REVISTA REGIONAL 1

2 REVISTA REGIONAL

REVISTA REGIONAL 3

4 REVISTA REGIONAL

REVISTA REGIONAL 5

6 REVISTA REGIONAL

REVISTA REGIONAL 7

8 REVISTA REGIONAL

REVISTA REGIONAL 9

10 REVISTA REGIONAL

REVISTA REGIONAL 11

12 REVISTA REGIONAL

REVISTA REGIONAL 13

14 REVISTA REGIONAL

REVISTA REGIONAL 15

Ano 19 - número 226
FEVEREIRO DE 2022
DIRETORES
Renato Lima e Zeca Almeida
EDITOR RESPONSÁVEL
Renato Lima - MTb: 27.188 - revista.regional@uol.com.br
DIRETOR EXECUTIVO
Zeca Almeida - editoraclipping@uol.com.br
PROJETO GRÁFICO
Fernanda Leite - ferml@terra.com.br
COLABORADORES DESTA EDIÇÃO
Reportagens: Aline Queiroz, Daniel Nápoli e Ester Jacopetti
Artigos e colunas: Leila Schuster

NOSSA CAPA
Alinne Moraes em foto de Vinícius Mochizuki
(edição de moda: Alê Duprat e styling: Kadu Nunnes)
ABRANGÊNCIA
Cidades: Itu, Salto e Indaiatuba
Circulação: a Revista Regional é distribuída gratuitamente de forma
dirigida aos condomínios residenciais e comerciais selecionados de Itu,
Salto e Indaiatuba; bancas e pontos comerciais credenciados
REVISTA REGIONAL DIGITAL
www.revistaregional.com.br
Facebook: @regionalrevista
Instagram: @revista_regional
Editor do site e app: Renato Lima
Atualização: Felipe Rubinatto
COMO ANUNCIAR
E-mail: editoraclipping@uol.com.br
Telefone: (11) 4028-3128
WhatsApp: (11) 99890 0986 ou (19) 98202 1988

Revista Regional é uma publicação mensal da Editora Clipping Comunicação Ltda.
REDAÇÃO E PUBLICIDADE
Endereço: Rua Albuquerque Lins, 415, Centro, Salto/SP, Cep: 13.320-340
Telefones: Salto e Itu: (11) 4028-3128
Indaiatuba: (19) 98202-1988
A Revista Regional não se responsabiliza pelos conceitos emitidos nos artigos
assinados, bem como pelas informações, imagens e promoções divulgadas nas
publicidades, que são de responsabilidade dos próprios anunciantes.
É proibida a reprodução total ou parcial de textos, fotos, peças publicitárias criadas pela
Revista Regional ou ilustrações por qualquer meio, sem prévia autorização por escrito dos
editores (Lei de Direitos Autorais nº 9610/98).
A revista está registrada sob n° 15.367 no cartório de Registro de Imóveis,
Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica.
“O Senhor é meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, nenhuma
praga chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem
em todos os teus caminhos”. (Salmos, 91). Santa Rita rogai por nós.

16 REVISTA REGIONAL

REVISTA REGIONAL 17

fevereiro/2022

Casa do Morro/Eduarda Corrêa

AdobeStock

Index

60

64

Renan Nakano e Alex Gimenes

50
26

22 Regionais
CULTURA
23 Itu cancela
Carnaval de
rua; ‘CarnaItu’ é
adiado para 2023
24 Museu de SP
recebe obras
ituanas de
Padre Jesuíno
26 O ato fotográfico
acessível
ESPECIAL ITU 412
28 Preservar é
preciso...

Baixe nosso
aplicativo no celular
ou tablet. É gratuito!
18 REVISTA REGIONAL

44 Gazzola afirma
que Itu está
pronta para a
retomada póspandemia
48 DICAS DA
LEILA
SCHUSTER
por Leila
Schuster
MODA
50 Doses de
dopamina
CAPA
52 Alinne Moraes

REPÓRTER
REGIONAL
56 Olhe para cima!
SAÚDE E
BELEZA
58 A pandemia
de Burnout
60 Óleos essenciais:
os tesouros da
natureza
62 O poder do
incenso
CASA
64 Casas de
campo ganham
novo status

Siga a Revista Regional:
@revistaregional
@regionalrevista
@revista_regional

REVISTA REGIONAL 19

Vinicius Mochizuki

carta do editor
ESPECIAL DE ITU

Porque preservar
a história é preciso...

PÁG. 52

Michel Cutaith

“U

Casa do Morro/Eduarda Corrêa

PÁG. 28

PÁG. 64

m povo sem conhecer seu passado e origens não possui
identidade e, consequentemente, não terá motivos para
gostar e preservar qualquer coisa. Tenho convicção em
afirmar que é fundamental fazer com que a população
conheça, goste e tenha orgulho de seu patrimônio e de sua história.”
A constatação é do engenheiro e empresário ituano Ricardo
Pacheco, hoje à frente da secular Fábrica São Luiz, um dos vários
monumentos históricos de Itu. Ele e outros cinco personagens ligados
à preservação do patrimônio histórico e cultural da cidade integram
o caderno especial desta edição em homenagem aos 412 anos de
fundação de Itu, comemorados em 02 de fevereiro. A questão da
conservação dos monumentos, do casario e de todo o acervo histórico
e cultural se faz cada vez mais necessária e foi o tema escolhido por
Regional para celebrar o aniversário de Itu em 2022. Além desses
ituanos, sejam nativos ou de coração, o prefeito Guilherme Gazzola,
em entrevista exclusiva a este editor, também comenta os desafios
e os projetos da atual administração na questão do patrimônio
histórico, com a restauração do Cruzeiro Franciscano, um marco
para a cidade; e todo o processo de requalificação do espaço público
e renovação de sua área central, com vários projetos de retrofit.
Na capa e recheio desta edição, outra celebração, a de 20 anos de
carreira da atriz sorocabana Alinne Moraes, sucesso atualmente na
novela “Um Lugar ao Sol”. Importante citar que Alinne é nossa
“amiga das antigas”, já que estampa pela terceira vez uma capa
da Regional; a primeira foi ainda em 2004, quando despontava na
TV em sua terceira novela. No papo que teve com a jornalista Ester
Jacopetti, ela fala sobre privilégios, política, pandemia, redes sociais
e ação solidária. Na seção Repórter Regional, você vai conhecer
a universitária Verena Paccola, de Indaiatuba, que descobriu 25
asteroides, inclusive um considerado “importante”, com risco futuro
de colisão com a Terra. O feito da estudante ganhou reconhecimento
da Nasa, que a premiou, durante cerimônia em Brasília, em janeiro.
Em Saúde, a pandemia silenciosa da Síndrome de Burnout, agora
oficialmente considerada doença pela OMS (Organização Mundial
da Saúde). Os casos desse esgotamento físico e mental aumentaram
consideravelmente durante a pandemia de covid-19, situação
histórica que nos levou ao limite do estresse emocional. A reportagem
mostra os sintomas de Burnout e como se prevenir ou tratar. E na
editoria Casa, o novo status que as casas de campo ganharam por
conta da pandemia dos últimos anos, quando milhares saíram das
metrópoles para ganhar qualidade de vida no Interior. Como se vê, a
segunda edição de Regional em 2022 está com um super conteúdo!
Aproveite o feriadão em Itu e Indaiatuba para se deliciar com nossas
matérias. E lembre-se: esta Regional não termina na última página,
ela continua diariamente no aplicativo de notícias exclusivo no
celular, nas redes sociais e no site. Você pode baixar nosso app de
notícias gratuitamente através das lojas da Google ou da Apple.
Que Deus nos abençoe

Renato Lima
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Editor responsável
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VIRACOPOS FICA ENTRE OS MAIS
MOVIMENTADOS DO BRASIL
O Aeroporto Internacional de Viracopos, na região, superou a marca dos
10 milhões de passageiros em 2021 e registrou um aumento de 49,7% no
movimento em relação ao ano de 2020. Embarcaram ou desembarcaram
pelo terminal do aeroporto no ano passado 10.045.361 passageiros. Com
esta marca acima dos 10 milhões, Viracopos deve subir no ranking dos
aeroportos mais movimentados do Brasil, figurando entre os três primeiros
colocados. A marca foi atingida após Viracopos registrar em dezembro
de 2021 o movimento de 1.017.188 passageiros, com alta de 28,8% em
relação a dezembro de 2020. Com isso, Viracopos supera a marca de 10 milhões de passageiros pela terceira vez em sua história, sendo 10,3 milhões
de pessoas em 2015 e 10,5 milhões no ano de 2019. Segundo a concessionária que administra o aeroporto, o crescimento em dezembro marcou a
décima alta seguida para um mês em relação ao mesmo período de 2020, o
que consolida um aumento gradual de passageiros que utilizam o terminal. O
avanço na vacinação da população brasileira contra a covid-19 coincide com
esta retomada dos voos por parte das companhias aéreas. Na comparação
do acumulado de 2021 com o total de 2020, Viracopos recebeu o movimento de embarque e de desembarque de quase 3,3 milhões de passageiros a
mais. Foram 10.045.361 ante 6.709.061 (total de 2020). Ainda assim, os
números no acumulado de 2021 (10.045.361) são um pouco menores do
que os registrados em 2019, antes da pandemia, quando o terminal recebeu 10.585.018 de passageiros no ano. “Viracopos já está entre os maiores
e mais importantes Terminais de Carga do Brasil, mas agora também passa
a figurar entre os três mais movimentados de passageiros do país. Estes
resultados são o fruto de muito trabalho e eficiência não só de todos da
concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, mas também das companhias
aéreas e dos órgãos públicos que atuam no aeroporto e que são nossos
parceiros para promover a melhoria contínua da qualidade dos nossos serviços”, afimra o diretor de Operações de Viracopos, Marcelo Mota.

Biblioteca de Itu é transferida para o Cila
Desde 10 de janeiro, a Biblioteca Municipal “Professor Olavo
Valente de Almeida” está fechada para organização e mudança de
local do acervo para o novo prédio do Centro Ituano de Letras e
Artes (Cila), com inauguração prevista para fevereiro. O espaço
funcionará no prédio que abrigava a antiga Funerária Municipal, na praça Conde de Parnaíba, com toda estrutura necessária
como acessibilidade, internet, ambiente seguro e climatizado.
Segundo a Secretaria de Cultura de Itu, este centro cultural ampliará a prestação de serviços culturais, funcionará como espaço
de lazer, entretenimento, convivência, diálogos e aprendizado.
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Renata Guarnieri

cultura

Itu cancela Carnaval de rua;
‘CarnaItu’ é adiado para 2023

P

or conta da situação epidemiológica, está cancelado
o Carnaval de rua em Itu. A decisão foi tomada no
início de janeiro pelo prefeito Guilherme Gazzola
após avaliação dos índices de contaminação de
gripe, coronavírus e demais quadros de síndromes
gripais e respiratórias. O governo de Itu informou que outros
eventos carnavalescos privados estão permitidos desde que
sejam seguidas todas as recomendações sanitárias, como o uso
obrigatório de máscaras, higienização das mãos e redução da
concentração de público em espaços onde não seja possível ter
o controle sanitário. Para especialistas ouvidos pela Regional,
eventos com grande público em ambientes fechados têm maior
risco de contaminação pelos vírus. No fim de ano, como noticiado pela mídia nacional, vários casos de infecção pelas novas
variantes da covid (ômicron) e da influenza (H3N2) se deram
exatamente em festas privadas, como em clubes e hotéis.
O CarnaItu, evento privado que ocorreria no Carnaval
deste ano, será adiado para 18 a 20 de fevereiro de 2023.
Segundo os organizadores do festival, a decisão foi tomada
em respeito ao público, a todos os envolvidos no evento e à
sociedade como um todo, devido ao cenário provocado pela
pandemia do novo coronavírus e demais quadros de síndromes
gripais atuais. Herculano Neto, proprietário da NLN Eventos e idealizador do CarnaItu, reforçou que a decisão é uma
questão de responsabilidade social: “A responsabilidade está
em primeiro lugar para nós. Sempre trabalhamos desta forma
e agora não será diferente, por isso tomamos essa decisão. Em
2023, faremos uma edição grandiosa, do tamanho que nosso
público merece, para que possamos receber foliões de diversas
partes do país para aproveitar um festival incrível, pois nossa
vontade e determinação de fazer um imenso Carnaval só cresce! Além de contar com atrações incríveis, nosso evento gerará
muitos postos de emprego e movimentará a economia de Itu e
de toda a região porque atrairá turistas de diversos Estados.”
Segundo os organizadores, no prazo de 30 dias, a partir de 07
de janeiro, serão estornados todos os ingressos solicitados.
Dúvidas sobre devolução de ingressos podem ser esclarecidas por whatsapp: Ticket360 (11) 99667-5529 e NLN
Eventos (11) 98163-4820.
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fotos: Renata Guarnieri/Pref. Itu
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Telas que estavam em
Itu são colocadas no
museu paulistano

Museu de SP recebe obras
ituanas de Padre Jesuíno
Realizada no Museu Afro-Brasil, exposição é a
maior já realizada de Padre Jesuíno

A

lgumas das telas de Padre Jesuíno do Monte Carmelo que fazem parte dos acervos de Itu estão na
capital paulista, mais especificamente no Museu
Afro-Brasil, integrando a exposição “Jesuíno do
Monte Carmelo sob os olhos de Mario de Andrade”, essa que
é tida como a maior já realizada desse multiartista, com 27
obras, sendo 23 de acervos ituanos. A contribuição de Itu ocorre
por meio das obras das igrejas ituanas de Nossa Senhora do
Carmo, Matriz Nossa Senhora da Candelária, Nossa Senhora
do Patrocínio e Bom Jesus. Algumas estão sendo exibidas ao
público pela primeira vez.
Já as maiores contribuições de Jesuíno para a cidade de Itu
não compõem a exposição, pois são os forros das capelas-mores
das Igrejas Matriz Nossa Senhora da Candelária e Nossa
Senhora do Carmo, obras que denotam o talento ímpar desse
artista negro, que superou as dificuldades e conquistou seu
lugar. Outra obra que é sabido ser de autoria de Jesuíno e não
está na exposição é o forro da nave da Igreja de Nossa Senhora
do Carmo, em São Paulo.
A mostra de Jesuíno no Museu Afro-Brasil está integrada
ao projeto “Arqueologia Amorosa de São Paulo”, que aborda a
biografia e trajetória intelectual do escritor, romancista, musicólogo e historiador da arte, Mário de Andrade, um dos artífices
icônicos da Semana de Arte Moderna de 1922, que completa
seu primeiro centenário.
O módulo da exposição que as obras ituanas fazem parte
apresenta os estudos realizados por Mário de Andrade sobre
o patrimônio artístico de Itu em 1937 e entre 1941 e 1944.
Entre suas principais pesquisas realizadas na cidade durante
esse período, destacam-se os trabalhos de resgate biográfico e
reconhecimento histórico de Padre Jesuíno do Monte Carmelo,
alçando-o como um dos principais artistas barrocos de São
Paulo no período colonial.
Padre Jesuíno é responsável por grande parte de todo
patrimônio artístico e arquitetônico do Estado de São Paulo,
tombado a nível nacional pelo Iphan (Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional).
Os estudos de Mário de Andrade tiveram como resultado
a publicação, post mortem, da biografia de Padre Jesuíno, em
1945, e como consequência o tombamento a nível nacional de
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Secretária de Cultura de Itu, Maitê Velho, e
o diretor de Patrimônio, Emerson Castilho,
analisam uma das telas de Jesuíno
patrimônios culturais de Itu como a Igreja Nossa Senhora da
Candelária, em 1938; a Igreja Nossa Senhora do Carmo, em
1967; e oito pinturas óleo sobre tela de Padre Jesuíno do Monte
Carmelo, em 1999, que se localizam atualmente na Igreja
Nossa Senhora do Patrocínio.
Além das obras artísticas das igrejas ituanas de Nossa
Senhora do Carmo, Nossa Senhora da Candelária, Senhor
Bom Jesus e Nossa Senhora do Patrocínio, também integram
a exposição peças do Museu de Música e Arte Religiosa Padre
Jesuíno do Monte Carmelo, da coleção particular de José Eduardo Jardim e do renomado artista Emanoel Araújo, diretor do
Museu Afro-Brasil.
A curadoria da exposição “Jesuíno do Monte Carmelo sob os
olhos de Mario de Andrade” é do Dr. Emerson Ribeiro Castilho,
diretor de Patrimônio Histórico de Itu e da dra. Maria Silvia
Ianni Barsalini.

QUEM FOI PADRE JESUINO
Jesuíno Francisco de Paula Gusmão (Santos, 1764/Itu, 1819), mais conhecido como Padre Jesuíno do Monte Carmelo, foi um dos artistas plásticos
mais icônicos que esteve em Itu. Pintor, arquiteto, escultor, dourador,
entalhador, músico, foi autor de um grande acervo de obras sacras nas
principais igrejas do Centro histórico da cidade, símbolos da riqueza artística do barroco ituano. Participou do projeto artístico de decoração da
Igreja Matriz Nossa Senhora da Candelária, é responsável pela decoração
do teto do altar-mor da Igreja Nossa Senhora do Carmo e inúmeras outras
obras em Itu e São Paulo. Antes de ser ordenado padre, ele foi casado
e teve cinco filhos. Após a morte de sua esposa, Jesuíno ingressou na
vida religiosa, onde idealizou e dirigiu a construção da Igreja de Nossa
Senhora do Patrocínio, sendo responsável pela arquitetura e decoração
do templo juntamente com seus filhos. Também compôs várias músicas
sacras, confirmando a sua completude como artista.

MAIS: O Museu Afro Brasil fica no Parque Ibirapuera, portão
10 (avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº, Vila Mariana). A
exposição segue até 30 de junho, de terça-feira a domingo,
das 10h às 17h, com permanência até as 18h.
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Renan Nakano e Alex Gimenes

cultura

O ato
fotográfico
acessível
Em Itu, Museu da Energia
sedia exposição sobre
acessibilidade cultural; Mostra tem
curadoria de João Kulcsár e Edgar
Jacques e segue até final de março

O

ano começa com uma exposição imperdível
no Museu da Energia, em Itu! Trata-se da
mostra “O ato fotográfico acessível, subversivo e sua transversalidade cultural”, dos
fotógrafos Alex Gimenes e Renan Nakano.
Disponível até o fim de março, conta com mapa, sinalização e piso podo tátil, vídeo guia e texto de curadoria
em Libras, dez fotografias, objetos e escultura tátil,
audiodescrição e áudio mediação disponível através de
QR Codes ou de dispositivo reprodutor de áudio para
uso individual.
Segundo Nakano, a exposição traz reflexões sobre os recursos de acessibilidade em atividades culturais, inclusão da pessoa
com deficiência nas artes e produção de exposições fotográficas
acessíveis. “A intenção é de trazer as pessoas com deficiência
como destaque da exposição, das bordas para o centro, através
das imagens, e também apresentar a todos os visitantes os possíveis recursos de acessibilidade para uma exposição fotográfica,
mas que podem ser aplicados a diferentes atividades culturais”,
explica o fotógrafo.
Cada pessoa retratada representa uma área cultural: Edgar Jacques, teatro e letras; Daniela Barrios, Carnaval; Mona
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Marina Guimarães e
o cão Duke

Rikumbi, dança de raiz africana (seu figurino é uma releitura
do Samba de Crioula); Luiz Alberto Ruffeil, instituições culturais/museus; Micheli Di Paula, audiovisual - vídeo e fotografia; João Paulo Lima, cinema; Cacau e Cajú, circo; Nayara
Rodrigues da Silva, expressão corporal (saraus e batalhas de
poesia); Michele Simões, moda; Mariana Guimarães e Duke,
dança clássica (balé).
Durante o período de exibição, acontecerá online e de forma
gratuita uma atividade voltada à sensibilização sobre a temática “Acessibilidade Cultural” e contará com a participação dos
fotógrafos da mostra Renan Nakano e Alex Gimenes, além da
convidada especial Desirée Nobre Salasar.

fotos: Renan Nakano e Alex Gimenes

Daniela Barrios

A exposição foi contemplada no Programa de Ação Cultural
(PROAC) 09/2020 (edital de apoio à produção de exposições
inéditas de artes visuais de São Paulo) e tem apoio de algumas
empresas parceiras. Além de Itu, a mostra foi exibida no Museu
da Energia de São Paulo de outubro de 2021 ao início de janeiro de 2022.
  
MAIS:
A exposição fotográfica “O ato fotográfico acessível, subversivo e
sua transversalidade cultural” segue até 31 de março no Museu da
Energia Itu, à rua Paula Souza, 669 – Centro;
Dias e horários de funcionamento: terça-feira a sábado, das 10h às 17h.
Mais informações, visite: http://www.museudaenergia.org.br  
A entrada é gratuita (permitido acesso de cão guia).

Erick Ferrufino

Michele Simões

O curador Edgar Jacques com os fotógrafos
Renan Nakano e Alex Gimenes
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itu 412

ITU 412 ANOS
Preservar é preciso...
“Um povo sem conhecer seu passado e origens não possui
identidade e, consequentemente, não terá motivos para
gostar e preservar qualquer coisa. Tenho convicção em
afirmar que é fundamental fazer com que a população
conheça, goste e tenha orgulho de seu patrimônio e de
sua história.” A constatação é do engenheiro e empresário
ituano Ricardo Pacheco, hoje à frente da secular Fábrica
São Luiz, um dos vários monumentos históricos de Itu.
Ele e outros cinco personagens ligados à preservação
do patrimônio histórico e cultural da cidade integram
esse caderno especial em homenagem aos 412 anos de
fundação de Itu, comemorados em 02 de fevereiro. A
questão da conservação dos monumentos, do casario
e de todo o acervo histórico e cultural se faz cada vez
mais necessária e foi o tema escolhido por Regional
para celebrar o aniversário de Itu em 2022. Além
desses ituanos, sejam nativos ou de coração, o prefeito
Guilherme Gazzola, em entrevista exclusiva, também
comenta os desafios e os projetos da atual administração
na questão do patrimônio histórico, com a restauração do
Cruzeiro Franciscano, um marco para a cidade; e todo o
processo de requalificação do espaço público e renovação
de sua área central, com vários projetos de retrofit.
Os ituanos selecionados para o especial deste ano,
você confere nas próximas páginas deste caderno em
homenagem ao aniversário de Itu.
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itu 412

Rodrigo Tomba/Arquivo

Michel Cutaith

por ALINE QUEIROZ

Ricardo Pacheco
À frente da centenária Fábrica São Luiz, o engenheiro luta para manter esse
patrimônio ituano e incentiva a população a conhecer e a ter orgulho de sua história

O

engenheiro civil Ricardo Pacheco nunca se viu
atuando em outra área até que, em 2003, decidiu
reabrir o espaço da Fábrica São Luiz, no Centro
histórico de Itu, propriedade da sua família com
a qual sempre teve uma ligação afetiva. Com a
reabertura, a fábrica tornou-se um espaço para eventos sociais,
corporativos e também para locação de lojas, artesãos e microempreendedores locais.
Totalmente da área de Exatas na época da escola, História nunca foi a disciplina preferida, mas, ao longo dos anos,
Ricardo entendeu naturalmente a sua importância: “Um povo
sem conhecer seu passado e origens não possui identidade e,
consequentemente, não terá motivos para gostar e preservar
qualquer coisa”, afirma. “Tenho convicção em afirmar que é
fundamental fazer com que a população conheça, goste e tenha
orgulho de seu patrimônio e de sua história. Basta ensiná-la de
maneira lúdica, atraente e, no caso de patrimônio, com agradáveis visitas”, completa.
Ricardo conta que sempre foi engenheiro e nunca se viu
atuando em outra profissão. Começou sua carreira em construção de edificações novas e, aos poucos, foi migrando para
reformas de residências e montagem de escritórios, com adequação de espaço, momento em que teria surgido esse seu gosto
pelo restauro. “Eu me mudei para Itu em 2002 e, a partir daí,
comecei a ficar mais próximo da fábrica (São Luiz) e entender
suas necessidades. Percebi que o patrimônio é como se fosse uma
pessoa, com seus encantos, charme e histórias de vida incríveis.
A cada aprendizado, fica mais interessante e vejo a importância
de compartilhar esta história com a população”, destaca.
À frente da Prótur, associação que reúne diversos segmentos
do turismo ituano, Ricardo conta que aprendeu que em uma
cidade com as características de Itu, turismo e cultura se misturam e devem andar juntas. “Ser presidente de uma entidade tão
séria e respeitada como a Prótur é uma experiência muito interessante e engrandecedora. Fiz uma gestão itinerante, visitando
todos quase 50 associados à época, o que me permitiu, além
de conhecê-los melhor, sentir na prática, suas necessidades e
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“É um compromisso com a cidade.
Um prédio com esta história não pode
ficar fechado ao público”
ouvindo sugestões”, explica. A sede da Prótur, inclusive, mudou-se para a fábrica, economizando, assim, o valor da locação
de outro imóvel. “Para a fábrica, foi ótimo, pois, junto com a
Fazenda Capoava (também com escritório no local), começou a
dar vida nova ao prédio”, frisa.
Foi questão de tempo para transformar a Fábrica São Luiz
num espaço para eventos sociais e corporativos e, atualmente,
uma espécie de incubadora, recebendo pequenos empreendedores que precisam de uma sala bem localizada para viabilização de seus negócios. “Quando se constrói uma praça, o normal
é não fazer os caminhos, mas deixar o povo usá-la. Naturalmente, o uso vai determinar aonde os acessos e caminhos devem
ser instalados e daí, eles são construídos. Na fábrica, utilizei a
mesma tática, reabrindo-a ao público. O próprio público me direcionou para o uso que deveria ter, ou seja, um misto de cultura,
entretenimento, eventos sociais e prestação de serviços. Hoje
percebi mais uma vocação da fábrica, que é ser uma espécie de
incubadora. Pequenos empreendedores necessitam de um apoio
inicial, com um espaço bem localizado e um preço acessível para
conseguir viabilizar seu negócio que está engatinhando. Aliás,
esta vocação é bem gratificante”, explica o engenheiro.
Ricardo ressalta, no entanto, que a Fábrica São Luiz passa
por adequações aos órgãos de segurança e de defesa do patrimônio, assim não tem todos os espaços ainda disponíveis para
locação. “Um ponto interessante do espaço é que, mesmo não
estando locado para eventos, ele permanece aberto e disponível para os turistas ou mesmo a população da cidade, tanto
como um ponto de encontro ou até mesmo para passeio. É uma
filosofia e um compromisso com a cidade. Um prédio com esta
história não pode ficar fechado ao público”, conclui.
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Maria Lúcia Caselli
é responsável pela
preservação de um
histórico imóvel,
tombado em 1992

Maria Lúcia Caselli

Fachada da Casa Imperial;
imóvel foi adquirido por
Maria Lúcia Caselli e seu
marido nos anos 1960

Proprietária da Casa Imperial, advogada realiza relevante atuação
na manutenção de um dos principais patrimônios de Itu

P

roprietária e responsável por um dos mais importantes patrimônios ituanos, a Casa Imperial, Maria Lúcia
Almeida de Marins e Dias Caselli é uma ituana de
coração. Chegou à cidade em 1938, vinda de Assis,
sua terra natal. Por aqui cursou o Grupo Escolar
“Dr. Cesário Motta” e o Instituto de Educação Regente Feijó
(ginasial, colegial, clássico e normal). Formou-se em Direito
pela USP (Universidade de São Paulo) e cursou Mestrado em
Direito Tributário na PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica), entre outras pós-graduações na área.
Atuou como consultora jurídica da Prefeitura de Itu, da
Câmara de Vereadores, da Associação Comercial e Industrial de
Itu e do Sindicato Rural de Itu; foi professora no Instituto de
Educação Regente Feijó e na Faculdade de Direito de Itu. Na
política, Maria Lúcia é reconhecida como a primeira mulher
eleita vereadora na cidade, tendo exercido o cargo de secretária na Câmara Municipal. Quando universitária, pertenceu
à Academia de Letras da Faculdade de Direito de São Paulo,
onde ocupou a cadeira “Álvares de Azevedo”. Em Itu, foi uma
das fundadoras da Acadil, a Academia de Letras local, onde
exerceu mandato de presidente entre 2000 e 2004. Atualmente,
como membro, ela ocupa a cadeira 01, cujo patrono é seu pai,
Euclydes de Marins e Dias.
Nessa biografia, em meio a tantos gestos gratificantes a
Itu, talvez o maior deles seja a preservação de um patrimônio
histórico, a Casa Imperial, localizada na praça Dom Pedro
I (o antigo Largo São Francisco). O casarão, encomendado
por Francisco Souza e construído com muito requinte e fino
acabamento, hospedou em 1884 a princesa Isabel de Bragança
e seu marido, o conde D’Eu, razão pela qual o imóvel ganhou o
famoso apelido.
Adquirida pela advogada ituana e por seu saudoso marido Sebastião Caselli, em 1968, a casa foi toda restaurada
e conservada. “Estávamos procurando um terreno mais ou
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menos central para que pudéssemos acomodar os escritórios
(de Advocacia) e morar. Quando soubemos que essa casa estava
para ser vendida, disseram que ela não estava tombada, que se
quiséssemos demolir para fazer outra construção poderíamos.
Meu marido foi à minha procura e disse que lhe ofereceram o
casarão. Mas aquilo é para ser preservado, é um patrimônio
histórico!”, conta a proprietária, que decidiu de imediato pela
preservação do imóvel.
Após fechar negócio, veio o processo de restauro. Embora a
casa não fosse tombada, Maria Lúcia e Sebastião optaram por
mexer pouco no espaço, mantendo sua essência arquitetônica.
Porém, a restauração trouxe desafios: “Saíram daqui 127 caminhões de entulhos e vieram cinco caminhões de madeira. Foi
muito difícil o restauro. Fizemos o que achávamos que deveríamos naquele momento”, resume a advogada.
O restauro foi concluído em 1971 e, 21 anos depois, o Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo) aprovou e
tombou o imóvel, que segue sob propriedade de Maria Lúcia,
uma verdadeira apaixonada pelo patrimônio e pela história de
Itu. “Vamos ficando por aqui até quando Deus quiser. Vamos
cuidando de tudo”, completa.
Sobre a importância de se preservar o patrimônio, a
advogada lamenta oportunidades perdidas: “Existiam muitas
pessoas (em Itu) com poder aquisitivo maior que o nosso que
poderiam ter feito o que fizemos aqui (na Casa Imperial), por
outros casarões de Itu também”, referindo-se a vários imóveis
históricos que se perderam ao longo das últimas décadas.
Sobre a necessidade de preservar a história para as novas
gerações, por meio da conversação de patrimônios como sua residência, Maria Lúcia espera que em 2022, com o bicentenário
da Independência do Brasil, os jovens passem a ter um interesse
maior por suas origens: “Itu tem muita história. É preciso ter
esse carinho maior”, reforça.
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Engenheiro Jair de Oliveira e
suas grandes contribuições ao
patrimônio do município

Jair de Oliveira

Interior da Casa Xavier de Oliveira, residência
do engenheiro, que também passou por
suas intervenções

Ituano de nascimento, engenheiro é um dos responsáveis pela
preservação do casario do Centro histórico

N

ascido em Itu, o engenheiro Jair de Oliveira é um
dos maiores responsáveis pelas obras de restauração do casario do Centro histórico ituano.
Vários imóveis na praça Padre Miguel (Largo
da Matriz), na rua dos Andradas e na Barão
de Itaim passaram pelo olhar minucioso de Jair na hora da
reforma, mantendo todas as características originais de seus
projetos arquitetônicos.
Apaixonado pelo patrimônio cultural e histórico de Itu, Jair
fez seus primeiros estudos no Grupo Escolar Convenção de Itu,
frequentando posteriormente o Instituto Regente Feijó, vindo a
completar os estudos em São Paulo, na Escola de Engenharia
na Universidade Mackenzie. “Eu morei alguns anos em São
Paulo e essa relação entre uma metrópole e uma cidade pequena,
como Itu, me fez despertar a grande diferença e foi nesse momento que estava se criando o Condephaat (Conselho de Defesa
do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do
Estado de São Paulo), em 1968, e eles passaram a frequentar as
diversas cidades históricas do Estado de São Paulo, principalmente Itu, pela proximidade da capital”, lembra Jair.
Naquela época o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), fundado em 1937, já havia feito o
tombamento do interior da Igreja Nossa Senhora da Candelária (Matriz), ocorrido em 1938, tendo sido o primeiro
tombamento no Interior paulista. Jair conta que, por conta
disso, passou a ter proximidade com os componentes dos dois
órgãos de preservação, já que estes passaram a frequentar
continuamente a cidade, para palestras e orientação à população sobre os primeiros enfoques a respeito dos tombamentos
dos prédios ituanos.
Essa proximidade com o Iphan e o Condephaat fez com
que Jair, após formar-se em Engenharia, voltasse para Itu,
despertando seu interesse e admiração pelo patrimônio e pela
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divulgação dessa cultura. “Itu deve muito ao Condephaat e
ao Iphan a preservação desses bens que até hoje aí estão, as
nossas igrejas, os nossos conventos, parte do casario, parte
dos sobradões, aqueles que restaram, porque esse Centro de Itu
até início do século XX, apresentava 40 sobradões, hoje temos
somente cinco exemplares. Essas construções foram sorrateiramente sendo demolidas. Não havia essa consciência em nós de
preservação”, comenta.
O engenheiro, que foi secretário municipal de Obras no
governo Olavo Volpato, em 1978, teve participação ativa no
restauro da secular capela de Santa Rita, que, no início daquele
ano, teve uma de suas paredes laterais derrubada.
Jair reside em um imóvel na praça Padre Miguel (Largo da
Matriz) que foi sede da Câmara Municipal, no século XIX. “Fiz
uma intervenção nesta casa que nós adquirimos em 1980. De
1981 a 1985, eu restaurei todo o imóvel, que eu denomino hoje
de ‘Casa Xavier de Oliveira’. Foi um trabalho muito apreciado
pelas pessoas do Condephaat e do Iphan”, justifica.
Participação efetiva e de grande realce de Jair foi a curadoria em prol da restauração da Igreja Matriz da Candelária
a partir do ano 2000. “A igreja se apresentava bastante deteriorada, o telhado tinha muito vazamento de água de chuva,
problemas nas calhas, nos condutores, na fiação elétrica (...)
Foi um trabalho grandioso a partir do ano 2000 no paroquiato
do Monsenhor Durval de Almeida”, lembra o engenheiro. Com
diversos livros publicados a respeito do patrimônio ituano, Jair
exerceu, nesse período, a função de vice-presidente da curadoria presidida por Monsenhor Durval, permanecendo no cargo
até o final de 2013.
“É um orgulho ser ituano e vivenciar toda essa história, toda
essa cultura. É uma honra para o cidadão de Itu e temos que
continuar divulgando e enaltecendo essa importância”, conclui
o engenheiro.

REVISTA REGIONAL 35

itu 412

Arquivo/Gisele Scaravelli

fotos Renata Guarnieri/Pref. Itu

por DANIEL NÁPOLI

Emerson Castilho
Diretor municipal de Patrimônio de Itu, Emerson Castilho
lidera trabalho de restauro do Cruzeiro Franciscano

N

ascido em Itu, Emerson Castilho, diretor municipal
de Patrimônio, é museólogo formado pela Escola
de Museologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO (2008); mestre
(2012) e doutor (2017) em Museologia e Patrimônio pelo Programa Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio
– PPGPMUS – desenvolvido pela UNIRIO em parceria com o
Museu de Astronomia e Ciências a Fins - MAST. Além disso, possui experiência nos seguintes temas: Teoria Museológica, Patrimônio Cultural, Processos de Musealização e Patrimonialização,
Preservação e Conservação de Bens Culturais, História da Arte,
Arte-Educação, Arquitetura de Museu, Expografia, Turismo e
Gestão Pública e Chefia de Museus e Patrimônio.
Entre os trabalhos em que está à frente atualmente está o
restauro do Cruzeiro Franciscano, situado na praça Dom Pedro
I (o antigo Largo São Francisco), no Centro da cidade. “Do
Centro histórico, desde que o Guilherme [Gazzola] assumiu [a
Prefeitura] é o monumento [o Cruzeiro] com o maior problema
estrutural. Então ele foi privilegiado em todas as ações nossas
em função de conseguir viabilizar o seu restauro, porque corria o
risco de ruir”, explica Emerson.
Um dos monumentos mais antigos de Itu, de 1795, o Cruzeiro Franciscano é considerado único no panorama nacional,
podendo ser comparável apenas aos cruzeiros monumentais do
ciclo do açúcar no Nordeste, hoje existentes na igreja de São
Francisco, em João Pessoa, na Paraíba; e no Convento de Nossa
Senhora das Neves, de Olinda, em Pernambuco; ambos tombados em sítios reconhecidos como Patrimônio Mundial pela
Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura).
Tombado desde 2004 pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico
de São Paulo), ele pertence à área de entorno e registro do
Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional)
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Emerson Castilho está à frente de
projeto de restauro de um dos
patrimônios mais antigos da cidade
que, segundo pesquisas recentes definiram, com base em fontes
primárias, a autoria do monumento como sendo de Joaquim
Pinto de Oliveira, o Mestre Tebas, construtor negro famoso por
icônicas obras do século XVIII.
O processo de restauro, de acordo com Emerson, tem cinco
etapas, com a atuação de cinco empresas diferentes. “Estamos
aguardando a aprovação da quarta fase, que é a aprovação do
restauro da urbanização para contratar a empresa responsável.
E estamos concluindo a terceira (fase), que é o restauro do monumento, o qual, às vezes, precisa de muito tempo”, detalha.
Diretor de Patrimônio, Emerson aproveita para destacar
a importância da preservação: “Itu até hoje nunca teve uma
vocação concreta e verdadeira na área do patrimônio que é
o que nos faz Estância Turística. Por mais que o conceito do
‘gigantão’ seja uma coisa positiva e algo que já pertence à
esfera do patrimônio da cidade, ele é uma letra de um texto.”
“Itu é uma cidade muito importante, talvez a mais importante
do Estado de São Paulo em termos de patrimônio edificado
preservado, nunca se trabalharam técnicos nessa área, acho
que a gestão do Guilherme (Gazzola) marca o momento da
chegada dos técnicos. E o mais importante hoje está sendo
atualizar a história de Itu, atualizar as pesquisas da cidade,
porque durante décadas, dos anos 1920 até 2010, nós vivemos
dentro de uma estrutura de história que era aproximadamente
60% mito”, acrescenta o museólogo.
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Matriz da Candelária, em Itu
fotos: Daniel Nápoli

Julio Moraes possui vasta
experiência em restauro e tem
passagem marcante por Itu

Julio Moraes
Renomado restaurador, Julio
Moraes liderou, em Itu, equipes
durante obras na Igreja Matriz de
Nossa Senhora da Candelária e no
Cruzeiro Franciscano

C

onservador-restaurador licenciado em Artes Plásticas pela USP – Universidade de São Paulo, Julio
Moraes especializou-se em restauração de Pintura
de Cavalete na Cidade do México, e Ciência aplicada à Conservação e Restauro, em Roma (Itália).
Trabalhou no Departamento do Patrimônio Histórico da Prefeitura de São Paulo e no Museu de Arte Contemporânea da USP.
Antes de fundar sua própria empresa, Julio Moraes participou
do projeto do curso de Graduação em Conservação e Restauro
da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica).
Desde 1977, quando Julio Moraes iniciou sua carreira, e
a partir de 1986, com a fundação da Julio Moraes Conservação e Restauro Ltda., o profissional estabeleceu parcerias com
empresas e profissionais autônomos das áreas de conservação
e restauro, museologia, arquitetura e engenharia, entidades
acadêmicas e científicas, entre outros. Já prestou serviços para
mais de 5 mil clientes como congregações religiosas, fundações,
autarquias, entidades públicas, organizações da sociedade civil
e colecionadores particulares.
Destacam-se diversas contratações por órgãos governamentais por notória especialização. Entre eles, está a Igreja Matriz
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Julio liderou trabalho de restauro
da capela-mor da Igreja Nossa
Senhora da Candelária

de Nossa Senhora da Candelária, em Itu. “A primeira vez [que
esteve na cidade], eu estava na faculdade e a professora de História da Arte mostrou isso aqui [a igreja], que é um local muito
importante no panorama da História da Arte, principalmente a
do Brasil”, recorda Júlio.
Depois do primeiro contato, ainda como estudante, nos anos
1970, Júlio retornou à Candelária, no início dos anos 2000: “A
Igreja nos chamou aqui para fazermos a restauração do teto da
capela-mor que estava ameaçando ruína. Foi um trabalho muito
interessante, nosso primeiro trabalho para valer em Itu”.
Após a primeira intervenção entre 2001 e 2002, Júlio e sua
equipe desenvolveram um projeto a partir de 2007, visando a
restauração de todos os elementos artísticos do interior da igreja. O projeto se concretizou e se viabilizou entre 2014 e 2018,
porém a falta de verbas fez com que o trabalho não se completasse: “Faltam os altares de canto, os púlpitos, as tribunas, os
arcos laterais e alguns outros elementos.”
Atualmente, Júlio participa das obras de restauro do Cruzeiro Franciscano, situado na praça Dom Pedro I, no Centro de
Itu. Sua empresa é responsável pela higienização e tratamento
das rochas de arenito e varvito do monumento.
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Irmã Luiza Rodrigues
é coordenadora
da igreja e destaca
importância da
preservação do
patrimônio

Irmã Luiza
Rodrigues,

Fachada da Igreja Nossa
Senhora do Patrocínio,
tombada pelo Iphan e
Condephaat

da Congregação
das Irmãs de São José

Irmãs de São José de Chambéry têm a missão de zelar pela manutenção da Igreja
Nossa Senhora do Patrocínio, um ícone da arquitetura e da arte sacra paulista

A

Irmã Luiza Rodrigues, da Congregação das Irmãs de
São José de Chambéry, está há três anos na coordenação da casa, responsável pela direção da Igreja Nossa
Senhora do Patrocínio, fundada há dois séculos em Itu,
construída pelo padre Jesuíno do Monte Carmelo, e
considerada um tesouro da arquitetura e da arte sacra paulista.
Para manter um patrimônio de 200 anos como o Patrocínio, os
desafios são enormes: “Como a igreja é tombada, é bastante difícil
fazer a conservação, pois não podemos mexer em nada sem a autorização do Iphan e do Condephaat (órgãos estadual e nacional
de preservação do patrimônio histórico). Nós temos que preservar,
mas não podemos fazer nenhuma restauração sem a autorização
deles. E todo restauro tem um custo muito alto, então, para nós,
é difícil também, porque você precisa ter recursos para poder fazer
tudo que é necessário.”
Recentemente, a igreja teve todos os seus vitrais restaurados,
com o processo levando aproximadamente um ano, sendo necessários a realização do projeto, o pedido de autorização, o retorno dos
órgãos competentes e, por fim, a execução da obra. Para a manutenção do templo no cotidiano, Irmã Luiza explica que os recursos
chegam por meio da locação do espaço para casamentos, além da
coleta das missas aos finais de semana.
Por sinal, a agenda para matrimônios na igreja é disputadíssima
por conta de sua beleza e história. Tanto que a religiosa enaltece o
patrimônio que tem em mãos: “É importante que nós, brasileiros,
de modo geral, nos atentemos mais à riqueza que temos em nossa
cultura e em nossa história. Itu tem muito dessa história. Espero que
os adultos tenham esse cuidado de transmitir tudo isso à juventude,
alimentando esse espírito dos valores. A igreja (do Patrocínio) não é
só história, ela é cultura, é beleza, é a valorização da arte”, conclui.
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TELAS DO PATROCÍNIO EM SP

Alguns dos quadros do padre Jesuíno do Monte Carmelo, encontrados na Igreja do Patrocínio, foram retiradas do local no início
deste ano para uma exposição em São Paulo.
Ao todo, serão expostas 27 obras, sendo 23 de acervos ituanos,
por meio das obras das igrejas ituanas de Nossa Senhora do Carmo,
Matriz Nossa Senhora da Candelária, Nossa Senhora do Patrocínio e
Bom Jesus. Algumas serão expostas pela primeira vez.
A mostra de Jesuíno no Museu Afro-Brasil está integrada ao
projeto “Arqueologia Amorosa de São Paulo”, que aborda a biografia
e trajetória intelectual do escritor, romancista e historiador da arte
Mário de Andrade, um dos artífices icônicos da Semana de Arte
Moderna de 1922, que está comemorando seu primeiro centenário.
O Museu Afro Brasil fica no Parque Ibirapuera, portão 10 (avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº, Vila Mariana). A exposição segue até
o dia 30 de junho e pode ser conferida de terça-feira a domingo, das
10h às 17h, com permanência até as 18h.

SOBRE PADRE JESUÍNO

Padre Jesuíno do Monte Carmelo foi um dos artistas plásticos
mais icônicos que passou por Itu. Pintor, arquiteto, escultor, dourador, entalhador, músico, foi autor de um grande acervo de obras
sacras nas principais igrejas do Centro histórico da cidade, símbolos
da riqueza artística do barroco paulista.
Antes de ser ordenado, foi casado e teve cinco filhos. Após a
morte de sua esposa, ingressou na vida religiosa, onde idealizou e
dirigiu a construção da Igreja de Nossa Senhora do Patrocínio, sendo responsável pela arquitetura e decoração do templo, juntamente
com seus filhos. Também compôs várias músicas sacras, confirmando a sua completude como artista.
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Gazzola afirma que Itu está pronta
para a retomada pós-pandemia

O

ano 2021 não foi fácil para os ituanos, que tiveram
de lidar mais uma vez com a pandemia, a crise
econômica do país e uma seca histórica que deixou
milhares de cidadãos sem água, sendo abastecidos
em sistema de rodízio. Como faz anualmente, em
razão do aniversário de Itu (02 de fevereiro), Revista Regional
convidou o prefeito Guilherme Gazzola para um balanço do
último período, para falar sobre a questão da crise hídrica e da
pandemia. Com a alta taxa de vacinação contra a covid-19 e
a esperança de retomada econômica nos próximos meses, Gazzola também traça os planos do seu governo para áreas como
turismo, serviços e entretenimento, setores que são considerados, por especialistas, como grandes propulsores da economia
nos próximos anos. “Enquanto outras cidades ainda estão
se preparando para a retomada (pós-pandemia), Itu já está
pronta e de braços abertos”, afirma. Entre as novidades para
o município, ele cita a implantação do serviço de Telemedicina
aos pacientes das unidades básicas de saúde, a ampliação das
escolas em tempo integral e a recuperação de outros espaços
públicos. Veja a seguir a entrevista completa concedida pelo
prefeito ituano à Regional.
REVISTA REGIONAL: Sem dúvida, uma das maiores preocupações da
população ituana na virada de ano foi a falta d’água. Sabemos que o
Interior paulista vinha enfrentando uma seca histórica, mas o problema de abastecimento em Itu também é antigo. Que balanço o senhor
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faz sobre isso e quais as expectativas para 2022? Com a meteorologia indicando mais chuvas para este verão, como temos visto em
janeiro, o senhor acredita em boas notícias para o ituano este ano?
GUILHERME GAZZOLA: A questão do abastecimento
de água vem sendo, desde o primeiro dia de nosso primeiro
mandato com a criação da CIS (Companhia Ituana de Saneamento), uma das principais frentes deste governo. Muito foi
feito e a cidade hoje tem segurança hídrica, muito diferente do
que houve em crises anteriores. Como você mesmo mencionou,
estamos vivenciando uma seca histórica, e, em Itu, graças a
tudo que fizemos, estamos passando por ela com responsabilidade e garantia de água na torneira, seguindo um sistema de
rodízio planejado e eficaz. Mas não nos acomodamos com isso
e estamos fazendo muito mais. Seguimos com a otimização do
Sistema Mombaça, com a instalação de quatro novos filtros
na ETA Rancho Grande com capacidade para tratar até 150
litros de água por segundo e com a construção de um novo
reservatório de água tratada do Potiguara para armazenar um
milhão de litros. Essas e outras obras trarão mais segurança ao
abastecimento de Itu para 2022. Além disso, em outubro (de
2021), o governo do Estado confirmou R$ 70 milhões em recursos para a barragem do Piraí, que irá beneficiar Itu e outros
municípios da região (Salto, Cabreúva e Indaiatuba). As boas
notícias não podem depender somente das chuvas que virão,
mas de nosso constante trabalho e temos muito o que mostrar
neste sentido.

Após dois anos de pandemia, começamos a notar uma retomada
econômica e o senhor sempre cita, em suas conversas, a questão
do turismo como propulsor desse período, afinal entretenimento e
viagens devem ser a bola da vez nos próximos anos, indicam os
especialistas. Como Itu está se preparando para isso?
Mesmo ao longo da pandemia não paramos com as nossas
ações para o desenvolvimento do turismo ituano. Aproveitamos
o isolamento para investir na recuperação de nossas praças e
parques, na revitalização de nosso patrimônio e em obras de
infraestrutura que refletem diretamente neste setor. Não apenas
no aparato físico, mas na criação de eventos e atrações, houve
um empenho permanente da administração municipal. Temos
agora um cenário com a Praça Washington Luís, a Avenida
Ernesto Fávero, o Mercado Municipal, o Boulevard da Floriano, o Trem Republicano e outras tantas realizações que já vêm
recebendo feiras, apresentações culturais e eventos diversos, à
medida que a reabertura permite. Enquanto outras cidades
ainda estão se preparando para a retomada, Itu já está pronta e
de braços abertos.
Sabemos que por mais que a cidade seja turística, existe uma defasagem de mão de obra especializada nesse setor, ou seja, nem sempre o turista é recepcionado de forma adequada. O seu governo tem
algum projeto de capacitação de trabalhadores para essa indústria de
turismo e entretenimento?
A mão de obra para o setor turístico é a que mais cresce em Itu
e a Prefeitura, seja por projetos de qualificação do CCI (Centro de Capacitação Inclusiva) ou por nossos parceiros, como o
Sebrae, está auxiliando no aprimoramento e formação desses
profissionais, que não se limitam aos trabalhadores diretos do
turismo e entretenimento, mas aos prestadores de serviço e do
comércio, que tornam a cidade mais acolhedora e receptiva.
Cada vez mais as fábricas estão sendo robotizadas, reduzindo
drasticamente as vagas de emprego na indústria, enquanto os
setores de serviços e entretenimento serão alavancados. Como a
administração municipal está preparando a cidade e sua população
para esse futuro próximo?
A preparação, como disse, não para. Há uma constante em investimentos de aparelhos receptivos aos visitantes, assim como
no fomento aos eventos e oportunidades para o crescimento do
setor. Exemplos recentes disso são a Feira EcoArte, que ocorre
no Parque do Taboão, e a Feira de Natal que reuniu cerca de
300 expositores na Praça do Carmo e aqueceu o mercado de
final de ano. Temos na Economia Criativa uma grande força
para impulsionar a geração de renda e empregos em Itu.
Embora entretenimento e turismo sejam a bola da vez nos próximos
anos, por conta do isolamento que a pandemia gerou nos períodos
anteriores, sabemos que muitos empresários desse setor, inclusive
restaurantes, fecharam as portas na crise e outros seguem em risco.
Como a Prefeitura está auxiliando a classe empresarial, principalmente desses setores, durante a pandemia? Algum benefício será
estendido para os próximos meses ou anos?
O empresariado teve nosso apoio o tempo todo, com consultorias e orientações da Secretaria Municipal de Emprego e buscas
ativas em parceria com o Sebrae, para identificar as carências
e indicar os possíveis caminhos para superar a crise. Durante
a pandemia nós instituímos o programa Desenvolve Itu, que
já está beneficiando algumas empresas da cidade e atraindo a
atenção de outras mais. Essa lei vai diretamente ao encontro
das necessidades sociais e econômicas relacionadas à geração
de emprego e renda, fomentando o reaquecimento do mercado,

“Enquanto outras cidades ainda estão se
preparando para a retomada, Itu já está
pronta e de braços abertos”
principalmente àqueles que foram mais afetados pelas restrições impostas pelo coronavírus. O programa oferece incentivos
fiscais como estabilização de alíquota de ISSQN, isenção de
IPTU e outros itens de desoneração tributária aos empreendedores, estabelecendo diretrizes estratégicas para a atração
de investimentos e criação de postos de trabalho. Celebrando nosso estreitamento com os empresários, no final do ano
passado, realizamos o 1º Meeting Empresarial, com o objetivo
de fomentar um ambiente de networking e negócios. O evento
abordou assuntos relativos ao meio ambiente como logística
reversa, utilização de água de reuso e licenciamento ambiental
municipal, contando com palestra da diretora presidente da
Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), Dra.
Patrícia Faga Iglecias Lemos.
Falando em turismo, temos de citar o patrimônio histórico, já que Itu
no passado era tida como a “Ouro Preto paulista”. Embora o governo
esteja atuando em várias frentes, como restauração do Cruzeiro,
proibição da poluição visual no comércio, etc, sabemos que há
muito a se fazer ainda para voltarmos aos velhos tempos. Lisboa
é um bom exemplo de cidade histórica que viveu um processo de
requalificação do espaço público e renovação de sua área central,
com vários projetos de retrofit. Há algo nesse sentido para Itu? Quais
são os projetos a curto, médio e longo prazo traçados pelo governo
nessa questão da preservação? Como fiscalizar melhor o casario histórico? Como atrair a iniciativa privada para recuperação de igrejas e
outros monumentos?
Há algo neste sentido sim e já está nas ruas. O que fizemos no
Mercado Municipal é um exemplo disso, assim como o que estamos fazendo em relação ao antigo prédio da funerária municipal, prestes a abrigar o Cila (Centro Ituano de Letras e Artes).
A ressignificação dos espaços, a união da arquitetura original
com projetos arrojados e efetivamente úteis à comunidade é
uma das maneiras que encontramos para revitalizar e preservar. Os reflexos disso incentivam os investidores particulares
que também já estão colocando isso em prática, como observamos na FAMA (Fábrica de Artes Marcos Amaro) e no Arte En
Tablado. Esse movimento natural, do zelo com a coisa pública,
atrair e incentivar a iniciativa privada a cuidar do patrimônio,
está se avolumando nos últimos anos em Itu e acreditamos que
seja algo que só venha a prosperar.
Itu foi destaque nos últimos dois anos pela forma como combateu a
pandemia e cuidou dos doentes, sendo o único município da nossa
microrregião com um Hospital de Campanha. Mesmo com medidas
impopulares, o senhor soube a hora certa de fechar e de reabrir
a cidade. Quais lições podemos tirar desse momento tão triste
da nossa história e qual avalição o senhor faz da gestão da crise
sanitária em Itu?
Sempre nos pautamos na ciência e nos aspectos técnicos para
conduzir as nossas ações ao longo da pandemia, diferentemente
do que pudemos, infelizmente, constatar em outras localidades
que optaram pelo achismo ou populismo. Acima de tudo, nos
preocupamos com o lado humano desse fato histórico mundial.
Não há missão mais importante do que a preservação de vidas
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e esse foi o nosso norte, apesar de possíveis perdas de popularidade e críticas. Passados os dias mais intensos da pandemia,
comprovamos que estivemos certos e estamos nos recuperando
mais rápido, com menos perdas humanas e mais esperança
para enfrentarmos os desafios da retomada.
Para 2022, o que o ituano pode esperar da administração pública nas
áreas de Saúde e Educação?
São duas áreas, por princípio e lei, que demandam mais investimentos e atenção. Na Saúde, por exemplo, tão logo redimensionamos nossa estrutura para atendimento atual da covid, já
implementamos um esquema de reforço à crescente dos casos
gripais e síndromes respiratórias. Seguimos com as campanhas
vacinais, com as ações diárias nas unidades de pronto atendimentos e outros equipamentos. É incessante, sempre há o
que melhorar. Sabemos disso e não paramos. Vamos entregar
a reforma da UBS-6 e uma nova UPA, que ficará na região
do Pirapitingui. Também estamos trazendo um novo sistema
informatizado de serviços de saúde para os munícipes, que vai
muito além de agendamentos de consulta e exames e propiciará
a Telemedicina. Outra boa notícia nesta área é a de que Itu
recebeu R$ 1,1 milhão em recursos para fazer uma UTI pediátrica e melhorar a Neonatal, graças ao deputado federal Márcio
Alvino. Quanto à Educação, as melhorias seguem a mesma
dinâmica de crescimento, na qual eu destaco a ampliação da
Rede Saber, com o ensino em tempo integral.
O Ranking Connected Smart Cities 2021 tem Itu na 53ª posição, com
destaque para as áreas de Mobilidade, Meio Ambiente, Tecnologia e
Inovação, Economia, Governança e Segurança. Podemos subir ainda
mais nesse ranking de desenvolvimento urbano? Qual expectativa
para este ano?
Um dos aspectos importantes de se perceber neste ranking é
a presença de nossa cidade 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. No Estado de São Paulo,
já estamos como décimo colocado. O levantamento, além de
certificar que estamos no caminho certo na nossa maneira de
governar, sinaliza para os pontos que devemos demandar mais
esforços e serve como um observatório dessas oportunidades
de melhoria. Tivemos colocações notáveis em categorias que
demandaram dedicação especial ao longo da atual gestão mu46 REVISTA REGIONAL

“...estamos trazendo um novo sistema
informatizado de serviços de saúde
para os munícipes, que vai muito
além de agendamentos de consulta e
exames e propiciará a Telemedicina”
nicipal. Ficamos em 15º lugar em Mobilidade Urbana, sendo
isso reflexo da ampliação das ciclovias, semáforos inteligentes e
outras medidas implantadas pela Prefeitura. Fomos novamente
destaque em Meio Ambiente, ficando na 33ª colocação, por
recuperarmos nascentes, investirmos em coleta de resíduos,
reciclagem, tratamento de água e esgoto. Nessa área ainda
podemos notar a necessidade de aprimoramento em energia
renovável, estando alinhado com um projeto que temos em
elaboração para essa finalidade. O município se faz notável
no campo de Tecnologia e Inovação, onde estamos como 38ª
cidade, devido a vários fatores como nossa velocidade média
de conexões, presença de 4G em mais de 99% de nossa área,
iluminação inteligente e aplicativo de atendimento ao munícipe.
Esse indicativo tende a ser ainda melhor nas próximas edições
do ranking, graças à recente implantação do Cartão Cidadão.
Os indicadores de Economia igualmente retratam evolução
de Itu com aumento de quase 5% do PIB local, crescimento
de 10% na geração de empregos, em plena crise, abertura de
novas empresas, predominância de empregadores do setor privado sobre o setor público, sensível força de trabalho na área de
tecnologia e grande empreendedorismo, com uma progressão
no número de MEIs. A categoria de Governança, na qual Itu é
reconhecida com nota 8,1 calculada pela Firjan, e a colocação
em Segurança são outros pontos de positiva atenção no ranking
recentemente divulgado.
Qual o seu maior desejo para Itu nesse aniversário de 412 anos?
Que o desenvolvimento seja a palavra do dia, todos os dias.
Passamos pela tempestade dos períodos mais tensos da pandemia com responsabilidade e amparo técnico, promovendo todo
o apoio necessário e, simultaneamente, preparando a cidade
para a sua retomada. Agora é tempo de crescer.
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Prepare-se para o mundo holográfico
A startup americana Portl, sediada em Los Angeles, acaba de
anunciar um dispositivo que trará hologramas para as videochamadas sem o auxílio de acessórios VR. O Portl M, como foi
batizado, parece ter saído dos filmes de ficção científica para
o nosso cotidiano. De acordo com o fundador da Portl, David
Nussbaum, o novo visualizador de hologramas pode adicionar um
pouco de vida a simples chamadas de vídeo, permitindo uma transmissão bem
mais realística. Com o tamanho de uma mini geladeira, o M permitirá que você
transmita uma imagem 3D de um aparelho ao outro, através da câmera habilitada para IA que filma e gera vídeos com profundidade simulada. A máquina, que
pode ser usada nos modos retrato ou paisagem, possui 16 GB de memória, 1
TB de armazenamento e tela sensível ao toque de alta definição. O lançamento
está previsto para março, mas o preço ainda não foi divulgado.

Jogando com estilo

AdobeStock

Você não precisa gastar milhares de dólares comprando uma Lamborghini para sentar em uma. A empresa americana SecretLab acaba
de anunciar o lançamento de uma coleção de cadeiras de jogos em
parceira com a icônica montadora italiana. Com edição limitada, o
SecretLab Aumomobili Lamborghini Collection terá dois modelos de
poltronas feitas da mesma fibra de carbono e Alcântara que são
usados nos carros, além de toda tecnologia, ergonomia, conforto e
sofisticação com o DNA Lamborguini. O lançamento está previsto para
o primeiro semestre de 2022. Prepare seu coração.

Um palácio acessível

Um Carnaval de tranquilidade
A pandemia ainda não terminou e talvez aproveitar o Carnaval para um retiro de sossego seja a melhor opção para a “não folia”. Colocar a leitura em
dia, terminar aquela série com várias temporadas, se atualizar com os bons
filmes no cinema, fazer sessão de beleza em casa, meditar, fazer exercícios
e alongamentos ao ar livre. Uma boa pedida é cuidar do seu corpo e da sua
mente enquanto o mundo pede um pouco mais de calma. Fica a dica!
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O Lago de Como é um dos lugares mais românticos e inspiradores da Itália, e
é neste cenário que encontra-se a Villa Balbiano, um palácio do século XVI que
serviu como um dos cenários para o filme “Casa Gucci” - na trama, a mansão é
a residência de Aldo Gucci, personagem de Al Pacino. Pois bem, saiba que esta
bela vila italiana encontra-se disponível para locação no Airbnb, em uma promoção
especial. Localizada na margem ocidental do Lago de Como, o palácio construído
em 1596 é uma das maiores residências particulares da região e possui paredes
decoradas com afrescos do século XVII pintados pelos irmãos Recchi e Agostino
Silva, além de muitos objetos de arte. Se você tiver sorte, talvez consiga a única
diária disponível, considerando que apenas dois hóspedes serão aceitos nesta
promoção para o mês de março, ao preço de €1.000.

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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por RENATO LIMA

Doses de
dopamina

A tendência mundial desta temporada, apelidada de dopamina,
em referência ao neurotransmissor responsável por provocar a
sensação de prazer e motivação, é o ponto alto deste ensaio de
moda com a coleção da Amaro. Essa trend surgiu com a ideia
de trazer cor e mais alegria aos looks durante a pandemia, mas
agora tende a evoluir como ferramenta para expressar esperança,
alto astral e otimismo para a retomada gradual da vida outdoor,
considerando o avanço da vacinação. Na coleção da Amaro há
uma grande aposta em cortes ousados e cores vibrantes inspiradas
em um mood good vibes, para despertar essas sensações.
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por ESTER JACOPETTI

ALINNE
MORAES

celebra 20 anos de carreira
SENSÍVEL E MULTIFACETADA,
ATRIZ, NATURAL DE SOROCABA,
AQUI NA REGIÃO, SE FIRMA
COMO UMA DAS ATRIZES MAIS
TALENTOSAS DE SUA GERAÇÃO
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Vinicius Mochizuki

capa

N

o mês em que completa 20 anos de carreira,
Alinne Moraes investe toda sua energia, alma e
talento na criação de personagens que fizeram e
fazem história na dramaturgia brasileira. Em evidência no momento em que interpreta a mimada
e inconsequente Bárbara de ‘Um Lugar ao Sol’, a atriz sabe
da importância de contar a história desta mulher que levanta
questões como moralidade, ética e empatia. “Esse tipo de
complexidade da personagem, em geral, me faz crescer como
atriz. Sem contar que me instiga muito a ideia de poder entrar na cabeça de figuras assim, de precisar entender e recriar
alguém bem diferente de mim”, conta. Madura, ela está de
olhos abertos e atenta ao que acontece no país: “A classe artística foi tratada como uma associação de bandidos, vagabundos, pervertidos e até pedófilos diante do silêncio de muita
gente. Até de parte da própria imprensa”. Nesta entrevista
exclusiva à Revista Regional, Alinne fala sobre privilégios,
política, pandemia, redes sociais e ação solidária. Natural de
Sorocaba, aqui na região, a atriz estampa, pela terceira vez,
uma capa da Regional. Confira a seguir o ensaio e a conversa
completa com ela:

REVISTA REGIONAL: Sua personagem Bárbara levanta questões
interessantes na novela “Um Lugar ao Sol”, em que ela não é
vista apenas como uma coisa só, até porque ninguém é, ela tem
nuances, hora consegue ser boa, hora consegue ser maldosa. O
que esta personagem representa pra você, não só como trabalho,
mas na sua vida pessoal?
ALINNE MORAES: Aprendizado. A Bárbara é uma personagem cheia de contradições e idiossincrasias, mas também
tem qualidades humanas. Esse tipo de complexidade da
personagem, em geral, me faz crescer como atriz. Sem contar
que me instiga muito a ideia de poder entrar na cabeça de
figuras assim, de precisar entender e recriar alguém bem
diferente de mim.
Desde sua estreia na televisão, em “Coração de Estudante”, de
2002, passaram-se 20 anos. Foram vilãs, mocinhas e personagens
que trouxeram assuntos importantes como a Clara, de “Mulheres
Apaixonadas”, que vivia um romance com outra mulher. De que
maneira viver todas essas personagens moldou de alguma forma a
sua personalidade?
Seria parecido com a influência que sofre o telespectador.
Quando contei a história da Luciana (“Viver a Vida”), que
ficou tetraplégica após um acidente, aprendi muito sobre
aquele universo, as pessoas com deficiência e a dificuldade de
inclusão na sociedade. Através dela, senti na pele a rejeição e
o preconceito. Aprendemos muito e nos transformamos com
as histórias das personagens. Essa é uma das minhas funções
como atriz, contar uma boa história e trazer alguma reflexão
para quem assiste. Acabo me transformando um pouco a cada
novo trabalho.
A maturidade na profissão te deixa mais confortável para escolher
as personagens que você quer interpretar ou trabalho é trabalho?
Todos os personagens são especiais e têm algo único a dizer.
Se eu tiver dois convites para trabalhos em uma mesma
época, claro que só poderei escolher um, mas faz parte. Nem
sempre a escolha é fácil.
Somos seres de hábito e a nossa rotina foi interrompida de repente
pela pandemia, com isso sofremos os impactos e nosso corpo e
mente sentiram esses efeitos. Ao longo deste período, mais de
dois anos, como você analisa e se analisa diante de tudo que está
acontecendo?

“Sonhos eu tenho em relação aos que
nascem sem privilégios e nenhum direito
básico. Meu sonho, nesse caso, é que
isso possa deixar de ser um sonho e que
essas pessoas possam ter nem que seja o
mínimo, o básico, o que é de direito”

Meus hábitos mudaram muito e a ansiedade cresceu por conta
da pandemia. Passo a maior parte do tempo em casa. Minha
vida social mudou bastante. Eu saia para jantar com amigos,
ia ao cinema, ao teatro, shows… Tudo diminuiu muito! Os trabalhos, as reuniões, passaram a ser on-line e, mesmo depois de
dois anos e meio, ainda tenho a sensação de certa impotência.
É tudo muito novo ainda!
Eu li uma matéria na revista ‘Vida Simples’ em que o título era: ‘A necessidade de agradar mata’. Por ser uma figura conhecida do grande
público, você está mais exposta a ser observada. Como você lida
com a pressão sobre o tipo de pessoa que deveria ser fora da TV? Os
anos convivendo com esse tipo de cobrança ajudam a diminuir essa
preocupação?
Faço o possível para ignorar esse tipo de pressão. Tento fazer
o que quero e quando quero. Eu me posiciono, deixo claro
minhas crenças, sigo vivendo conforme acredito. Sou independente desde muito jovem. O meu trabalho já tem que agradar a
muita gente. Já eu preciso agradar a mim mesma primeiro.
Eu vi que você apoia a ‘Ação Cidadania contra a Fome’. Efetivamente,
como é a sua participação e como você se sente ao fazer parte de
um movimento social que visa diminuir a fome no país e, para complementar, como avalia as políticas públicas neste atual momento?
Sim e, na realidade, apoio outros movimentos sociais também.
E acho necessário em um país tão progressivamente desigual.
Para responder sua pergunta basta nos lembrarmos que o atual
governo foi eleito prometendo acabar com demarcação de terras, desidratar ONGs, ofendendo a memória de gente torturada
e morta na ditadura, atacando mulheres, quilombolas e, para
piorar, tecendo elogios a carrascos históricos. Impressiona-me
como isso foi naturalizado… E ainda é!
Alguns atores deixam claro o seu posicionamento político nas redes
sociais, como é o caso do José de Abreu. Você acredita que é importante ter um posicionamento diante dos telespectadores ou a vida do
artista não deve ser confundida com a pessoal?
Eu diria que em “condições normais de temperatura e pressão”
cabe ao artista decidir quando e sobre o que acha necessário
se posicionar. De toda forma, não estamos mais nessa condição
já há alguns anos, portanto, nesse momento, acho mais do que
necessário, obrigatório eu diria. Não adianta se calar temendo
uma reação porque ela já existiu. A classe artística foi tratada
como uma associação de bandidos, vagabundos, pervertidos
e até pedófilos diante do silêncio de muita gente. Até de parte
da própria imprensa. Felizmente, hoje, não é mais só o Zé de
Abreu, a classe artística começou a se posicionar em peso e
de forma mais concreta desde 2018, ou antes. Talvez desde o
governo Temer (Michel).
Apesar de se tornar uma vitrine de trabalho, as mídias sociais
escondem alguns perigos, como notícias falsas, campanhas de ódio,
constrangimento público, agressões verbais, homofobia, assédio,
machismo e por aí vai. Como você se mantém firme para não cair em
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vagabundos, pervertidos
e até pedófilos diante do
silêncio de muita gente.
Até de parte da
própria imprensa”

ciladas, provocações e manter uma relação
saudável com as redes?
Bem, para não cair em ciladas o ideal
é saber filtrá-las como uma especialista
em campos minados faria, já que são
muitas as notícias falsas, algumas financiadas por grupos de interesse. Mas,
francamente, acho que evitar campanhas de ódio, agressores, homofobia,
racismo, assédio e notícias falsas é um
dever das próprias redes sociais e das
big techs que as geram.
O fato de você ocupar um lugar de privilégio, em que seu filho terá melhores
acessos, talvez o maior desafio seja criá-lo
generoso e com ambições próprias. Qual o
seu sonho pra ele?
É uma pergunta retórica. E eu diria
que parte dela já faz parte da resposta.
De fato, meu filho nasceu privilegiado,
portanto, não tenho um sonho exato ou
específico, mas tenho planos. Planos pra
que ele possa ter seus próprios planos e
que seja muito feliz e realizado. Sonhos
eu tenho em relação aos que nascem
sem privilégios e nenhum direito básico.
Meu sonho, nesse caso, é que isso possa
deixar de ser um sonho e que essas
pessoas possam ter nem que seja o
mínimo, o básico, o que é de direito.
Mesmo com a novela ainda no ar, sabemos
que as gravações já foram encerradas, você
está envolvida com novos projetos para
este ou próximo ano?
Até a novela acabar estou de férias e,
até lá, quero ficar em casa curtindo a
família, cuidando da casa, regando as
plantas. Só depois começarei a estudar
novos projetos!
ENSAIO FOTOGRÁFICO
Fotos e beleza: Vinícius Mochizuki
Edição de moda: Alê Duprat
Styling: Kadu Nunnes
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Alinne durante
ensaio especial
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repórter regional
por RENATO LIMA

A jovem recebe premiação
de Patrick Miller,
representante da Nasa

Olhe para cima!

Verena com o
astronauta brasileiro
e ministro da Ciência,
Marcos Pontes

A UNIVERSITÁRIA VERENA PACCOLA, DE INDAIATUBA, PARTICIPOU DO PROGRAMA “CAÇA ASTEROIDES” DA NASA E
DESCOBRIU 25 ASTEROIDES, SENDO UM DELES CONSIDERADO “IMPORTANTE”, COM RISCO FUTURO DE COLISÃO
COM A TERRA; ELA AGORA PODERÁ DAR NOMES A TODOS ELES E JÁ PENSA EM HOMENAGEAR A MÃE E A AVÓ

P

ode parecer, mas essa não é uma matéria sobre o filme “Não Olhe para Cima”, sucesso atual da Netflix.
A estudante universitária Verena Paccola Menezes,
natural de Indaiatuba, ganhou a mídia nacional,
em janeiro, após ser premiada pela Nasa (Agência
Espacial Norte-americana) por descobrir 25 asteroides, sendo
um deles considerado “importante”, com risco futuro de
colisão com o nosso planeta.
O feito da indaiatubana a levou para Brasília, onde foi
recebida, em dezembro, pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, e por membros da Agência
Espacial Brasileira, além do representante da Nasa, Patrick
Miller, responsável pelo programa “Caça Asteroides”. “Eu
fui convidada para fazer um discurso como representante do
Estado de São Paulo e recebi troféu, medalhas e certificados
pela participação, por ser o primeiro lugar no Brasil e de
honra ao mérito”, comemora.
A paixão de Verena pela ciência começou cedo, ainda em
Indaiatuba. Aos quatro anos, ela já nutria um olhar questionador e curioso sobre o mundo. Tanto que na escola, enquanto as amigas levavam bonecas, ela carregava um microscópio
no dia em que as crianças podiam levar algum brinquedo.
Era presente de sua madrinha, que trabalhava com pesquisas, e a incentivava nesse mundo de descobertas. “Desde pequena me pergunto tudo sobre o mundo e não me contento com
respostas rasas, indo atrás das minhas próprias descobertas.
Isso inclui o interesse pelo espaço!”, afirma.
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Aos 22 anos, Verena possui um currículo de excelência em
diversas áreas, como em campeonatos de robótica, olimpíadas
de neurociência e até de visita à Organização das Nações Unidas (ONU). Seu último feito foi reconhecido em dezembro passado, quando ela foi premiada pela descoberta de um asteroide
classificado como “importante” no programa “Caça Asteroides”
da Nasa e do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações.
Tudo começou em 2020, quando a estudante se preparava
para o vestibular e sonhava com uma vaga de Medicina na USP
(hoje ela cursa a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto). “Eu
precisava estudar algo além dos conteúdos do ensino médio e
fiquei sabendo da oportunidade de caçar asteroide, me inscrevi e
fiz o treinamento on-line para aprender a analisar uma sequência de imagens do Universo”, conta. Verena analisava visualmente fotos em busca de pontos em movimento, gerava um
relatório e enviava para os organizadores do programa. Depois,
o material era transferido para a Universidade de Harvard, nos
EUA, que é quem confirma se é um asteroide ou algum outro
elemento do universo. “Descobri um asteroide que se encaixa na
classificação de ‘asteroide fraco’. Esse tipo de asteroide é super
raro e muito importante! Normalmente, os que colidem com a
Terra possuem essa classificação, portanto, uma atenção maior
é necessária a essa descoberta. Agora, são necessárias mais
observações deste asteroide para a definição da órbita dele”,
explica a estudante, em entrevista à Revista Regional.
Mas esse não foi o único asteroide, outros 24 foram
descobertos por Verena, que agora poderá dar nome a todos

fotos: Arquivo pessoal

Verena num
observatório
espacial
eles, após a emissão da documentação da Nasa. “Bom, para sair
a documentação de um asteroide demora muito tempo! De seis a
oito anos, aproximadamente. Como ainda tem muito caminho
pela frente, não decidi o nome de todos, mas de dois eu tenho
certeza: minha vó, Rochele, e minha mãe, Nathalia, serão homenageadas. Elas me criaram sozinhas a vida inteira, nada mais
justo do que eu retribuir com essa homenagem”, justifica a jovem.
MEDICINA ESPACIAL
Estudante de Medicina, Verena sempre quis ser uma neurocirurgiã, mas assim como suas descobertas espaciais, seus projetos
para o futuro parecem romper fronteiras a partir de agora, que
já sonha com a Medicina Espacial: “Durante meus estágios como
técnica de Enfermagem, descobri uma grande paixão que é a
Neurocirurgia. Atualmente, na Medicina, caminho para essa área,
mas sempre com a cabeça aberta para descobrir novos interesses.
Recentemente, dadas as minhas descobertas, tenho sido muito estimulada na área da Astronomia. Isso fez surgir um novo interesse
para o meu futuro, que seria a área da Medicina Espacial”, revela
à Revista Regional.
Esse estímulo surgiu, inclusive, durante sua visita a Brasília,
em uma reunião particular com o presidente da Agência Espacial
Brasileira, Carlos Moura, ocasião em que ela pode conhecer mais
sobre a área da Medicina Espacial: “Isso me deixou muito curiosa
para aprender mais sobre esse campo de trabalho”, conclui a nova
promessa da ciência.

A indaiatubana
Verena, estudante
de Medicina e
promessa da
ciência, mostra
orgulhosa suas
medalhas
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A pandemia
de Burnout
NO DIA 1º DE JANEIRO,
A SÍNDROME DO
BURNOUT PASSOU A
SER OFICIALMENTE
RECONHECIDA COMO
DOENÇA OCUPACIONAL
PELA OMS (ORGANIZAÇÃO
MUNDIAL DA SAÚDE);
CASOS AUMENTARAM
DURANTE A PANDEMIA,
SITUAÇÃO QUE NOS
LEVOU AO LIMITE DO
ESTRESSE EMOCIONAL

T

odo início de ano planejamos viver um novo ciclo de
forma mais saudável e tranquilo, priorizando a nossa
saúde emocional e bem estar. Segundo a psicóloga
Shana Wajntraub, para isso, mais do que nunca é
necessário trabalhar alguns pilares de nossos comportamentos e
relacionamentos com outras pessoas. Assim, conseguiremos bem-estar, equilíbrio nas adversidades e gerenciamento das emoções.
Mas no cenário atual, no terceiro ano da pandemia de
covid, isso é possível? Diversas pesquisas mostram o impacto
da crise sanitária na vida de diversos profissionais. Um dos
estudos, da Fundação Oswaldo Cruz, revelou que durante o período de isolamento social, quase 50% dos colaboradores foram
afetados pela ansiedade e depressão. Além disso, de acordo com
pesquisa da Secretaria Especial da Previdência e do Trabalho, os últimos dois anos foram campeões de afastamento por
questões de transtornos mentais e comportamentais, incluindo
a Síndrome de Burnout.
Também chamada de Síndrome do Esgotamento Profissional, Burnout passou a ser considerada doença ocupacional em
1º de janeiro deste ano, após a sua inclusão na CID (Classificação Internacional de Doenças) da OMS (Organização Mundial
da Saúde). Na prática, significa que agora estão previstos os
mesmos direitos trabalhistas e previdenciários assegurados no
caso das demais doenças relacionadas ao emprego.
Exaustão emocional, insônia, dificuldades de concentração, mudanças repentinas de humor, problemas gastrointestinais, dores musculares e de cabeça e cansaço excessivo são
alguns dos sintomas associados à doença. Sua intensidade varia conforme a carga que cada pessoa se impõe e nas próprias
cobranças internas. Entre as carreiras com mais profissionais
diagnosticados com a Síndrome de Burnout estão: médicos,
enfermeiros, jornalistas, bombeiros, policiais e professores. As
possibilidades de tratamento variam de acordo com o estágio
da doença, pois em alguns casos, o problema pode ser resolvi58 REVISTA REGIONAL

do com auxílio de um psicólogo. Em outros, é preciso tratar
com medicamentos.
Shana Wajntraub explica que algumas atitudes ajudam a
evitar o Burnout: “Entre as práticas mais relevantes para a
saúde mental na neurociência, saber descansar a mente e se
afastar de estímulos associados ao trabalho nos fins de semana e feriados é fundamental”, inicia a profissional. “Em 2021,
percebi o quanto as pessoas ficaram sobrecarregadas e com
estresse alto, que levou a sintomas como falta de atenção e até
de memória”, comenta Shana.
Também é importante, ela recomenda, buscar atividades
que tragam prazer, como: exercícios físicos leves e moderados;
relaxamento como massagem (ou automassagem e alongamento) e meditação; práticas espirituais, caso seja praticamente de
alguma religião; escutar músicas que aprecia; contato com a
natureza, como ir a praia ou ao campo; práticas alimentares,
evitando café em excesso e consumo de comidas processadas,
principalmente as ultra processadas.
Uma dieta alimentar saudável também é essencial, segundo
Shana: “escolha uma dieta com alimentos leves, como oleaginosas, chás, verduras, frutas e peixes”.
“Mantenha ainda vínculos sociais satisfatórios e recompensadores, como encontrar bons amigos, familiares, namorar. Um
estudo clássico de Harvard mostrou que a solidão é um forte
preditor de problemas de saúde e, inclusive, morte precoce”,
aconselha a psicóloga.
E, por último, um dos mais importantes: tenha um sono
regular. “Todos esses estímulos estão associados à regulação de
aspectos neurofisiológicos do organismo, como regulação intestinal, liberação de endorfinas e endocanabinóides e regulação de
sistema dopaminérgico e serotoninérgico”, conclui, lembrando
que “nem sempre é possível aderir a todas essas práticas, mas,
quanto mais conseguir ajustar tais aspectos, mais eficiente será
sua recuperação ou prevenção ao Burnout”.
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A tecnologia da
Odontologia a seu dispor
A clínica Italiani Shiratori dispõe de toda a tecnologia existente no
mercado para entregar ao paciente um sorriso novo em até um único dia

A

tualmente, com a rotina agitada que todos
levam, o que mais se quer é que tudo se
resolva rapidamente em todos os aspectos
da vida. Na Odontologia, isso não é diferente. A maioria das pessoas tem pouquíssimo
ou nenhum tempo disponível para realizar um tratamento odontológico mais complexo. No entanto, com
a modernização das técnicas e dos equipamentos, esse
tratamento pode, sim, ser otimizado!
Na área da Odontologia Estética, as facetas de porcelana e as lentes de contato vieram para ficar. E você
já pensou se fosse possível entrar no consultório dentário com dentes que não te agradam e, em apenas uma
ou duas sessões, seu sorriso fosse todo renovado?
A clínica Italiani Shiratori dispõe de toda a tecnologia existente no mercado para entregar para o cliente
um sorriso novo em até um único dia: “Hoje, conseguimos oferecer ao paciente um tratamento de altíssima
qualidade num tempo muito curto, uma vez que possuímos além de um laboratório próprio dentro da nossa
clínica, equipamentos como o scanner intra-oral, que
além de reduzir o desconforto das moldagens convencionais, por ser uma tecnologia digital, acelera o fluxo
de trabalho; e uma fresadora, que é um equipamento
que esculpe um dente em aproximadamente 15 minutos.
Após a fresagem, o dente vai para o nosso laboratório
para ser caracterizado e polido. Desta maneira, o caso
pode ser finalizado em uma única consulta”, explica Dr.
Fabio Kenji Shiratori, sócio-proprietário da clínica.
No caso apresentado a seguir (veja foto), facetas de
porcelana foram confeccionadas seguindo todos os protocolos do fluxo digital da clínica, em uma única sessão.

Daniel Nápoli

Antes e depois de um tratamento realizado pelo Dr. Fabio Kenji Shiratori (CRO-SP: 85.279)

Dra. Flavia Italiani Shiratori - CRO-SP: 85.290
Dr. Fabio Kenji Shiratori - CRO-SP: 85.279
da Clínica Italiani Shiratori - CROSP-CL: 022.042
Responsável técnico: Dra. Flavia Italiani Shiratori
MAIS: A Clínica Italiani Shiratori fica na rua Padre Bartolomeu
Taddei, 534 – Centro, Itu. Tel.: (11) 4023-2202
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Óleos essenciais:
os tesouros da natureza
Cada vez mais a Aromaterapia está se popularizando, não somente na
esfera do bem-estar social, mas, inclusive, nas pesquisas científicas

A

Aromaterapia é uma terapia alternativa que vem
ganhando espaço mundialmente na busca pelo
bem-estar. “Trata-se de um tratamento associado à cura e ao equilíbrio físico e emocional que se
concretiza pelo olfato, através dos benefícios das propriedades
químicas dos óleos essenciais”, explica a psicóloga e aromaterapeuta Julyany R. Gonçalves.
Cada vez mais a Aromaterapia está se popularizando, não
somente na esfera do bem-estar social, mas, inclusive, nas pesquisas científicas fomentadas por comunidades de profissionais
da saúde de todo o mundo.
Os óleos essenciais são compostos voláteis, aromáticos,
extraídos de partes das plantas como folhas, flores, casca, caule,

Os óleos essenciais são
considerados as mãos
curativas da natureza

Julyany Rodrigues
Gonçalves, psicóloga e
aromaterapeuta

raízes, resinas, frutas cítricas e que possuem centenas de propriedades químicas com funções terapêuticas de alta potência
para a promoção do bem-estar físico e emocional.
Segundo o Dr. Malte Hozzel, fundador do Orto de Prouvènce, um centro de seminários no coração europeu das plantas
medicinais, na Alta Provença, como uma plataforma para o
ensino da Aromaterapia, “apesar de a aromaterapia ser uma
prática ancestral, ela é também moderna e muito relevante para
a sociedade atual, fornecendo recursos para lidar com as doenças (...). Sem esquecer de que a Aromaterapia pode facilmente
ser comprovada por métodos científicos, os óleos essenciais são
realmente as mãos curativas da natureza.”
Além do mais, os óleos essenciais exercem um papel poderoso de suporte no tratamento de questões emocionais. Seus
efeitos psicológicos e fisiológicos foram difundidos pelo mundo e
ganharam a atenção das mais diversas áreas da saúde.
“Tratamentos com Aromaterapia são muito benéficos para
insônia, estresse, ansiedade, dor, depressão e outros desconfortos
que, associados ao processo de psicoterapia, apresentam resultados surpreendentes”, como afirma Julyany R. Gonçalves.
A Aromaterapia pode ser muito benéfica na rotina de muitas
maneiras diferentes. Mas, como todo tratamento, precisa de
ajuda especializada, então, não é recomendado o uso dos óleos
essenciais de forma indiscriminada. Um profissional pode
garantir que os resultados sejam alcançados da maneira mais
adequada para cada caso.
MAIS: JULYANY R. GONÇALVES
PSICÓLOGA E AROMATERAPEUTA
Atendimento clínico: Rua 7 de Setembro, 494 - Centro - Salto
Tels.: (11) 4456 2019 e (11) 99538 6019
Instagram: @alqmia.aromaterapia
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O poder
do incenso

U

ma pesquisa publicada, em 2006, na US National Library of Medicine, confirmou um conhecimento empírico ancestral: “a fumaça produzida por plantas medicinais tem uma vasta gama
de aplicações e benefícios terapêuticos”. Então,
nada melhor que começar o ano falando desta poderosa
ferramenta de cura.
O nome incenso vem do latim “incendere” que significa
queimar. Essa prática existe entre nós, humanos, desde a
descoberta do fogo, quando nossos ancestrais perceberam que,
ao queimar, algumas madeiras produziam aromas específicos e
agradáveis e, com o tempo, observaram seus inúmeros efeitos
sobre o corpo, o psiquismo e o ambiente. Essa sabedoria se
difundiu por várias culturas e o incenso passou a atrair o interesse comercial e espiritual de muitos povos. No mundo antigo,
incenso como o olíbano era tão importante que seu peso era
avaliado em ouro.
Na Índia (um dos maiores produtores do mundo), são
chamados de Agarbatties; no Japão, os incensos para rituais
budistas conhecidos como Senkô ( que têm como base principal o cedro), são produzidos desde o século XVI por monges
perfumistas. Já no Brasil, apesar de uma produção mais recente, já existem marcas de muito boa qualidade.
Do ponto de vista terapêutico, as moléculas liberadas pelo
aroma do incenso, penetram em nossos pulmões e via olfativa,
agindo de forma a provocar uma mudança no estado atual,
mobilizando o usuário para dimensões de cura ou alteração
de consciência, via processos físico-químicos. Seria umas das
atuações da aromaterapia, porém em forma de fumaça. Os
neurocientistas mostraram, em estudos relacionados à memória, que o ritual com incenso, influencia positivamente o
recolhimento interior por estimular a memória olfativa, que
é uma memória de longo prazo, enraizada no inconsciente e,
portanto, muito precisa. Nenhuma outra cognição sensorial
é tão resistente à passagem do tempo e/ou capaz de evocar o
passado, uma vez que o armazenamento de odores ocorre de
acordo com um princípio holístico que, por sua própria natureza, assegura às memórias a sua própria individualidade e a
sua independência mútua.
Na visão religiosa, o incenso sempre foi usado como forma
de comunicação com o divino - um facilitador para estados
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transcendentes. Acredita-se que a fumaça do incenso elevaria
as preces ao céu. Utilizado por egípcios, sumérios, xamãs,
monges tibetanos, etc, segue até os dias atuais como ferramenta em diferentes religiões em seus cultos e rituais próprios.
Segundo a Seisho-no-iê, acredita-se que quando se acende um
incenso, purifica-se o ambiente eliminando o cheiro humano,
o que facilita que espíritos elevados se aproximem. Já para
o Budismo, o incenso, por espalhar seu aroma após aceso,
significa a prática da moralidade e das boas ações, assim, o
ato de acender uma pequena vareta antes de entrar no silêncio
da meditação é um gesto útil não só pelo seu valor místico,
mas também como um pequeno ritual pessoal, adequado para
preparar inconscientemente o corpo, a mente e o espírito (a
respiração), nesse precioso momento de eternidade.
Do ponto de vista alquímico, é o objeto que transforma a
matéria (ervas) em espírito (aroma) gerando, assim, a atmosfera auspiciosa para a atuação do mago alquimista, e do ponto
de vista energético: limpa, equilibra, sutiliza, clareia, relaxa e
reorganiza energeticamente um espaço ou um indivíduo.
Independentemente de suas diversas práticas e usos, o
incenso é um grande aliado dos adeptos da meditação e dos
praticantes de inúmeras atividades com fins espirituais, energéticas ou terapêuticas com relatos de facilitação para os processos meditativos e de conexão transcendente. Os ritos variam
de escolas esotéricas para atividades xamânicas, dos cultos a
deidades específicas ou atos e cerimoniais religiosos, cada qual
tem um uso peculiar ao seu sistema de crença.
Acender um incenso requer alguns cuidados. Existem
inúmeros fabricantes no mundo e uma gama muito variada de
materiais utilizados para a manufatura desse produto. É importante estar atento aos seus componentes e sempre procurar
saber a procedência para um consumo ético, consciente e terapêutico. Desnecessário dizer que quanto maior a pureza dos
compostos, maior o preço que se paga. Entre algumas formas
de apresentação e de produção dos incensos, estão: o carvão, a
massala, as resinas, as madeiras, os bastões de ervas, os cones
e as varetas de jardim.
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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casa

Spa com piscina coberta e
espreguiçadeira no projeto
Casa do Morro

Casas de
campo ganham
novo status

Sala de estar e varanda
da Casa do Morro/projeto:
Eduarda Corrêa

NA PANDEMIA, REFÚGIOS COMO SÍTIOS E CASAS
DE CAMPO GANHARAM UM NOVO SIGNIFICADO
PARA QUEM BUSCAVA QUALIDADE DE VIDA

A

pandemia obrigou toda a população a mudar
completamente a sua rotina. Com isso, refúgios
como sítios e casas de campo ganharam um novo
significado para quem estava buscando melhor
qualidade de vida.
De acordo com a arquiteta Eduarda Corrêa, esse tipo de
imóvel era muito usado como lazer para o fim de semana, mas
se tornou morada permanente, mesmo agora, com o fim da
quarentena. “As pessoas se viram trancadas em casa, muitas
vezes em apartamentos pequenos, sem espaço para as crianças
brincarem e tendo de conciliar trabalho com a rotina caseira,
isso afeta o psicológico de qualquer um. E quem possuía imóvel
no campo, acabou optando por buscar conforto e bem-estar
junto à natureza”, explica a profissional.
Com esse fenômeno, relata Eduarda, a demanda por
reformas nas casas de campo aumentou consideravelmente
nos últimos tempos. “Esses imóveis eram destinados a reuniões
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familiares em fins de semana, feriados e temporadas de férias
e, por isso, seus ambientes não estavam adequados ao convívio
diário que uma morada necessita. Com a mudança em definitivo das famílias para estes espaços, houve a necessidade de
realizar obras para garantir o conforto dos moradores”.
Segundo a arquiteta, em alguns casos, a reforma consiste
em aumentar tanto o tamanho como o número de ambientes para comportar a quantidade de pessoas que passarão a
conviver na residência. “Mas, geralmente, pequenas intervenções como troca de revestimento, realização de nova pintura e
investimento em móveis novos já são suficientes para tornar os
espaços acolhedores e aconchegantes”.
HOME COM OFFICE
A grande demanda por reformas nas casas de campo se deu
por conta do home office. Eduarda explica que grande parte
das pessoas que fizeram essa mudança da cidade para o Interior
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Área gourmet rodeada pela
serra / Casa do Morro/
projeto: Eduarda Corrêa

estava à procura de um lugar mais arejado, espaçoso e tranquilo para trabalhar, longe dos arranha-céus e da agitação dos
grandes centros urbanos. “Como estas casas foram projetadas
para o lazer, não havia nelas espaços destinados ao trabalho.
Com isso, houve a necessidade de criar um ambiente com toda a
infraestrutura necessária para a realização das tarefas”.
Para a profissional, a escolha do local é um passo muito
importante na hora de projetar um home office adequado: “Se
for para construir um espaço novo, opte por um lugar tranquilo, longe da rotina da casa e da área de lazer, pois o barulho de
pessoas nestes locais pode atrapalhar o desempenho no trabalho. Feito isso, crie um escritório que contemple as áreas verdes
e aproveite ao máximo a luz natural fazendo uso e grandes
portas e janelas, além de paredes de vidro. Isso colaborará na
sensação de bem-estar tão desejada”.
Mas, se a intenção for criar um home office utilizando um
espaço já existente na casa, emenda ela, opte por um ambiente
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pouco utilizado e silencioso para garantir a privacidade e o
sossego durante a realização das tarefas. “Aí é só garantir uma
boa conexão com a internet, caprichar na decoração, utilizar
móveis adequados e uma cadeira confortável para transformar
a casa de campo em um verdadeiro refúgio para trabalhar”,
exemplifica.
Eduarda ressalta ainda a importância de contratar um
arquiteto para que o projeto seja executado de forma correta e
eficiente, garantindo que tudo saia conforme o planejado. “O
arquiteto possui o conhecimento e a experiência necessárias
para criar ambientes que irão otimizar a sensação de bem-estar
na sua casa de campo”, conclui.
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