivou a ir além”, destaca.

Casada com o endocrinologis-
ta Dr. Scudeler, e mãe de Fernanda, 
oftalmologista (casada com o urolo-
gista Luciano), e de Marcela, radiolo-
gista (casada com o também radio-
logista Marcelo), Cris esteve sempre 
muito imersa num mundo que res-
pira termos médicos e soluções para 
a Saúde. Foi com muita naturalida-
de, portanto, que durante o período 
de isolamento social, os bate-papos 
com suas filhas, genros e marido se 
tornaram lives instrutivas sobre me-
dicina para toda a população leiga. 
Em pouco tempo, essas lives passa-
ram a viralizar, exibindo toda a sim-
patia do casal Cris e Cacá Scudeler e 
conquistando a todos.

O convite para integrar o time 
da TVM veio a seguir e o Bella Saú-
de está no ar desde então. Um pro-
grama de diversidade que agrega 
credibilidade e responsabilidade ao 
compartilhar informações, inclusive 
as médicas, e acolher as dúvidas do 
público. “Nós estamos muito felizes 
com esse novo desafio”, confidencia 
ela com brilho nos olhos.

“As pessoas confiam no Scude-
ler, que é um médico brilhante, e 
elas queriam saber mais sobre te-
mas médicos, mas numa lingua-
gem que pudesse alcançar a popu-
lação leiga”, explica Cris. “Percebi que 
as pessoas se sentem mais confian-
tes quando têm um conhecimento 
básico de medicina. E é isso que a 
gente se propôs a fazer: o Bella Saú-
de tenta presenteá-las com esse co-
nhecimento”, finaliza. O Bella Saúde 
é exibido semanalmente às quar-
tas-feiras, às 20h, pelo canal 14.1 da 
TVM ou redes sociais. Acompanhe!

Da farmácia Raízes para
a TVM com o Bella Saúde Já não é mais novidade que a pan-

demia impactou de diversas manei-
ras a vida, os negócios e os sonhos de 
todos. Enquanto alguns amargaram 
sérios prejuízos em suas empresas, 
outros viram surgir oportunidades in-
confundíveis para prosperar. Isabe-
la Sardi, proprietária da Distribuidora 
Olidi de Cosméticos, foi uma dessas 
pessoas que viu seu negócio alavan-
car durante o período. Representan-
te oficial Olenka Cosméticos para Ma-
tão, Araraquara e região, Isabela viu 
seu número de clientes crescer ver-
tiginosamente, mesmo com todas as 
restrições impostas pela pandemia.

“A pandemia prejudicou nosso 
ramo, foi necessário empreender 
um esforço enorme, mas o resul-
tado positivo que tivemos foi mui-
to gratificante”, confidencia a sim-
pática Isabela.

Os produtos capilares comercia-
lizados pela empresa de Isabela têm 
como objetivo proporcionar cabe-
los bonitos e saudáveis, respeitando 
a saúde do profissional e do cliente 
no manuseio e utilização dos pro-
dutos. A Olenka tem uma vasta li-
nha de produtos profissionais para 
os cuidados e tratamentos dos ca-
belos, com produtos especialmen-
te desenvolvidos para tratamen-
to, alinhamento de fios, coloração, 
shampoos de lavatórios, entre ou-
tros. Além disso, disponibiliza sua 
linha cliente para ser comercializa-
da pelos melhores profissionais do 
ramo. “Assim como eu, nossos clien-
tes também se apaixonaram pela 
Olenka”, conta ela.

Em franca expansão, sua equi-
pe de vendas atende hoje 18 ci-
dades da região, incluindo Ara-
raquara e Matão, garantindo a 
satisfação de centenas de clien-
tes ativos. Tanto sucesso chamou 
a atenção, inclusive, do embai-
xador da Olenka, Rodrigo Cintra, 
com quem Isabela tem reunido 

desde o início da pandemia.  Ro-
drigo é cabeleireiro exclusivo do 
programa Esquadrão da Moda, e 
já participou também de vários 
outros programas. Com 23 anos 
de profissão, atende sua numero-
sa clientela no The Art Salon, lo-
calizado no bairro dos Jardins em 
São Paulo, além de dar palestras e 
workshops por todo Brasil.

A Olenka é uma empresa jovem 
que tem conquistado ‘hair stylists’ 
em todo o país. Os ativos de últi-
ma geração usados na formulação 
desses produtos, desenvolvidos 
por profissionais para lá de com-
petentes, alçam os profissionais ca-
beleireiros a um patamar de alta 
performance, uma vez que poten-
cializam os cuidados e talentos des-
ses especialistas.

“Os nossos consumidores são os 
cabeleireiros, nossos produtos são 
comercializados nos salões, por isso 
o resultado é sempre efetivo. Produ-
tos de altíssima qualidade prescri-
tos por especialistas que analisarão 
qual produto é mais recomendado 
para o cabelo de cada cliente”, expli-
ca a empresária.

Isabela atua com os produtos 
Olenka há 3 anos, e o maior desa-
fio enfrentado pelos representan-
tes da marca durante a pandemia 
foi sobreviver sem migrar para far-
mácias e perfumarias. E conseguiu! 
“Isso porque a Olenka é uma mar-
ca superexclusiva, usada pelos me-
lhores cabeleireiros do Brasil”, des-
taca Isabela.

Mas quem vê todo esse suces-
so não imagina a dedicação empre-
endida pela empresária. “Amo o que 
faço e essa pandemia me mostrou 
o quanto precisamos ser flexíveis e 
criativas para nos adaptarmos rapi-
damente a novas realidades. Assim, 
conseguimos enxergar – e agarrar 
– as oportunidades que aparecem”, 
comemora Isabela.

Conquistando clientes na pandemia
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Metamorfose foi a palavra usada 
por Vanessa Falconi para descrever 
todas as transformações pelas quais 
sua vida tem passado desde o início 
da pandemia. Ela foi pega de sur-
presa, assim como todo o mundo, 
pelo lockdown quando sua empre-
sa, a Levve Emagrecimento Susten-
tável, inaugurava no mercado. “A Le-
vve foi criada em 27 Janeiro de 2020 
e a pandemia nos fez mudar todas 
as nossas estratégias e expectativas 
da noite para o dia. Tivemos que nos 
reinventar com algo que nem tinha 
nascido ainda, e o logo em seguida 
o Lockdown iniciou. Estávamos co-
meçando e já tivemos que nos rein-
ventar, migrar totalmente para o di-
gital”, relembra Vanessa.

Seu sucesso vem de longa data 
e de muito esforço. É formada em Fi-
sioterapia e construiu a própria iden-
tidade trilhando seu caminho com 
cursos de especialização em Saúde 
da mulher e Dermatofuncional. Tão 
logo conquistou o diploma em 2003. 
Fez residência no Hospital de Base de 
São José do Rio Preto e trabalhou por 
4 anos com pacientes com inconti-
nência urinária, na cidade de Rio Ver-
de, em Goiás, onde adquiriu vasta ex-
periência e desenvolveu um método 
para ajudar as mulheres com exercí-
cios para prevenção de disfunções 
sexuais. Foi quando resolveu voltar e 
atuar em Matão.

Neta da Idalina Siqueira e filha 
da esteticista Elizete, Vanessa sem-
pre viveu rodeada por mulheres for-
tes e empreendedoras. Em 2010, 
quando voltou à cidade, montou a 
Clínica Renova, e em pouco tempo, 
as agendas das profissionais que ali 
atuavam, inclusive a mãe, lotaram.

Estudou e se especializou em 
emagrecimento, dando continuida-
de a uma história de sucesso. Cocria-
dora da Estratégia de Emagrecimento 

Afine- -se, Vanessa viu seus propó-
sitos mudarem ao longo do tempo. 
“Conforme percebia que os tempos 
eram outros e que aquela estratégia 
que vendíamos já não fazia mais sen-
tido para mim, tive que alçar um novo 
voo”, conta ela.

E foi no bater de asas dessa bor-
boleta que surgiu a Levve Emagre-
cimento Sustentável, uma empresa 
feita por e para mulheres, traz uma 
nova visão sobre o relacionamento 
com o corpo e alimentação – uma 
versão que valida as reais motiva-
ções para que uma pessoa quei-
ra conquistar um estilo mais leve e 
verdadeiro de si mesma, com liber-
dade e acolhimento. “A Levve pos-
sui a distribuidora, na qual atua a 
equipe de suporte ao atendimento 
junto com a distribuição dos produ-
tos; temos a área de especialização, 
com os cursos e uma plataforma 
de aulas online, com profissionais 
como nutricionista, coach, educa-
dora física;  e e-commerce B2B e 
B2C”, destaca a empresária.

Hoje, ao lado da sócia Mari-
na Bianchi, Vanessa está fazen-
do história. Focada em estratégias 
sustentáveis de mudanças que 
promovam saúde, bem-estar, for-
talecimento da autoestima, qua-
lidade de vida e empoderamen-
to feminino, a Levve conta mais de 
cem licenciadas pelo Brasil todo., 
clínicas de estética que utilizam 
o programa Levve e tem 30 cola-
boradores, dos quais 99% são mu-
lheres. “A Levve é uma empresa fe-
minina que apoia a atuação das 
mulheres no mercado de trabalho. 
A empresa é bem focada em como 
as nossas licenciadas gerenciam 
suas empresas, criando um méto-
do revolucionário para suas clíni-
cas. A Levve ajuda essas licenciadas 
a serem gestoras do seu negócio, 
ensinando gestão de vendas, aten-
dimento e posicionamento, além 
daquelas sobre emagrecimento”, 
garante ela.

E para aqueles que pensam que a 
Levve é apenas um método de ema-
grecimento, Vanessa garante que a 
empresa vai além. “A Levve não é so-
bre peso.  É um método diferente e 
sustentável sobre desapegar dos ex-
cessos e julgamentos, cuidando da 
saúde física e mental. Aceitando a sin-
gularidade de cada corpo, como con-
sequência a perda de peso ”, conclui.

Denise Minelli, atibaiense de nas-
cença, araraquarense de criação, e 
matonense de coração, é a Superin-
tendente do HCFM - Hospital Car-
los Fernando Malzoni, instituição 
que emprega quase 900 colabora-
dores. Dedica a vida ao trabalho e 
amor à família. Amante da natureza 
e dos esportes, adora fazer viagens 

e encontros familiares são momen-
tos especiais, e sempre celebrados 
como únicos. Ela admite que o tra-
balho é como parte de sua família.

Desde jovem, estava determi-
nada a ingressar na área da saúde, e 
para isso teve o apoio incondicional 
de seus pais, que a criaram junto com 
mais sete irmãos. Iniciou sua vida 
profissional na área da saúde como 
instrumentadora cirúrgica no Hospi-
tal Oncológico Amaral Carvalho em 
Jaú, cidade onde concluiu a Faculda-
de de Enfermagem e Obstetrícia.

Em Matão, sua trajetória co-
meçou em 1988, quando foi con-
vidada para assumir o novo Cen-
tro Cirúrgico. “Quando coloquei os 
pés no Centro Cirúrgico, ainda em 
construção, uma voz falou den-
tro de mim ‘é aqui que vou ficar’”, 
lembra Denise, comovida. Traba-
lhou por dois anos como Enfermei-
ra Chefe do Centro Cirúrgico, e em 
1990 assumiu a Gerência Geral de 
Enfermagem do HCFM.

Acompanhando a evolução do 
único hospital local, teve a opor-
tunidade de se desenvolver mais, 
realizando cursos de aperfeiçoa-
mento, MBA, pós graduação em 
administração e gestão hospita-
lar. Os anos passaram, o Hospi-
tal cresceu, e Denise também. Em 
2009 ela foi convidada a assumir a 
administração do HCFM. Mesmo 
surpresa, sentia que estava prepa-
rada. Nas mãos de Denise o Hos-
pital de Matão, que já era concei-
tuado e muito bem cuidado, foi 
se solidificando como referência 
na área da saúde, ampliando o 
atendimento de alta complexida-
de como ortopedia, hemodiálise, 
hemodinâmica, cirurgia cardíaca, 
UTI neo natal e pediátrica, litotrip-
sia, câmara hiperbárica, oncologia 
e também aquisição de um plano 
de saúde próprio, o HSAÚDE.

O período de pandemia talvez 
tenha sido um dos maiores desa-
fios para Denise, quando conseguiu 

implementar ações em regime de 
urgência. Protocolos, planos de 
contingência, tudo para que a insti-
tuição atendesse à sua missão prin-
cipal, mantendo a segurança dos 
pacientes, acompanhantes, médi-
cos e todos os demais profissionais. 
Ela acompanhou in loco, muitas ve-
zes se paramentando e visitando os 
pacientes de covid dentro das UTIs 
e dos quartos de enfermaria, para 
checar o atendimento e as necessi-
dades das equipes que ali atuavam.

Orgulhosa pelos resultados ob-
tidos até aqui, reconhece o apoio 
que recebeu de uma diretoria 
competente, formada por empre-
sários, todos voluntários, e reitera 
que “o sucesso dessa administra-
ção contou com um time de co-
laboradores dos mais diferentes 
níveis, de uma equipe médica ca-
pacitada, onde destaco o meu ma-
rido Cesar Minelli, alma afim, gran-
de parceiro em tudo e que divide 
comigo a responsabilidade da ges-
tão médica do Hospital, onde é di-
retor técnico”.

Ela destaca ainda o apoio amo-
roso e permanente de seus pais, 
que seguem presentes em sua vida, 
e revela um desejo: devido à sua 
dedicação constante ao trabalho, 
se pudesse voltar no tempo, volta-
ria para conviver mais com seus três 
filhos, mas tem a consciência tran-
quila de que até hoje faz o melhor 
por eles, e agora também pelas suas 
noras, genro e netos.

Além de todas as conquistas, De-
nise também é empresária. Em 1999 
inaugurou a primeira casa cirúrgi-
ca de Matão, a Apoio Saúde, que 
foi criada com o intuito de facilitar o 
acesso a equipamentos e materiais 
médico hospitalares que antes fazia 
com que as pessoas se deslocassem 
para outros municípios para adqui-
rirem. “Continuo em busca de no-
vas conquistas. Meus colaboradores, 
minha família e minha cidade mere-
cem o melhor!”, conclui.

Gerenciando a linha
de frente no hospital

Empreendendo
e empoderando
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Gratidão é a palavra que me-
lhor descreve a experiência fren-
te ao câncer de mama vivencia-
da por Gabriela Caligher. Gratidão 
a Deus, gratidão à vida, gratidão à 
família, gratidão aos amigos. E em 
época de pandemia, em que to-
dos estivemos tão cara a cara com 
o perigo que podia ceifar a vida 
(nossa e dos que amamos), é um 
alento perceber a leveza com que 
se pode encarar os desafios.

Gabi descobriu o câncer de 
mama aos 41 anos. “Foi numa 
madrugada, eu acordei e perdi o 
sono e coloquei a mão na axila, 
bem em cima do caroço. Aí fui ao 
médico, fiz os exames, a biópsia e 
em 13 de agosto já fiz a mastecto-
mia. Comecei a quimioterapia em 
outubro de 2019, e terminei em 
fevereiro de 2020”, explica ela.

A caçula de Maria Celeste, a 
Lelé, e de João Caligher, percebeu, 
nesses momentos difíceis, como o 
elo com a família se aprofundou. 
As irmãs Carla, Natália e Bianca, a 
sobrinha Maísa, além de familia-
res e amigos foram fundamentais 
para superar cada etapa da doen-
ça. E o grande motivador para se 
ver curada era o filho Afonso.

“O câncer me ensinou mui-
ta coisa, inclusive que aparência 
não é tudo. A nossa beleza é mui-
to mais profunda que essa car-
caça que todos veem”, confiden-
cia Gabi. “Fiquei careca, passei por 
todo aquele processo, mas isso eu 
levei de boa”, explica. “O momen-
to mais traumático foi quando me 
vi no espelho após a mastecto-
mia, quando tirei as duas mamas. 
Foi punk!”, conta ela.

Em fevereiro desse ano, outro 
susto: Gabriela e o marido Otávio 
tiveram Covid-19. “Graças a Deus 
não foi algo forte, não precisamos 
ser internados, mas tivemos que 
acompanhar os desdobramentos 
da doença com cuidado”, conta. 
“O Otávio tem sido o meu gran-
de companheiro. Ele foi essencial 
nesse período.”

“Eu mudei. Hoje, o que me en-
canta é o brilho dos olhos das pes-
soas. Quando me olho no espe-
lho, percebo quão especial eu sou 
e quanto orgulho tenho de mim 
mesma por enfrentar com garra 
e leveza essa etapa traumática de 
minha vida”, diz. “Só tenho a agra-
decer às pessoas que estiveram 
do meu lado e me deram força. É 
ao lado deles que quero comemo-
rar a vida!”, completa.

Outubro e novembro são me-
ses especiais para a conscientização 
de uma das maiores causas de mor-
tes em mulheres e homens em todo 
mundo: o câncer de mama e o cân-
cer de próstata, respectivamente.

De acordo com dados do Institu-
to Nacional do Câncer (INCA), o cân-
cer de mama é o segundo tipo de 
câncer mais comum entre as mulhe-
res no Brasil, ficando atrás apenas do 
câncer de pele, o qual corresponde a 
29% dos casos anuais da doença.

O câncer de mama se caracteriza 
pela multiplicação desordenada das 
células da mama, gerando células 

anormais as quais formam um tu-
mor. É importante lembrar que a do-
ença se manifesta de forma diferente 
em cada organismo, podendo evo-
luir de diferentes maneiras. Alguns 
tumores crescem e se desenvolvem 
mais rápido que outros, possuindo 
suas características própria.

Já o câncer de próstata, é o segun-
do tipo de câncer mais comum entre 
os homens e o diagnóstico preco-
ce possibilita melhores resultados no 
tratamento, que pode ser cirúrgico, 
radioterápico ou hormonal.

Mais do que qualquer outro 
tipo, é considerado um câncer da 

terceira idade, já que cerca de 75% 
dos casos no mundo ocorrem a 
partir dos 65 anos. O aumento ob-
servado nas taxas de incidência 
no Brasil pode ser parcialmente 
justificado pela evolução dos mé-
todos diagnósticos (exames), pela 
melhoria na qualidade dos siste-
mas de informação do país e pelo 
aumento na expectativa de vida.

As campanhas Outubro Rosa 
e Novembro Azul tem como ob-
jetivo a conscientização para a 
prevenção, e no caso da prósta-
ta, inclusive para quebrar tabus e 
preconceitos.

OUTUBRO ROSA E
NOVEMBRO AZUL:
JUNTOS NA PREVENÇÃO DA REDAÇÃO
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Hoje vamos falar sobre autossa-
botagem, você sabe o que é isso?

Porque tem pessoas que são su-
perinteligentes, estudam, se dedi-
cam, mas não conseguem passar 
no vestibular?

Porque homens e mulheres 
com casamentos perfeitos, com-
panheiros que amam, filhos saudá-
veis, às vezes procuram relaciona-
mento extraconjugal?

Porque você faz dieta, pas-
sa fome, mas do nada come uma 
grande quantidade de comida e 
não consegue emagrecer?

Tudo isso pode ser autossabo-
tagem, pode ser que você esteja 
se sabotando.

Autossabotagem é agir contra 
si mesmo, prejudicar algo que de-
seja fazer.

A autossabotagem acontece 
quando queremos muito uma coi-
sa, mas de alguma forma fazemos 
algo para prejudicar a sua execução.

O exemplo dado da estudan-
te que não passa no vestibular, por 
mais inteligente e dedicada que seja, 
pode ser que na verdade ela não 
quer esse curso no qual está prestan-
do vestibular. Pode ser que os pais 
tenham escolhido esse curso para 
ela, e para não desagradar os pais, 
ela se submete ano após ano ao ves-
tibular de um curso que não deseja.

Às vezes acontece também de 
você repetir um padrão. Exemplo: 
você cresceu numa família onde 
seu pai saiu de casa quando você 
tinha dez anos de idade, deixando 
sua mãe e você sozinhos.

Então quando você se casa e tem 
sua família algo inconsciente faz você 
ter um relacionamento extraconjugal 
e até abandonar esposa e filhos.

No caso da pessoa que não con-
segue perder peso pode ser que 
talvez ela tenha sido abusada na 
infância, e na vida adulta ela in-
conscientemente não quer ter um 

corpo atraente para não ser abusa-
da novamente.

Outro caso que pode ocorrer é 
na infância a mãe obrigar a filha a 
comer tudo que tem no prato, caso 
contrário falar que não gosta dela e 
que ela não é uma filha boa.

Na vida adulta a menina que 
cresceu ainda continua querendo 
agradar os outros comento tudo 
para que gostem dela.

Há inúmeras possibilidades de au-
tossabotagem, aqui temos somente 
alguns exemplos bem aleatórios.

O importante é você se conhe-
cer para saber se não está repetin-
do padrões, se sabotando.

É mais comum do que imagina-
mos e pode atingir várias áreas de 
nossas vidas.

Na dúvida procure ajuda de um 
psicólogo, pois com a psicoterapia 
você vai se conhecendo cada vez 
mais e poderá sair desse ciclo de 
autossabotagem.

AUTOSSABOTAGEM
LUCILENE BORIN
PSÍCOLOGA - CRP 142091
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Quando o assunto é economia, 
seja numa roda de amigos, na mí-
dia ou comentários de economis-
tas é difícil que não entre na pau-
ta a inflação.  Esse fenômeno que 
já foi motivo de grande transtorno 
no passado, vem se manifestando 
de maneira bastante efetiva ultima-
mente.  O IPCA, índice oficial da infla-
ção no Brasil vem em movimento de 
alta nos   últimos 17 meses e já der-
rubou a margem de tolerância pre-
vista pelo Banco Central para 2021. 
As explicações são inúmeras:  pan-
demia, commodities, falta de chuvas, 
crise energética, alta do dólar, insta-
bilidade política, combustível etc. To-
das sem exceção tem sua parcela de 
contribuição para a alta dos preços.

Mas existe um vilão que age nas 
sombras e poderíamos chama-lo 
de inflação ao contrário. Sua defini-
ção em inglês é Shrinkflation, que 
pode ser traduzido como Redufla-
ção. Saindo do nome técnico e indo 
pra prática, reduflação é a estratégia 
comercial que consiste em diminuir 
o conteúdo  para não aumentar o 
preço. Só que nesse caso o produto 
fica mais caro para o cidadão,  por-
que ele está pagando o mesmo va-
lor, mas adquirindo menos. Cada 
vez mais o consumidor leva menos. 

É a dúzia de ovos com 10 unida-
des, chocolates e biscoitos que en-
colheram, sabão em pó que dura 
menos, papel higiênico com menor 
metragem e quilo de 800 gramas 
são exemplos que vemos todos os 
dias nas gôndolas dos supermerca-
dos.A estratégia começou a ser utili-
zada no início dos anos 2000 e ficou 
sendo recorrente diante de crises 
econômicas, pressão da concorrên-
cia em relação aos preços e tam-
bém como ajuste aos novos con-
sumidores, famílias menores que 
preferem embalagens reduzidas.

Do ponto de vista legal não exis-
te impedimento na redução do 
conteúdo, desde que a indústria 
avise na embalagem as novas con-
dições de comercialização. A infor-
mação deve ser clara, precisa, visível 
e permanecer por seis meses.

Quando questionadas, as em-
presas dão as mais diversas justifi-
cativas. A Unilever diz que o OMO 
lavagem perfeita tem um poder de 
resultado mais eficiente, por isso a 
redução para 800 gramas e afirma 
que o consumidor não foi prejudi-
cado. Um caso bem visível é o da 
barra de chocolate, que nos anos 
oitenta tinha 200 gramas e hoje 
é comercializada com 90 gramas. 

A Nestlé afirma que a redução do 
produto é uma tendência global 
e visa atender uma requisição dos 
consumidores. 

A Kimberly-Clark fabricante do 
papel Neve alega que mantem em 
seu portfólio rolos com trinta me-
tros. A nova opção com vinte me-
tros veio como alternativa mais 
econômica para o cliente.  Com re-
lação aos biscoitos a Associação 
dos fabricantes alega que é uma 
tendência de mercado voltada a 
atender o consumidor individual.

A estratégia ainda que legal, mas-
cara a inflação. Embora cause pre-
juízo no bolso do consumidor, es-
sas ações geralmente não entram no 
cálculo do IPCA e acabam distorcen-
do os índices inflacionários oficiais e 
expondo a vulnerabilidade do con-
sumidor em relação ao fornecedor. 
Primeiro porque as grandes marcas 
a cada dia diminuem a concorrên-
cia dificultando o exercício de esco-
lha.  Também fica evidente a indução 
ao cidadão que, acostumado a com-
prar determinado produto e mesmo 
identificando a reduflação acaba ad-
quirindo por instinto.

Justificativas a parte, a verdade 
é que também nesse caso, quem 
paga a conta é o consumidor final.

REDUFLAÇÃO
A INFLAÇÃO INVÍSIVEL

SERGIO ALVES DE OLIVEIRA
BACHAREL EM DIREITO - UNIARA
PÓS GRADUAÇÃO EM CONSULTORIA 
EMPRESARIAL - UNB
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Capaz de cuidar tanto da estética 
quanto da qualidade da vida bucal 
das pessoas, o dentista é admirado 
pelo desenvolvimento de suas ativi-
dades que vão desde a orientação e 
prevenção de doenças dentárias até 
tratamentos em casos mais graves.

Devido à gigantesca importân-
cia desse profissional para o dia a dia 
da sociedade, as homenagens para 
os dentistas se dividem em dois no 
mês de outubro, visto que existe o 
Dia Mundial do Dentista, que é lem-
brado no dia 03 e o Dia Nacional do 
Dentista, comemorado no dia 25.

Os dias são destinados à valori-
zação destes profissionais que se 
dedicam aos cuidados e a saúde da 
boca humana, além de aproveitar a 
oportunidade para conscientizar a 
sociedade da importância de man-
ter uma boa higiene bucal.

A comemoração surgiu por 
causa da criação do primeiro cur-
so de formação para odontólogos 
nesta data no ano de 1840, a Bal-
timore College of Dental Surgery, 
em Baltimore, nos Estados Uni-
dos da América. A Baltimore Col-
lege of Dental Surgery foi o ponta-
pé inicial para que uma lindíssima 
carreira profissional fosse lançada 
ao redor do mundo. Rapidamen-
te, os conhecimentos passados 
nas aulas deste colégio foram dis-
seminados para outros países que 
passaram a fundar suas próprias 
escolas odontológicas formando 
muitos outros dentistas.

Em 25 de outubro de 1884, pela 
Lei nº 9.311, foram criados os primei-
ros cursos de graduação em Odon-
tologia no Brasil, nos estados da 
Bahia e Rio de Janeiro. O Conselho 
Federal de Odontologia oficializou a 
data como o Dia Nacional do Cirur-
gião Dentista. Assim, a escolha desta 
data para celebrar o Dia do Dentis-
ta é uma homenagem a criação do 
curso de Odontologia no país.

O exercício da Odontologia no 
território brasileiro foi regulamentado 

em agosto de 1966 pela Lei nº 5081. 
Segundo essa lei, só é permitido 
exercer a profissão aqueles que fo-
rem habilitados por escola ou facul-
dade oficial ou reconhecida, após o 
registro do diploma nos órgãos re-
guladores, como, Diretoria do Ensino 
Superior, no Serviço Nacional de Fis-
calização da Odontologia, na repar-
tição sanitária estadual competente 
e inscrição no Conselho Regional de 
Odontologia sob cuja jurisdição se 
achar o local de sua atividade.

Seja dia 03 ou dia 25 de outubro, 
o importante é não deixar de co-
memorar o Dia do Dentista, já que 
este profissional teve que passar 
por muitos anos de estudo e dedi-
cação plena para atender com qua-
lidade e técnica os seus pacientes. 
O trabalho realizado pelos dentistas 
tem poder de recuperar a autoesti-
ma de uma pessoa e, também, evi-
tar doenças graves, que podem, até 
mesmo, evoluir para complicações 
cardíacas, por exemplo.

Também em 25 de outubro, é 
comemorado no país o Dia Nacio-
nal da Saúde Bucal. Instituída pela 
lei nº 10.465/2.002, esta data tem o 
objetivo de chamar a atenção para a 
importância da saúde bucal. A boca 
desempenha importantes funções 
que repercutem na saúde do orga-
nismo como um todo, além de exer-
cer papel fundamental na fala, na 

mastigação e na respiração. A boca 
é a maior cavidade do corpo a ter 
contato direto com o meio am-
biente, sendo a porta de entrada 
para bactérias e outros microrga-
nismos prejudiciais à saúde.

Nos dias atuais, o grande foco 
da área, é o trabalho em cima da 
prevenção aliado a diversos outros 
métodos de cuidado, tais como 

água fluoretada, pastas dentais flu-
oretadas, a recomendação na fre-
quência de escovação dental e do 
uso do fio dental, entre outros.

Os dentistas esclarecem a po-
pulação a respeito e trazem in-
formações sobre como os hábitos 
do cotidiano podem influenciar e 
melhorar a saúde geral e, por fim, 
a vida das pessoas. 

03 DE OUTUBRO: DIA 
MUNDIAL DO DENTISTA

25 DE OUTUBRO: DIA NACIONAL DO DENTISTA

DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL

DIA NACIONAL 
E MUNDIAL DOS 
DENTISTAS DA REDAÇÃO
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A pandemia causada pelo co-
vid-19 afetou o mundo que conhe-
cemos. Trata-se de uma das piores 
crises sanitárias já enfrentadas pela 
humanidade, com repercussão em 
todas as áreas, social, política, eco-
nômica ou cultural.

O Brasil declarou estado de 
calamidade pública em razão da 
pandemia no dia 18 de março de 
2020, tendo lei própria disposto 
sobre as medidas para enfrenta-
mento da covid-19.

Diante desse cenário endêmi-
co, houve uma corrida ávida para 
o desenvolvimento de vacina para 
controlar a proliferação do vírus. É 
bem verdade que diversas vacinas 
foram desenvolvidas em tempo re-
corde, em comparação com outras 
já produzidas.

Também é verdade que a eficá-
cia das vacinas é constantemente 
colocada à prova. Milhares de pes-
soas mundo afora se negam a to-
mar o imunizante, seja por medo de 
efeitos adversos, seja por influência 
de fake news ou outras crenças.

No entanto, a comunidade mé-
dica atesta que as vacinas são efi-
cazes e seguras.

Um bom exemplo disso pode-
mos constatar no Brasil, mais precisa-
mente no estado de São Paulo. Ora, 
é fato que o avanço da vacinação 

tem evitado internações em UTIs e 
mortes de inúmeras pessoas.

É inegável que a ciência e a tec-
nologia empregadas atualmente na 
produção de remédios e vacinas é 
muito mais avançada que outrora, 
o que contribuiu para o desenvolvi-
mento rápido do imunizante.

Assim, com o avanço da vacina-
ção e com a liberação das restrições 
impostas, as empresas têm retoma-
do suas atividades normais gradual-
mente, inclusive convocando fun-
cionários que estavam trabalhando 
de forma remota para retornar ao 
ambiente de trabalho.

Porém, na busca por um am-
biente de trabalho saudável e segu-
ro (conforme determina a própria 
Consolidação das Leis do Trabalho 
– CLT), exigem que os funcionários 
estejam vacinados.

Em razão dessa exigência, sur-
giu o questionamento sobre a 
possibilidade de se dispensar, por 
justa causa, o funcionário que se 
nega a ser vacinado.

Ora, a lei é clara ao estabelecer 
que a empresa deve fornecer aos 
funcionários um ambiente de traba-
lho seguro, com medidas tendentes 
a abolir acidentes e doenças. Já os 
funcionários, devem seguir as nor-
mas de segurança e medicina do tra-
balho, colaborando com a empresa.

Diante disso, o funcionário que se 
recusar, injustificadamente, a cum-
prir tais medidas, cometerá ato falto-
so, podendo o empregador lhe apli-
car as penalidades previstas em lei.

Portanto, caso o funcionário re-
torne ao trabalho sem se vacinar e 
sem apresentar qualquer justifica-
tiva, poderá o empregador aplicar-
-lhe uma penalidade, dentre elas, a 
demissão por justa causa, a depen-
der do caso, já que o funcionário 
não está colaborando para um am-
biente de trabalho seguro.

E a propósito, importante esclare-
cer que não se considera justificável 
a recusa à vacina por convicções reli-
giosas, ideológicas, pessoais ou políti-
cas, conforme inclusive já foi decidido 
pelo Supremo Tribunal Federal - STF.

Logo, podemos concluir que a 
negativa injustificável do funcionário 
de se imunizar por meio da vacina-
ção pode ocasionar sua dispensa por 
justa causa, conforme entendimento 
que vem se sedimentando em nos-
sos Tribunais, pois o direito da coleti-
vidade se sobrepõe ao direito indivi-
dual, já que o funcionário que não se 
vacinou pode comprometer todo o 
meio ambiente de trabalho.

A RECUSA DO 
FUNCIONÁRIO
EM TOMAR A VACINA 
CONTRA O COVID- 19 
E A POSSIBILIDADE 
DE DISPENSA POR 
JUSTA CAUSA. DEUSVALDO DE S. GUERRA JR.

ADVOGADO - OAB/SP 322.748

(ADVOCACIA CRESTANA 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS )

A querida amiga Roracy Correa, 
de Cabo Frio-RJ, gravou durante a 
pandemia diversos clips compactos 
falando sobre as chamadas “perdas”, 
na morte de entes queridos, tão co-
muns nos últimos meses. Pela dor 
do luto impactante, a ausência de 
velórios, urnas lacradas, as não des-
pedidas, geraram profundo quadro 
de dor e aflição. E não só pela pan-
demia, claro, mas a dor mesma da 
separação física, inevitável, causada 
pela morte.

A palavra entre aspas no título é 
proposital, porque os laços de amor 
nunca se rompem. Somos imortais 
e essa a principal razão para supera-
ção dessas dores.

Num esforço de oferecer con-
forto aos corações enlutados, Ro-
racy colocou-se a campo para falar 
da própria experiência com a morte 
do filho jovem e dos desdobramen-
tos naturais daí advindos, oferecen-
do de si mesmo o consolo das per-
cepções trazidas pela própria vida.

São clips compactos, máximo de 
7 minutos, totalmente direcionados à 
emoção, ao coração abatido pela se-
paração abrupta, no natural e doloro-
so processo de separação, apesar da 
convicção de sobrevivência. São refle-
xões que podem ajudar muita gente. 
Caracterizados por expressivo cará-
ter consolador, a doce voz e a inflexão 
carinhosa de Roracy vão conquistar e 
confortar seu coração.

Para encontrar tais clips direcione 
a câmera de seu celular no QRCode 
que está no final desta página ou, em 
havendo dificuldade, envie-me e-mail 
que encaminho para você o link da 
playlist do canal de youtube. Meu 
e-mail: orsonpeter92@gmail.com

O tema sempre me tocou pro-
fundamente, pelas angústias ad-
vindas da separação de entes que-
ridos. Cheguei a escrever um livro 
sobre o assunto e proferi diversas 
palestras que você não terá difi-
culdade em encontrar virtualmen-
te. Cônjuges jovens, maduros ou 
com décadas de convivência – o 
que acentua os vínculos emocio-
nais –, filhos, irmãos e pais ou mes-
mo amigos muito queridos tra-
zem grande sofrimento. Todavia, 
é preciso erguer os olhos da alma 
e refletir que a vida não terá sen-
tido algum se a morte fosse o fim. 
Não é! A vida é imortal, sempre vi-
veremos, aprendendo continua-
mente, sem perdas das bagagens 
e experiências acumuladas e com 
os afetos preservados na íntegra, 
aguardando reencontros que vi-
rão com o tempo. O que ocorre é 
que cada um tem seu programa de 
vida, a atender suas necessidades e 
aspirações.

Deus é Sabedoria Absoluta, Bon-
dade em máximo grau, não criaria 
seus filhos para o sofrimento. Re-
serva-nos a todos, felicidades que 

deveremos conquistar com o con-
tínuo esforço do aprendizado in-
telecto moral. Nesse carreiro de 
ascensão os afetos são os susten-
táculos em braços mútuos. Não se 
perdem. O amor nunca se rompe, 
prossegue.

Se você viveu a separação ou a 
chamada “perda” de um ente queri-
do, fortaleça-se na fé que professa. 
Ela é alimento para essa superação, 
aliada aos vastos horizontes, pers-
pectivas e horizontes de que se 
constitui a própria vida. Se a dor for 
muito forte, a saudade quase insu-
perável, busque o texto O SONHO 
DE RAFAELA, que você vai encon-
trar facilmente na Internet. Vai te 
confortar muito. Fortaleçamo-nos 
na fé, mas também no raciocínio, 
para entender que a vida é muito 
mais que o corpo ou o tempo de 
vida que aqui permanecemos. 

ORSON PETER CARRARA
ESCRITOR E PALESTRANTE

“PERDA” DE PESSOAS AMADAS 
SUPERANDO A DOR
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Nas próximas linhas você vai des-
cobrir, o que os grandes players do 
mercado já sabem há muito tempo.

As ativações que você não re-
aliza, que deveria, mas não reali-
za porque você ainda não sabe o 
que deveria saber, mas estou aqui 
para isso, para te falar. Na verdade, 

são OITO PILARES, mas você ainda 
não está preparado para esta con-
versa, então ficaremos nestes cin-
co, que já é, por si só, muito poder 
na mão do homem comum.

O que você vai fazer com este co-
nhecimento é de sua responsabilida-
de, eu não sou teu pai para te regular. 

Então use com responsabilidade. Es-
tes cinco pilares quando ativados 
na sua vida, te darão poderes de ser 
uma pessoa muito mais atraente, 
magnética, com alto grau de sabe-
doria, gestão das emoções em equi-
líbrio e consequentemente, próspe-
ra! Então "prestenção"...

1) PILAR DA FISICALIDADE
Se você quer se tornar mais 

atraente, magnético, precisa come-
çar a implantar em sua rotina uma 
prática de atividade física ou fazer 
uma dieta para ontem. Deus te deu 
uma chave poderosa, você conse-
gue modelar seu corpo como qui-
ser, então se movimente...

Quem tem nível alto de energia, 
contagia quem o vê. As pessoas são 
movidas a novidades e quem trei-
na transforma seu corpo constante-
mente, logo, mostra novidade toda 
semana. Pegou?

2) PILAR FINANCEIRO
Neste pilar, não se trata de quan-

to você tem de grana no banco, não, 
não e não. Definitivamente não!

A questão aqui é: Qual sua maior 
habilidade em criar e aplicar proje-
tos na sua vida, que vai te gerar re-
cursos financeiros no curto prazo?

Quais são seus planos para o fu-
turo próximo? Como está sua am-
bição? Você está estagnado? Refli-
ta sobre...

3) PILAR EMOCIONAL
Este pilar está no meio e não 

é por acaso, é por sincronicidade, 

este é exatamente o lugar dele, é o 
ponto de equilíbrio entre todos os 
cinco pilares.

É aqui o lugar que você deve 
se concentrar a maior parte do 
seu tempo. Com gestão das emo-
ções você consegue, em um mo-
mento difícil, trazer o problema 
do sistema límbico (cérebro das 
emoções) para o sistema frontal 
(neocórtex - cérebro da razão) e 
na junção dos dois, tomar a me-
lhor decisão naquele determina-
do problema. Você deve parar e 
não agir sob fortes emoções, pen-
se e só depois passe para a ação, 
desta forma, você conseguirá bai-
xar o cortisol e tirar melhores so-
luções para os problemas diários.

4) PILAR INTELECTUAL
Buscar conhecimento o tempo 

todo deve ser seu hobbie, deve ser 
seu LifeStyle (Estilo de Vida).

Busque sempre estar sentado 
na cadeira de professor repassan-
do seus conhecimentos adiante, 
mas também, é de fundamental im-
portância, sentar na cadeira de alu-
no para sempre estar enchendo seu 
copo com conhecimentos novos.

Para cada 1 hora de estudos, 10 
horas de práticas.

Busque novas conexões com 
pessoas através de livros, imersões, 
mentorias, lives, isso é network. 
Atualize-se sempre!

5) PILAR ESPIRITUAL
Por último e extremamente im-

portante, é o pilar espiritual. En-
tenda, aqui não fala-se em religião 
mas sim, em espiritualidade. Sua 
conexão com Deus, com o Criador.

Aqui é onde tudo deve come-
çar, é o sustento do corpo, por isso 
sempre busque estreitar sua rela-
ção com o Criador de tudo.

Aqui vale uma ressalva muito 
importante, se você não crê no Pai 
celestial é bem provável que você 
tenha algum bloqueio paterno, al-
gum problema mal resolvido com 
seu pai biológico. Seria interessan-
te buscar se entender e resolver 
isso, fazer as pazes com sua histó-
ria, com sua biografia.

Para finalizar gostaria de dizer 
que... Não busque apenas por físi-
co e dinheiro, você é muito mais 
que isso. Go next level! Você já 
tem tudo!

OS CINCO PRINCIPAIS
PILARES PARA OBTER
MUITO PODER PESSOAL

MARCOS VINICIUS RODRIGUES
PREPARADOR FÍSICO

20 OUTUBRO DE 2021



A imaginação fértil das crian-
ças, pode as levar a lugares inima-
gináveis durante as brincadeiras 
que elas criam, seja sozinha ou em 
conjunto com outras crianças. En-
quanto um adulto apenas observa 
e enxerga a brincadeira como uma 
forma de se divertir e passar o tem-
po, para uma criança isso tem um 
valor e uma função diferente da-
quela imaginada pelos mais velhos.

A primeira infância, período que 
dura os primeiros seis anos de vida, é 
fundamental para o desenvolvimen-
to da criança. Nessa etapa, é muito 
importante que ela esteja envolta 
em um lar de muito amor, estímulo 
e interação, ou seja, uma base sólida 
para que cresça e se torne um adulto 
mais saudável e equilibrado. Assim, 
brincar está entre uma das maneiras 
mais criativas de estimular a criança 
e trabalhar aspectos fundamentais 
para seu desenvolvimento.

Durante a brincadeira, a criança 
se expressa de forma lúdica, utilizan-
do a imaginação para reformular, de 
sua forma, situações que ela presen-
cia cotidianamente. A construção e o 
fortalecimento dos vínculos com os 

pais é um dos benefícios fundamen-
tais presente no brincar. Segundo es-
tudiosos da fase infantil a brincadeira 
é capaz de estimular o conhecimen-
to do próprio corpo, a força, a elasti-
cidade, melhorar o desenvolvimento 
motor, favorecer o raciocínio e esti-
mular a imaginação e a criatividade, 
entre outros fatores importantes.

Entretanto, há certos desafios 
enfrentados perante o desenvolvi-
mento de uma criança, como por 
exemplo, a gravidez infanto juvenil. 
No Brasil, um a cada sete bebês são 
filhos de uma mãe adolescente, um 
dado preocupante para a socieda-
de, uma vez que, na maioria das ve-
zes, essas mães não têm a estrutura 
necessária para proporcionar aos fi-
lhos um desenvolvimento saudável. 
No ano de 2019, foram registrados 
19.330 bebês filhos de mães de até 
14 anos, o que significa que a cada 
30 minutos uma menina de 10 a 14 
anos torna-se mãe. Assim, é neces-
sário a criação de projetos sociais 
que possam auxiliar essas mães no 
desenvolvimento do bebê.

Em Matão, sediado no Núcleo 
Assistencial Espírita Edo Mariani, 

sob coordenação de Hélio Leandro 
Prandi, diretor da Secretaria de Assis-
tência e Desenvolvimento Social da, 
Prefeitura Municipal de Matão, e su-
pervisão de Tamyres Flores, O “Pro-
grama Criança Feliz”, supre esta la-
cuna oferecendo um trabalho que 
visa atender as necessidades das jo-
vens mães, e das mães de um modo 
geral, orientando-as a como esti-
mular o desenvolvimento de cada 
criança na sua faixa etária.

Em agosto deste ano, o programa 
promoveu uma campanha de cons-
cientização acerca do aleitamento 
materno e primeira infância, uma 
vez que, nesse mês é comemorado 
o Agosto Dourado, o qual é dedica-
do a essa pauta. Através das redes 
sociais, foram publicados informati-
vos e orientações sobre a importân-
cia da amamentação e do brincar 
para a criança. “Estabelecer o vín-
culo por meio da troca de olhares 

entre a mãe e a criança durante a 
amamentação, por exemplo, trans-
mite segurança e sensação de am-
paro”, comenta Tamyres.

Também foi realizada uma ação 
na qual foram distribuídos kits de hi-
giene, com certificado para as crian-
ças nascidas na primeira semana do 
mês, reforçando a importância de 
voltar a atenção para os primeiros 
anos de vida, os quais são de extre-
ma importância pois são neles que 

ela se desenvolve não apenas fisica-
mente, mas emocionalmente, sendo 
que o período de maiores possibili-
dades para a formação das compe-
tências humanas ocorre entre a ges-
tação e o sexto ano de idade.

Para Tamyres, o que o bebê 
aprende na primeira infância tem 
impactos profundos para o futuro. 
“É nessa fase que as estruturas ce-
rebrais são mais desenvolvidas, são 
os anos mais ricos para o aprendiza-
do. Dessa forma, essa janela de opor-
tunidade é utilizada pelo programa 
para impulsionar o desenvolvimento 
da criança, com pequenas mudan-
ças de atitude que geram impactos 
positivos para o futuro”, concluiu.

O Núcleo Assistencial Espíri-
ta Edo Mariani desenvolve além 
das citadas na reportagem, diver-
sas atividades sociais e os interessa-
dos em conhecer ou colaborar com 
a instituição podem fazer ligando 
para (16) 3382-2507.

Para conhecer um pouco mais 
deste trabalho nossa reportagem 
visitou o Núcleo Assistencial Espí-
rita Edo Mariani e conversou com 
a supervisora Tamyres Flores, que 
explicou: “O “Programa Criança Fe-
liz” tem como principal público-
-alvo crianças de 0 a 3 anos, vin-
culados ao Bolsa Família ou ao 
CadÚnico e crianças de 6 anos se 
estiverem vinculadas ao Benefício 
de Prestação Continuada (BPC). 
Através de atividades e brincadei-
ras que levam a criança a usar a 
coordenação motora, o raciocínio, 
a comunicação e a criação de vín-
culo afetivo com o responsável, o 
projeto zela pelo desenvolvimen-
to da criança em sua faixa etária”.

O projeto é mediado por uma 
visitadora, a qual observa e torna 
possível identificar a dificuldade 

de cada criança em realizar as ati-
vidades para a sua idade e assim 
encaminhar para os órgãos capa-
zes de fazer avaliações mais pro-
fundas acerca da sua condição., 
como por exemplo, o “Centrinho” 
habilitado para avaliações de for-
ma a evitar o comprometimento 
do desenvolvimento infantil.

“Durante a pandemia, as visitas 
que antes eram semanais, torna-
ram-se mensais. Agora, as visitado-
ras levam as atividades que deve-
rão ser feitas durante o mês e que 
incluem a participação da família 
toda. Assim, o programa prioriza a 
criação e o fortalecimento dos vín-
culos entre as crianças e seus res-
ponsáveis, tornando o ambiente 
familiar mais saudável. Atualmen-
te a equipe conta com seis visita-
doras, encarregadas de observar 

as famílias contempladas. Vincula-
das aos CRAS de Matão (Centro de 
Referência de Assistência Social), 
é através delas a porta de entrada  
para o acolhimento dessas fami-
lias”, disse Tamyres.

NÚCLEO ASSISTENCIAL ESPÍRITA 
EDO MARIANI DESENVOLVE 
“PROGRAMA CRIANÇA FELIZ”

Hélio Leandro Prandi

O Programa

Ações do Programa

Tamyres Flores supervisora do Programa
JOÃO SANITA
ESTUDANTE DE JORNALISMO
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Banho de Maxxi Ana Paula Conceição
Idade- 38 anos

Manequim- 36

Calçado- 35/36

Roupas:

Giovana Modas

Calçados: 

Empório Mix

Cabelo e Maquiagem:

Leandro Ferreira

Manicure:

Camila Moores Nailsn e 
Kesia Duany

Semi joias:

TS STORE (Tatiane Silva)

Produção:

Sueli Alves

Fotos:

Edivan Rodrigues

Uma transformação completa 
em que Leandro Ferreira mostrou 
mais uma vez toda a sua habili-
dade, deixando a nossa modelo 
muito agradecida e feliz.

A mudança começou com uma 
decapagem total e um tratamento 
regenerativo molecular com apli-
cação de base utilizando a técnica 
de Blond Contrast para iluminar e 
clarear o tom.

Na maquiagem foram utilizados 
contornos suaves nos olhos, apli-
cação de cílios e Lip Gloss nos 
lábios para valorizar o sorriso dela.

Leandro também aplicou na 
nossa modelo duas telas de morena 
iluminada, fios naturais, utilizando  
técnica de ponto americano para 
alongar madeixas.

DEPOIS

ANTES

O Apolônias do Bem ofere-
ce tratamento odontológico inte-
gral e gratuito às mulheres que vi-
venciaram situações de violência 
e tiveram a dentição afetada du-
rante as agressões. Os tratamentos 
são oferecidos por meio de uma 

rede de dentistas voluntários que 
realizam todos os procedimentos 
que as mulheres necessitam, inde-
pendentemente da complexidade 
apresentada. 

Uma vez no programa, as be-
neficiárias e os profissionais que as 

atendem são acompanhados pelos 
funcionários da Turma do Bem até 
que os tratamentos se encerrem.

E a Odontoclínica Especializada 
faz parte deste projeto restaurando 
o sorriso de muitas mulheres que 
precisam.

Apolônias do Bem e Odontoclínica Especializada, 
fazendo o bem por meio de sorrisos

Esse resultado é o reflexo da efi-
ciência, tecnologia e comprometi-
mento da Odontoclínica Especializa-
da. Através do uso de equipamentos 
altamente tecnológicos, a Dra Giova-
na Foloni Leite fez uma reparação es-
tética personalizada a partir de pro-
cedimentos precisos e práticos na 
beneficiária Ana Paula Conceição. 

Assim, sempre em constante 
evolução, a Odontoclínica propor-
ciona praticidade e rapidez nos pro-
cedimentos. A clínica conta com 

uma equipe multidisciplinar em 
odontologia e usa os melhores e 
mais avançados equipamentos do 
mercado, como o Cerec CAD/CAM, 
que garante sorrisos mais bonitos e 
satisfação dos clientes.

Além de ser referência em tra-
tamento de qualidade, a Odonto-
clínica apoia diversas causas sociais 
e entende a importância de contri-
buir para devolver o sorriso e auto-
estima de mulheres vítimas de vio-
lência doméstica.

Odontoclínica e a tecnologia a seu favor

Cirurgias, Disfunção da ATM, Endodontia, Estética, Implantodontia, Laser-
terapia, Odontopediatria, Ortodontia, Periodontia, Prótese, Prevenção, Har-
monização Orofacial / Botox, Alinhadores Invisíveis.
apoloniasdobem@tdb.org.br | www.odontoclinicaespecializada.com.br
Av. Cairbar Schutel, 254 - Vila Santa Cruz, Matão - SP | (16) 3382-2808

Ficha técnica 
Paciente/ beneficiaria: Ana Paula Conceição Dentista: Dra Giovana Foloni Leite Supervisão: Dra Márcia Eriko Kawakami Chinen
Realização: Odontoclinica Especializada Chinen Apoio: Projeto Apolónia do Bem, Turma Do Bem/Dentistas do Bem
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Por que comemoramos o Dia 
do Professor no dia 15 de outu-
bro? Para cada data existe uma ex-
plicação e para o Dia dos Professo-
res não é diferente.

O 15 de outubro não foi esco-
lhido por acaso: 15 de outubro é, 
tradicionalmente, o dia consagra-
do à educadora Santa Teresa de 
Ávila, freira carmelita, mística e 
santa católica do século XVI, im-
portante por suas obras sobre a 
vida contemplativa por meio da 

oração mental e por sua atuação 
durante a Contrarreforma.

Também no dia 15 de outubro de 
1827, D. Pedro I, imperador do Brasil, 
baixou um Decreto Imperial criando 
o Ensino Elementar no Brasil. 

A primeira grande contribuição 
da lei foi a determinação que obri-
gava as Escolas de Primeiras Letras 
(fase hoje que é conhecida como 
ensino fundamental) a ensinar para 
meninas e meninos a leitura, a escri-
ta e as quatro operações de cálculo.

Nessas escolas também eram 
ensinadas noções gerais de geo-
metria prática (essa última disci-
plina não era ministrada às me-
ninas, que, em seu lugar, tinham 
aulas de corte e costura, bordado 
e culinária).

Graças ao decreto, as primei-
ras escolas primárias do país che-
garam em todas as vilas, cidades e 
lugares mais populosos do Brasil, 
fato que contribuiu para a difusão 
do saber escolarizado.

PROFESSOR, PROFISSÃO 
ESPERANÇA

Matão tem a honra de ter grandes 
mestres da educação desde o início 
do Século XX até os dias de hoje.

Homenageamos todos os profes-
sores do presente e do passado re-
presentados aqui pelas professoras 

Rita de Cássia Masselani e Mara Freg-
nani Ramalho que estão na ativa, e 
pelos saudosos  Alea Aparecida Ros-
si, Dr. Sylvio de Mattos Carvalho, Pa-
dre Nelson Antônio Romão, Leyle 
Gorgatti Zarbin e  Azor Silveira Leite.

Azor Silveira Leite, Dr. Sylvio 
de Mattos Carvalho, Padre Nelson 
Antônio Romão, Leyle Gorgatti 
Zarbin e Alea Aparecida Rossi que 
deixaram grande legado na histó-
ria de Matão.

MATÃO E SEUS MESTRES

15 DE OUTUBRO: DIA DO PROFESSOR

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

Mara Angela Fregnani Ramalho 
nasceu em Matão no dia 01 de ju-
nho de 1974, filha do saudoso Mar-
tin Fregnani e de Jeanette Gomes 
Fragnani, sendo irmã de Vera Lucia 
Fregnani Castila, Sandra Helena Freg-
nani Marinho e Ciro José Fregnani.

É casada com Luiz Carlos Rama-
lho e mãe de Maria Luiza Fregnani 

Ramalho e Higor Augusto Fregna-
ni Ramalho.

Quando aluna, fez o ensino fun-
damental e ensino médio nas es-
colas EEPG Professora Chlorita de 
Oliveira Penteado Martins e EM 
Adelino Bordignon e se formou no 
curso de Magistério na Escola Esta-
dual Professor “Henrique Morato”.

Mara Fregnani Ramalho

Rita de Cássia Regassi Massela-
ni Rodrigues, a tia Rita como é ca-
rinhosamente chamada, é pioneira 
na educação infantil em Matão. Ca-
sada com Luiz Barone Rodrigues, é 
mãe de quatro filhos: Frederico, Fe-
lipe, Ricardo e Cora Lina.

Em 1965, logo após se formar no 
Curso de Formação de Professor Pri-
mário, começou a dar aulas em esco-
las públicas rurais, porém acalentava o 
sonho de fundar uma escola de edu-
cação infantil e no ano de 1971 sur-
gia a “A Pequerrucha” a primeira esco-
la para menores de 06 anos na cidade.

O trabalho da professora Rita Mas-
selani é reconhecido não só pela per-
severança e ousadia de ter fundado 

uma escola infantil em uma época 
em que tudo era muito difícil, mas 
também pela forma carinhosa com 
que conduziu os destinos da “A Pe-
querrucha” que depois de um tempo 
se transformou no COC Matão e ago-
ra em Colégio Ethos.

Neste mês de outubro, no dia 29, 
A Pequerrucha - COC Matão, com-
pleta 50 anos de fundação, e emo-
ção, compreensão e afetividade 
fizeram parte desta história. Presen-
te em todos os momentos e sem-
pre acompanhando a evolução e a 
transformação necessária no sistema 
de ensino, Tia Rita continua com o 
mesmo entusiasmo que a motivou a 
fundar uma escola no ano de 1971.

É formada na Faculdade de Ci-
ências e Letras – UNESP Júlio de 
Mesquita, Campus de Araraqua-
ra, no curso de Letras e Pedagogia, 
Monografia e CEFAM. Fez pós-gra-
duação em Práticas de Letramento 
e Alfabetização na Universidade Fe-
deral de São João Del Rei.

Participou do Projeto Letra e 
Vida, da Coordenadoria de Estudos 
e Normas Pedagógicas da Secretaria 
da Educação, programa de forma-
ção de professores e alfabetizado-
res, além de ter participado de vários 
cursos de aperfeiçoamento na área 
de alfabetização e letramento.

Como profissional lecionou como 
professora substituta na rede particu-
lar de ensino fundamental, como pro-
fessora substituta no CEFAM e profes-
sora eventual no Estado, substituindo 
o ensino fundamental I e matérias pe-
dagógicas do ensino fundamental II e 
ensino médio.

É professora efetiva na rede muni-
cipal de ensino de Matão desde 1997 

até hoje, lecionando na conceituada 
Escola Adelino Bordignon.

Perguntada sobre a profissão es-
colhida, Mara assim respondeu:

“Como professora, procuro dar o 
meu melhor sempre, pois são mais 
de 25 anos fazendo o que amo, para 
quem busca conhecimento e cres-
cimento. Durante esses 25 anos, es-
tive em sala de aula, todos os anos 
e séries, e estive diretora, estive pro-
fessora formadora na Secretaria de 
Educação de Matão por 10 anos, 
compartilhando meus conheci-
mentos com mais de 500 colegas 
de profissão, estive coordenadora 
do Polo UAB de Educação a distân-
cia de Matão, onde pude acompa-
nhar o sonho de muitos na conquis-
ta do diploma do ensino superior. 

Durante todos esses anos, sem-
pre tive a companhia de colegas, 
nunca caminhei sozinha, nunca re-
alizei nada sozinha. Mas por mui-
tos momentos o desânimo tomou 
conta, somos uma profissão pouco 

valorizada, pouco respeitada, pou-
co reverenciada, mas que ao mes-
mo tempo todos necessitam dela, 
todos passam por ela. Nos últimos 
2 anos, mas do que nunca, nos 
reinventamos com o ensino remo-
to, a distância, e agora híbrido, por 
conta da pandemia, do Vírus Co-
vid- 19 e suas variantes, nos trans-
formamos do dia para a noite em 
profissionais da Educação que pre-
cisaram dominar técnicas de vídeo 
aulas, encontros em plataformas 
digitais ao vivo, formações de gru-
pos por canais de redes sociais.

Tenho gratidão por todos que 
passaram por mim, professores, co-
legas, alunos e por aqueles que ain-
da estão por vir. Estamos sempre em 
processo de construção...”

E encerrou citando o seguin-
te pensamento: “Ninguém é tão 
grande que não possa aprender 
e, nem tão pequeno que não pos-
sa ensinar”. (Carlos Bernardo Gon-
zales Pecotche)

Rita de Cássia Regassi Masselani Rodrigues
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Dr. Sylvio de Mattos 
Carvalho

Nascido na Fazenda Chim-
bó, no então Distrito de Dobra-
da, que fazia parte do Município 
de Matão, aos 13 de dezembro 
de 1913, o professor e advoga-
do Dr. Sylvio de Mattos Carvalho 
era filho de Bernardino de Olivei-
ra Carvalho e de Zilda de Mattos 
Carvalho.

Fez seus primeiros estudos no 
Colégio Salesiano em Campinas. 
Formou-se advogado em 1937 
pela Faculdade de Direito do Largo 
São Francisco, em São Paulo.

Casou-se aos 12 de janeiro de 
1939 na cidade de Santos, com 
Inah Gay Mattos de Carvalho e 
dessa união nasceram as filhas 
Yara G. de Mattos Carvalho, e Zilda 
G. Carvalho Amorim, casada com 
Álvaro Luiz Amorim.

Foi professor em Dobrada e 
em Matão na EE “Professor Hen-
rique Morato” onde lecionou ci-
ências, história e sociologia. De 
personalidade forte prezava pelo 
aprendizado do aluno e transmi-
tia a todos os valores morais. Foi 
o primeiro diretor do Ginásio Mu-
nicipal em Matão.

Faleceu aos 65 anos de idade, 
no dia 29 de abril de 1979.

Pela Lei Estadual 5542, de 20 
de janeiro de 1987, é o Patrono da 
Escola Técnica Estadual “Professor 
Dr. Sylvio de Mattos Carvalho” que 
anualmente forma centenas de 
profissionais para Matão e região.

Padre Nelson
Antônio Romão.

Padre Nelson Antônio Romão 
nasceu em Bariri-SP aos 29 de janei-
ro de 1921, filho de Frederico João 
Romão e Luiza Tereza Sândoli Ro-
mão. Estudou o primário na Esco-
la em Bariri e o Ginasial no Colégio 
São Norberto, em Jau.

Em 1935, aos 14 anos ingressou 
no Seminário de Pirapora e depois 
com a criação do Seminário Menor 
da Diocese de São Carlos, veio ali con-
cluir o curso colegial. Cursou e Filoso-
fia e Teologia no Seminário Central do 
Ipiranga, em São Paulo.

Recebeu a Ordenação Sacer-
dotal na Catedral de Santa Ifigê-
nia, em São Paulo, no dia 8 de de-
zembro de 1946.

Alea Aparecida Rossi

Alea Rossi ingressou como assis-
tente de diretor na EM Adelino Bor-
dignon no ano de 1993 e no início 
de 1994 assumiu a direção da esco-
la permanecendo no cargo até 1999, 
retornando depois para a mesma 
função no período de 2001 até 2003.

Aléa nasceu em Matão no dia 
7 de março de 1943 e era filha de 
Ermano Rossi e de Flaminda Mas-
soni Rossi.

Cursou Magistério na E.E. Pro-
fessor “Henrique Morato” e logo co-
meçou a lecionar como professora 

substituta. Fez especialização na 
própria EE professor “Henrique Mo-
rato” e se formou em Pedagogia e 
Especialização em Administração 
na Faculdade de Ciências e Letras 
“Camilo Castelo Branco”, em São 
Paulo no ano de 1972.

De 1976 até 1984, lecionou na 
Prefeitura de São Paulo. Retornou 
à Matão para assumir o cargo de 
diretora da EE Professora Chlorita 
de Oliveira Penteado Martins, per-
manecendo na direção dessa es-
cola por 7 anos. 

Em 1991 assumiu a direção do Co-
légio Anglo. Diretora respeitadíssima 

teve papel fundamental na evolu-
ção do ensino nas escolas em que 
passou. Era solteira e faleceu aos 78 
anos, no dia 21 de agosto de 2021, 
em Matão.

Aos 10 de novembro de 1950 foi 
transferido para Matão como Páro-
co da Igreja Senhor Bom Jesus. 

Aqui fez excelente trabalho so-
cial e foi professor de História, de La-
tim e de Religião na Escola Normal e 

Ginásio Estadual, depois EE “Professor 
Henrique Morato” e de religião em di-
versas escolas matonenses.

Foi professor em Matão até seu 
falecimento no dia 24 de julho de 
1973, aos 52 anos de idade, deixando 

grande legado e muitos amigos. É Pa-
trono da EE Padre Nelson Antônio 
Romão, na Vila Santa Cruz, e tem seu 
nome numa importante Avenida que 
passa pela Nova Matão e faz as divisas 
do centro com a Vila Santa Cruz.

Leyle Gorgatti Zarbin

Natural de Bálsamo-SP, filha de 
Aldo Gorgatti e de Julia Botezzini, 
a professora Leyle Gorgatti Zarbin 
veio para Matão em 1944, quando 
tinha 7 anos de idade.

Formou-se no magistério na 
Escola Normal e Ginásio Esta-
dual Professor “Henrique Mora-
to”. Logo depois de formada co-
meçou a lecionar nas escolas da 
Zona Rural, especialmente em Sil-
vânia onde ficou por 10 anos, nas 
escolas no Distrito do Quadro e 
no Córrego Fundo.

Foi professora de Literatura, 
Língua Portuguesa, História e Edu-
cação Moral e Cívica na EEPSG Pro-
fessor Henrique Morato, ETEC Dr. 
Sylvio de Mattos Carvalho e na Es-
cola do Comércio.

Dedicou sua vida à educação, 
trabalhando 29 anos como profes-
sora concursada no Estado de São 
Paulo, 18 anos na Escola do Comér-
cio denominada Colégio Comercial 
Professor Afonso Lemos e 10 anos 
vinculada à Prefeitura de Matão.

Em 1966 se casou com Arlindo 
Zarbin com quem teve os filhos 
Aldo José Gorgatti Zarbin e Paulo 
Henrique Gorgatti Zarbin.

A Professora Leyle faleceu aos 
83 anos, no dia 10 de janeiro de 
2021, tendo prestado relevantes 
serviços para a educação.

Azor Silveira Leite

Nascido em Matão, aos 27 de ou-
tubro de 1927, o professor Azor Sil-
veira Leite era filho de Anésio Silveira 
Leite e de Maria Natalina Lucca.

Estudou no Grupo Escolar José 
Inocêncio da Costa até a juventu-
de quando ingressou no Seminário 
de São Carlos para continuar seus 

estudos. Retornou para Matão e fez 
o curso Normal na Escola Normal e 
Ginásio Estadual.

Escolheu Pereira Barreto para ini-
ciar com professor. Logo depois se 
transferiu para Votuporanga. Em me-
ados de 1962 escolheu lecionar em 
São Paulo. Foi quando fez a troca 
com o professor Cândido de Oliveira 
que havia escolhido Matão.

Retornou para Matão, como pro-
fessor de Português e assumiu a di-
reção da Escola Normal e Ginásio Es-
tadual, agora com o nome de Escola 
Normal e Ginásio Municipal “Profes-
sor Henrique Morato”.

Tinha o dom da palavra e dessa 
forma se expressava com desenvol-
tura e deixava maravilhados todos os 
que ouviam sua vibrante oratória.

Além de professor, era jorna-
lista, historiador e trabalhava em 

recursos humanos. Desenvolveu 
um trabalho de tamanha enverga-
dura com pesquisas de Matão e foi 
autor de três livros “Uma História 
para Matão”, um livro denominado 
“Nem Prosa Nem Versos... Sonhos” e 
“Aos Simples”, além de revistas pu-
blicadas por “A Comarca” onde foi 
redator de 1962 até 1995.

Casou-se com Zilda Rossi em 12 
de fevereiro de 1955 e teve os fi-
lhos Azor Silveira Leite Filho e Ag-
nes Silveira Leite.

Uma de suas últimas conquistas 
foi ter ajudado a trazer o SESI para 
Matão. Por isso a Unidade de Matão 
tem o nome de Centro de Atividade 
- SESI “Azor Silveira Leite”.

Faleceu aos 67 anos, no dia 29 de 
março de 1995, quatro dias após ter 
participado das atividades do cente-
nário de Matão, organizado por ele.
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Tête-à-Tête

NOME:
Thiago Henrique Pinotti

DATA DE NASCIMENTO: 
28/09/1990

CIDADE NATAL: 
Araraquara

PROFISSÃO: 
Engenheiro Civil
 
FAMÍLIA: 
Esposa Viviani e filha Cecilia 

FILME PREFERIDO: 
Os Vingadores

CANTOR: 
Cristiano Araujo

UMA MÚSICA: 
Evidências

UM LIVRO: 
Pai Rico, Pai Pobre

UM LUGAR: 
João Pessoa/PB

PERFUME:
One Million

O QUE MAIS GOSTA  E O QUE NÃO GOSTA EM 
UMA PESSOA: 
Honestidade e falsidade

PRATO PREFERIDO: 
Strogonoff de carne

HOBBY: 
Automobilismo

DEFEITO: 
Dificuldade em delegar tarefas

QUALIDADE: 
Comprometimento

MULHER MAIS BONITA: 
Minha filha

UMA LEMBRANÇA: 
Inauguração do meu novo escritório

UM OBJETIVO:
Prosperidade pessoal e profissional

UM SONHO: 
Conhecer Ilhas Maldivas com minha 
família

 MAIOR CONQUISTA: 
Minha família

MEDO: 
De acabar a cerveja (risos)

ÍDOLO: 
Ayrton Senna

EDUCAÇÃO: 
Maior investimento

POLÍTICA: 
Contra corrupção

COVID-19: 
Superação

RESUMA EM POUCAS 
PALAVRAS QUEM É THIAGO PINOTTI
Pai, marido, Engenheiro Civil, 
amigo, extrovertido e sociável!

Anderson dos Santos, idealiza-
dor do projeto Bike em Ação, co-
meçou a pedalar em dezembro de 
2020 a convite de um amigo. No 
trajeto realizado, Anderson e Rafa-
el partiram de Matão e foram até 
Bueno de Andrada. Segundo ele, o 
caminho o fez mudar de ideia e o 
convenceu a ingressar no ciclismo, 
esporte que traz benefícios físicos e 
mentais para os praticantes.

“No decorrer do caminho fui 
mudando de ideia. No momento 
que fui vendo as paisagens e tam-
bém quando eu encontrei amigos 
pelo caminho, alguns que eu não 
via a muito tempo, eu fiquei mais 
motivado a seguir nesse esporte.”

Pouco tempo depois, Ander-
son começou a participar de de-
safios de ciclismo, nos quais os 
participantes deviam superar seus 

limites e pedalar um trajeto pre-
determinado. Seu primeiro desa-
fio foi o “Insanos”, onde 17 ciclis-
tas estavam presentes nesses dia 
e ele conseguiu pedalar 275 km 
durante 23 horas.

No desafio dos Galáticos, em 
05 de junho de 2021, mais de 20 
ciclistas estavam presentes e An-
derson foi o responsável por es-
tabelecer um novo recorde na 

região. Após 17 horas e 32 minu-
tos pedalando, ele alcançou 352 
km em um único dia.

“Foi muito desafiador, afinal 
de contas se tratava de um pedal 
cansativo, desgastante, com terre-
nos arenosos, pedras, subidas ín-
gremes, frio, e passava por várias 
cidades da região”.

De 01 a 31 de julho, durante o 
Desafio Strava, em condições cli-
máticas complicadas, Anderson pe-
dalou os 31 dias conseguindo ba-
ter um recorde na região, atingindo 
a marca de 2551 km, altitude total 
de 21894 metros e média diária de 
82 km. Para este desafio cada parti-
cipante tem que pedalar de 1000 a 
2000 km, ou superar os seus limites, 
o que Anderson conseguiu, com es-
forço e determinação.

Após o apoio de amigos e fami-
liares, Anderson teve a ideia de criar 
um novo grupo de bike para Matão, 
chamado Bike em Ação. O nome re-
fere-se à ação de pedalar e de aju-
dar o próximo sempre que possível, 
em campanhas de arrecadação, por 
exemplo. O grupo possui uma pági-
na no instagram, @bikeemacaoma-
tao, e é um sucesso na cidade, com 
várias fotos de integrantes do pedal 
de Matão e região.

BIKE EM AÇÃO: 
PEDALANDO E AJUDANDO
O PRÓXIMO!

1º Pedal até Bueno, com o amigo Rafael

Desafio dos INSANOS 172 km

Desafio dos GALÁTICOS, Anderson e Cleber

DA REDAÇÃO
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Ao longo da história, o tema sui-
cídio teve diversas formas de ser 
“encarado” pela sociedade. Para os 
egípcios, hindus, gregos, astecas, 
as mortes por suicídios eram en-
caradas como dádivas aos deuses 
e como forma de se alcançar o pa-
raíso. Já nas sociedades modernas, 
criou-se o mito de que falar sobre 
este tema poderia soar para algu-
mas pessoas, principalmente para 
aquelas que idealizam ou que en-
frentam algum problema, uma es-
pécie de “gatilho”, um “estimulante” 
para se cometer tal ato. Hoje, sabe-
mos que o suicídio não é ocasiona-
do apenas por um fator isolado, mas 
por uma somatória de fatores socio-
econômicos, psicológicos, questões 
de saúde, entre outros. Na verda-
de, quando se faz de modo since-
ro e sensato, conversar sobre ideias 
de suicídio contribui positivamente 
para estreitar laços de confiança e 
vínculo com a pessoa. Além disso, o 
ato de falar já é um alívio para quem 
está passando por esse momento. É 
importante que as pessoas saibam 
ouvir e não julgar, a fim de promo-
ver alívio para a pessoa que esteja 
passando por esta situação. 

Por ser uma temática tão rele-
vante, é necessário trazer à tona al-
gumas formas que rotineiramente 
se utiliza para fazer menção a uma 

determinada pessoa que passou 
por essa situação. Não raro nos de-
paramos com as seguintes frases: 
“suicídio cometido” (dando a en-
tender que fora um crime); “suicídio 
bem-sucedido” (conotação como 
se fosse uma ação positiva); ou “sui-
cídio consumado” (realização). En-
tretanto, a forma mais indicada e 
humanizada para se referir a consu-
mação do ato é “morte por suicídio”. 
Em relação a pensamentos e com-
portamentos suicidas, por oportu-
no, faz-se relevante apresentar a di-
ferença entre ideação e tentativas. 
A primeira forma fica no plano do 
pensamento. Já a segunda é quan-
do há, de fato, manobras para colo-
car em prática o que foi pensando 
(MINISTRY OF CHILDREN AND FA-
MILY DEVELOPMENT, 2016).  

Em relação à prática, o que as pes-
soas menos desejam é acabar com a 
própria vida. O que se busca é aca-
bar com a dor e sofrimento psíquico 
que insiste em permanecer. Sendo 
assim, como ajudar alguém que es-
teja nessa situação? Quem pode aju-
dar? O primeiro passo é ser um bom 
ouvinte, ouvir em lugar adequado 
para que a escuta seja feita livre de 
ruídos externos e, sobretudo, com 
privacidade. Também é importan-
te reservar um tempo, pois a pessoa 
que está com pensamentos suicidas 

precisa sentir que está sendo ouvida 
e acolhida, não um fardo. A pessoa 
que oferece a atenção precisa estar 
disposta emocionalmente para ou-
vir de modo efetivo, para que a escu-
ta reduza a sensação de desespero 
suicida. Neste quesito, a família, ami-
gos e profissionais podem se consti-
tuir em uma rede de apoio essencial. 
(BRASIL, 2006).

É fundamental ter em mente 
que alguns comportamentos não 
ajudam a pessoa, a saber: interrom-
per com frequência, ficar chocado 
ou muito emocionado, dizer que 
está ocupado, mostrar para a pes-
soa que o que ela está passando é 
comum, inferiorizar o relato da pes-
soa, dizer que tudo ficará bem, fa-
zer perguntas desnecessárias, ex-
ternalizar julgamentos baseados na 
forma de enxergar o mundo, dentre 
outros (BRASIL, 2006). 

Portanto, é importante que to-
dos tenham informação sobre esse 
tema, a fim de desconstruir com-
portamentos errantes e, sobretu-
do, para que possam ajudar pes-
soas em momentos difíceis. Além 
disso, faz-se necessário o fortaleci-
mento das redes de apoio e um di-
álogo maior acerca deste tema du-
rante o ano, não somente no mês 
de setembro. Suicídio é prevenível 
e toda a sociedade pode colaborar.

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

DESMISTIFICANDO
CONCEITOS

SUICÍDIO: 

AUTISMO E 
ESPIRITISMO
Gustavo Henrique de Lucena
Doutrinário
14x21 cm | 96 pág.

DE R$ 29,90 POR

R$ 22,43

VELHICE: FASE DE 
REGENERAÇÃO DO 
ESPÍRITO
Abel Glaser e Adriana Glaser, 
Cairbar Schutel (Espírito)
Doutrinário
14x21 cm | 208 pág.

DE R$ 39,90 POR

R$ 29,93

Um convite à refl exão sobre este decisivo período — o 
úl� mo estágio material do encarnado — que reserva 
inesperados aprendizados e deve nos preparar para um 
retorno harmônico à espiritualidade.

Visa ampliar a compreensão afe� va sobre o au� smo. Para 
tanto, oferece uma visão que transcende a matéria e foca 
nas necessidades do Espírito, não só do au� sta, mas de 
todos que se relacionam com ele.

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
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Muitos especialistas em história 
da infância, como o historiador fran-
cês Philippe Ariès, asseguram que o 
conceito de infância ou de criança, 
tal como o concebemos hoje, foi so-
cialmente construído a partir do sécu-
lo XVIII. Nessa época, as primeiras te-
ses de pedagogia moderna – como as 
de Jean-Jacques Rousseau – começa-
ram a pensar a criança de acordo com 
suas singularidades físicas, cognitivas 

e sociais. Assim, pautas como desen-
volvimento da estrutura corporal e 
aprendizado escolar de acordo com 
a faixa etária começaram a entrar nas 
discussões políticas, sobretudo após a 
Revolução Francesa.

As legislações dos Estados Nacio-
nais do século XIX, apoiadas nas ideias 
liberais herdadas do Iluminismo e 
da Revolução Francesa, solidificaram 
essa nova concepção de infância. Os 

cuidados com a criança passaram a 
ser função não apenas de seu núcleo 
familiar, mas também do Estado. Com 
a crise social deflagrada pela Primeira 
Guerra Mundial – que deixou milha-
res de crianças órfãs e abandonadas –, 
as reflexões sobre a infância tornaram-
-se ainda mais relevantes e incisivas. 
Foi nesse contexto que muitos países 
começaram a realizar congressos di-
recionados ao estudo sobre a criança.

Foram necessários cerca de 30 
anos para que o Dia das Crianças en-
trasse no “gosto” do povo brasileiro. 
Isso aconteceu a partir de 1955, quan-
do a marca de fabricação de brinque-
dos Estrela iniciou uma campanha na-
cional para venda de seus produtos. 

A campanha foi intitulada “Sema-
na do Bebê Robusto”. A ação con-
sistia em usar o Dia da Criança para 

alavancar a venda de brinquedos.
Dez anos depois, em 1965, foi a 

vez da empresa Johnson & Johnson 
dedicar-se ao mesmo tipo de projeto, 
com a campanha “Bebê Johnson 65”.

A partir de então, o Dia da Crian-
ça, criado no Brasil em 1924, passou 
a ser disseminado em todo o país 
e, hoje, é considerado uma das da-
tas mais importantes pelo comércio. 

Embora o Natal tenha toda a sua ma-
gia e as crianças sejam presentea-
das pelo “bom velhinho”, as crianças 
também recebem brinquedos em 
seu dia, envolvendo inclusive diver-
sas campanhas por parte de institui-
ções e pessoas físicas, que fazem de 
tudo para colocar um sorriso no no 
rosto de crianças cujos pais não po-
dem comprar um presente. 

No ano de 1923 a cidade do 
Rio de Janeiro, então capital do 
Brasil, sediou o 3º Congresso Sul-
-Americano da Criança. Nessa 
época, o país era governado por 
Artur Bernardes. Aproveitando 
a atmosfera reflexiva que o con-
gresso deixara na capital, Galdi-
no do Valle Filho, um dos deputa-
dos federais da época, elaborou, 

no ano seguinte (1924), um pro-
jeto que tinha como objetivo a 
criação de um dia nacional dedi-
cado à criança.

A proposta do deputado era 
de que esse dia fosse celebrado 
em 12 de outubro. O projeto de 
Galdino foi aprovado, e o Dia da 
Criança foi oficializado pelo pre-
sidente Artur Bernardes por meio 

do decreto nº 4.867, de 5 de no-
vembro de 1924. O registro da lei 
afirmava que: “Fica instituído o 
dia 12 de outubro para ter lugar, 
em todo o território nacional, a 
festa da criança, revogadas as dis-
posições em contrário”. A data foi 
criada, mas não teve repercussão 
imediata, tornando-se popular 
somente após 1950.

O Brasil foi um dos primeiros países a comemorar essa data e, desde 1924, 
o calendário brasileiro tem um dia especialmente dedicado às crianças.

Para entender a história da instituição desse dia no Brasil e sua popu-
larização, é importante conhecer um pouco do conceito de infância no 
mundo ocidental.

Debate sobre infância na história

Como o Dia das Crianças tornou-se popular no Brasil?

Debate sobre infância na história

OUTUBRO,
MÊS DAS CRIANÇAS!
DA REDAÇÃO

Inspirada na temática dos anos 
60 e 70 da Jovem Guarda a banda 
Nem o Rei Ouviu (NORO), formada 
pelos músicos Tchago Cecchetto 
(Voz e Guitarra), Rodrigo Roger Di-
gão (baixo), Matheus Oliveira (Bate-
ria) e André Pinotti (Piano/Teclado), 
bebe na fonte do Rock n’ Roll da 
época com os adereços, vestimen-
tas, instrumentos e todo os cená-
rios que embalaram gerações dos 
nossos avós, pais e filhos tocando e 

cantando Roberto Carlos e seu par-
ceiro de grandes composições o “ir-
mão camarada” Erasmo Carlos.

Preservando 95% da sonoridade 
da base mais rock do Roberto Carlos 
e Erasmo com as guitarras e os tim-
bres de piano, teclado e sintetizado-
res que movimentaram os jovens da 
época em suas matinês, clubes, fes-
tas e em todas as rádios do Brasil, nas 
apresentações da Banda NORO, o re-
pertório está recheado de sucessos 

e hits como: Amigo, quero que tudo 
vá para o Inferno, Ciúme de Você, 
Namoradinha de um amigo meu, 
Negro gato, Detalhes, Emoções, Ca-
lhambeque, Quando, Como é gran-
de o meu amor por você, Eu te darei 
o céu meu bem e muito mais.

Os interessados em conhecer o 
trabalho banda Nem o Rei Ouviu, 
(NORO) podem entrar em conta-
to pelos telefones (16) 9 9218-8759 
(Digão) / (11) 9 8949-1091 (Tchago)

MAXXI ENTRETENIMENTO

BANDA MATONENSE PRESTA TRIBUTO À 

ROBERTO E ERASMO CARLOS
DA REDAÇÃO
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ELIZANDRA MARQUES
FOTÓGRAFAMAXXI SOCIAL

Vanderlei, Nelson e João Roberta e Bruno. Cassia e Sérgio

Hideo e Neiri Rafaela, Caique, Anderson, Francine e Matheus Sirlei e Sidinei

Giovani e Sandro Silas e Isabela Sara Barros e Beto Pecorare

Roberto e Regina Pecorare Pirre e Adriana Francieli, Renato, João Pedro e Kemilli

Restaurante Santa Monica
Almoço 17/10

Milena, Gabriel e Vilma Ferreira

Renato Moraes  

João Miniusse, Dulcimara e Ana Miniusse

Silvia, Lara e Reno Bezerra

Padre Hamilton (Paróquia Sagrada Família de 
Taquaritinga) e Aurea

Nelson e Claudete Pinsett

Augusto Rodrigues e Marley

Patrícia, Daniel Ferreira, Berenice e Lucio SiqueiraJeiza e Daniel

Antonio, Pablo e Marisa Pereira
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FAÇA PARTE DO MUNDO WEB!

CONECTAMOS SUA EMPRESA AO RESTO DO MUNDO

(16) 99155-2368 |        (16) 99634-1812 |        sac.linksan  |         sac@linksan.com.br

SIGA-NOS www.linksan.com.br
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MAXXI SOCIAL

Wellington, Micheli, Felipe e Wellington (filho) Vitor, Sofia e Maiara

Sueli e Luiz Vacerio Elaine, Augusto e Ana Julia Fernando e Higor

Francine e Paulo Maria Eduarda e João Paulo Priscila e Jéssica

Edilson e Jorge

Edevilson e Adriana

Diego, Maíra e Bela

Matheus e Agata Letícia e Murilo

Cida e Careca Tonon

Joyce Moreno Sergio, Isabella e Bruna Canassa Amanda e Giovana

Marcelo, Beatriz, Tatiana e Bianca

42 OUTUBRO DE 2021 43 OUTUBRO DE 2021



FRALDINHA RECHEADA LASANHA DE VEGETAIS

Culinária

INGREDIENTES
• 400g de ricota
• ½ maço de folhas 

de manjericão
• 2 colheres de sopa 

de azeite de oliva
• Sal
• Xícara de farinha  

de trigo
• 50g de manteiga
• 500ml de leite integral

• 1 xícara de espinafre 
cozido e picado

• Noz moscada a gosto
• Pimenta-do-reino
• 2 berinjelas em fatias
• 2 cenouras em fatias
• 300g de massa 

folhada laminada
• 1 ovo batido
• 1 xícara de 

parmesão ralado

INGREDIENTES
• 2 kg de fraldinha. O ideal 

é em formato de manta.
• 1 talo de alho poró
• 2 cebolas roxas médias
• Cheiro verde
• 1 cabeça de alho 

picado ou triturado
• ramos de alecrim fresco 

ou desidratado

• 1 caixinha de 
bacon em fatias

• 200g de queijo 
provolone fatiado

• sal grosso
• azeite
• barbante para 

amarrar a carne

MODO DE PREPARO
No processador, bata a ricota, o azeite e as folhas de 
manjericão. Em uma panela, derreta a manteiga, junte a 
farinha, sempre mexendo e o leite. Quando ficar consistente 
coloque o espinafre, tempere com sal e noz-moscada. Junte 
a mistura de ricota. Disponha as berinjelas em uma forma, 
tempere com sal e leve ao forno por 20 minutos. Em uma 
forma, coloque uma camada de creme de espinafre, uma 
camada de cenoura, mais creme, uma camada de berinjela. 
Repetir o processo finalizando com uma camada de creme. 
Coloque a massa folhada por cima, pincele o ovo batido e 
junte o queijo parmesão. Leve ao forno a 180 graus por 40 
minutos.

MODO DE PREPARO
Abra a manta de carne em uma tábua ou superfície para 
distribuir o recheio.
Pique a cebola, cheiro verde e o alho poró em pequenas 
partes para facilitar o manuseio na hora de enrolar a carne.
Coloque em um recipiente médio junto com +- 50 ml de 
azeite , 100g de sal grosso, alho triturado e adicione o alecrim.
Misture bem todo o tempero e distribua de forma uniforme 
em toda a superfície da carne, que deve ficar com a gordura 
virada para baixo.
Em seguida espalhe as tiras de bacon cobrindo e por último 
acrescente o provolone salpicando sobre todo o recheio. 
Enrolar com cuidado e amarrar com o barbante.
Enrole a carne já amarrada no papel alumínio, passe duas 
camadas para o recheio não escapar.
Leve ao forno a 200º por umas duas horas.Quando faltar 30 
minutos, tire o alumínio e volte para o forno para dourar. 
Agora é só saborear!

     Resp. Téc.: Dr. Rafael Dario Lopes - CROSP: 93.329

     Av. Sete de Setembro, 548 - Centro Matão/SP
(16) 3394 2580      (16) 99771 4874             @lopes_odonto
   www.clinicalopesodonto.com.br

As lentes de contato para os dentes representam o que há de mais moderno em estética dental.
Os artistas e celebridades da mídia costumam longamente fazer o uso dessa tecnologia, com o

intuito de obter um sorriso de beleza e harmonia inquestionáveis.

A equipe de profissionais gerenciadas pelo Dr. Rafael Dario Lopes, oferecem o melhor
atendimento porque são apaixonados pela profissão. Dedicam seu tempo em pesquisar as

tecnologias mais modernas, aperfeiçoar a técnica e seguir as últimas tendências da odontologia.

Descubra o segredo dos lindos sorrisos dos artistas.

•  R E A B I L I TAÇ ÃO  O RA L  •  P R ÓT E S E  D E N TA L  •  P R OTO C O LO  C E RÂ M I C O  •  L E N T E  D E  C O N TATO  D E N TA L

•  C H E C K - U P  D I G I TA L   •  N E U R OTOXI N A  •  E S T É T I C A  D E N TA L  •  AT M  •  P E R I O D O N T I A  •  R E S TAU RAÇ Õ E S

D E N TA I S  •  E N D O D O N T I A  •  I M P L A N T E  D E N TA L  •  C I R U R G I A  G U I A DA  •  S C A N N E R  I N T RA  O RA L  •  M OTO R  E L É T R I C O

O R TO D O N T I A  •  A L I N H A D O R E S  I NVI S Í VE I S
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