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carta do editor
OUTUBRO

Especial Kids + Educação
e outras novidades

NO SITE

Aline Queiroz

PÁG. 32

PÁG. 52

N

os últimos anos, as práticas sustentáveis na
educação ganharam destaque em muitos países
ao redor do mundo, principalmente na Europa,
com o impulso dado por diversos especialistas,
celebridades e também pela ativista adolescente Greta
Thunberg. Numa realidade em que os recursos naturais
estão cada vez mais escassos, com a natureza sofrendo
processos de degradação, debater o tema em sala de aula
e desenvolver ações práticas é de extrema importância,
principalmente para o Brasil, que possui a maior floresta
tropical do mundo e outros importantes biomas. No mês
em que celebramos o Dia das Crianças, Regional, como
já é tradição, traz seu caderno Kids + Educação, e uma
reportagem especial com os principais colégios particulares
da região. Nela, um pouco das práticas sustentáveis desenvolvidas por eles e, principalmente, o impacto positivo na
vida dos seus alunos. E como o assunto é ensino, a edição
traz uma entrevista exclusiva com a professora ituana Maria
Ângela Mangeon Elias, considerada um ícone da educação
regional. Aos 95 anos, ela conta sobre sua carreira como
professora e pró-reitora do Ceunsp e os desafios do ensino
no país. Já o ensaio de moda kids destaca a chegada da
primavera e um piquenique repleto de frutas da estação. O
mês também ressalta a importância da conscientização sobre o câncer de mama através da campanha Outubro Rosa.
Claro que Regional enfatiza o tema em várias matérias com
especialistas da região. Já as novidades do mês estão nas
plataformas digitais da Revista Regional. No site, estreamos
a CAPA DIGITAL, que traz personalidades e empresários da
região em capa e entrevista exclusiva. Em setembro, na estreia, tivemos o presidente da Kia Motors do Brasil, o ituano
José Luiz Gandini. O formato segue modelo adotado pelas
principais revistas do mundo, que trazem periodicamente,
em seus sites, ensaios fotográficos e entrevistas com capas
exclusivas. Para acessar o site e conferir as capas digitais,
basta ler o QR-Code desta página. E lembre-se: a revista
não termina na última página, ela continua diariamente no
aplicativo de notícias exclusivo no celular, nas redes sociais
e em nosso portal. Você pode baixar nosso app de notícias
gratuitamente através das lojas da Google ou da Apple.
Que Deus nos abençoe

Renato Lima

Editor responsável
@revista_regional
@lima_renato
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A Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos de Itu pretende elaborar
roteiros ciclísticos para serem realizados na cidade, fomentando e aprimorando
esse nicho turístico. Estão sendo desenvolvidos roteiros rurais e urbanos, com
diferentes níveis de distância, dificuldade e valor histórico. A proposta dos roteiros
é promover o incentivo à prática do ciclismo, em várias modalidades, profissionalizando os receptivos e tornando-os referências como passeio turístico no Estado
de São Paulo. Cada um deles será criado com estímulos visuais e sensoriais.
Segundo a Secretaria de Turismo, esses percursos seriam permanentes e estariam
disponíveis para realização por munícipes e turistas, como parte dos atrativos
da cidade, passando pelas belas paisagens rurais e urbanas de Itu. Atualmente
muitos visitantes procuram Itu para fazer trilhas e andar, principalmente, pelas
estradas da grande zona rural do município. Com essa organização, esses locais
ficariam mais sinalizados e poderiam ser realizados por mais pessoas.

Itu integra projeto-piloto
de Maturidade Digital
Itu está entre os 14 municípios brasileiros que foram
selecionados para um projeto-piloto de autodiagnóstico da Maturidade Digital, encabeçado pela
Secretaria de Governo Digital do Governo Federal,
em parceria com o BID (Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) e o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). “A
performance da atual gestão municipal em políticas
públicas ancoradas na digitalização de processos e
procedimentos, certamente, colocou Itu neste importante recorte, que selecionou cidades de diferentes portes e regiões do país”, comenta o secretário
interino de Planejamento, Plinio Bernardi Júnior.
A ação experimental realizará testes focados em
práticas para o autodiagnostico e pré-estruturação
de projetos desenvolvidos por governos municipais
no campo digital, buscando conhecer melhor a
realidade das cidades analisadas, obtendo diagnósticos e oferecendo suporte para o aprimoramento
dos processos de transformação das administrações
públicas nesse aspecto. A iniciativa faz parte das
ações pela RedeGov.br e promove a colaboração, o
intercâmbio, a articulação e a criação de iniciativas
inovadoras relacionadas a temática de Governo
Digital no setor público.

Angélica Estrada/Pref. Itu

ITU APOSTA EM ROTEIROS
TURÍSTICOS PARA CICLISTAS

AdobeStock
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CIS lança documentário
sobre a água em Itu

Uma crise hídrica atinge grande parte do Brasil - em especial o Interior
do Estado de São Paulo. Ela é resultado da maior seca em 91 anos e tem
reflexo no dia a dia de todos nós, levantando uma série de dúvidas: “O que
está acontecendo com o clima?”; “O que já foi feito para amenizar esta situação?”; ou “Por que Itu vive um momento difícil, no entanto, bem diferente
ao caos vivido em 2014?”. Para abordar esta discussão sobre o assunto,
a Prefeitura de Itu, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos, e a CIS - Companhia Ituana de Saneamento apresentam
o documentário “História do Abastecimento de Água em Itu e as Conquistas
para a Cidade”. A divulgação fez parte da programação da Semana da Árvore, que aconteceu entre os dias 20 e 24 de setembro. Alunos da rede municipal de ensino assistiram o documentário, com duração de 23 minutos, nas
escolas. O vídeo traz esclarecimentos importantes sobre a situação hídrica
de Itu, com breve histórico sobre o abastecimento da cidade. A situação
dramática vivida em Itu em 2014 também foi relembrada, com apontamentos para filas para abastecimento, protestos e diversas irregularidades. O
superintendente da CIS, Reginaldo Santos, participa do vídeo apresentando
o trabalho e as conquistas da autarquia na distribuição de água da cidade
desde 2017. Com a experiência de quem trabalhou com saneamento em Itu
durante a crise de 2014, Santos aponta grandes avanços e explica porque
a situação atual - apesar da estiagem histórica - é de segurança hídrica. O
prefeito de Itu, Guilherme Gazzola, destaca a importância da transparência
e do diálogo com a população durante este período de seca e de rodízio no
abastecimento. Para ele, o documentário corrobora com todas as informações já divulgadas pelos canais de comunicação da Prefeitura de Itu e da
CIS. “As crises não são uma novidade para nosso governo. Elas sempre
existiram, não causadas por ele. Mas nós nunca tivemos receio de enfrentá-las. Nos últimos cinco anos, temos feito um trabalho incessante e contínuo
para resolver um problema de mais de 50 anos”, conclui Gazzola.

Time ituano de Futsal Down
recebe novos uniformes
No último mês, na Prefeitura de Itu, ocorreu a entrega dos novos
uniformes do Ituano Futsal Down e D.I., com a presença do prefeito
Guilherme Gazzola; de secretários municipais; do professor e preparador físico, que também integra a Seleção Brasileira, Rogério Gatti;
do professor e atual técnico da Seleção Paulista de Futsal Down,
Carlos Alberto Santos; de atletas e familiares. O time existe desde
2018 e sagrou-se bicampeão invicto no Campeonato Brasileiro de
Futsal Down em 2018 e 2019. A competição é promovida pela
Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais
(CBDI). O artilheiro nessas duas edições foi Renato Gregório, atleta
do Ituano Futsal Down D.I., que é campeão mundial pela Seleção
Brasileira e foi eleito o melhor jogador do mundo na categoria em
junho de 2019, durante o Campeonato Mundial realizado no Brasil
(quando a equipe foi campeã e, na oportunidade, ele marcou todos
os gols da partida contra Portugal, quando o Brasil conquistou a
vitória com o placar de 8x5). O Ituano Futsal Down e D.I. é composto por aproximadamente 25 atletas com 15 anos ou mais e oito
profissionais na Comissão Técnica, entre eles, três especialistas em
deficiência intelectual. Quem tiver interesse em participar do time,
pode obter mais informações a respeito com a coordenadora da
equipe e responsável pelo projeto, Amabili Canola, aos sábados, das
9h às 12h, no Ginásio Municipal Primo Schincariol, em Itu.
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Renata Guarnieri/Prefeitura Itu
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MATRIZ DA CANDELÁRIA FOI PALCO
DE CONCERTO NAPOLETANO

Renata Guarnieri/Pref. Itu

No final de agosto, a Igreja Matriz Nossa Senhora da Candelária foi palco de um
espetáculo gratuito, oferecido pelo Consulado Italiano em São Paulo, intitulado “A
caminho do Interior – Concerto Napoletano”. A apresentação ocorreu por meio
de parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e do Patrimônio Histórico e
contou com a soprano Maria Sole Gallevi e o pianista Flavio Lago. O consul Filippo
La Rosa esteve presente e agradeceu o apoio para a realização do espetáculo e
destacou o intuito dos concertos: levar a cultura e a música italiana para diversas
cidades do Interior paulista. A secretária municipal de Cultura e do Patrimônio Histórico, Maitê Velho, ressaltou a importância da retomada das atividades culturais,
sempre obedecendo os protocolos de proteção contra a covid-19. “Vamos afinar
a cultura com música e todas as artes, fazer uma retomada segura e repleta de
atividades para toda população”, comentou.

Educadores ituanos em caminhada
sobre Educação Patrimonial
Em setembro, coordenadores e professores de escolas da rede municipal de
educação de Itu participaram de uma caminhada sobre Educação Patrimonial, com o diretor de Patrimônio Histórico Emerson Castilho, da Secretaria
Municipal de Cultura e do Patrimônio Histórico de Itu. Durante a caminhada,
foram contadas as histórias dos locais por onde passaram, como a Casa
Imperial, o Cruzeiro Franciscano, Igrejas do Bom Jesus, Candelária, Carmo
e outros pontos do centro histórico ituano. A ação, segundo Emerson, tem
o intuito de formar os professores para que eles passem esse conhecimento aos alunos e que os mesmos possam identificar e relacionar pontos da
história do Brasil e do mundo em sua própria cidade. “Percebemos o encantamento dos professores ao descobrir os valores imensuráveis do próprio
território. Isso vem ao encontro do que acreditamos como legado, despertar
de sua importância no tempo e espaço dentro do contexto histórico, capacitando os olhares para a contribuição da construção do amanhã”, destacou
Maitê Velho, secretária municipal de Cultura e do Patrimônio Histórico.
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Divulgação

Logo criada
para o torneio

Beach tennis na
campanha contra o câncer
Com o objetivo de unir o beach tennis, modalidade esportiva que
virou a nova mania da região, e a conscientização para o combate do
câncer de mama e de próstata, a Smash Arena Beach Tennis realizará
entre os dias 29 e 31 de outubro, com o patrocínio master da Neo
Onco Especialidades, o I Open Beach Tennis Smash Arena / Rosa Azul
Neo Onco. As cores são alusivas às campanhas do Outubro Rosa e do
Novembro Azul de combate ao câncer de mama e de próstata, respectivamente. O torneio reunirá atletas profissionais de destaque da modalidade, como Flavinho Arouca e convidados, além de amadores de
todo o Brasil em diferentes categorias. A Smash Arena Beach Tennis,
idealizada pelo quinteto Arthur Bortoluci, Bernardo Kerches Navarro,
Júlio Fabbri Dotta, Lorhan Lima Paiva Zacarias e Alessandro Oswaldo
Ribeiro Pires, foi uma das primeiras arenas inauguradas na região, no
início deste ano, fica em Salto e conta com seis quadras de excelente
qualidade. As inscrições podem ser feitas diretamente na Smash Arena
Beach Tennis, localizada na Avenida Brasília, 580 - Jardim D’Icaraí,
ou pelo WhatsApp (11) 91020-0130. Acompanhe tudo sobre torneio
nas redes sociais da Neo Onco Especialidades @neooncoespecialidades e da Smash Arena Beach Tennis @smashbtsalto .

Itu sobe em ranking de cidades inteligentes
Itu subiu mais uma posição no Ranking Connected Smart Cities 2021, ocupando
agora o 53º lugar com 31,628 pontos. O levantamento, feito pela Urban Systems,
aponta as cidades mais inteligentes e conectadas do Brasil. Para o prefeito ituano
Guilherme Gazzola, “um dos aspectos importantes de se perceber neste ranking
é a presença de Itu pelo quinto ano seguido entre os cem municípios mais bem
avaliados”. “Figuramos na 53ª posição no cenário geral. Se compararmos de uma
forma mais justa, considerando cidades do nosso porte, entre 100 mil e 200
mil habitantes, Itu chega ao 25º lugar”, comenta Gazzola. Segundo ele, além de
indicar os aspectos positivos da gestão e o sucesso da atual administração municipal, o ranking possibilita também uma avaliação criteriosa dos itens que devem
ser aprimorados. Itu teve destaque em categorias como Mobilidade (15ª posição,
com nota 3,949), Meio Ambiente (33ª posição, com nota 4,957), Tecnologia
e Inovação (38ª posição, com nota 4,920), Economia (32º, com nota 6,521),
Governança (58º, com nota 6,745) e Segurança (10º, com 4,206). O secretário
interino de Planejamento, Plinio Bernardi Júnior, afirma que a excelente colocação
da cidade no ranking revela “categorias que demandaram dedicação especial ao
longo da atual gestão municipal”. Ações como ampliação das ciclovias, semáforos
inteligentes, recuperação de nascentes, coleta de resíduos, reciclagem, investimentos em saneamento, qualidade de internet, serviços digitais aos cidadãos, aumento
no número de MEIs e uso de tecnologia para a resolução de demandas do
município, são elencadas pelo secretário como responsáveis pelo resultado obtido
pela gestão municipal.
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Guilherme Gazzola
durante o lançamento do
Passaporte Experimente
Itu (no destaque)

Itu lança ‘passaporte turístico’, Mercadão
Gastronômico e Festival de Artes
Além do Passaporte Experimente Itu, para retomada do setor turístico,
o governo ituano anunciou a inauguração do Mercadão Gastronômico,
no Mercado Municipal, e a volta do Festival de Artes

F

oi lançado em 21 de setembro o Passaporte Experimente Itu, que tem o intuito de fomentar o turismo,
estimular a população ituana a conhecer melhor sua
cidade, além de ser uma ferramenta criada para
incentivar a retomada econômica do município e região, seja
no turismo ou na cultura.
O Passaporte Experimente Itu é um livreto com cinco pontos
turísticos, a Praça Padre Miguel (Matriz), Praça dos Exageros,
Mercado Municipal, Parque Geológico do Varvito e Trem Republicano. Em cada um desses pontos, o visitante receberá um carimbo em seu passaporte que pode ser retirado em qualquer um
dos lugares, sem obrigatoriedade de sequência para o trajeto.
O prefeito Guilherme Gazzola comentou que o turismo
será um dos grandes colaboradores para a retomada econômica. “Nós temos um pacote de novidades com todas as
Secretarias trabalhando unidas, trazendo de volta as feiras e
outras atividades, e é nesse momento que há o lançamento do
Passaporte Experimente Itu, esse é momento de retomar. O que
podemos prometer para vocês é muito trabalho, suor e muito
otimismo em relação ao futuro, é um novo tempo e confiamos
muito que Itu vai sair na frente”, destacou Guilherme.
O passaporte foi apresentado ao público pelo secretário de
Turismo, Lazer e Eventos César Calixto que explicou como
turistas e população poderão utilizá-lo e como essa ferramenta pode colaborar com todo o comércio e trade turístico da
cidade. Em uma primeira fase, o Passaporte Experimente Itu
contempla cinco pontos turísticos. Esses locais serão promotores da visitação de outros pontos. Calixto também convidou
os empresários a participarem, seja oferecendo brindes para
quem carimbar parte ou todo o passaporte ou ainda oferecendo descontos nas compras, passeios e hospedagens. Com essas
vantagens, a intenção é atrair cada vez mais os visitantes para
vários pontos da cidade, fazendo com que haja circulação de
pessoas não somente pelos locais turísticos, mas também por
restaurantes, lanchonetes, lojas e todo o comércio.

Matriz da Candelária é um dos pontos
do Passaporte Experimente Itu

Antes da pandemia, Itu recebia aproximadamente 1 milhão
de turistas ao ano e a expectativa para 2021 era de 1,5 milhão
de visitantes, porém, com a pandemia, esse montante retrocedeu, mas com o lançamento do Passaporte Experimente Itu
acredita-se que esses números sejam reconquistados. Informações sobre como adquirir o passaporte podem ser obtidas na
Secretaria de Turismo pelo telefone (11) 4023-1544.
MAIS LANÇAMENTOS
Dando início à retomada das atividades conjuntas entre
as Secretarias da Prefeitura de Itu, César Calixto anunciou
ainda os eventos que ocorrerão e que estão sendo pensados
para até o final deste ano. A Feira EcoArte é uma dessas
atividades e que já está em sua segunda edição, sendo
realizada no segundo domingo de cada mês, com centenas
de artesãos, produtores de alimentos orgânicos, gastronomia criativa e muita arte. No final de setembro foi a vez
do lançamento do Mercadão Gastronômico, fomentando o
comércio do Mercado Municipal e oferecendo mais um motivo para a visitação do espaço que é um dos cartões postais
de Itu. Neste mês de outubro, as comemorações do Dia das
Crianças que sempre ocorreram na “Cidade da Criança”,
na Vila Roma, serão transferidas para a Praça Washington
Luiz, um local recém-remodelado, espaçoso e de fácil acesso. Já em novembro será a vez do Festival de Artes, tradicionalmente realizado em julho, e que precisou ser adiado por
conta da pandemia. Como sempre, o evento terá atrações
diversas e promete atrair grande público. Para dezembro,
Calixto afirmou que estão sendo planejadas muitas ações
para o Natal, envolvendo lojistas e Prefeitura para atrair
munícipes e turistas para as ruas da cidade.
A Prefeitura ressalta que a retomada das atividades deve
ser segura, sempre respeitando as regras de prevenção à
covid-19, com o uso correto da máscara cobrindo nariz e
boca e distanciamento seguro.
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em foco

Gabriel nas baterias
classificatórias da natação
no Tokyo Aquatics Center

Atletas de ouro da região
D

ois atletas paralímpicos da região se destacaram nos
Jogos de Tóquio, realizados entre final de agosto e
início de setembro. A ituana Mariana D’Andrea ganhou a medalha de ouro no halterofilismo, conquista
inédita para o Brasil. E o nadador Gabriel Bandeira, natural de
Indaiatuba, além de um ouro, conquistou ainda duas medalhas
de prata e uma de bronze.
A halterofilista ituana venceu na categoria até 73 kg, após
erguer 137 kg. Ao longo de sua história no esporte, Mariana
tem colecionado excelentes resultados, como as medalhas de
ouro da Copa do Mundo de Halterofilismo Paralímpico, disputada este ano, e dos Jogos Parapan-Americanos de 2019.
Em seu retorno ao Brasil, Mariana D’ Andrea e seu técnico
Valdecir Lopes da Silva foram recebidos com honras em Itu,
pelo prefeito Guilherme Gazzola e pela Guarda de Honra da
GCM. Na ocasião, o prefeito ressaltou que a conquista de Mariana representa “o que chamamos de superação, de exemplo,
de vitória de vida e que ela é um orgulho para a cidade de Itu no
aspecto esportivo”. Ele parabenizou a atleta e seu técnico pelo
brilhante desempenho nos Jogos Paralímpicos e os agradeceu
pela emoção que proporcionaram aos brasileiros, de modo
especial, aos ituanos.
Outro medalhista da região é o nadador Gabriel Bandeira, de 21 anos, que conquistou quatro medalhas em Tóquio,
sendo uma de ouro, duas de prata e uma de bronze. Aliás, foi
de Gabriel a primeira medalha de ouro para o Brasil nos Jogos

Gabriel com o
ouro dos 100m
borboleta da
classe S14

Miriam Jeske/CPB. @miriamjeske.photo/ocpboficial

Halterofilista Mariana D’Andrea e o nadador Gabriel Bandeira são
medalhistas nas Paralimpíadas de Tóquio
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Angélica Estrada/Prefeitura de Itu

Mariana D’Andrea
recebida com
honras em Itu

Paralímpicos de Tóquio, em 25 de agosto, quando ele venceu
os 100m borboleta pela classe S14 (para atletas com deficiência
intelectual), com o tempo de 54s76, marca que também valeu
o novo recorde paralímpico da prova para o brasileiro.
Gabriel conquistou uma prata nos 200 m medley classe
SM14 e outra nos 200 m livre para classe S14. Já o bronze foi
na prova de revezamento 4x100m livre também na classe S14.
Embora natural de Indaiatuba, Gabriel hoje vive em Minas
Gerais, onde compete pela equipe de natação paralímpica
de Uberlândia. Até os 11 anos de idade, Gabriel competia na
natação convencional, ainda em Indaiatuba, mas após algumas
dificuldades de evolução nos treinamentos, ele foi submetido a
alguns testes, que constataram uma deficiência intelectual.
Em 2020, o nadador participou de sua primeira competição
paralímpica e, na ocasião, quebrou quatro recordes brasileiros.
Já em 2021, bateu seis recordes das Américas.

Mariana no pódio ao receber
sua medalha de ouro
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descomplicando o Direito
por ALAN TOBIAS ADVOCACIA

Agência G2R

A regulamentação
do home office

Alan Tobias: Direito Cível,
Trabalhista e Previdenciário

A

Reforma Trabalhista de 2017 regulamentou o
teletrabalho, também conhecido como home office.
Com a pandemia de covid-19 e a popularização
desse regime de trabalho, é válido ressaltar alguns
dos direitos que o “trabalhador home office” tem enquanto
funcionário contratado:
• PROTEÇÃO DE REMUNERAÇÃO: no caso de alteração
da modalidade empregatícia de presencial para remoto, não
é permitida a redução de remuneração do trabalhador. O que
pode ser alterado, nesse caso, seria o vale transporte, que deixa de ter seu pagamento obrigatório.
• GARANTIA DE FÉRIAS: assim como presencialmente, os
“funcionários home office” têm direito a 30 dias de descanso
remunerado após 12 meses de trabalho, que devem ser pagos
com o adicional de 1/3.
• EQUIPAMENTOS DE TRABALHO: Quaisquer custos
ou insumos que sejam utilizados pelo empregado durante o
home office e ofertados pelo empregador devem ser devidamente descritos em contrato, assinado por ambas as partes e
garantindo, assim, que sejam devolvidos ao final do contrato
de trabalho.
MAIS: A Alan Tobias Advocacia possui unidades em Itu e
Salto e atende as áreas Cível, Trabalhista e Previdenciária.
Acesse www.alantobiasadvocacia.com.br para mais
informações. Contato: (11) 4029-1217.
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moda

>> Eduarda Vitória veste vestido azul: Lollipopi;
Laura Chiusi usa vestido amarelo: Lollipopi;
chapéu: acervo

>> Sofhya Vitória veste
vestido: Lollipopi

Criança! Seu significado
no dicionário é: menino ou
menina que está no período da
infância, entre o nascimento
e a puberdade. Mas será
que é só isso? Pra gente,
criança também é sinônimo
de sinceridade, sonho, alegria
e cor, muita cor. Para mostrar
essa essência, fizemos, em
parceria com a agência Max
Fama, este ensaio fotográfico
que celebra o 12 de outubro
e também a chegada da
primavera. Que possamos
ser crianças sempre, sem
perder a doçura e o prazer das
descobertas, afinal, todo dia é
dia de ser criança.
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>> João Filipe veste conjunto: Bagubi Kids

>> Beatriz Kaori Leite Mori usa vestido: Lollipopi

fotógrafo: Jorge Luiz Garcia ( @jorgeluizgarcia_ )
produtora de moda: Carolina Souza ( @cayhhsouza )
modelos: Agência de Modelos Max Fama (@maxfama_oficial )
maquiadora: Viviane Aparecida Barbosa ( @ambarizando )
coordenadora de pautas: Antônia Biazzi (@antoniadebiazzi )
gerente de marketing: Cláudia Siqueira ( @ccysiqueira )
direção de arte: Wesley Alisson ( @wesleyalisson )
produção executiva: Paulo Henrique Albuquerque ( @pauloybrasil )
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por LAIS FERNANDES

Sala Maker Espiral:
cultivando ideias,
formando pessoas
Movimento “Faça Você Mesmo” tem crescido
em escolas públicas e privadas do Brasil

V

ocê já ouviu falar sobre a Cultura Maker em
sala de aula? É um método que incentiva
a criatividade do aluno e o transforma em
protagonista do seu próprio conhecimento. Nesse contexto, o educador convida o
estudante para atividades que são direcionadas de acordo
com o currículo escolar e erguem a bandeira do movimento “Faça Você Mesmo”. Mas para tudo isso acontecer
é preciso ter as ferramentas adequadas e um conjunto
delas pode ser encontrado na Sala Maker Espiral.
A Sala Maker possui maquinários de fabricação
digital como: Impressora 3D, Corte a Laser e Plotter de
Recorte, que podem ser utilizados num ambiente escolar
para materializar o conhecimento, como, por exemplo,
imprimir um modelo de célula humana tridimensional
para ajudar a compreensão na aula de Biologia. No
entanto, esse processo de fabricação é feito pelo aluno,
desde a modelagem 3D até a conclusão do projeto, dando
espaço para criatividade e imersão no conteúdo aplicado.
Todo o trabalho pedagógico em uma Sala Maker deve
ser norteado por um currículo escolar, e, sendo assim,
a editora Amado Maker, de Indaiatuba, desenvolveu o
material didático Espiral, que conduz uma trilha educacional para cada etapa escolar, desde a Educação Infantil
até o Ensino Médio.
Todo conteúdo é baseado nas dez competências gerais
da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) que são:
conhecimento; pensamento científico, crítico e criativo;
repertório cultural; comunicação; cultura digital; trabalho e projeto de vida; argumentação; autoconhecimento
e autocuidado; empatia e cooperação; responsabilidade
e cidadania. Além disso, o Material Espiral também está
estruturado nos quatro pilares da Unesco que são: aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a conviver e
aprender a ser.
De acordo Marcelo Amado, fundador da empresa e
também especialista na implantação da Sala Maker, a
Cultura Maker deve estar inserida em todo ambiente
escolar e não somente no ambiente de fabricação digital
e, principalmente, ser dominada pelos professores. “A
escola do futuro precisa de educadores makers, por isso
a formação é muito importante e trabalhamos fortemente esse tópico, pois não adianta ter todo o aparato e os
professores não estarem engajados nessa nova filosofia
e metodologia de ensino e aprendizagem. Para isso, não
só o professor que coordena a Sala Maker, mas todos os
professores, de todas as disciplinas, devem mergulhar
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Fab Lab da Amadotec em
Indaiatuba, aberto a educadores

Crianças em atividade na Sala Maker

Na Sala Maker, o estudante tem a
liberdade criativa e transforma-se em um
inventor, tirando do papel suas ideias
nessa dinâmica, pois os equipamentos e suas aplicabilidades
podem dar um apoio para ajudar em todas as matérias, inclusive de humanas como Português, Inglês, História e Geografia”,
explica Amado.
Escolas do mundo inteiro estão incorporando ao currículo os
princípios e práticas da Cultura Maker, trabalhando os conteúdos de forma mais criativa, com foco na aplicabilidade da teoria
em projetos concretos e, assim, integrando as disciplinas para
um aprendizado contextualizado, tudo isso para o estudante ter
a liberdade criativa e transformar-se em um inventor, tirando do
papel suas ideias e também trabalhando o empreendedorismo.
“Ser maker não é uma atividade, é um novo estilo de vida,
uma nova forma de pensar em consumo e sustentabilidade. É
viver dentro de um contexto produtivo. Será mesmo que preciso
comprar algo que eu mesmo posso fazer? Nós, da Amado Maker,
queremos levar esse conceito para as escolas do Brasil e engajar
projetos que possam contribuir para uma sociedade melhor e
desenvolver pessoas produtivas que podem colaborar com a comunidade no qual é inserida. Isso é ser maker e uma Sala Maker
dentro da escola à disposição dos alunos é apenas um empurrão
para um grande progresso educacional”, finaliza Amado.

GRUPO AMADOTEC

As empresas Amadotec e Editora Amado Maker formam o Grupo Amadotec, que tem como objetivo viabilizar Espaço Maker ou Fab Labs (Laboratórios de Fabricação Digital) em escolas de todo país. Presente no
mercado de educação desde 2007, já impactou mais de 150 mil alunos
com tecnologia educacional e metodologias ativas. A empresa mantém um
showroom em Indaiatuba, onde a equipe técnica e pedagógica trabalham
nos projetos de implantação dos espaços makers.

Equipe do Grupo Amadotec, responsável pelo
desenvolvimento de Sala Maker em escolas do país
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por ALINE QUEIROZ

Educação sustentável
O assunto ‘meio ambiente’ está cada vez mais presente e se tornou parte da grade
curricular dos colégios particulares, por meio das práticas sustentáveis

P

reservar o meio ambiente e entender a sua importância não é apenas para adultos. Cada vez mais, crianças e adolescentes estão envolvidos com o tema, não
apenas por conta das famílias, mas principalmente
das escolas. As práticas sustentáveis na educação
ganharam destaque em muitos países ao redor do mundo, incluindo o Brasil, e numa realidade em que os recursos naturais
estão cada vez mais escassos, com a natureza sofrendo processos de degradação, debater o tema em sala de aula e desenvolver ações práticas é de extrema importância. Esse modelo de
educação transforma estudantes em agentes de uma sociedade

melhor, afinal os tornam mais atuantes e preocupados com o
impacto que suas ações podem causar ao meio ambiente. O
aluno como agente responsável por seus atos consegue desenvolver raciocínio lógico e maior respeito em relação à natureza,
o que influencia diretamente a sua forma de atuação, o transformando em colaborador e gestor com maior capacidade de
criar soluções e trabalhar em equipe, além de ser mais criativo.
Pensando nisso, Revista Regional buscou colégios das cidades
de Itu, Salto e Indaiatuba para mostrar um pouco das práticas
sustentáveis desenvolvidas por eles e, principalmente, o impacto
positivo na vida dos seus alunos.

No Branta Institute, em Itu, o cuidado e preservação do
meio ambiente, consumo consciente e descarte correto de
resíduos, são assuntos amplamente discutidos internamente.
O colégio, bilíngue e multicultural, incluiu em seu currículo
temas que transpõem a sala de aula e oferecem oportunidade
para que os alunos exerçam seu protagonismo e senso crítico
em relação a assuntos que levem reflexão e que exijam atitudes
responsáveis e éticas.
O meio ambiente permeia transversalmente todo o currículo desde a educação infantil até o ensino médio e as ações são
pautadas nos objetivos de desenvolvimento do milênio (ODM
– Agenda ONU 2030) e na Base Nacional Comum Curricular
(BNCC). Segundo a coordenadora pedagógica da educação
infantil do Branta Institute, Maria Daniela Spinoso de Angelo,
as discussões e estudos são dinâmicos e orgânicos e, por meio
de projetos, são propostas desde soluções para problemas do
cotidiano escolar até a análise macro da ação humana e suas
consequências para o ambiente.
“Na educação infantil o meio ambiente tem também o papel
de educador, pois a natureza oferece materiais ricos para exploração e aprendizado significativo. Tais experiências propiciam
um vínculo forte com o mundo natural, despertando na criança
tanto a curiosidade como a consciência da necessidade de cuidar
de um bem tão precioso. Este vínculo se reforça na medida em
que a visão dos alunos vai se aprofundando através da participação nos projetos e aulas, que fazem parte de nossa grade
curricular na educação infantil e no ensino fundamental 1, 2 e
ensino médio”, explica.
Preservação do meio ambiente e práticas sustentáveis além
de serem assuntos vivenciados em seus projetos, também estão
presentes nas disciplinas curriculares. Em Science, Language
Arts and Public Speaking, são realizados painéis, pesquisas e
discussões que estimulam o pensamento crítico e a tomada de
decisão em assuntos sobre o meio ambiente, como possíveis
soluções para impactos causados pela exploração de recursos
naturais, a relação entre a ação humana e as mudanças climá-

Divulgação

Branta Institute

Alunos do Branta durante prática sustentável na própria escola
ticas, a conscientização dos efeitos causados pelo consumismo e
a mudança de hábitos para um consumo responsável.
Esse tema ultrapassou, inclusive, as fronteiras do Brasil e foi
discutido pelo colégio em sua participação na British English
Olympics (Olimpíada Britânica de Inglês) que apresentou sua
pesquisa com relação às pegadas de carbono causadas na produção do açaí, produto tipicamente brasileiro.
O colégio também tem vários projetos de sustentabilidade e redução de impactos ambientais implantados. Uma das
preocupações é com a quantidade de resíduos produzidos pelas
ações e vivências internas e, para reduzir os impactos ambientais, os copos descartáveis deram lugar às squeezes, todo o lixo
reciclável é separado e, por meio de uma parceria com a Comarei (Cooperativa de Materiais Recicláveis de Itu), encaminhado
para reuso e reciclagem.
O Branta também investe em projetos socioambientais, entre
eles o “Lacre Solidário”, com a coleta de lacres de latas de alumínio para compras de cadeiras de rodas juntamente com o Rotary
Club e o “Amor pelos Animais”, no qual são coletadas tampinhas
plásticas que são trocadas por ração para cães que viviam nas
ruas e estão abrigados em lares temporários à espera de adoção.
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PetFarm do Colégio
Progresso, em Itu

Progresso
Bilíngue
O Progresso Bilíngue visa a adequada apropriação de
conhecimento para a formação humanística ampla e considera
um dos seus principais compromissos com os alunos e suas
famílias, oferecer uma experiência pedagógica consciente e de
qualidade. A preservação com o meio ambiente e as práticas
sustentáveis fazem parte das ações educacionais de todas as
turmas, desde a educação infantil até o ensino médio, com
processos adequados às faixas etárias de cada fase da plena
formação oferecida pelo colégio.
No Progresso Bilíngue Itu, o meio ambiente sempre foi
prioridade, desde a escolha do espaço físico para a instalação
do colégio, que exigiu a presença de amplos espaços verdes. Na
base curricular, a abordagem do meio ambiente está presente
em disciplinas específicas como as Ciências Biológicas, bem
como em ações que colaboram sobremaneira com uma nova
concepção de consciência socioambiental, como a Little Maker,
onde os alunos arrecadam materiais recicláveis em suas casas
para os projetos a serem desenvolvidos na escola.
“Nos projetos maker, os estudantes utilizam materiais
recicláveis para transformá-los em suas atividades criativas,
incentivando a coleta seletiva em suas casas, movimentando
familiares e amigos para adesão ao importante processo. Além
disso, as visitas frequentes à PetFarm, espaço dedicado ao convívio harmônico com nossos animais - mini-horse, mini-cabras,
galinhas e coelhos -, sela o respeito completo à natureza e ao
meio ambiente. Ao observar, tocar, cuidar, aprender e entender
hábitos e comportamentos de algumas espécies, os alunos são
estimulados a desenvolver generosidade, zelo, afeto, carinho
e respeito”, explica o diretor do Progreso Bilíngue Itu, Osmar
Savioli Júnior.
Na base curricular da unidade do colégio, em Itu, há constante abordagem do meio ambiente em outras disciplinas. Nas
aulas do Programa Semente, por exemplo, há um trabalho para

Alunos aprendem a cultivar
a horta orgânica no Colégio
Progresso de Indaiatuba (fotos
feitas antes da pandemia)
a formação de um cidadão consciente, que entende o seu lugar
na sociedade, desenvolvendo a responsabilidade de tomadas
de decisões responsáveis, que beneficiem não só a si mesmo,
mas quem está ao seu redor e o meio ambiente. “Acreditamos,
portanto, na total necessidade de integração do meio ambiente
nas diversas atividades pedagógicas desenvolvidas por nossos estudantes, estimulando - na prática - a percepção de sua
importância no cotidiano”, ressalta Osmar.
Na unidade do Progresso Bilíngue, em Indaiatuba, o meio
ambiente segue inserido na grade curricular e a formação
dos alunos é norteada pelos valores da proposta pedagógica
da escola, alicerçada na excelência em formação acadêmica
e humana. No campo da formação humana, a escola busca
desenvolver as competências necessárias para que o aluno reconheça a interdependência e a necessidade de equilíbrio entre a
natureza e o homem.
Segundo a diretora e coordenadora pedagógica da educação infantil e anos iniciais do Progresso Bilíngue Indaiatuba,
Larissa Pedrina Berdu, na educação infantil o tema é abordado
de forma interdisciplinar através de atividades que favorecem a
observação das relações e transformações do meio ambiente. Já
nos ensino fundamental e médio, a abordagem se dá por meio
das Ciências e Biologia, com a apresentação e exploração de
diversos temas e elaboração de projetos de pesquisa.
Assim como na unidade de Itu, o Progresso Bilíngue Indaiatuba tem uma fazendinha e uma horta. “São espaços que
favorecem o contato direto dos alunos nos cuidados e observação
de ações sustentáveis: vegetais e hortaliças orgânicos oferecidos
aos bichinhos da fazenda, utilização do esterco na adubação da
horta. É importante ressaltar que, ao relacionar-se com outro,
com o mundo, com a natureza, a pessoa atua na própria realidade, produzindo e construindo sua história pessoal e social e,
consequentemente, sua identidade”, explica Larissa.

Com mais de 31 anos de existência, o Elite Monteiro Lobato
– Itu é um dos colégios mais tradicionais da cidade. Comandado pela diretora Celia Barsotti, o meio ambiente sempre
norteou a base curricular da escola, a começar pela localização
escolhida: uma chácara, com árvores centenárias e jardins,
que atraem a admiração dos alunos e já os estimulam a ter um
cuidado maior com a natureza.
“Na época dos vendavais que atingiram a nossa região,
infelizmente tivemos oito árvores que foram condenadas e
tiveram que ser extraídas. Os alunos ficaram muito tristes e,
naquela época, nos fizeram cobranças. Foi então que decidimos realizar o plantio de 12 árvores no entorno da escola,
onde hoje está localizado o Parque Taboão. Foi feito um projeto desta ação, que contou com a participação dos alunos”,
relembra a diretora.
O colégio sempre teve uma horta cultivada por alunos
e professores, que além de incentivar o respeito à natureza,
também estimula a alimentação saudável. Outra preocupação
do Elite Monteiro Lobato – Itu é com a redução de impactos

ambientais e a quantidade de resíduos produzidos. Há coleta seletiva
dentro da escola, o lixo é separado e
semanalmente a Comarei (Cooperativa de Materiais Recicláveis de Itu)
retira uma parte. Já a outra metade
do material reciclado vira sucata
que é utilizada em sala de aula na
elaboração dos projetos pedagógicos,
tanto de alunos da educação infantil
e também nos ensinos fundamental e
médio. “Incentivamos nossos alunos
desde pequenos a guardar parte do
lixo e transformá-lo em trabalho pedagógico. Fazemos feiras de Ciências
e Física com praticamente 100% de
sucata utilizada”, conta.
Um dos locais preferidos de todas
as turmas do colégio é a Casa da

Aline Queiroz

Elite Monteiro Lobato - Itu

A já tradicional Casa da
Árvore, que vem encantando
gerações no Monteiro Lobato
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Árvore que foi construída e até hoje é utilizada pelos professores. A casa foi produzida com material reciclado, conta com
iluminação natural, feita com garrafas pets, que reflete a luz do
sol. Até água coletada da chuva tinha, mas como ao redor da
casa há muitas árvores, as folhas entupiam os canos e inviabilizou a coleta.
O Elite Monteiro Lobato – Itu também participa de muitas
ações socioambientais. Todas as campanhas da cidade ou de
entidades locais são priorizadas pelo colégio, entre elas o “Lacre

Solidário”, com a coleta de lacres de latas de alumínio para
compras de cadeiras de rodas juntamente com o Rotary Club.
Outros itens que são arrecadados são tampinhas de plásticos,
latinhas e caixas de leite, que foram utilizadas por uma ONG
local na produção de esteiras para os cidadãos sem teto, para
não ficarem em contato diretamente com o chão e aquecê-los.
“Nossa escola sempre foi muito preocupada com todos os tipos
de práticas sustentáveis. Somos uma escola sustentável e solidária”, finaliza com orgulho.

O Anglo, com unidades em Itu e Salto, aborda práticas
sustentáveis em sala de aula, desde a educação infantil
até o ensino médio, sendo que, em cada ano, o tema é
apresentado com linguagem e conteúdos adequados para
cada faixa etária. No colégio, há uma horta e, por meio
dela, um projeto utilizado para envolver os alunos em todo
o ciclo da plantação - desde semear, irrigar, cuidar e colher.
Além de conhecerem esse processo, eles participam dele e,
no final, comem os alimentos.
O material pedagógico do Anglo traz conscientização
e atividades voltadas para o tema, o que permite à escola
oferecer atividades de campo e excursões que se relacionem
com o que as turmas estudam. Por exemplo, a terceira série
do ensino médio realiza anualmente um curso de Biologia
Marinha, em Ubatuba, em parceria com o Instituto de Oceanografia da USP. Um curso prático relacionado diretamente ao
meio ambiente.
“Temos como propósito, conscientizar nossos alunos sobre
a importância desse tema e estimulá-los para que percebam a
importância do homem na transformação do meio em que vive
e o que as interferências negativas têm causado à natureza”,
afirma o diretor geral do Anglo Itu e Salto, Fábio Augusto de
Oliveira e Silva.
Outra proposta de trabalho da escola é desenvolver e
estimular a criatividade. Em paralelo, diferentes habilidades e valores fazem parte da formação do aluno, como agir
pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade,
flexibilidade, resiliência, determinação, tomando decisões
com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos,
sustentáveis e solidários.
Da educação infantil até o primeiro ano do ensino fundamental I, para garantir a experimentação nesse campo,
são promovidas atividades onde as crianças são convidadas a
observar, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno,
levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar

Fotos: Divulgação/Tucano

Anglo - Itu e Salto
Plantio de árvores
realizado pelos alunos
do Anglo (foto feita
antes da pandemia)

Alunos de educação
infantil do Anglo na horta
orgânica do colégio
respostas às suas curiosidades. No ensino fundamental II/sexto
e sétimo anos, há a disciplina Ciências. Já a Biologia começa
nos oitavo e nono anos do ensino fundamental II e da primeira
e terceira séries do ensino médio. Uma observação importante é
que da educação infantil até o primeiro ano do ensino fundamental I, as apostilas abordam o tema de maneira transversal,
interdisciplinar e muito prática.
Além disso, o próprio prédio do colégio foi construído para
ser parcialmente autossustentável, tanto que há um sistema de
reuso de água da chuva nos banheiros e torneiras e as salas de
aula aproveitam ao máximo toda iluminação natural disponível
ao longo do dia. O Anglo também incentiva o uso da garrafa
de água individual para não haver utilização de copos plásticos, entre outras medidas sustentáveis. “Temos um projeto
internacional em andamento em parceria com o Rotary, para a
formação de líderes ambientais, o ‘III Projeto Rotário da América
Latina e Espanha - Escola Internacional de Líderes Ambientais’, que tem por objetivo plantar 1 milhão de árvores em
alguns locais selecionados no mundo”, finaliza o diretor.
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conversa
por ESTER JACOPETTI

MARIA ÂNGELA
PIMENTEL
MANGEON ELIAS
‘a Dama do Ensino’
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“A velhice não me assusta, muito pelo contrário. Tenho
orgulho de tudo que vivi, minha vida é e sempre foi muito
boa, maravilhosa mesmo. Tenho lembranças de tudo, até
da Revolução de 1932, quando eu tinha seis anos”

A

professora Maria Ângela Pimentel Mangeon Elias
contribuiu ativamente 70 anos da sua vida para a
educação. Começou a dar aulas aos 19 e, em parceira com o professor Rubens Anganuzzi, transformou uma faculdade de Pedagogia e Letras em
dois centros universitários. Hoje, aos 95 anos de idade, segue
lendo e escrevendo todos os dias, se adequou à tecnologia e não
abre mão de celular e computador. Nesta entrevista exclusiva
concedida à Revista Regional para este “Especial Educação”,
Maria Ângela conta que está prestes a lançar seu primeiro livro,
será sobre sua convivência com as Irmãs de São José, da Igreja
Nossa Senhora do Patrocínio, em Itu.
REVISTA REGIONAL: A senhora começou sua carreira de professora
aos 19 anos e seguiu trabalhando no Ceunsp (Centro Universitário
Nossa Senhora do Patrocínio) até perto dos 90 anos. Qual foi a maior
motivação para a senhora seguir na profissão por tantos anos, contribuindo para um educar de qualidade?
PROFESSORA MARIA ÂNGELA: O que motivou foi dar aulas
para meus primos. Estudávamos no Culto à Ciência em Campinas, eu era da turma mais avançada e eles não gostavam de
estudar. E eles aprendiam comigo e não na escola. Dava aula
de tudo para eles com 13 anos e ficava muito feliz de ensinar e
eles entenderem. Ensinar me deixava feliz e motivada. Comecei a dar aulas em Cajuru. Sou de Amparo e minha família
morava em Campinas. Eu sempre quis estudar, meu sonho
era estudar Inglês nos EUA, mas meu pai não deixou. Naquela
época, ele falava que filha dele não ia estudar fora do país não.
USP (Universidade de São Paulo) ele também não me deixou
fazer e, depois de muito insistir, ele me deixou cursar a PUC
(Pontifícia Universidade Católica), em Campinas. Eu fui para
a primeira turma da faculdade e ele só deixou porque era na
mesma cidade.
Antes de me formar já comecei a falar em trabalhar e em estudar Inglês na capital. Mas ele não deixava também. Aí um dia
falei que ia trabalhar e ele querendo que eu ficasse na fazenda,
tocando piano com a minha mãe e esperando um namorado da
época terminar os estudos dele para noivar e casar. Mas eu não
queria isso não. Depois de muito insistir consegui algumas aulas
em Cajuru. Não havia convento para alugar moradia e minha
mãe conseguiu uma casa de família para me hospedar. E assim
comecei a minha trajetória profissional na Educação. Foi em
Cajuru que também conheci meu marido (Lauro Elias), morei,
tive filhos, até que decidimos nos mudar para perto de São
Paulo. Meu marido estudou em São Paulo e não queria morar
lá. Comecei a buscar aulas em cidades próximas à capital e a
melhor opção era em Itu. E assim viemos parar aqui.
E como foi chegar a uma cidade nova e lecionar?
Cheguei aqui com 33 anos. Fui dar aulas no Regente Feijó, na
época o professor João Bispo era o diretor. Era outro tempo,
todo mundo conhecia todo mundo e eu me apaixonei por
esta cidade. Meus filhos ficavam nos colégios e creches sob
os cuidados das Irmãs do Patrocínio e assim eu comecei uma
convivência com elas, que acabou impactando toda a minha
vida profissional.
Com o tempo, o professor João Bispo me convidou para assumir a vice-diretoria do Regente Feijó. Meio período eu dava
aula e outro período o ajudava na direção. Os alunos eram
muitos bagunceiros, arteiros mesmo, mas a minha sala era
comportada. Eu conseguia bom comportamento sendo amiga
dos alunos, conversava muito com eles, os trazia para o meu
lado. Na direção da escola era a mesma coisa. Quando o aluno
aprontava e ia para a diretoria, sempre conversava muito com

ele para entender o comportamento e aconselhá-lo. Deu certo,
porque até hoje tenho ex-alunos que são meus amigos e recordam com alegria toda sua trajetória escolar.
A carreira da senhora na vida universitária teve início com a convivência com as Irmãs do Patrocínio?
Sim. O Colégio do Patrocínio era uma coisa maravilhosa. Com
a convivência diária fomos criando uma amizade e sempre
conversamos muito. Já existia a faculdade e elas pensavam em
vender. Começaram a receber muitas propostas e elas começaram a se aconselhar com o meu marido, que era uma pessoa
incrível e as ajudava muito com os negócios. Um dia elas nos
chamaram para ir a Braz Cubas, em Mogi das Cruzes, que
era junto com a Faculdade São Marcos. Era um grupo mais
moderno e a ideia era investir na educação local mesmo, então
elas acabaram vendendo. Quando eles assumiram a faculdade
em Itu pediram às Irmãs alguém que pudesse fazer um relacionamento com as pessoas da cidade e todos me escolheram.
Então a senhora passou de professora a Relações Públicas
da faculdade?
Sim. Eu fui contratada para ser Relações Públicas e trabalhar
das 14h às 18h. Nunca fui Relações Públicas e nunca trabalhei
apenas neste período. Foi muito mais e foi maravilhoso.
Em 1971 foi nosso primeiro ano na faculdade. O professor que
veio tinha um ideal como eu, que era a educação e, por isso,
deu muito certo. Trabalhava até à noite e aos finais de semana.
Ele falava assim: ‘na minha escola gente que não tem dinheiro não tem que ir embora, tem que ficar’. E ficava mesmo! A
gente dava um jeito, dava bolsa de estudo. Ninguém ficava sem
estudar porque não tinha dinheiro.
Como foi contribuir ativamente para a vida de tantos alunos que
puderam fazer um curso superior graças ao Ceunsp, que de uma
faculdade de Pedagogia e Letras se transformou em uma potência
regional de educação?
O ideal da faculdade, desde o início, era o levantamento social
da região. Íamos atrás dos possíveis alunos em Porto Feliz,
Salto, Cabreúva. Com muito trabalho e com o passar dos anos,
começamos a ter mais cursos. Íamos para Brasília todo mês para
buscar cursos, sentávamos no Ministério da Educação, fazíamos
processo. E foi crescendo. Até que chegou a época do Centro
Universitário, mas o professor Rubens (Anganuzzi, reitor da faculdade na época) queria que fossem dois centros, um em Itu e
outro em Salto. A gente não tinha nenhum e ele queria os dois. E
conseguimos! O Ceunsp foi o primeiro centro universitário com
duas sedes, uma em cada cidade.
Para isso, o professor Rubens negociou o prédio da antiga fábrica Brasital/Santista em Salto. Ele queria expandir e teve que investir, mas já fez a aquisição pensando na restauração do prédio.
Ele não demolia nada, muito pelo contrário, restaurava tudo e
respeitava a história local. Por conta disso que eu fiquei 45 anos
no Ceunsp, por conta desse ideal histórico e educacional.
Quando o professor Rubens faleceu, ainda continuei na faculdade. Mas quando a família vendeu, em 2015, aí chegou
a minha hora de sair. Avisei que ficaria mais seis meses e que
sairia, porque não queria que os novos donos chegassem, sugassem tudo da gente e depois nos dispensassem, como realmente
fizeram com os profissionais que ficaram. Na época, deixamos o
Ceunsp com mais de 80 cursos.
A senhora sente falta da sala de aula?
Não sinto não! Porque na vida o educar sempre foi muito mais
do que estar dentro da sala de aula. O meu ideal era levar a
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conversa
“Nós temos que lutar, porque o povo brasileiro
precisa de educação. A rede pública tem que
ser integral. Quem tem dinheiro paga escola,
mas quem não tem? Precisamos educar,
só isso vai melhorar nosso país”
possibilidade de estudar, das pessoas terem uma profissão e
dediquei 45 anos da minha vida para isso. Eu cuidava dos contratos dos professores, era a responsável por cada contratação
e sabe o que eu e o professor Rubens levávamos em consideração? Não era título, isso era o que menos nos importava, mas
sim o que o professor tinha por dentro, a vontade de ensinar, o
ideal dele. Tinha que ser um ideal de educação igual ao nosso.
A senhora vem de uma época em que professor era muito respeitado
dentro e fora da sala de aula. Infelizmente hoje não vemos mais tanto
respeito e admiração para muitos. O que atualmente temos de bom
no mundo educacional e o que deveríamos esquecer?
Eu comecei a dar aula em 1946, com 19 anos. Professor era
uma sumidade. Respeitado e muito admirado. A gente ensinava porque as crianças e pessoas queriam aprender. As famílias
confiavam demais no nosso trabalho. Só para você ter uma
ideia, quando eu comecei a dar aula, professor, juiz de direito
e promotor público tinham o mesmo ordenado. E hoje? Quem
quer ser professor hoje em dia e ganhar o que pagam?
Era uma responsabilidade ser professor. Antes as pessoas lembravam o nome da primeira professora, agora nem lembram
mais. Isso não é falta de memória, mas sim de educação. Hoje
em dia aluno bate em professor.
Nós temos que lutar, porque o povo brasileiro precisa de
educação. A rede pública tem que ser integral. Quem tem
dinheiro paga escola, mas quem não tem? Precisamos educar,
só isso vai melhorar nosso país. Mas infelizmente a educação
é o primeiro setor a ser prejudicado em qualquer sinal de crise
econômica, porque simplesmente tiram recursos e está tudo
bem para quem faz isso. Aqui em Itu temos uma educação
boa, as escolas estão passando aos poucos a ser integrais e isso
é muito bom. Aluno tem que ficar na escola! A escola forma a
personalidade da criança.
Hoje temos a tecnologia, que é uma grande aliada, mas também virou um problema, porque atrás dela precisa ter algo
que chamamos de valores. Instruir é uma coisa, mas educar
é outra. Respeitar o outro, entender o seu semelhante, não
derrubar em cima do outro a sua frustração, são valores que
vêm de casa, que as famílias precisam ensinar e infelizmente
não ensinam mais.
Muito difícil saber o colégio ideal hoje em dia. Existem colégios
caros, mas nem sempre o mais caro é o melhor, por conta de
como se forma nele. O que e como ensinam para as crianças.
Professor não pode falar algo para a criança que o pai vai
tomar satisfação. Hoje em dia é muito difícil ser professor.
A senhora sempre foi muito ativa e participativa em outros projetos
como a Acadil (Academia Ituana de Letras), por exemplo. De onde
vem tanta energia e disposição?
Eu tenho 95 anos completos, trabalhei no Ceunsp até os 89
anos. Faço parte da Acadil ainda, já fui de tudo um pouco lá e
agora estou como secretária. Leio muito, escrevo, uso computador e celular. Eu vivo o mundo atual e jamais falo mal do
tempo que estou vivendo, por que o que estou fazendo para
melhorar o atual? Tenho que me adaptar, dar valor e colaborar com ele.

Maria Ângela, em seu
apartamento, durante
entrevista à Regional

Muita gente me pergunta o que eu faço o dia todo. Eu amo
dormir e graças a Deus durmo muito bem, o que me garante
um dia cheio de energias. Faço tricô, escrevo, leio e cuido muito
da minha saúde e da minha alimentação. Sempre fiz isso, a
vida inteira e acho que é importante a gente cuidar ao longo
dos anos para manter quando estivermos mais velhos. A velhice
não me assusta, muito pelo contrário. Tenho orgulho de tudo
que vivi, minha vida é e sempre foi muito boa, maravilhosa
mesmo. Tenho lembranças de tudo, até da Revolução de 1932,
quando eu tinha seis anos.
A senhora é amante da escrita e da leitura. Dona de muitos contos,
poesias e textos, que para um livro seria apenas mais um passo.
Nunca foi prioridade escrever um?
A vida inteira eu escrevi. Tenho até uma história interessante
que vou contar. Na minha infância era muito comum as pessoas nos visitarem em Amparo. Tinha umas primas que eram
professoras e sempre iam na nossa casa e uma delas me ensinou
escrever meu nome completo Maria Ângela Pimentel Mangeon. Quando fui para a escola, minha primeira professora que
se chamava Eleonor me recebeu e apresentou para a turma
de alunos. Ela me perguntou se eu sabia ler e eu rapidamente
respondi: não sei ler, mas sei escrever. Todo mundo riu. Aí ela
me pediu para ir à lousa e escrever. Fui lá e escrevi o meu nome
e ela fez todo mundo me aplaudir porque eu sabia escrever
mesmo. Isso é ser professora.
Antigamente eu tinha aqueles caderninhos de capa preta e
escrevia muito neles. Tenho muitos guardados, cheios de memórias, crônicas, afinal, eu amo escrever crônicas. Hoje eu sigo
escrevendo. Escrevo a mão e depois digito tudo no computador.
Até penso em coletar todo esse histórico e publicar, mas no
momento estou no projeto do meu primeiro livro, que será
lançado até o final do ano. Vou lançar um livro sobre as Irmãs
do Patrocínio e a minha convivência com elas. Uma visão
carinhosa, pois é a minha particular, social e educacional por
tudo o que elas fizeram para as pessoas. Educar foi algo muito
importante na minha vida e eu tentei passar isso para os outros. Aprendi muito com elas, tenho muito orgulho dos nossos
caminhos terem se cruzado nesta vida. Também já comecei a
escrever um livro de memórias da minha infância em Amparo,
porque eu tive uma vida maravilhosa e preciso compartilhar
isso com as pessoas.
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dicas da leila schuster
por LEILA SCHUSTER
@leilaschuster

Para a posteridade

fotos: Divulgação

Karl Lagerfeld, falecido em 2019, foi um dos maiores estilistas do século
XX e também um voraz colecionador de raridades. Ao longo de seus 85
anos de vida, Lagerfeld, que foi diretor criativo da Chanel e Fendi, acumulou peças exclusivas e ecléticas. Pois bem, passados dois anos de sua
morte, a família resolveu leiloar muitos desses itens por intermédio da
casa de leilões Sotheby’s. No acervo, roupas, acessórios, obras de arte e
móveis personalizados, entrando aí também mais de 200 pares da icônica luva sem dedos que o estilista usou ininterruptamente nos últimos 20
anos, totalizando 1 mil lotes que prometem ser disputadíssimos. Uma das
peças premiadas em destaque é o retrato de Karl por Takashi Murakami,
com valor estimado entre US$ 94.500 a US$ 142.000. A imagem da fiel
escudeira de Karl, a gata Choupette, está presente em vários itens, desde
uma escultura por Joana Vasconcelos até dezenas de pratos com a estampa da felina birmanês. Serão realizadas oito vendas, sendo a primeira
online começando no próximo dia 26 de novembro até 06 de dezembro.
Entre os dias 03 e 05 de dezembro acontece leilão presencial em Mônaco
e a sequência finaliza em 2022, com datas e informações dos lotes sendo
atualizados no site da Sotheby’s. Estamos ligados!

NOSSO PARAÍSO BRASILEIRO
Eleita uma das dez praias mais bonitas do mundo pelo Traveller’s Choice
Awards, premiação organizada pelo TripAdvisor, a Baía do Sancho é um dos
destinos mais belos e resguardados do Brasil. Cercada por montanhas, a baía
possui água translúcida, perfeita para mergulho, já que também possui flora e
fauna marinha extensa, além de ser cercada por vegetação natural. Excursões
são permitidas no local, sempre seguindo as regras de preservação. Fica aqui
uma bela dica para quem prefere programas mais tranquilos e com imersão
na natureza intocada, perfeito para recarregar as baterias.

Para viajar com mais segurança:
cães contra a covid
Está em curso no aeroporto internacional de Miami um inédito programa piloto de cães farejadores para covid-19, em uma parceria entre
Global Forensic and Justice Center (GFJC), Florida International University
(FIU) e American Airlines. O estudo foi considerado muito bem sucedido,
com taxa de detecção de infectados com a covid-19 de 99% durante os
testes, passando agora para uma segunda fase. Os pastores farejadores Cobra e One Betta passaram por centenas de treinamentos com
base nos protocolos criados pelo GFJC e pela FIU. O resultado satisfatório deste protocolo de detecção se baseia no estudo das alterações
metabólicas que o vírus causa no organismo da pessoa infectada, sendo
os compostos orgânicos voláteis excretados pela respiração e suor o
fator chave. Assim que os cães detectam o cheiro específico do viajante
no aeroporto, o mesmo é encaminhado para um teste rápido de covid.

Clonagem
do bem
Uma edição especial de
moletons com a inscrição
“V Vacinated” (Vacinado) já
é objeto de desejo da grife
de luxo Valentino. Por US$
690 você leva para casa
uma peça da campanha
de vacinação contra a
covid-19, tendo os valores
destinados ao Unicef
(Fundo das Nações Unidas
para a Infância). A ideia do
produto, no entanto, não
surgiu das pranchetas do estilista da marca, Pierpaolo Piccioli,
que ficou sabendo que os moletons haviam sido produzidos
por uma pequena empresa de Los Angeles chamada Cloney.
Piccioli comprou os moletons, presenteou alguns amigos e
em seguida assumiu a produção, que vai de vento em popa.
À imprensa, o estilista afirmou que “Ser vacinado se tornou a
forma mais eficaz de combater esta pandemia, bem como um
símbolo de respeito aos outros e responsabilidade social”.

GOSTOU? Acesse o QR Code, inscreva-se no meu
canal do YouTube para saber todas as minhas
descobertas ao redor do mundo.
E siga-me no instagram: @leilaschuster
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O MELHOR DE INDAIATUBA

Cada vez com mais endereços dignos de cidade grande, Indaiatuba se firma como polo gastronômico e também de
compras da região, atraindo um seleto público de Itu, Salto e demais cidades vizinhas. A partir desta edição de outubro, Revista Regional destaca a série “O Melhor de Indaiatuba”, que, como o próprio nome diz, trará mensalmente
dicas dos pontos mais badalados e, claro, as novidades que chegam à cidade. Confira!

FRAN’S CAFÉ INDAIATUBA

No café da manhã ou no lanche da tarde,
o Fran’s Café é a melhor opção em Indaiatuba. A casa possui um cardápio completo
para qualquer hora do dia, deixando suas
refeições ainda mais gostosas. Em Indaiatuba, a marca existe há 16 anos, atendendo
a um seleto público que se estende entre
jovens, adultos e famílias, todos habituados
a compartilhar bons momentos num espaço
bem planejado, com a cara da cidade.
> Horário de atendimento: todos os dias
das 8h às 22h, inclusive feriados.
Av. Presidente Vargas, 1115 - Indaiatuba
(19) 3834-1033 / (11) 99763-0085

ESTAÇÃO MOSTEIRO

Com a proposta de resgatar receitas tradicionais da culinária brasileira, o Estação
Mosteiro apresenta um cardápio que remete às memórias antigas, com muito sabor
e identidade. A casa oferece menu à la carte e pratos executivos, trabalha com carnes
argentinas assadas na brasa e servidas com acompanhamentos produzidos com
ingredientes selecionados. Para aqueles que não comem carne vermelha, o
restaurante serve ótimos peixes, petiscos, saladas e também pratos vegetarianos.
Destaque para os preparados na panela de ferro, os chamados Vagões, que são
levados diretamente à mesa, também com o toque especial da casa. Para sobremesa,
doces caseiros produzidos exatamente como se fazia antigamente, e também
receitas contemporâneas. Com estacionamento próprio e um grande Espaço Kids.
Na foto, “Salmão com risoto de amêndoas”.
> Av. Cel. Antônio Estanislau do Amaral, 1733, Itaici, Indaiatuba
Reservas: (19) 3894-7282 / Delivery: (19) 99955-4455
Horário de funcionamento: Almoço de terça a sexta, das 11h30 às 14h30; sábados,
domingos e feriados das 12h às 16h; e Jantar, de sexta e sábado, das 19h às 22h.
@estacaomosteirorestaurante
@estacaomosteiro

CASA DA ESFIHA – CULINÁRIA ÁRABE

A Casa da Esfiha é uma rede com várias lojas, sendo três delas em
Indaiatuba, fazendo parte da cultura gastronômica da cidade. Com
o propósito de servir o melhor da culinária árabe, seus pratos são
invariavelmente leves e possuem fantásticas propriedades nutricionais. Usa, como matéria prima, condimentos e temperos como tahine
(pasta extraída do gergelim), pimenta síria, zaatar, hortelã, romã e
outros. Utiliza como entradas, antepastos como o homus, a coalhada
seca, o babaganuche e o kibe cru, bem como as tradicionais saladas
tatouche e tabule. Os pratos principais são os famosos “charutos” de folhas de uva ou
repolho. Também fazem parte das refeições a kafta, a abobrinha recheada e algumas
variações de receitas de arroz, combinações estas perfeitas e saborosas. As sobremesas
são um capítulo à parte. Usam em abundância mel, nozes, castanhas, pistache e damasco.
> Centro: rua Pedro de Toledo, 320 – 0800 010 9006 / (19) 3825-4710
Polo Shopping Indaiatuba: alameda Filtros Mann, 670 – box 204 – (19) 3835-9350
Parque Ecológico: av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 1361 – (19) 3801-5706
www.casadaesfiha.com.br / @casadaesfha
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7374 SHOES

Pense numa loja super moderna e antenada onde
você pode encontrar as marcas mais descoladas
em calçados masculinos e femininos. Reserva, Alme,
Fiever, Uza, Vans e Converse todas juntas num único
lugar. Essa é a 7374 Shoes, em Indaiatuba, boutique
que conta com a assinatura da influenciadora e empresária Mara Pusch. Para a temporada verão 22, as
coleções estão imperdíveis e disponíveis na loja física
ou por meio do Instagram ou WhatsApp. Confira!
> @7374shoes
(19) 97696-1654
Tel.: (19) 3825-1214
Rua 24 de Maio, 75 - Indaiatuba

ANACAPRI

fotos: Renato Lima

Lançada em 2008 e com nome que remete a uma ilha
localizada no Mar Mediterrâneo, a Anacapri procura
descomplicar o dia a dia das mulheres ao atrelar personalidade, qualidade, preço e conforto, apresentando
um conceito mais casual de sapatos sem salto, os flats.
Em sua moderna loja na avenida Presidente Kennedy,
em Indaiatuba, a marca apresenta as novidades super
coloridas para o verão de 22, com o crivo da empresária
e influenciadora Mara Pusch. Lembrando que atualmente
a Anacapri é considerada uma das principais grifes de
calçados femininos do país, consolidando seu posicionamento de marca jovem, acessível e focada em calçados flats para todas as ocasiões.
> @anacapri.indaiatuba
(19) 94556-0198
(19) 3885-4044
Avenida Presidente Kennedy, 1442,
sala 02 - Indaiatuba

AREZZO

Uma das boutiques mais charmosas da cidade, a Arezzo Indaiatuba, by Mara Pusch, dispensa apresentações. Para esta temporada
de verão, a marca oferece mil possibilidades, seja nas propostas
de cores vibrantes ou em looks voltados para a tendência dos
neutros. O México é reverenciado através das cores fortes que
saltam aos olhos e que refletem as raízes e a cultura do país na
coleção Maia. Um dos destaques dessa trend mexicana é o huarache, tradicional técnica de couro trançado com multi tiras coloridas
que envolvem os pés. A coleção traz ainda as papetes de solado
leve e palmilha anatômica, com cordões artesanais, que formam
um ótimo contraste para se usar com looks elegantes, como
shorts e blazer, ou vestidos fluidos. E também a sandália tramada,
com cordões que envolvem os pés com feminilidade, e vem em
um modelo de bico quadrado mais largo, tendência de moda que
traz modernidade. Indispensável para a mulher Arezzo, o conforto
e a versatilidade se fazem presentes em inúmeras propostas da
coleção, como também nos tênis, que nesta temporada surgem em
modelos estilosos para deixar os looks mais fashion, através do
cabedal de tricô knit, que alia conforto e sofisticação.
> @arezzoindaiatuba
(19) 3875-1974
Avenida Presidente Kennedy, 1486 – Indaiatuba
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especial

HOPE

MOB

A MOB fincou seu nome na moda brasileira, conquistando as mulheres que
buscam na marca seu estilo sofisticado, antenado e contemporâneo 24 horas nos
sete dias da semana. O segredo? Uma equipe de estilo sensível às tendências,
que pesquisa intensamente e sabe conceituar os looks da estação em peças
ágeis, intercambiáveis e usáveis, de modelagem impecável em tecidos lindos.
Do vestido à alfaiataria, às peças casuais e aos acessórios, tudo é coordenado
pensando na sazonalidade do guarda-roupa feminino com ênfase na qualidade,
funcionalidade e nas novas propostas. A MOB busca trazer referências cada vez
mais atuais para você montar o seu closet com muito estilo e personalidade.
A nova coleção da marca apresenta o melhor entre os conceitos de moda do
momento em todo o mundo. A nova campanha para o verão tem como inspiração
a essência da mulher contemporânea. A coleção da MOB está antenada às preocupações como a autenticidade, ao ideal sustentável e à diversidade. Portanto,
não perca tempo e conheça os lançamentos! Como não poderia ser diferente, a
MOB também está presente em Indaiatuba, na Times Square West, na Kennedy.
> @mob.indaiatuba
(19) 99996-1962

A Hope conhece a mulher em seu íntimo e está presente em todos os momentos da sua vida. Ela é líder e referência no segmento de moda íntima há 55
anos, e é reconhecida pelo conforto e qualidade. Autenticidade e fashionismo
são palavras de ordem, sempre aliadas ao ciclo de vida da mulher. Com um
novo conceito em moda íntima, a Hope trouxe ao Brasil inovadores modelos de
sutiãs (incluindo a linha universal com diferentes medidas entre bojo e costas),
calcinhas (com forro 100% algodão, visando a saúde íntima da mulher), bodies, pijamas e modeladores. Inspiradas nas maiores tendências, as coleções
de lingeries femininas chegaram com um novo formato que mescla design,
conforto e tecnologia que leva todo um cuidado especial para as curvas das
brasileiras. Em cores e cortes exclusivos, as peças não causam desconforto
e são versáteis para dar o encaixe ideal do PP ao EG. Já a leveza dos tecidos
são destaques à parte com toque macio sob a roupa. As melhores tendências
podem fazer parte do seu closet e looks do dia a dia com a moda underwear e
outwear. Mais que apenas vestir, as coleções de lingerie transformam o corpo
das mulheres com praticidade, encaixe perfeito e leve sensualidade. Do básico
ao sofisticado, a feminilidade é destacada e todas as mulheres encontram o
modelo ideal na Hope. Em Indaiatuba, a marca está presente na
(19) 97133-1417
> @hope.indaiatuba

TRACK&FIELD

fotos: Renato Lima

A Track&Field é mais que uma marca, é um estilo de vida. Sua missão é promover o esporte como parte essencial da vida das pessoas. Dentro desse princípio, a Track&Field
construiu 30 anos de uma história que só vem aproximando cada vez mais pessoas
e ajudando-as a superar seus limites! A marca é inspirada por pessoas que, todos os
dias, fazem do esporte uma escolha capaz de definir e transformar seu estilo de vida! A
força e a garra que motivam seus clientes a superar suas metas no esporte, é a mesma força que a inspira no desenvolvimento de coleções com cada vez mais tecnologia,
conforto, design e sofisticação. A Track&Field acredita que o estilo, a performance e a
atitude dos seus clientes se reforçam pelo que eles vestem, pela marca que os acompanha. Essa é sua maior inspiração. Em Indaiatuba, a Track&Field está na Times
Square West. Confira as novidades para a nova temporada primavera-verão!
> @trackfieldindaia
(19) 99951-1421

TIMES SQUARE WEST

A Times Square West reúne num só
lugar grandes marcas da moda nacional, como a MOB, Hope, Track&Field
e, para completar o Mall, vem aí a Star
Point, apontada como uma das melhores surf e skate shops do Brasil. A
galeria fica na avenida mais famosa da
cidade, a Presidente Kennedy, número
295 e tem estacionamento próprio.
www.timessquareindaiatuba.com.br
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BOLO DA MADRE

A Bolo da Madre nasceu da vontade de resgatar a memória afetiva que marcou
nossas infâncias. A loja, localizada na Times Square East, em Indaiatuba, acredita
que o conforto de uma xícara de café e de um bolo de “vó” promovem encontros gostosos, pausas vagarosas, histórias, alegrias e fortalecem as relações
humanas. A Bolo da Madre oferece mais de 60 opções de sabores de bolos, com
receitas que passam pelos tradicionais Bolos de Cenoura, de Fubá e de Laranja,
e chegam a elaborada e deliciosa linha de recheados com sabores como Red
Velvet, Nutelindo, Bolo de Noiva, Sensação, Sonho, Bem-Casado, entre outros.
> (19) 99966-1660

BIBI

A Bibi Calçados nasceu há mais de 70 anos, com o propósito de fazer o bem para
gerar boas lembranças para a criança ser criança, através de calçados produzidos
de forma artesanal que garantem o desenvolvimento feliz e natural dos pezinhos. Nela, toda a matéria-prima de acessórios e calçados é não-tóxica, assegurando um desenvolvimento infantil saudável. A Bibi foi a primeira marca brasileira
a realizar estudos sobre calçados fisiológicos, um trabalho que reuniu pediatras,
ortopedistas, fisioterapeutas e designers. O resultado é a evolução dos calçados
anatômicos e o lançamento do conceito de calçados fisiológicos, com atributos que
auxiliam no desenvolvimento natural dos pés de crianças de 0 a 9 anos. Em Indaiatuba, a marca está na Times Square East, no coração da Kennedy.
> @bibi_indaiatuba
whatsapp: (19) 99828-5570

LELIBI

PUKET

fotos: Renato Lima

A Puket é referência em produtos que unem famílias e
conectam mães e filhos, com um mix de produtos de
identidade única. E não apenas meias: são pijamas,
lingerie, moda praia, acessórios, calçados e embalagens
exclusivas que viraram mania não apenas no Brasil, mas
no mundo. E lógico que a marca também está presente
na Times Square East, em Indaiatuba. Reconhecida
também pelos projetos de cunho social e sustentável,
como o “Meias do Bem”, a proposta da Puket é continuar
tornando a vida das pessoas cada vez mais colorida e
alegre, transformando clientes em fãs, mostrando que
moda, diversão e bons negócios caminham juntos.
> @puket.indaiatuba
(19) 99986-1921

A Lelibi chegou a Indaiatuba para completar
o closet e presentear os pequenos com
roupas infantis do bebê ao tamanho 18. A
Lelibi traz as marcas Malwee Kids e Grupo
Kyly (composto pela Milon, Amora, Lemon
e a própria Kyly), que possuem estilos
descolados e super confortáveis! A loja
busca marcas do vestuário infantil voltadas
às crianças que celebram as novas descobertas com muita alegria e brincadeiras ao
ar livre, com roupas infantis que combinam
diversão e conforto! A Lelibi traduz a
energia da garotada em uma moda divertida
e feita para durar, pensando em cuidar dos
pequenos, do futuro e do planeta. A loja, no
Times Square East, se resume num mundo
repleto de cores e modelos para que as
crianças possam se divertir com todo o
charme e conforto que merecem!
> @lelibikids
(19) 99625-3555

TIMES SQUARE EAST

A Times Square East reúne num só
lugar grandes marcas da moda infantil,
como a Puket, Bibi e a Lelibi, e ainda
a Bolo da Madre, famosa por suas
deliciosas sobremesas. O Mall fica
na avenida mais famosa da cidade, a
Presidente Kennedy, número 1.417,
com estacionamento próprio.
www.timessquareindaiatuba.com.br
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Evelyn Muller

casa

Renato Navarro

Projeto de Ana Weege /
Living Galeria Perspectiva

CasaCor SP
retoma mostra
presencial
A exposição reúne 56 ambientes, em exibição
no Parque Mirante, até 15 de novembro

A

maior experiência do viver das Américas está de
volta com a edição 2021 da CasaCor São Paulo.
Esse ano, o visitante será recebido no Parque
Mirante, na Rua Padre Antônio Tomás, 72, anexo
ao Allianz Parque. A mostra vai ocupar todo o
rooftop do prédio, com vista privilegiada para o Pico do Jaraguá, e mais um pavimento do edifício. O local está totalmente
preparado para obedecer aos protocolos sanitários e garantir
a integridade física de todos nesse período de pandemia. Cada
uma das fases do evento, desde o início de suas obras até o final
da exibição, em 15 de novembro, está adequada aos protocolos
oficiais vigentes.
O tema deste ano é “A Casa Original”. A inspiração para
esse conceito surgiu antes da pandemia que trancou todos em
casa e impôs novas reflexões sobre o morar contemporâneo. A
tendência, captada no mundo pré-pandemia se tornou ainda
mais presente e a resposta do elenco CasaCor pode ser vista e

Projeto de Beatriz Quinelato
vivida em mais de 9.000m² de área construída, com 56 ambientes, entre casas, estúdios e lofts. Esses espaços são assinados pelos principais nomes da arquitetura brasileira e jovens
talentos.
“A Casa Original” promove uma série de reflexões, sobretudo pelo evidente desejo de retorno às origens, de buscar na
ancestralidade e na simplicidade o necessário equilíbrio entre
o passado e o futuro. A experiência proposta pela CasaCor São
Paulo começa logo na entrada, onde o artista convidado, Felipe
Morozini, apresenta uma instalação sinestésica e imersiva. Ele
convida o visitante a entrar no universo de CasaCor, por meio
de um grande túnel, no qual as moradas da natureza, como
colmeias, ninhos de João de Barro, cupinzeiros, conchas de
moluscos e casulos, representam a casa ancestral, dando início
à grande viagem proposta pelo evento. A instalação, chamada
“Uma Luz no Fim do Túnel”, é 100% sustentável e feita com
materiais reaproveitáveis ocupando toda a entrada, com gran-
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Fotos: Renato Navarro

Projeto de Luciana Paraiso

des painéis de LED, que vão exibir projeções
criadas pelo artista. A obra segue pelos elevadores e termina no rooftop do prédio.
Parte da instalação, mais três ambientes da
mostra, criados pelos profissionais estreantes
Gabriela de Matos, Letícia Marchizelli e Paco
Alvarez, também ficam no piso térreo do evento e terão acesso livre. No mesmo piso, ficam a
bilheteria e a chapelaria. Junto de Felipe Morozini, os arquitetos propõem trabalhos focados
na ancestralidade do morar, com projetos que
resgatam a memória da casa africana, da
natureza, e das moradas dos povos originários
da América Latina, influências essenciais na
formação do morar brasileiro contemporâneo.
“Ao longo da mostra, o público vai encontrar
diversas interpretações do tema central. Seja no
uso de materiais como cerâmica e carvão, das
texturas naturais e na paleta de tons terrosos
e suaves, que evocam a necessária suavidade e
harmonia. Há muitos ambientes fluidos, que propiciam a
convivência, sempre banhados de luz natural e muitas plantas, ecos da imersão que estamos vivendo nessa pandemia”,
diz Livia Pedreira, presidente do Conselho Curador da
CasaCor São Paulo.
MAIS: CASACOR São Paulo 2021
Onde: Parque Mirante, na Rua Padre Antônio Tomás, 72,
anexo ao Allianz Parque, em São Paulo.
Quando: de 21 de setembro a 15 de novembro de 2021
Horário de funcionamento: terça-feira a domingo das 12h às 22h.

Veja mais da CasaCor no
site da Regional CASA, basta
acessar o QR Code.

Projeto de Fernanda Rubatino

VISITAÇÃO
Entre as medidas de segurança essenciais para a realização da CasaCor São Paulo está a adoção do fluxo de visitação programada. Isso quer dizer que, no ato da compra
do ingresso, o visitante deve escolher o horário da visitação
e sua entrada na mostra ficará garantida e agendada para
um grupo com número limitado de pessoas, com número
de circulação de pessoas controlado. Esses grupos serão
liberados a cada 30 minutos, com lotação máxima de 120
pessoas por horário. Cada visita terá duração de 2h30 e
haverá 20 minutos de tolerância em caso de atrasos. A
organização vai aplicar todos os protocolos vigentes na
cidade de São Paulo. O primeiro deles torna obrigatória a
apresentação da comprovação de vacinação com pelo menos uma dose. Também será obrigatório o uso de máscara
durante todo o percurso.
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Só os tops da
construção e
da arquitetura!
União, força, desenvolvimento,
treinamento e inspiração são os pilares
do clube Top Mais Itu, que reúne
arquitetos e empresas exclusivas do
segmento de construção civil

Carol Pilon, idealizadora
responsável do Top Mais Itu

C

om o objetivo de conectar as empresas do ramo de construção civil com arquitetos, decoradores, engenheiros, paisagistas e demais profissionais do setor, surgiu em Itu, em 2017, o
grupo Top Mais, idealizado pela publicitária Carol Pilon.
O Top Mais Itu é um clube de relacionamento entre profissionais arquitetos, engenheiros, decoradores, paisagistas e designers de interiores - e lojistas do setor - da construção civil à decoração -, promovendo
geração de negócios e fidelização por meio de experiências, palestras,
workshops e outra série de vantagens.
O grupo reúne empresas de marcas importantes e reconhecidas
do mercado regional, unidas e organizadas para melhor atuarem no
segmento de arquitetura e decoração. Com esta união, o Top Mais Itu
estreita o relacionamento das empresas associadas com os profissionais
da área, gerando oportunidades de negócios e de crescimento para
todos os envolvidos. Atualmente, o clube é referência no mercado de
arquitetura, design, engenharia e decoração de Itu e região.
Os arquitetos que queiram fazer parte do clube podem aderir a
qualquer momento: “Valorizamos todos os arquitetos que queiram
fazer parte do nosso clube, do mais experiente e com carreiras mais
consolidadas, até os recém-formados em fase inicial. É um grupo eclético, que respeita todas as formas de trabalho de cada um e com muitos
benefícios”, ressalta Carol.
Para se cadastrar na campanha, envie mensagem para o whatsapp: (11) 9.7579.0462.

EMPRESAS
ASSOCIADAS
Atualmente, as empresas associadas do
Top Mais Itu são:
- Click Casa Inteligente
- Esquadriplus Esquadrias
- Igapó Marcenaria
- Itu Gourmet - Churrasqueiras Premium
- Itulaje
- Maria Pia Casa
- Palone Tintas
- Portobello Shop Itu
- Residence Decorações
- Scaravelli Savioli Balcões Refrigerados
Apoio: G Tour Turismo
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D E S TA Q U E D O S E M E S T R E

Zeh Castedo

RECONHECIMENTO É O NOSSO TRABALHO

Cristiano Ribeiro, Fernanda Santoro e
Vagner Barcella são os destaques do
último semestre do Top Mais!
MAIS: Top Mais Itu - Telefone/whatsapp: (11) 97579-0462
Site: www.topmaisitu.com.br / Instagram: @topmaisitu
Facebook: @topmaisitu / Pinterest: @topmaisitu
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por ALINE QUEIROZ

Fotos: Divulgação

Portas de ACM
com fabricação
em Salto
As portas de ACM ganharam o mercado da
construção civil devido à sua funcionalidade,
aliada à beleza e modernidade

O

ACM (sigla de Aluminium Composite Material) é um
tipo de revestimento em alumínio de alta resistência
constituído por um núcleo de polietileno alocado sob
duas lâminas de alumínio, formando uma lâmina
rígida. Com isso, o ACM permite um ótimo acabamento e é
muito utilizado como revestimento de fachadas e em peças de
comunicação, como painéis luminosos, totens, sinalização, entre
outras. Outro destino das placas de ACM é a construção civil.
Em Salto, a IDS Display, empresa do ramo de comunicação visual, viu uma alternativa de manter sua fábrica em
atividade 100% do tempo durante a pandemia, com a construção de portas de ACM, criando, assim, a marca TR Portas.
Com indústria própria, a ideia surgiu após o seu proprietário,
Gustavo Ramos, ver a instalação em uma casa no condomínio
em que reside.
“Já tem muito tempo que trabalhamos com ACM. Temos
know-how e maquinário para o desenvolvimento. Aí veio a
pandemia, todos os setores parados, menos o da construção
civil. Resolvemos iniciar a produção com foco neste segmento
para nos mantermos ativos e, principalmente, por conta da
alta demanda do setor de construção no Interior paulista, que
cresceu muito do ano passado para cá”, explica.
Gustavo conta que, após muita pesquisa de mercado,
percebeu que boa parte da produção das portas é feita
por serralherias e optou por profissionalizar este tipo de
serviço. “Atrelamos a nossa experiência de atendimento e
produção de comunicação visual e investimos na produção
de portas”, comenta.
A ideia inicial da TR Portas não é vender em grande escala,
mas direcionar a venda para o consumidor final e também
fazer parcerias com arquitetos da região, que possam incluir o
produto em seus projetos.

Fábrica da TR
Portas em Salto

AS VANTAGENS DA PORTA DE ACM

Como a estrutura do ACM é alumínio, a porta deste
material tem uma grande vantagem sobre a de madeira.
Segundo Gustavo Ramos, o ACM permite mais leveza à
porta, o que facilita a mão de obra. Além disso, o material
tem maior durabilidade, permite fazer a peça de um tamanho muito maior do que a madeira, além de possibilitar
a pintura em uma infinidade de cores e também dar um
acabamento que imita madeira. Outras vantagens da porta
de ACM são a facilidade de manutenção, limpeza facilitada,
estética moderna e o fato de ser um material reciclável.
“Por enquanto trabalharemos com menos cores e, de
acordo com a procura dos clientes, ampliaremos as opções.
E, além das portas, vamos oferecer outros produtos com
ACM mais voltado para a decoração, como apoio para TV,
divisórias de ambientes interno e externo e diversos outros
complementos”, completa o empresário.
MAIS: TR PORTAS
Avenida Tranquillo Giannini, 1.195, Distrito Industrial – Salto
www.trportas.com.br
Instagram: @trportas
Facebook: @trportasbrasil/
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gourmet
PUBLIEDITORIAL
por ALINE QUEIROZ

Uma experiência única em cafés
Fotos: Aline Queiroz e Divulgação

O casal Felipe e Monica dedicou muito estudo à paixão de suas vidas: cafés e doces,
respectivamente, e há três anos investiu no Azo Café, um espaço harmonioso que
disponibiliza uma experiência única para os amantes de uma boa cafeteria

A

paixão pelo café faz parte da vida do barista Felipe
Germiniuk Mosca desde a infância, quando resolveu tomar uma “colherada” do líquido cheiroso que
tanto chamava sua atenção. O tempo passou e, ao
longo dos anos, ele foi aprimorando o seu gosto pela
bebida até que investiu em cursos em cafeterias especializadas
em São Paulo. Mas foi em 2014 que acendeu o tino profissional e ele fez da paixão a sua profissão, exatamente por conta da
complexidade de preparar um bom café.
“Desde então venho estudando essa bebida apaixonante e
hoje ser barista significa muita coisa, mas a principal delas é
pegar todo o trabalho minucioso que vem do campo e de todo
beneficiamento em que o café passou e extrair o melhor dessa
fruta, e, no final das contas, surpreender o cliente com uma
bebida perfeita”, afirma Felipe.
Há três anos, após muitos cursos, uma vivência fora do país
e um estudo minucioso, o sonho saiu do papel. Em parceira
com a esposa, Monica Cristina Motozono Mosca, Felipe inaugurou o Azo Café, um espaço moderno, aconchegante e com
diversas opções de cafés, doces, bolos e salgados. Localizado na
avenida D. Pedro II, no Centro de Salto, a cafeteria é um lugar
estratégico para os amantes da bebida. “Acredito que a história
do Azo começou no dia do meu casamento, pois nenhum dos
dois sozinhos teria a capacidade de criar esse projeto e fazê-lo sair do papel. Moramos fora do país por algum tempo e

Algumas das delícias servidas na cafeteria
trouxemos muitas ideias e princípios para aplicarmos no nosso
negócio. Colocamos toda nossa bagagem e experiência de vida
no Azo Café”, ressalta o empresário e barista.
A ideia de abrir o próprio negócio sempre esteve presente
na vida do casal. Ele admirador e estudioso do café; ela, de
doces. Monica tem contato com confeitaria desde a infância e
sempre estudou muito sobre chocolates e suas harmonizações.
Todos esses estudos, aliados à vontade de o casal permanecer
perto da família e dos amigos, resultaram na escolha por Salto:
“Não queríamos ficar longe novamente e ficamos na cidade. Aí
está uma boa receita para abrir uma cafeteria por aqui e ainda
impulsionar a economia local”, conta.
Desde o início, Felipe e Monica tinham a certeza de que o
centro das atenções do Azo seria o café. Hoje, boa parte dos
produtos do cardápio está relacionada à bebida: café espresso, café coado, café gelado, frapês, cafés mais doces ou menos
doces. Completam o cardápio os sucos em polpa, soda italiana,
chocolate quente, a seleção de salgados assados e os doces que
sempre contam com novidades por meio de fatias de bolo,
tortinhas, mousse, pudim, bolo de pote, bolo gelado e muito
mais. Entre os salgados, os destaques são o pão de queijo com
catupiry, que são produção própria e as empanadas argentinas.
Já os doces são todos feitos por Monica, que sempre busca as
melhores combinações.
O cardápio de bebidas e salgados é fixo, mas a confeitaria é
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Monica e Felipe,
proprietários do
Azo Café

Os cafés servidos no Azo Café
são uma experiência única,
graças à qualidade do produto
dinâmica e os doces são mantidos
em comercialização de acordo com
os pedidos dos clientes. Por exemplo, quando se pede muito donuts,
haverá na vitrine. Isso faz com que
exista uma renovação de opções e
o cliente sempre terá novidades.
“Acreditamos que nosso cardápio
diz tudo. Nele contém mais de 90%
de bebidas e dentro disso 95% contêm café. Nossos doces e salgados
são acompanhamentos para as bebidas e não ao contrário como
em outros lugares. Para nós, o café é o prato principal e não
uma bebida amarga servida às vezes até gratuitamente na saída
do almoço”, afirma.
CAFÉS ESPECIAIS SEMPRE
Outro diferencial da cafeteria é o café servido. Só trabalham
com cafés especiais (que é uma classificação do grão). Atualmente no Brasil, há o tradicional, superior, extraforte, gourmet
e o especial. “O especial é o mais trabalhoso, o que menos
contém defeitos, o que mais precisa de profissionais capacitados
para colheita e seleção. Alguns deles precisam de fermentação,
secagem, torra e preparo. E é por isso que estamos aqui, para
fazer a diferença na reeducação dos nossos clientes em referência
ao café”, explica.
Felipe ressalta que o café espresso comercializado no Azo
Café é uma parceria de qualidade e amizade com uma torrefação de Campinas, a Maillard Coffee Roaster. Já os cafés coados,
há uma incansável procura por microtorrefações de café especial espalhadas pelo Brasil, o que faz com que o coado sempre
seja diferente. “Isso permite aos nossos clientes ter uma bagagem de provar cafés torrados de todo o Brasil e numa próxima

Um espaço
aconchegante e
intimista para um
delicioso café

visita provar um café diferente. E ainda se quiser, dá até levar
um pacotinho da nossa loja para fazer em casa”, comenta.
O objetivo do Azo Café vai além de proporcionar um café no
meio dos compromissos do dia, mas passar uma experiência aos
clientes. Segundo Felipe, no Azo Café eles respiram o café e poder contar toda essa história e explicar mais sobre o grão já faz
parte do dia a dia. “Infelizmente, a cultura brasileira enraizou
o consumo do café tradicional e extra forte, considerado ruim,
afinal o melhor grão sempre foi para outros países, que sempre
tiveram o conhecimento do café de qualidade. Com o acesso
do brasileiro ao exterior, muitas pessoas provaram e conheceram o real café, o de qualidade e, com isso, quem tinha poder
aquisitivo e viu um potencial de consumo, começou a investir
no mercado interno do famoso café especial. Apesar de algumas
safras exclusivas para exportação, o consumo interno do café
no Brasil mudou radicalmente e cafeterias espalhadas em todo o
país auxiliam nesta mudança de cenário”, conclui o barista.
MAIS: AZO CAFÉ
Avenida D. Pedro II, 701 - Centro, Salto
Telefone/whatsapp: (11) 95551-1206
Instagram: @azocafe Facebook: @azocafe
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Elixires de cristais e o
equilíbrio do corpo
Os cristais são um importante
recurso para energizar, curar e
potencializar a energia cósmica do
universo para nosso bem estar

O

s cristais são um importante recurso
para energizar, curar e potencializar
a energia cósmica do universo para
nosso bem estar. Existem várias maneiras de utilizá-los em nosso benefício
e em nossa casa: montando um pequeno altar com
drusas de cristal e outros cristais que as acompanham (como por exemplo: olho de tigre e pirita
para prosperidade, ametista para espiritualidade,
quartzo rosa para amor, obsidiana para proteção
e aventurina para saúde) ou ainda em colares e
outros adereços que possam nos acompanhar.
Há, porém, outra maneira de captarmos a energia dos
cristais em nosso benefício, que é fazendo o uso de elixires.
Eles se constituem em bebidas que podem ser feitas a partir de
vários elementos (dentre eles, o cristal). No caso dos cristais, é
extraída sua energia eletromagnética, que é transferida para a
água que iremos beber.
Mas como o elixir é ingerido, todo cuidado é pouco, porque
não são todos os cristais que podem entrar em contato com a
água. Cristais com ferro na composição como hematita, pirita e
galena, por exemplo, nem podem ser molhados, e outros como
a malaquita são tóxicos. Por isso temos de prestar atenção no
tipo de pedra/cristal que estamos fazendo nosso elixir.
Atualmente, encontramos garrafas que já possuem o cristal
dentro delas, facilitando muito a produção do elixir. Os cristais
principais que estão disponíveis no mercado são: cristal de
quartzo, quartzo rosa, ametista, fluorita e obsidiana. Estes cristais trazem ao nosso consciente, muitos elementos que precisamos trabalhar em nós mesmos e ajudam nosso reequilíbrio em
todos os níveis: seja ele emocional, mental, físico ou espiritual.
Além disso, influenciam eletromagneticamente nossos corpos
sutis, corrigindo assim nossa “malha energética” para que,
equilibrados, possamos entrar em estado de saúde integral.
Para uma criação segura de essências cristalinas devemos
nos atentar a alguns pontos principais:
- sempre utilizar pedras roladas, que podem ser limpas e não
acumularão sujeiras ou microorganismos em suas ranhuras;
- nunca utilizar mais do que cinco pedras de cada vez, sendo
que uma delas obrigatoriamente deverá ser da cor verde,
assim equilibramos a energia de cada cristal em benefício de
nossa saúde;
- ingerir o elixir várias vezes ao dia, em pequenas doses, sempre
podendo repor a água para completar a garrafa;

Elixires de cristais
para o equilíbrio
energético

- limpar os cristais fisicamente (lavando as pedras muito bem
com água corrente e detergente neutro) e energeticamente
(com a utilização de um bastão de selenita para sua limpeza
energética);
- cuidado com pedras solúveis ou tóxicas: sempre dê preferência para cristais rolados de quartzo (transparente, rosa, azul,
verde, fumê), citrino, jaspes (vermelho, amarelo, sanguíneo),
granada, pedra da lua, fluorita, ametista, cornalina, calcita
laranja, topázio imperial, amazonita, crisoprásio, esmeralda,
água marinha, apatita azul, sodalita. Não utilizar cristais
como pirita, galena e malaquita.
Ao realizar seu elixir, lave bem os cristais com água fervente.
Em seguida, adicione os cristais e a água, deixando o recipiente
aberto por três horas antes de ingerir.
Em garrafas prontas com cristal, desmonte a base do recipiente, lave o cristal com água fervente e, ao montá-la novamente, encha-a de água e aguarde as três horas, mantendo-a
destampada. É possível coordenar alguns cristais além daquele
já existente na garrafa.
Lembre-se de dar um comando para cada cristal que irá
adicionar ao seu elixir e sempre comece tomando pequenas
doses para não ter reações inesperadas devido a sua movimentação energética em nosso corpo. Assim, você energiza seu
organismo, traz os benefícios dos cristais e tem uma ferramenta
de autocura entre suas mãos.
ATENÇÃO: Mas lembre-se de que a utilização de cristais para
o bem-estar tem ação sutil, que só é percebida ao longo do tempo
e em nenhuma hipótese, substitua qualquer tipo de tratamento
médico ou medicação que esteja tomando pelo uso de cristais.
MAIS: Lu Panisson atende na Vila Zen Decor, localizada na avenida
Dom Pedro II, 568, Centro – Salto. Tel.: (11) 9 7568-0568.
Site: www.vilazendecor.com.br / @vilazendecor
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Laço rosa é o símbolo
da campanha
OUTUBRO ROSA

A importância do
diagnóstico precoce
no combate ao
câncer de mama
O médico mastologista e cirurgião oncoplástico Marcio Leonardi fala sobre a
importância da mulher conhecer o seu corpo e fazer os exames de detecção precoce

N

a última década do século 20, o laço rosa foi lançado
pela Fundação Susan G. Komen for the Cure e distribuído aos participantes da primeira Corrida pela
Cura, realizada em Nova York, 1990; e em 1997 foi
oficializado o nome Outubro Rosa, aprovado pelo Congresso
Americano, como o mês do Combate ao Câncer de Mama.
Desde então, a campanha ganhou força no mundo inteiro com
diversas ações. Nesta entrevista, o médico mastologista e cirurgião oncoplástico Marcio Leonardi fala sobre o tema.
Revista Regional: O que mudou com o surgimento da Campanha
Outubro Rosa para o Combate ao Câncer de Mama?
Dr. Márcio Leonardi: Os estigmas que envolvem a doença, inclusive o medo em falar sobre ela, que era comum há
algumas décadas, foram se dissipando com esse movimento. A
campanha Outubro Rosa ganhou uma dimensão mundial tão
forte que proporcionou a liberdade em falar da doença claramente e isso incentiva as mulheres a procurarem ajuda assim
que percebem sinais, isto é, algo diferente em suas mamas,
acelerando e melhorando a capacidade do tratamento e cura.
Importante falar que os parceiros e as parceiras, hoje, são um
percentual significativo como detectores desses sinais.
Atualmente, a mulher se sente mais à vontade para falar sobre
câncer de mama. E como ela pode detectar esses sinais?
Em que momento?
O câncer de mama quanto mais cedo for descoberto, mais
chances de curá-lo. Primeiro a mulher precisa se conhecer,
se tocar e entender as suas mamas. O autoexame é uma das
práticas mais simples de autocuidado, mas muito importante
para que a mulher possa perceber com facilidade qualquer
alteração suspeita nas mamas. Alguns dos sinais são: nódulo,
mais popularmente conhecido como caroço, no seio ou na axila; dor, secreção ou retração do mamilo; inchaço irregular ou
vermelhidão da mama, escamações, entre outros. Isto é, tudo

Dr. Márcio Leonardi
Mastologista e Cirurgião
Oncoplástico

que for diferente na mama é um sinal. Importante é não fazer
o “autodiagnóstico” usando a internet. A mulher deve, sim,
procurar o médico rapidamente, pois só ele poderá determinar
se os sintomas correspondem ou não à doença.
E a mamografia? Quando ela deve ser feita?
A mamografia é um exame de investigação por meio de imagem
para observar os tecidos da mama e quase sempre é solicitada
pelo médico. É uma das principais tecnologias a serviço da
saúde das mulheres, porque a capacidade de identificar lesões
de tamanho mínimo é uma das grandes vantagens na detecção
do câncer de mama. Este diagnóstico, quando feito numa fase
muito inicial da doença, está associado a um melhor prognóstico para a cura e o tratamento. Uma vez por ano, todas as
mulheres com mais de 40 anos e as com histórico de câncer de
mama na família devem fazer este exame. A mamografia salva
muitas vidas.
‘Marcio Leonardi, que atende em Itu e realiza cirurgias em outros hospitais do Interior e na capital do Estado, complementa:
“É importante esclarecer a expressão “prevenção”, que é adiar
ou eliminar as condições de uma doença por meio de ações de
eficácia comprovada. No caso da prevenção do câncer de mama
são ações para reduzir as chances de desenvolvê-lo; isto é, evitar
os fatores de risco que possam dar o “start” para a doença.
Independentemente de como o câncer de mama acontece; o mais
importante para a cura é a detecção precoce, por isso, insisto
que as mulheres devem fazer seus exames preventivos regularmente. Faça seus exames anualmente sem medo e viva mais!”.
MAIS: Consultório Dr. Márcio Leonardi
Rua Bahia, 41 - Bairro Brasil – Itu
Tels.:(11) 4013-2597 / 4013-3892 / 2429-1338
Facebook: drmarcioleonardi
Instagram: @dr.marcioleonardi
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O cuidado diário
das mulheres
contra o câncer
de mama
Dr. Leonardo da Silveira
Bossi, médico oncologista e
diretor clínico da Neo Onco
Especialidades, fala sobre a
campanha Outubro Rosa

O

s efeitos da pandemia da covid-19 que atingiu o país
foram inúmeros e exigiu a transformação total das
relações entre as pessoas. Ao mesmo tempo, o autocuidado ganhou ainda mais relevância para garantir
o bem-estar e saúde física e mental.
E um dos exemplos de autocuidado é a importância da
realização dos exames de rotina e diagnóstico precoce do câncer
de mama, destacado ao longo deste mês com a campanha do
“Outubro Rosa”, apoiada pela Neo Onco Especialidades.
O exame de mamografia, além do autoexame, é fundamental para a identificação da doença em estágio inicial, o que
proporciona um tratamento eficaz em busca da cura, porém,
infelizmente, a pandemia acabou por afastar as mulheres dos
consultórios para a realização destes exames.
“O autoexame e a mamografia, até o momento, são os métodos mais confiáveis e viáveis para estudos de toda a população.
Retardar o diagnóstico de um câncer de mama é o que estatisticamente tem mais impacto negativo na evolução da doença.
Isso vale para todos os casos de câncer, inclusive”, explica Dr.
Leonardo da Silveira Bossi, médico oncologista e diretor clínico
da Neo Onco Especialidades.
Recentemente, a Revista de Saúde Pública apresentou um
levantamento recente que alerta para a importância do cuidado
da saúde feminina, já que a mamografia para mulheres com
idade entre 50 e 69 anos teve uma redução significativa, aproximadamente 42% em 2020 quando comparado ao ano anterior. Trata-se de uma diferença próxima de 800 mil exames, o
que significa algo em torno de 4 mil casos de câncer de mama
não diagnosticados em 2020, considerando estimativas da taxa
de detecção da doença nas mamografias digitais (em média de
cinco casos detectados para 1 mil exames).
Vale ressaltar que, além das brasileiras de 50 e 69 anos,
também é recomendado o exame uma vez por ano para todas

Dr. Leonardo da Silveira Bossi,
médico oncologista e diretor clínico
da Neo Onco Especialidades
as mulheres com mais de 40 anos com histórico de câncer de
mama na família.
Além dos exames de detecção precoce, as mulheres também
devem adotar hábitos de vida saudáveis para a redução do
risco de desenvolvimento da doença como a prática de atividades físicas regulares, manutenção do peso corporal ideal, evitar
e bebidas alcoólicas e parar de fumar, o que também promove
qualidade de vida.
Mestre em Oncologia avançada pela Universidade de Ulm,
na Alemanha, Leonardo pontua que, a partir do diagnóstico
confirmado, é fundamental a participação da equipe multidisciplinar, composta por fisioterapeuta, psicóloga, enfermeiras,
nutricionista, farmacêuticos entre outros profissionais, para o
suporte integral ao paciente desde o acolhimento até o acompanhamento no pós-tratamento como acontece nas unidades da
Neo Onco Especialidades. “Eu considero fenomenal o quanto
conseguimos entender ao longo dos anos que as equipes multidisciplinares é que trazem maior sensação de carinho e bem-estar aos pacientes, tanto no câncer de mama quanto em outros
tumores. É impossível o médico suprir todas as necessidades dos
pacientes, e dividir essa tarefa é fundamental para dar conforto
a eles em um momento tão difícil”.
Referência no tratamento oncológico desde 2007, a Neo
Onco Especialidades conta com equipes oncológicas especializadas nas modernas unidades em Itu, Salto, Amparo e Valinhos
para o atendimento completo do paciente oncológico e a família.
MAIS: Neo Onco Especialidades
Itu – Rua Pernambuco, 632 - Bairro Brasil - (11) 4023 0272
Salto – Rua 9 de Julho, 872 - Centro - (11) 4456 3582
www.neoonco.com.br
Facebook: Neo Onco Especialidades
Instagram: @neooncoespecialidades
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A importância
da Nutrição
Oncológica
A importância da figura do nutricionista
oncológico em tratamentos de pacientes com
câncer vai além da prescrição de dietas e
suplementos corretos, envolve amor pela
profissão e, principalmente, empatia

Q

uando se tem o diagnóstico de um câncer, automaticamente a primeira coisa que pacientes levam
em consideração é o tratamento cirúrgico, seguido
por quimioterapia e radioterapia. O que muitos
esquecem e, muitas vezes, até ignoram é a importância do tratamento multidisciplinar, formado por
profissionais como psicólogo, fisioterapeuta, odontologista e
também nutricionista.
“Sempre me perguntam qual o melhor momento para procurar um nutricionista oncológico e a minha resposta é: assim que
receber o diagnóstico. A Nutrição Oncológica é muito importante,
porque dá todo suporte nutricional ao paciente, evitando problemas como desnutrição, recuperando o estado nutricional, manejando sintomas ou evitando o ganho de peso no caso do câncer de
mama”, afirma a nutricionista oncológica, Ana Lúcia Bordini.
Segundo a especialista, muitos pacientes a procuram quando estão na fase de não conseguirem se alimentar bem, por
conta dos efeitos colaterais da quimioterapia ou da radioterapia
e isso faz com que o tratamento não evolua de acordo com o
esperado. Ela explica que a orientação de procurar ajuda especializada assim que descobre a doença é imprescindível porque
vai auxiliar exatamente na fase inicial, quando há muita dúvida
sobre alimentação, sintomas e perda de peso. “Já sabemos que
isso vai acontecer, mas quando iniciamos a terapia nutricional
precocemente evitamos que a perda de peso e a desnutrição
sejam agressivas”, explica.
Ana Lúcia foi uma das primeiras alunas da especialização
(residência multiprofissional) em Nutrição Oncológica do AC
Camargo Cancer Center, uma das referências nacionais no tratamento de câncer. Atualmente, a nutricionista atende em Itu,
Salto e Indaiatuba e tem vivência em todos os tipos e fases da
doença. Ela ressalta a importância do profissional especializado
porque cada câncer tem uma particularidade e cada paciente
precisa de um programa nutricional adequado às suas necessidades: “Esse assunto faz parte do meu dia a dia, estudo todos
os tipos de câncer, tratamentos, efeitos colaterais e resultados.
Não se trata de uma dieta para perder ou manter peso, mas
todo um planejamento dietético embasado em ciência para que o
paciente tenha um tratamento mais eficaz com menos sintomas
e mais qualidade de vida”, enfatiza.
Outro ponto que a especialista observa é a questão muscular. De acordo com Ana Lúcia, quando se fala em câncer,
automaticamente precisa se preocupar com a massa muscular.
“Sarcopenia ou perda de massa muscular representa maior
toxicidade ao tratamento quimioterápico ou radioterápico, recuperação pós-cirúrgica comprometida e atrasos no tratamento,

Para Ana Lúcia, não existe dieta
padrão para pacientes com
câncer, cada caso é único
Ana Lúcia Bordini - Nutricionista Oncológica - CRN3 12334
mas, principalmente, diminuição na qualidade de vida. Quanto
menos massa muscular, mais difícil será para o paciente. Para
isso, as mudanças de hábitos durante a doença incluem também
a prática de atividades físicas moderadas e leves sob supervisão
de um fisioterapeuta oncológico”, ressalta.
CÂNCER DE MAMA
Apesar de atender pacientes com vários tipos de câncer, Ana
Lúcia afirma que a maior incidência de câncer nas mulheres
é o câncer de mama. No caso destas pacientes, a preocupação
é contrária a dos outros portadores de câncer, por conta da
obesidade e do sobrepeso que a mulher adquire ao longo do
tratamento. Ela explica que, em muitos casos, a paciente quando é diagnosticada já encontra-se obesa ou com peso acima do
normal e, ao longo do tratamento, isso pode intensificar.
O motivo é a quimioterapia associada ao uso de corticoides,
que aumenta a fome e também leva ao ganho extra de peso. Fora
isso, a saúde emocional da paciente gera uma ansiedade que
acaba sendo descontada na comida e o peso só vai aumentando.
“O câncer de mama pode ser hormonal ou não e um dos
principais fatores de risco é a obesidade. A maioria das pacientes já chega com um estilo de vida não saudável e é fundamental
que haja uma mudança de hábitos nesta fase, o que se torna
muito difícil por conta de todo o impacto emocional. Mas muitas pacientes terminam o tratamento sabendo a importância da
mudança de hábitos e levam isso para o resto da vida”, conta.
Além das orientações nutricionais, planejamento dietético e exercícios físicos prescritos pelos especialistas, Ana Lúcia
ressalta que a empatia do profissional é fundamental durante
este processo: “O alimento é sagrado e ver um paciente oncológico sofrendo por não conseguir comer ou evitando se alimentar
por medo é triste demais. Muitos já chegam aqui com lista de
alimentos extraída da internet com itens que não podem comer
porque ‘alimentam’ o câncer. Não é hora de proibir nada, mas
sim de adequar à realidade dele”, enfatiza. “Há muita informação fora do contexto e muitos estudos em fases iniciais e sem
embasamento científico espalhados por aí. Por isso é fundamental uma orientação especializada. Não existe tratamento único e
dieta padrão para pacientes com câncer. O paciente é único e seu
tratamento nutricional será sempre personalizado”, completa.
MAIS: ANA LÚCIA BORDINI – NUTRICIONISTA ONCOLÓGICA
Whatsapp: (11) 99920-1867
E-mail: bordinianalucia@gmail.com
Instagram: @nutricionista.analuciabordini
Facebook: Nutricionista Oncológica Ana Lúcia Bordini
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Ainda bem que a
vida continuou
A OncoItu encontrou no slogan “Ainda bem que
a vida continuou”, uma forma de agradecer
pela jornada na luta contra o câncer e também
de conscientizar as mulheres sobre as ações
preventivas contra o câncer de mama

A

inda bem que a vida continuou. Mesmo diante de
tantos desafios, a saúde está em primeiro lugar e,
além da covid-19, outras doenças ainda continuam a existir, entre elas o câncer, que pode ter uma
rápida evolução e o quanto antes for descoberta,
pode haver uma melhora significativa nas possibilidades de
um tratamento eficaz. Foi pensando nisso que a OncoItu
adotou o slogan “Ainda bem que a vida continuou” para o
Outubro Rosa de 2021.
A campanha de conscientização sobre o câncer de mama,
realizada anualmente no mês de outubro, tem o objetivo de
alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. O movimento começou a surgir em 1990, quando aconteceu a primeira Corrida pela Cura,
realizada em Nova York, e desde então, promovida anualmente
naquela cidade. No Brasil, as campanhas de conscientização
sobre o câncer de mama acontecem desde 2002 e a partir de
2011 sobre o câncer de colo do útero em diversos Estados.
Pela segunda vez, em 31 anos de campanha, o desafio do
Outubro Rosa com certeza é manter a realização dos exames
de rotina. Segundo o médico mastologista e oncoginecologista,
André Fernando Tabarassi da Silveira, da OncoItu, infelizmente, com a pandemia de covid-19, notou-se um prejuízo
nas rotinas preventivas, pois muitas pacientes em idade de
realizar a mamografia deixaram de fazer o exame. “Estima-se que apenas 40% das pacientes fizeram os exames durante a
pandemia e isso pode protelar a detecção precoce. É importante
ressaltar que as rotinas preventivas estabelecidas pelos protoco-

André Fernando Tabarassi
da Silveira, mastologista e
oncoginecologista, da OncoItu

los visam promover a detecção precoce do câncer de mama, onde
a paciente pode se beneficiar de tratamentos cirúrgicos menos
agressivos e que geralmente tem prognóstico de cura e intervalo
livre de doença mais favoráveis que diagnósticos mais avançados”, afirma.
No caso do câncer de colo uterino, o médico ressalta que,
apesar das informações terem aumentado nos últimos anos,
principalmente entre as pessoas mais jovens, a conscientização
ainda não atinge boa parte da população e uma amostra disto,
no Brasil, por exemplo, foi o uso das vacinas contra o HPV, que
hoje atingem baixos índices de cobertura. Na Austrália, que
usou a mesma vacina, o governo está em vias de anunciar a
erradicação da doença.
“A população jovem é mais bem informada e recebe as informações com extrema rapidez. Além disso, devido à melhoria nos
métodos diagnósticos, os números de casos aumentaram historicamente e há uma tendência de aumento de alguns tumores
em populações jovens, inclusive de mama. Sem dúvidas, quem
mais procura os serviços de saúde para prevenção é a mulher
desde sua juventude, mas ainda há necessidade de muito mais
conscientização”, ressalta.
Por isso, mesmo em mais um ano pandêmico, a OncoItu
priorizou a campanha do Outubro Rosa, com ações online e
off-line. A situação atípica desafiou a clínica a ser criativa e dar
continuidade à tradição de oito anos de campanhas contra a
doença. “Ainda bem que a vida continuou para agradecer pela
nossa jornada até aqui e para nos permitir lembrar-nos da
importância do diagnóstico precoce do câncer”, enfatiza.
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Top Mais na
Residence Decorações

PUBLIEDITORIAL

No dia 02 de setembro a Top Mais
promoveu mais um de seus eventos, desta
vez na Residence Decorações, em Salto.
A loja recebeu um grupo de arquitetas
para apresentar os lançamentos em tecidos e suas aplicações. Confira as fotos.
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Alguns dos trabalhos de tattoos
hiper-realistas feitos por Adriano

O mestre de cover-up e hiper-realismo
Adriano Oli, de Itu, é mestre em
coberturas de tatuagens, técnica
conhecida como cover-up, e em
desenhos hiper-realistas, com
diversos prêmios nacionais

Adriano com alguns de seus diversos prêmios nacionais e internacionais
TROCANDO A TATUAGEM
Além do hiper-realismo, Adriano se especializou em cover-up, uma técnica de encobrimento de
tatuagem, trocando a imagem anterior por uma
nova e melhorada. Em seu estúdio, Adriano Oli
Tatto, localizado em Itu, a técnica é muito usada em
caso de pessoas que não gostam mais da tatuagem
anterior e querem modificar ou até mesmo clientes
que homenagearam alguém, mas o resultado acabou
não agradando ou mesmo os que se arrependeram.
A procura pelo método cresceu muito, a ponto de o
profissional ter de fechar a agenda por um período
para dar conta de tantas produções.
A técnica cover-up também pode ser utilizada
para pessoas com manchas ou cicatrizes na pele.
Adriano se aperfeiçoou com a técnica de cobertura
estudando pigmento, colorometria, passagens de
tom e de tonalidade, escala cromática, entre outras
formas que garantem um resultado surpreendente.
“Estudar faz parte do processo da cobertura, mas
conversar com o cliente, saber exatamente o que ele
quer e, o mais importante, saber o que é possível
fazer ou não e juntos chegar a uma decisão da nova
arte é fundamental”, conclui.
MAIS: Adriano Oli Tattoo
Rua Padre Bartolomeu Taddei, 95, Centro, Itu
Telefone/WhatsApp: (11) 94132-9781
Instagram: @adriano.olitattoo Facebook: Adriano Oli

Adriano em seu
estúdio, em Itu
Fotos: Divulgação

N

ascido em uma família de artistas, Adriano Oli desenha desde os
quatro anos de idade e, influenciado pelo irmão, decidiu investir
na carreira de tatuador. Após alguns anos na
profissão, as tatuagens mais tradicionais – que
ele chama de trabalhos comerciais – foram
caindo no comum e ele resolveu procurar algo
que realmente o inspirasse e lhe agradasse.
Foi assim que ele se especializou em hiper-realismo, que foca em reproduzir, da maneira
mais fiel possível, a cena de uma foto na pele.
O grande desafio desse estilo de tatuagem é
conseguir combinar as cores usadas na tatuagem com o tom de pele da pessoa tatuada
para que a imagem fique a mais perfeita
possível. “Não dá para comparar uma tatuagem comercial com o hiper-realismo, onde o
tatuador tem que estudar a forma, o desenho,
como vai aplicar e chegar ao resultado incrível
e totalmente diferente do outro profissional. É
gratificante saber que o meu cliente vai ficar
o resto da vida dele com uma arte minha no
corpo, que toda vez que ele olhar para a tatuagem, vai admirar o trabalho”, comenta.
Há cinco anos, tanto estudo e prática o
levaram ao mundo das premiações. Ele se
inscreveu uma vez e na primeira participação
já foi premiado. Aí não parou mais e chegou a
conquistar três prêmios em um único evento, mas o mais significativo e gratificante,
segundo Adriano, foi na Tattoo Week Rio de
Janeiro 2019, a maior convenção de tatuagem
do mundo: “Estar entre os melhores do mundo
não tem preço”, afirma.

Antes e depois

Antes e depois

Antes e depois
Técnica cover-up permite
mudar a antiga tatuagem
por outra nova e diferente
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