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BASTIDORES

Crianças eufóricas, do Ensino 
Fundamental, Mega Escola do 
Bairro Cavalli, ao receberem a 

visita do Prefeito Junior Finamore 
e do Secretário de Governo, 

Dr. Hélio Braz.
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EDITORIAL

Em 8 de Março, houve comemoração da Dia 
Internacional da Mulher, grandes conquistas – 
múltiplas funções exercidas na sociedade atual, com o 
empoderamento feminino, porém, ao mesmo tempo, 
muitas tristezas, uma vez que a mulher continua 
sendo, ainda, discriminada e sofre inúmeras agressões 
por parte de companheiros, que chegam até cometer 
feminicídios.

Já no cenário louveirense, há muito que festejar, 
com a Inauguração da Nova Escola do Bairro Cavalli, 
com linda infraestrutura, que atenderá 600 alunos do 
Ensino Fundamental, apresentando quadra poliesportiva 
coberta, laboratórios, anfiteatro, metodologia de 
ensino avançada e refeições saudáveis, com produtos 
selecionados.

Na nossa querida Vinhedo, em 2 de Abril, teremos 
70º aniversário da Cidade, que traz, em sua bagagem, o 
resgate da cultura da imigração italiana com o cultivo de 
uva e a fabricação artesanal do vinho.

Na área da beleza, muitas dicas de médicos renomados 
para se obter uma aparência mais jovial e convidativa.

Quanto ao lazer, um passeio aos castelos encantadores 

de Sintra, em Portugal, com muita história e tradições.
E para curtir a boa culinária – receitas de pratos 

imperdíveis, que caíram no gosto do povo brasileiro. 
Finalizando um poema a este ser guerreiro, amável e 
dócil – Mulher.

“Lá vai Ela”
“Lá vai ela esguia
Desfilando pelos salões da nobreza,
Esbanjando charme e beleza,
Arrebatando corações alados,
Conquistando homens cobiçados.

Com certeza, muitas intrigas surgirão,
Na disputa desse amor vulcão,
Que, por onde passa,
Deixa feridas incuráveis,
Espalhando discórdias imensuráveis,
Mas, sempre, permanecendo no âmago
Desses homens amados”.

Meres Affonso

A todas as mulheres de qualquer raça, cor ou nível social, segue poema de 
Vinícius de Moraes, com melodia de Tom Jobim:

Olha
Que coisa mais linda
Mais cheia de graça

É ela menina
Que vem e que passa

Num doce balanço
A caminho do mar...

Moça do corpo dourado
Do sol de Ipanema
O seu balançado

É mais que um poema
É a coisa mais linda

Que eu já vi passar...

Ah,
Porque estou tão sozinho

Ah,
Porque tudo é tão triste

Ah,
A beleza que existe

A beleza
Que não é só minha

E também passa sozinha...

Ah, se ela soubesse
Que quando ela passa

O mundo sorrindo
Se enche de graça
E fica mais lindo

Por causa do amor.

(Garota de Ipanema)

MÚLTIPLAS CONSIDERAÇÕES

HOMENAGEM
DIA INTERNACIONAL DA MULHER

MULHER



Os investimentos de nossa gestão em Educação e Saúde 
sempre foram muito grandes. 

Inauguramos a nova Escola Pequenos Brilhantes, que foi 
um marco na cidade, e, em março a entrega da maior esco-
la que a cidade já teve, a Escola do Cavalli. 

Praticamente, também, duplicamos as quantidades de 
unidades de Saúde na cidade, com a UBS Monterrey, a UBS 
Terra da Uva, a UBS 21 de Março e, em breve, mais um 
novo Centro de Saúde no Santo Antônio.

A criação do Centro de Reabilitação de Louveira, o CRL foi 
outra importante obra de grande benefício de saúde para 
os moradores da cidade. 

Em março, haverá a inauguração do CEIL Cavalli. Qual o 
sentimento ao entregar para a população uma obra desta 
grandeza e importância?

Para entregar uma obra deste porte para a população, 
requer muito planejamento e trabalho administrativo que 
poucos veem, portanto, meu sentimento é de felicidade em 
poder presentear a cidade com esta importante realização.

A nova Escola do Cavalli é um marco na educação da ci-
dade, pois foi planejada com a participação de profissionais 
da educação da cidade, em um trabalho extenso de explo-
rar as melhores e principais qualidades que deveriam estar 
contidas nesta importante obra. 

São mais de 30 salas de aula, laboratórios de informática, 
laboratório de ciências, grande refeitório, anfiteatro com 
mais de 230 poltronas, quadra poliesportiva coberta, e cam-
po de Futebol society para o uso dos alunos da escola.

Louveira comemora 54 anos agora no mês de março. 
Que presentes a população pode esperar neste ano de 
2019?

Estaremos presenteando Louveira com a Nova Escola do 
Cavalli, justamente no dia do aniversário desta cidade que 
tanto amo e à qual tanto me dedico. 

Deixe uma mensagem à população de Louveira. 
Louveira tem um povo acolhedor, honesto e trabalhador 

assim como eu. Todo o trabalho que faço e ainda farei é vol-
tado diretamente para este povo que escolheu esta terra 
abençoada para construir seus sonhos. A este povo e a esta 
cidade, toda a minha dedicação, sempre.

Por duas vezes consecutivas eleito o 
Município número 1 em qualidade de 
vida no País, Louveira comemora neste 
mês de março (dia 21) 54 anos de eman-
cipação. 

De fato, os louveirenses têm muito o 
que comemorar. A cidade avançou sig-
nigicativamente, nos últimos anos, na 
gestão do prefeito Junior Finamore, em 
todos os segmentos.

A Escola do Cavalli, denominada Fre-
derico Pagotto a grande obra abordada 
nesta entrevista pelo chefe do Executivo, 
é marco do que vive Louveira hoje: desen-
volvimento, com planejamento e respon-
sabilidade. “A este povo e a esta cidade, 
toda minha dedicação, sempre”, destaca 
Junior Finamore.

REVISTA FLASH MAGAZINE:  Prefei-
to, em sua gestão, o município investiu 
pesado em saneamento. Fale sobre as 

ações nesta área. 
Junior Finamore: Quando assumi-

mos a Prefeitura, todo o esgoto da cida-
de era jogado in natura nos nossos rios. 
Havia uma estação de tratamento re-
cém-inaugurada, mas com problemas e 
falta de rede adequada de esgoto. 

Mais de R$ 200 milhões foram inves-
tidos pela nossa administração em sa-
neamento e, hoje, já tratamos 89,9% de 
todo o esgoto produzido na cidade. 

As obras de interceptores de esgoto, 
que literalmente interceptam o esgoto 
que era jogado nos rios, estão a todo va-
por. Os principais coletores tronco já fo-
ram realizados e as obras avançam ainda 
mais. 

Já no tratamento de água, além de 
trocas de tubulações de amianto, que é 
cancerígeno por PEAD de grande quali-
dade e durabilidade, os nove novos re-
servatórios de água estão em fase con-

clusiva de obras e início de operação. 
Brevemente, também, iniciaremos a 

construção da primeira represa de Lou-
veira, com cerca de 500 milhões de li-
tros de água, aumentando em 16 vezes 
a capacidade atual de armazenamento 
da cidade, garantindo nossa segurança 
hídrica por décadas.

Que obras e projetos estão encami-
nhados para serem concluídos nesta 
segunda metade do mandato? 

Entre eles, a duplicação e nova rotatória 
da Av. Atílio Biscuola, o início do Parque 
da Cidade, o restauro da Subestação Fer-
roviária, a finalização de mais uma nova 
UBS no Santo Antônio e a nova Represa.

Educação e Saúde são áreas essen-
ciais para a comunidade. Fale sobre 
ações desenvolvidas recentemente 
nestes setores. 

PREFEITO JUNIOR FINAMORE 
FALA SOBRE OS INVESTIMENTOS E AÇÕES QUE 
TRANSFORMARAM A HISTÓRIA DE LOUVEIRA
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marco na educação da cidade, 
pois foi planejada com a 

participação de profissionais da educação da 
cidade, em um trabalho extenso de explorar as 
melhores e principais qualidades que deveriam 
estar contidas nesta importante obra. 
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para esta segunda metade do mandato do prefeito Ju-
nior Finamore?

Nos tínhamos e temos muitos projetos já em fase 
adiantada de planejamento; mas agimos com prudência 
e dentro da realidade de nossos recursos. A crise que se 
instalou desde 2015 vem atrapalhando muito nosso pla-
nejamento para a cidade. Nossa preocupação primeira 
é em manter o nível da qualidade dos serviços que es-
tamos prestando, principalmente em saúde e educação. 
Mas de acordo com a receita, avançaremos nos investi-
mentos. Elenco a título de exemplo, algumas obras que 
já estão em andamento: reservatório de água (represa); 
início do Anel Viário (pela Atílio Biscuola); conclusão dos 
reservatórios e adutoras de água tratada; fechamento e 
início do Parque do Capivari; dentre outras. 

Deixe uma mensagem à população.
O que posso dizer é que estamos trabalhando de for-

ma responsável e honesta, para que cada centavo arre-
cadado, que é da população, seja bem gasto em bene-
fício dela mesma, e que, embora com os pés no chão, 
estamos atentos ao que a cidade precisa, para ter um 
futuro cada vez melhor.

O prefeito Junior Finamore sempre 
destaca a importância de sua equipe 
no bom trabalho que vem sendo de-
senvolvido, em seu mandato, no Po-
der Executivo de Louveira. 

E, como parte importante desta 
equipe, está o secretário de Governo, 
braço direito e amigo do prefeito, o Dr. 
Hélio Braz. 

Dr. Hélio gerencia as ações de gover-
no, faz a interface entre as Secretarias 
e Diretorias, propõe e executa proje-
tos e, graças a essa parceria, tanto com 
o prefeito quanto com toda a equipe, 
Louveira alça voos cada vez mais altos 
em desenvolvimento e qualidade de 
vida da população. 

A FLASH MAGAZINE conversou com 
o secretário Dr. Hélio Braz. Confira a en-
trevista.

REVISTA FLASH MAGAZINE: O Mu-
nicípio se prepara para o aniversário 
de 54 anos. Que novidades estão pro-
gramadas e, a seu ver, quais são os 
principais presentes que o Louveiren-
se pode comemorar neste ano?

Dr. Hélio Braz: A principal novidade 
é a inauguração da MEGA ESCOLA na 
região do Bairro Cavalli, uma estrutu-
ra funcional e moderna. Um marco na 
Educação de nossa cidade.

Fale sobre a obra, que será oficial-
mente inaugurada em 21 de março, e 

sua importância para a comunidade. 
A obra é de primeiríssima qualidade, 

funcional, pois foi concebida ouvindo 
os artífices da Educação. De grande di-
mensão, que vai atender em período 
integral às crianças de uma região de 
grande densidade demográfica; sem a 
necessidade de transporte para isso. 
É de importância fundamental para a 
sociedade louveirense, ofertando uma 
excelente qualidade de ensino às nos-
sas crianças, que são o futuro de nossa 
cidade, e ainda dando a tranquilidade 
aos pais, pois deixarão seus filhos em 
boas mãos, enquanto trabalham. 

Que projetos estão engatilhados 
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A principal novidade é a 
inauguração da MEGA 
ESCOLA na região do 

Bairro Cavalli, uma estrutura 
funcional e moderna. Um marco 
na Educação de nossa cidade.

DR. HÉLIO BRAZ: 
“ESTAMOS ATENTOS AO QUE A CIDADE PRECISA 
PARA TER UM FUTURO CADA VEZ MELHOR”
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na Nova Escola / Bairro Cavalli

Playground

Autoridades conferem 
refeição de qualidade

Aluno degustando uma nectarina

Quadra Poliesportiva

Alunos prestigiam professora em sala de aula

Professora utilizando dinâmica de grupo

Pref. Junior Finamore, Marlene Montelatto e Dr. Hélio Braz, ladeados pela Secr. Educação, 
Juliana, assessoras, diretora da Nova Escola do Bairro Cavalli e Meres Affonso
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ENTREVISTA PRESIDÊNCIA

REVISTA FLASH MAGAZINE: Como 
você vê a posição nº 1 do município 
de Louveira, em qualidade de vida, no 
ranking nacional?

Rodrigo Ribeiro: O primeiro lugar da 
cidade de Louveira no ranking nacional 
em qualidade de vida vem reforçar o 
apoio popular de que estamos no cami-
nho certo.

Estar na primeira colocação das me-
lhores cidades para se viver é uma con-
quista, se manter nesta colocação por 
dois anos consecutivos foi um reconhe-
cimento do nosso esforço, e continuar 
estando entre as primeiras colocações 
nos próximos  anos é um desafio que 
queremos superar com muita garra.

Quais ações administrativas foram 
efetuadas, no último ano, que colabo-
raram para o bem-estar dos louveiren-
ses em geral?

Em meio à crise que se instalou no 
Brasil há vários anos, sempre foi um de-
safio manter a qualidade dos serviços 
prestados à população, e saber econo-
mizar foi uma saída para driblar o colap-
so financeiro nacional. Uma força tarefa 
foi criada e nos reunimos com todos os 
fornecedores e buscamos negociar des-
contos e cancelar reajuste da maioria 
dos contratos firmados com a prefeitura. 
Foram mais de 50 contratos negociados 
que geraram uma economia de mais de 
3 milhões de reais, os quais foram rever-
tidos em serviços à população.

A transparência e a seriedade dos 
processos licitatórios atestados pelo tri-
bunal de contas nos últimos dois anos, 
combinado com a “fama de bom paga-
dor” da Prefeitura de Louveira, também, 
contribuiu para que mais empresas se 
interessassem em participar das compe-
tições por contratos com nossa prefeitu-
ra, o que ajudou ainda mais para a redu-
ção dos preços dos produtos e serviços 

destinados à população, e quanto mais 
descontos, mais dinheiro em caixa para 
ser revertido em forma de serviços de 
qualidade. Mas nada disso foi conquista-
do por uma única pessoa, tive a ajuda de 
todos os servidores da administração, 
que buscaram arduamente fazer o me-
lhor para a cidade, somo mais que uma 
equipe, somos uma grande família.

Fale um pouco sobre a nova proposta 
de digitação de todo sistema operacio-
nal da Prefeitura.

Para este ano, a Administração pre-
tende iniciar o processo de DESMATE-
RIALIZAÇÃO DOS PROCESSOS FÍSICOS, a 
ideia é trazer inovação tecnológica para 
os processos das repartições públicas, 
onde, no futuro próximo, todos serão 
inteiramente digitais, extinguindo a ne-
cessidade de impressão.

Inicialmente esperamos deixar de 
imprimir 250.000 páginas por ano. 
Além da economia financeira dada pela 

redução de gasto com papel, insumos 
para impressão, equipamentos para 
impressão e gasto com armazenamen-
to dos processos físicos, esta iniciati-
va, também, faz com que a Prefeitura 
participe com seu papel socioambien-
tal, reduzindo os impactos ambientais 
diretos e indiretos das impressões em 
excesso. Como se não bastasse, este 
processo trará ainda mais segurança, 
transparência e agilidade aos proces-
sos administrativos, pois o cidadão terá 
acesso a qualquer momento sem o ris-
co de extravio e podendo acompanhar 
o fluxo processual.

Deixe uma mensagem ao público.
Muitos acreditam que Louveira é uma 

cidade rica, eu digo que as maiores ri-
quezas de Louveira são os recursos natu-
rais como água, solos férteis, localização 
geográfica e o seu povo que, com amor 
e dedicação, nos ajuda a fazer de Louvei-
ra uma cidade cada vez melhor.

Ao ser eleito vereador nas eleições de 
2016, Laércio Neris  não imaginava que 
dois anos depois, em 2018, teria de as-
sumir mais um importante desafio em 
sua vida pública: a cadeira de presidente 
da Câmara Municipal de Louveira. Com 
grande experiência em gestão, obtida 
durante os anos que foi assessor do 
prefeito Júnior Finamore na Prefeitura, 
e com formação acadêmica específica 
nesta área, Laércio vem conduzindo os 
trabalhos no Legislativo de forma har-
moniosa e eficiente, com foco em três 
vetores: transparência dos atos parla-
mentares, austeridade nos gastos públi-
cos e incentivo à participação popular 
no dia a dia da Casa. “Vou me dedicar ao 
máximo a esse trabalho”, frisou, durante 
seu pronunciamento na primeira sessão 
ordinária do ano.

Natural da cidade baiana de Candiba, 

Laércio Neris preza muito valores como 
a família, ética, cidadania e o interesse 
público. Pai de três filhos e casado com 
Marelene Silveira, o parlamentar conse-
guiu importante apoio dos demais vere-
adores, que o elegeram para a presidên-
cia para o próximo biênio 2019/2020. 
“Só posso agradecer a confiança dos 
meus colegas de Câmara” destacou La-
ércio. “E garanto que vamos trabalhar, 
cada vez mais, pelo desenvolvimento da 
nossa cidade, mantendo uma boa parce-
ria entre o Legislativo e o Executivo de 
Louveira”, disse.

Metas de trabalho
Nestes primeiros dois meses à frente 

da Presidência Laércio já iniciou um cro-
nograma de trabalho com sua equipe, 
de forma a ampliar e fortalecer a efi-
ciência nos trâmites internos dos pro-

cessos legislativos. Um dos pontos de 
destaque é facilitar o acesso do cidadão 
às informações da Câmara, com o Por-
tal da Transparência, as mídias sociais 
como facebook, youtube, instagram e 
página na internet. Além disso, o novo 
presidente, também, vem fortalecendo 
a racionalização nos gastos públicos, em 
nome da austeridade.

Mas um dos grandes objetivos de La-
ércio nos próximos dois anos, sem dú-
vida, é ampliar a participação popular 
no cotidiano do Legislativo de Louveira. 
“Quero ver nosso auditório sempre lo-
tado nas nossas sessões, afinal, partici-
pação significa cidadania”, disse o novo 
presidente. “Posso garantir que amo 
muito o que faço e, por isso, vou me de-
dicar ao máximo aos desafios que, certa-
mente, surgirão à frente da Presidência 
da Câmara”. garantiu.

RODRIGO RIBEIRO

VEREADOR LAÉRCIO NERIS

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE 
LOUVEIRA FALA DE AÇÕES NO MUNICÍPIO

NOVO PRESIDENTE DA CÂMARA DE LOUVEIRA INICIA 
MAIS UM DESAFIO EM SUA VIDA PÚBLICA 

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Rodrigo Ribeiro, 
em seu gabinete, na 
Prefeitura de Louveira

Laércio Neris, 
Presidente da 

Câmara de Louveira



O Jornal  Tribuna e a Revista Flash Magazine realizaram, em 14 de Dezembro de 2018, mais uma premiação, 
destacando relevância de  várias personalidades de diversos segmentos da cidade de Vinhedo e região - Persona 
2018. O evento ocorreu na Casa Palmeira, com participação do Buffet Oliveira, Antonieta Doces Especiais, Foto 
Ferraz, músicas de Beto Giglioti e dança árabe de Estúdio Mahaila. Confira flashes!!
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Ubirajara Rocha da Silveira Bueno Dra. Monserrá Mouriño Xavier

Cínthya Azevedo - Skill Idiomas Preccisa Gráfica Digital

Instituto Humanitá - dra Carla e dr. Eduardo Gewehr Márcio Otávio Ruggiero

Prefeito Júnior Finamore Dr. Hélio Braz

Rodrigo Ribeiro Hélio Rocha

Dr. Vilson Rodrigues Alves Claudinéia Serafim

Ricardo Facchini Rodrigues Augusto Vitório Braccialli Foto Ferraz Wagner Pavarin
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AÇÕES EM VINHEDO AÇÕES EM VINHEDO

volvimento de Vinhedo, mas tam-
bém da região. Tanto é que, recen-
temente, foi eleito presidente do 
Conselho da Região Metropolitana 
de Campinas (RMC). À frente do ór-
gão, já iniciou um trabalho para que 
o Estado dê mais apoio às 20 cida-
des representadas em setores como 
Saúde e Educação.  

Dentre as grandes ações da Prefei-
tura, algumas merecem destaque. 
Uma delas é o Estratégia Saúde da 
Família, popularmente conhecido 
como Médico da Família, que teve 
início em janeiro, quando as equi-
pes começaram a visitar a casa dos 
vinhedenses. Com foco na Saúde 
Preventiva, o projeto é uma revo-
lução no atendimento e, em breve, 
deverá abranger toda a cidade.

Na área da Mobilidade Urbana, a 
Rua João Edueta, principal ligação 
entre o Bairro da Capela e a Rodo-
via Miguel Melhado e o Distrito In-
dustrial, está em obras. A via será 
totalmente recapeada e ganhará 
também calçadas, acessibilidade, 
rotatórias e iluminação. 

Outra obra importantíssima esta 
em fase de licitação, que está rela-
cionada não somente à Mobilidade, 
mas ao Desenvolvimento Econômi-
co de Vinhedo, é o Segundo Aces-
so para o Distrito Industrial. Com 
investimentos na ordem de R$ 5 
milhões, a obra está em fase inicial 
de licitação e proporcionará a vinda 
de novos investimentos para o mu-
nicípio.

Mas não para por aí. Também 
está em andamento a readequação 
e ampliação da Estação de Trata-
mento de Esgoto (ETE) Pinheirinho, 
a mais importante da cidade, que 
terá sua capacidade ampliada de 
forma considerável, afinal, investir 
em Saneamento Básico é investir 
na Saúde da população.

“Como se vê, Vinhedo está em 
franco desenvolvimento. Citamos 
apenas algumas das ações em an-
damento e algumas que estão por 
vir. Mas muitas outras virão. É as-
sim que trabalhamos, com ações e 
planejamento”, concluiu o prefeito 
Jaime Cruz. 

Sob o comando do prefeito Jaime 
Cruz, a Prefeitura de Vinhedo segue 
fazendo um forte trabalho para que 
o município atenda às demandas 
do presente, não apenas manten-
do, mas melhorando a cada dia o 
padrão de serviços disponibilizados 

à população, e para que, também, 
projete um futuro de muito desen-
volvimento econômico e social. 

“Nosso trabalho é sempre pen-
sado na cidade como um todo, na 
população que diariamente preci-
sa de Saúde, Educação, Segurança, 

Mobilidade, Habitação, Emprego. 
Governar uma cidade exige muita 
responsabilidade e é dessa forma 
que estamos conduzindo o municí-
pio”, destacou o prefeito Jaime Cruz. 

Aliás, o prefeito Jaime Cruz está 
empenhado não apenas no desen-
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VINHEDO: TRABALHO FORTE 
NO PRESENTE E MUITO PLANEJAMENTO PARA O FUTURO

Prefeito Jaime Cruz 
confere as obras de 
readequação e ampliação 
da Estação de Tratamento 
de Esgoto Pinheirinho

Prefeito Jaime Cruz confere as obras de 
readequação e ampliação da Estação 
de Tratamento de Esgoto Pinheirinho

Início das obras de recapeamento da 
João Edueta; via também receberá 
calçadas, acessibilidade e iluminação

Prefeito Jaime Cruz na casa da sra. Anadi, primeira 
vinhedense a receber em casa a equipe do Programa 
Estratégia Saúde da Família

Prefeito Jaime Cruz durante a posse como presidente do Conselho de 
Desenvolvimento da RMC

No Distrito Industrial, prefeito 
Jaime Cruz confere local onde 

será construído o segundo 
acesso à Rodovia Miguel 

Melhado Campos



SANEAMENTO SANEAMENTO

ano de 2019 iremos dar continuidade 
ao serviço de desassoreamento das Re-
presas, através de equipamento Draga 
de sucção, para retirada de terra e 
areia, visando aumentar a capacidade 
de reservação de água bruta em nos-
sos mananciais.

Quanto à parte operacional, houve 
algum investimento?

Dr. Ricardo Facchini: Fizemos, em 
2017, a renovação total da frota, com 
aquisição por recursos próprios de 2 re-
troescavadeiras traçadas, 2 caminhões, 
3 pick-ups utilitários e 4 motocicletas, 

ou seja, investimos nas ferramentas de 
trabalho diário dos servidores autár-
quicos, motivando-os e melhorando, 
assim, a prestação do serviço público 
municipal aos vinhedenses.

Ocorreu alguma ação inovadora em 
sua gestão?

Dr. Ricardo Facchini: Sim, criamos e 
estruturamos em 2018 a tão aguarda-
da Equipe própria de Recapeamento 
Asfáltico, com mão de obra exclusiva 
por servidores da SANEBAVI. Agora, a 
Sanebavi tapa os seus próprios bura-
cos abertos pelos reparos feitos nas 

redes, desvinculando de uma vez por 
todas do SERM, o que acabou por de-
safogar referida Pasta Municipal, tra-
zendo, assim, uma repercussão positi-
va em toda cidade.

Deixe-nos uma mensagem. 
Dr. Ricardo Facchini: “Minha gestão 

é técnico-profissional, despolitiza-
da. Essa é a missão que me foi dada. 
Obrigado Família Sanebavi pela con-
fiança em mim depositada. Sem vocês 
nenhum passo teria dado, com vocês 
tudo está sendo possível. Por Vinhe-
do, sempre”.

Jovem e profissional experiente em 
Advocacia Pública, assumiu em 1° de 
fevereiro de 2018, a convite do atual 
Prefeito Jaime Cruz, a Superintendên-
cia da Sanebavi – Saneamento Básico 
de Vinhedo. Em apenas um ano de atu-
ação, realizou várias ações e melhorias 
no saneamento municipal, que vêm 
contribuindo com o desenvolvimento 
da Autarquia.

REVISTA FLASH MAGAZINE: Desta-
que uma das ações importantes efetu-
adas na Sanebavi. 

Dr. Ricardo Facchini: Em 2017, ocor-
reu uma reestruturação administrativa 
e funcional da Autarquia, com o corte 
de 50% dos cargos comissionados, em 
cumprimento a uma determinação 
judicial. De 39 servidores, a Sanebavi 
passou para apenas 18 comissionados. 
Dentre eles, o Superintendente Adjun-
to, todos os Coordenadores e Asses-
sores foram extintos, permanecendo 
hoje tão somente os Chefes e Diretores 
de Departamentos. Em contraparti-
da foram criadas funções gratificadas 
apenas aos servidores de carreira, dan-
do um acréscimo pecuniário aos seus 
respectivos salários, motivando-os e 
valorizando-os, a fim de proporcionar 
um melhor desempenho no trabalho 
diário. Assim, logo que assumi no iní-
cio de 2018, realizei, então, imediata 
abertura de Concurso Público, o qual 
já trouxe a contratação de 20 pessoas 
aprovadas, de forma, assim, a valorizar 
e investir na mão de obra concursada 
permanente.

Quais novidades serão implantadas 
em 2019, pela Autarquia? 

Dr. Ricardo Facchini: Em minha ges-
tão, não há qualquer pretensão políti-
co-partidária. A missão a mim imposta 
pelo atual governo foi em despolitizar 
a Sanebavi, visando focar numa admi-
nistração técnico-profissional, valori-
zando o servidor de carreira e o serviço 
público de saneamento.

Existem recursos hídricos suficien-
tes para abastecer a população de Vi-
nhedo nos próximos anos? 

Dr. Ricardo Facchini: Vinhedo possui 
ao todo 03 Represas que hoje atendem 
à demanda populacional. Contudo, a 
Sanebavi está sempre tomando medi-
das pensando no futuro crescimento 
populacional do Município nos próxi-
mos anos. Como exemplo, cito, aqui, 
a recém-construção com recursos pró-
prios de um novo Reservatório com ca-
pacidade de 1 milhão de litros d’água 
no Jardim Florido, que, em breve, será 
somado ao outro Reservatório já exis-
tente também de 1 milhão de litros, 
ambos serão responsáveis por abaste-
cer toda a região da Capela. Importan-
te lembrar que Vinhedo é a cidade da 
região metropolitana com maior nú-
mero de reservatórios de água tratada. 

E quanto às melhorias de Esgoto?
Dr. Ricardo Facchini: Iniciamos, re-

centemente, as obras de Ampliação 
da ETE – Estação de Tratamento de 
Esgoto – Pinheirinho, com investimen-
tos estaduais advindos da FEHIDRO 
(Fundo Estadual de Recursos Hídricos) 
de cerca de R$ 6,3 milhões de reais, o 
que, ao final da obra, contribuirá com 
o atendimento de tratar os efluentes 
de esgoto gerados por uma população 
de 23 mil pessoas a mais do que atu-
almente suporta a referida Estação. E 
mais, estima-se que ainda neste ano 
de 2019, iremos retomar as obras do 
PAC, que atualmente se encontram 
condicionadas à análise e aprovação 
de reprogramação contratual por par-
te do Ministério das Cidades, através 
da Caixa Econômica Federal. Dentre as 
obras contratadas, estão melhorias na 
Vila Industrial, Bairro Altos do Morum-
bi, Colinas San Diego, Santa Claudina e 
no Condomínio São Joaquim, que será 
beneficiada com a construção da tão 
aguardada Estação Elevatória de Esgo-
to, que será responsável por bombear 
todo o efluente gerado pelos morado-

res até a ETE – Estação de Tratamento 
de Esgoto –  Capivari.

Você pretende implantar algo a 
mais ainda neste ano de 2019?

Dr. Ricardo Facchini: Sim, a Sanebavi 
é proativa, já estamos com inúmeras 
frentes de trabalho atualmente em 
andamento. Cito, aqui, os serviços de 
Setorização do Condomínio Vista Ale-
gre que dentro de alguns dias será fina-
lizada essa melhoria local. Ainda, neste 
mês de março, iremos iniciar, também, 
a Setorização de todo o Condomínio 
São Joaquim, um investimento de cerca 
de R$ 2 milhões de reais com recursos 
estaduais, também, advindos da FEHI-
DRO. Esse serviço consiste em substi-
tuir redes antigas por novas, equalizar 
pressões com instalação de válvulas 
redutoras de pressão, evitando, assim, 
o rompimento de rede e desperdício 
de água tratada. E mais, estamos re-
alizando o Estudo Hidrogeológico de 
todo Município, em cumprimento à 
exigência do DAEE, a fim de conhecer 
nossa disponibilidade hídrica subterrâ-
nea, visando ao possível aumento de 
Outorga dos nossos poços artesianos 
e eventual perfuração de novos poços, 
se necessário. E, ainda, durante todo o 
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DR. RICARDO FACCHINI 
FAZ BALANÇO DE 1 ANO DE SUPERINTENDÊNCIA NA SANEBAVI

Novo Reservatório 1 Milhão de Litros de Água Nova Equipe de Recapeamento Asfáltico

Nova Frota Sanebavi

Ampliação ETE Pinheirinho Setorização Condomínio Vista Alegre

Desassoreamento Represa 1

Dr. Ricardo Facchini - 
Superintendência da Sanebavi



Dermatologia e Medicina Estética

Médica dermatologista graduada 
pela Universidade Federal de Juiz de 
Fora, e pós-graduada pela Fundação 
Técnico Educacional Souza Marques. 
Membro da Sociedade Brasileira de 
Dermatologia Clínica- Cirúrgica, Mem-

bro da Sociedade Brasileira de Medici-
na Estética.

Atua na Clínica Roseane Kolbe que 
conta com os mais modernos e estabe-
lecidos tratamentos em Dermatologia, 
Estética Facial e Corporal.





BELEZA
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Rejuvenescer é sempre um desejo – e a boa 
notícia é que pode ser realizado. A medicina traz 
possibilidades cada vez mais positivas e acessí-
veis. Entre as inovações, o Lifting Facial ou Mini 
Lifting seguem como uma das principais técnicas 
antienvelhecimento – seus efeitos podem durar 
de 8 a 10 anos, em média. Também conhecido 
como ritidoplastia, o Lifting é a técnica mais efi-
caz na reversão do quadro de flacidez e de marcas 
de expressão, aliada a outros tratamentos estéti-
cos como a aplicação de toxina botulínica e pre-
enchimentos, segundo Dr. Gino di Domizio, cirur-
gião plástico.

“Com o passar do tempo, os músculos da face 
perdem parte de sua rigidez, o que leva ao exces-
so de pele facial e à flacidez. Assim começam a 
surgir rugas, marcas de expressão na testa, na la-
teral dos olhos e vincos entre o nariz e a boca”, 
explica Dr. Gino. “Além do fator idade, a exposi-
ção prolongada ao sol ou mesmo características 
genéticas podem fazer com que o processo de en-
velhecimento se acelere”, explica ele. 

O Lifting é geralmente indicado para quem pos-
sui mais de 45 anos e especialmente válido para a 
faixa dos 50, 60 e 70 anos. “Não é possível deter-
minar quantos anos um paciente vai rejuvenescer. 
Essa é uma percepção individual e varia de pessoa 
para pessoa. O efeito da cirurgia não é tirar 10 ou 
15 anos, mas promover uma feição mais leve e 
descansada, que não pode ser medida em anos”, 
salienta o médico.

Como é a cirurgia?
A cirurgia de ritidoplástica dura em torno de 120 

minutos, podendo ser feita com anestesia geral 
ou local com sedação associada, de acordo com a 
necessidade de cada paciente. A internação varia 
com o procedimento, podendo ser de meio perí-

odo no caso de cirurgias com anestesia local, mas 
o comum leva em torno de 24 horas.

No pós-operatório podem ocorrer inchaços, 
hipersensibilidade ou insensibilidade em certas 
áreas, características mais ou menos presentes de 
acordo com os pacientes. Durante esse período 
de recuperação, entre 2 e 3 semanas, alguns cui-
dados se fazem necessários para prevenir compli-
cações. Atividades físicas, trabalhos domésticos, 
exposição ao sol e ingestão de álcool devem ser 
evitados.

REJUVENESCIMENTO!
EM BUSCA DO 

O Lifting Facial ou o Minilifting revertem flacidez, rugas e marcas de expressão. O procedimento pode 
ser acompanhado da cirurgia de pálpebras, para um resultado ainda melhor

CIRURGIA DE 
PÁLPEBRA PODE 

COMPLEMENTAR!

BOTOX E ÁCIDO HIALURÔNICO: 
PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS 

QUE FAZEM A DIFERENÇA
Junto ao Lifting ou Minilif-

ting é possível realizar a cirurgia 
de pálpebras, a  blefaroplastia, 
destinada à remoção do excesso 
de pele flácida e de bolsas nas 
pálpebras. Além de aparentar 
maior cansaço, a flacidez das 
pálpebras pode atrapalhar na 
visão. Trata-se de uma das ci-
rurgias plásticas mais comuns, 
pois o excesso de pele e bolsas 
de gordura podem passar o fal-
so aspecto de falta de disposição 
ou de “noite mal dormida”. A 
cirurgia proporciona a correção 
desses aspectos, num resultado 
natural. “Comumentente não se 
percebem sinais da cirurgia após 
2 ou 3 meses de pós-operatório”, 
explica Dr. Gino.

Além das cirurgias, há procedimentos estéticos 
funcionais, dependendo da idade, e com duração menor, 
como o Botox, que continua em alta na preferência feminina. 
A técnica é utilizada, essencialmente, para suavizar as rugas 
dinâmicas, ou seja, aquelas que ficam muito marcadas 
devido à movimentação dos músculos da face, como as da 
testa e os pés-de-galinha. “Jovens (30 anos em média) com 
tendência genética à formação de rugas podem usufruir da 
técnica de forma preventiva, já que, ao relaxar determinado 
músculo, a toxina botulínica previne o aparecimento de um 
vinco mais profundo daqui a cinco ou dez anos”, ressalta Dr. 
Gino. “Mas vale o bom senso do médico e do paciente”, frisa.

Para as linhas já evidentes, há outros recursos, 
como o preenchimento à base de ácido hialurônico. 
“Os Preenchedores à base de Ácido Hialurônico foram 
desenvolvidos para preencher sulcos, depressões e 
concavidades.Como o próprio nome diz, é um tratamento 
que visa preencher a pele. Consiste na injeção, intradérmica 
(dentro da pele) ou subdérmica (embaixo da pele), de 
diversas substâncias nos sulcos e rugas da face, o que os 
torna mais rasos e dá ao rosto uma aparência mais jovem”, 
informa o médico.

Dr. Gino Di Domizio
Cirurgião Plástico - CRM 71832

BELEZA

O efeito da cirurgia 
não é tirar 10 
ou 15 anos, mas 

promover uma feição mais leve 
e descansada, que não pode 
ser medida em anos
Dr. Gino Di Domizio



VIOLÊNCIAVIOLÊNCIA

A mulher, durante décadas, procurou ganhar 
um lugar ao sol – estudar, trabalhar, obter rea-
lização profissional, casar-se e ser mãe.

À procura de novos horizontes, muitas vezes, 
acaba travando experiências com parceiros, 
aparentemente dóceis e passivos. No entanto, 
depois de um certo período de vida conjugal, 
de súbito, esses parceiros começam a demons-
trar irritabilidade excessiva, chegando à violên-
cia doméstica. Após inúmeras agressões, geral-
mente, sem denúncias a órgãos competentes 
por parte de suas esposas, sem motivos, come-
tem feminicídios, com espancamento, golpes 
de facas ou armas de fogo.

Em 2016, o assassinato marcou a história 
de 4.645 mulheres no Brasil, conforme levan-
tamento do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada e do Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública. A maioria das mulheres atingidas são 
negras e pobres, em média, 13 mortes a cada 
24 horas. Dentre esses números encontram-se 
vítimas de feminicídio, crime cometido por al-
guém com o qual tinha laços afetivos ou por 
um outrem, devido ao menosprezo à sua con-
dição de gênero.

Calcula-se que 80% dos assassinatos de mu-
lheres sejam feminicídios, porém, é difícil de 
mensurar, uma vez que não existem pesquisas 
nacionais sobre o tema, segundo enfoque do 
Mapa da Violência, da Faculdade Latino-Ame-
ricana de Ciências Sociais.

São Paulo apontou crescimento de 27% de 
feminicídios de Janeiro a Novembro de 2017. 
Já no Rio de Janeiro, ocorreram 70 casos em 
2018. Sabe-se que aconteceram denúncias de 
mais de quinhentas tentativas de feminicídios 
no primeiro semestre do ano passado ao ligue 

180, Central de Atendimento à Mulher.
São poucas as mulheres que conseguem resis-

tir e sobreviver. Constataram-se trinta e seis ví-
timas de tentativa de feminicídio nos primeiros 
vinte dias deste ano, conforme levantamento 
do Direito Internacional da Faculdade de Direi-
to da USP. E, ainda, setenta e uma perderam a 
vida. Algumas sobrevivem a atropelamento de 
companheiro ciumento, a golpes de espanca-
mento e tiros.

Infelizmente, vivemos em uma sociedade 
marcada pela dominação do homem sobre as 
mulheres. A Lei Maria da Penha, decretada, em 
2006, como ferramenta de proteção às mulhe-
res da violência doméstica, determina medida 
protetiva especial para retirar o direito à posse 
de armas de homens denunciados na esfera da 
lei. Cabe ao Governo repensar leis e medidas 
que impeçam o crescimento da violência de gê-
nero.

ÍNDICE DE 
FEMINICÍDIO?

COMO RESISTIR AO ALTO 

Em 2016, o assassinato 
marcou a história de 4.645 

mulheres no Brasil, conforme 
levantamento do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada 

e do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública. A maioria 

das mulheres atingidas são 
negras e pobres, em média, 13 

mortes a cada 24 horas.
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Após inúmeras agressões, 
geralmente, sem denúncias 
a órgãos competentes por 
parte de suas esposas, 
sem motivos, cometem 
feminicídios, com 
espancamento, golpes de 
facas ou armas de fogo.

Que na arte não tateia, ele já a toma com a mão cheia!
Os pincéis, os cinzéis ou capitéis tudo nele se incendeia!

Terra, água, fogo e ar, fazem com que ele crie o quinto elemento,
a poesia da arte, tudo que só do artista faz parte!

Nele não existe a palavra desistência, pois sabe que tudo
à sua volta faz parte da existência!

Nasceu pequeno, mas a persistência e o crer no divino, o fez grande!
Tudo o que ele toca, ou se propõe a fazer, faz nascer nele
o prazer, na arte de viver!

Nada pra ele foi fácil, mas sua humildade, aliada à sua
genialidade, lhe deu muitos amigos,
pra mostrar sua habilidade!

Foi criando...tecendo...cinzelando ou mesmo cortando, para um tema,
pois, não importa os meios ou recheios,
tudo através de suas mãos vira um poema!

Ele sabe ou intui, não importa e ele a idade,
pois,  de uma maneira ou outra, o aguarda a posteridade!

Nos meandros da arte ele caminha, com segurança
quando cria, espalhando a esperança!

Ser ou não ser? Eis a questão...
respondida por ele com os pincéis na mão!
Ninguém faz ideia do quanto ele sofreu...
pra chegar, onde chegou; mas dá para avaliar,
por tudo o que conquistou!

A genialidade, aportou em nossa cidade,
como um presente a nós dado,
em nossa contemporaneidade!

Foi muita sorte,
Termos um gênio deste porte!

CACILDA FRANCO RIBEIRO                                                

SABE: AQUELE 
HOMEM...

Cacilda Franco Rideiro

Homenagem da Escritora 
Cacilda da Amlac 
ao artista plástico 
consagrado - Adelio Sarro



Dr. Dario Pacheco CRM 20789
Clínico e Cirugião Geral, Ginecologista e Obstetra

MULHERES EM AÇÃO

No Dia Internacional da Mulher tivemos 
manifestações, marchas, greves e paralisa-
ções pelo mundo. 

Milhares de mulheres foram às ruas para 
cobrarem medidas contra a violência, femi-
nicídio recorrente e igualdades salariais e 
sociais. 

Em São Paulo e Rio de Janeiro, manifestan-
tes foram às ruas centrais exigindo ações das 
autoridades e da população. 

No Brasil, além da violência contra a mu-
lher há uma desigualdade salarial. Segundo 
o IBGE, em 2018, ganharam 26% a menos do 
que os homens. E mesmo assim, têm mais 
dificuldade de conseguir emprego. 

As oportunidades, em decorrência de ges-
tações e filhos, são, provavelmente, as prin-
cipais causas da desigualdade. Ainda que 
trabalhem o mesmo número de horas, ga-
nham menos que os homens. 

Os cargos de chefia são ocupados, em sua 
maioria, por homens. Já os serviços de aten-
dimento e domésticos são ocupados pelas 
mulheres. Em cargos de direção e gerência, 
as mulheres ganham menos que os homens, 
para a mesma função. 

Para haver igualdade social, as mulheres 
precisam participar mais da política. Deve-
riam ocupar 50% dos cargos! 

A legislação eleitoral exige cota mínima 
de que 30% dos candidatos sejam mulheres. 
Esta cota é preenchida, muitas vezes, so-
mente para cumprir tabela, com candidatas 
sem preparo e sem motivação. 

Hoje, segundo o TSE, de 513 deputados 
federais eleitos, somente 77 são mulheres. 
Já em São Paulo, temos 18 deputadas esta-
duais eleitas. Em Vinhedo, de 13 cadeiras 
para vereança, 2 são ocupadas por mulhe-
res. Portanto, as mulheres devem continuar 
na rua, lutando, para elaborar e executar as 
leis, assim, estará mais próxima a tão sonha-
da igualdade.

No dia 8 de março de 1857, trabalha-
dores de uma indústria têxtil de Nova 
Iorque fizeram greve por melhores con-
dições de trabalho e igualdades de di-
reitos trabalhistas para as mulheres. O 
movimento foi reprimido com violência 
pela polícia.

 No dia 25 de março de 1911, cerca 
de 145 trabalhadores (maioria mulhe-

res) morreram queimados num incêndio 
numa fábrica de tecidos em Nova Iorque. 
As mortes ocorreram em função das pre-
cárias condições de segurança no local. 
Como reação, o fato trágico provocou 
várias mudanças nas leis trabalhistas e 
de segurança de trabalho, gerando me-
lhores condições para os trabalhadores 
norte-americanos.

 Porém, somente no ano de 1910, du-
rante uma conferência na Dinamarca, fi-
cou decidido que o 8 de março passaria a 
ser o “Dia Internacional da Mulher”, em 
homenagem ao movimento pelos direi-
tos das mulheres e como forma de obter 
apoio internacional para luta em favor 
do direito de voto para as mulheres (su-
frágio universal, ou seja, direito de votos 

a todos cidadãos). Mas somente no ano 
de 1975, durante o Ano Internacional 
da Mulher, que a ONU (Organização das 
Nações Unidas) passou a celebrar o Dia 
Internacional da Mulher em 8 de março.

 
 Objetivo 
 Na maioria dos países, realizam-se 

conferências, debates e reuniões cujo 
objetivo é discutir o papel da mulher na 
sociedade atual. O esforço é para tentar 
diminuir e quem sabe um dia terminar 
com o preconceito e a desvalorização da 
mulher. Mesmo com todos os avanços, 
elas ainda sofrem, em muitos locais, com 
salários baixos, violência masculina, jor-
nada excessiva de trabalho e desvanta-
gens na carreira profissional.

8 DE MARÇODIA INTERNACIONAL 
DA MULHER

ORIGEM DO 

EMPODERAMENTO FEMININO

No Brasil, além da violência 
contra a mulher há uma 

desigualdade salarial. Segundo 
o IBGE, em 2018, ganharam 

26% a menos do que os homens. 
E mesmo assim, têm mais 

dificuldade de conseguir emprego.

MULHERES EM AÇÃO





Li uma reportagem muito inte-
ressante em uma revista científi-
ca, com o seguinte título: 

- MEMÓRIA, MUDE SEU PASSA-
DO E SEJA MAIS FELIZ.

O Artigo dizia que ”O Futuro 
não se alcança, porque sempre 
está à frente. O presente dura 
poucos segundos. Então, a cha-
ve da felicidade está no passado, 
mais precisamente nas memórias 
afetivas que você vai construin-
do ao longo de sua vida. Se você 
conseguir  controlá-las, você será 
muito mais feliz”. 

Pesquisadores na área da psi-
cologia: Paul Fraisse e Daniel Kah-
neman, este último, ganhador do 
Prêmio Nobel, estudaram os im-
pactos das memórias positivas e 
negativas, nas influências da feli-
cidade.

Eles comprovaram que as situ-
ações de medo são as mais gra-
vadas na memória. Numa escala 
de 0-10, uma situação de medo 
teve pontuação  9. Uma situação 
de tristeza 8,9 e uma situação de 
alegria a pontuação foi 7,1. 

Conclusão: infelizmente, os 
episódios dramáticos da vida gra-
vam mais facilmente na memória.

Imagine a situação de um ho-
mem da antiguidade: precisava 
atravessar o rio para buscar comi-
da, ele tentou uma vez e viu que 
o rio era muito fundo, impossível 
de atravessar, meses depois ele 
viu outro homem atravessando 
em outro ponto mais raso do rio, 
ele acreditou que,  também, po-
deria passar o rio para buscar ali-
mentos. 

É possível reprogramar me-
mórias ruins, aquilo que ficou 
fortemente marcado em nossas 

memórias, e trocá-las pelas boas 
memórias.

O profeta Jeremias foi o Ho-
mem que decidiu recuperar a es-
perança perdida. Pode ser que a 
sua esperança já tenha sido adia-
da, esquecida, ou perdida, po-
rém, pode ser recuperada.

Nós não estamos isentos de 
passarmos também por isto, de 
ver a aflição, ou perder a espe-
rança, porque a esperança que 
vai, também, pode voltar, mas 
isto passa por uma escolha, está 
em nossas mãos. 

O texto de Lamentações de Je-
remias 3.21 diz: “Quero trazer à 
memória o que me pode dar es-
perança” .

Esta decisão de Jeremias passa 
por um querer, há aqui uma esco-
lha e uma atitude.

Alguém pode dizer: DEIXE 
COMO ESTÁ, PARA VER COMO 
FICA! AS AFLIÇÕES ESTÃO SEM-
PRE DIANTE DE NÓS, TODO MUN-
DO PERDE A ESPERANÇA! NÃO 
TEM MAIS JEITO! 

Mas Jeremias disse: Eu creio 
no Deus que fez o passado, e ain-
da é o mesmo que faz hoje. 

Traga à sua memória as coisas 
que podem  trazer esperança, 
somente aquilo que nutre a sua 
alma de alegria, amor e paz.

Faça um exercício mental, faça 
uma limpeza na sua memória, co-
loque um filtro, para que sua me-
mória possa ser restaurada, como 
nos ensina o apóstolo Paulo: 

“Filipenses 4.8 – Finalmente, 
irmãos, tudo o que é verdadeiro, 
tudo o que é respeitável, tudo o 
que é justo, tudo o que é puro, 
tudo o que é amável, tudo o que 
é de boa fama, se alguma virtu-

de há e se algum louvor existe, 
seja isso o que ocupe o vosso 
pensamento”.

Paulo diz aos Coríntios que de-
vemos anular os sofismas. Sofis-
mas são mentiras, enganos que 
construímos em nossas mentes e 
que querem passar por verdades. 
Há pessoas  que dizem que per-
der a esperança é normal, acon-
tece com todos, isto é mentira. 
Mude a sua trajetória, pois as 
armas que Deus nos dá não são 
carnais, mas poderosas em Cristo 
Jesus.

Todas as vezes que vierem 
pensamentos em nossa mente, 
vamos colocar este filtro. Queira 
deletar as aflições, angústias, má-
goas e encher a sua memória com 
o que pode trazer esperança.

Viva um ano de 2019 extre-
mamente saudável, cuidando 
das suas  memórias, guardando 
as    boas lembranças: SOMENTE 
AQUILO QUE PODE  NOS  TRAZER 
ESPERANÇA.

Bispo Émerson Vieira Brisola
Bacharel em Ciências Exatas, formado 
em Engenharia Industrial. Curso em 
Teologia pela FTS - Flórida Teological 

Seminary, USA. Formação Teológica pela 
IFC - Escola de Ministérios Vinhedo - SP. 

Mestrado em Teologia pela FCU - Flórida 
Christian University, USA. Bispo da Igreja 

Jesus Cristo é o Caminho, Vinhedo -SP.
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MEMÓRIAS QUE CURAM!
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Preciso dizer – logo de início e a 
bem da verdade – que não me repu-
to um intelectual, filósofo, erudito, 
alguém especial (como alguns até 
me consideram). Muito pelo contrá-
rio, gosto das coisas simples. Quanto 
mais simples, melhor. Vivo uma vida 
simples. Sou muito mais comum do 
que imaginam. Procuro nem ouvir 
elogios que me fazem, para não 
sair do meu caminho em busca da 
simplicidade. Nem por isso deixo de 
me interessar pela cultura mundial, 
pelo conhecimento universal. Te-
nho especial interesse por literatu-
ra, cinema, música, teatro, pintura, 
todas as artes. De qualidade, claro, 
não essas trivialidades e asneiras 
que vejo no dia a dia. Tenho inte-
resse pela filosofia, religião, ciência, 
natureza. Um livro para mim é um 
tesouro! Adquiri recentemente uma 
nova bíblia (além das que já tenho) 
voltada para estudos arqueológicos. 
Quero aprofundar meus conheci-
mentos religiosos. Se há algo que 
me faz feliz é aprender uma coisa 

nova, diferente, todos os dias. Por-
que somos uns eternos aprendizes 
da vida. Sou um simples e esforçado 
caminhante em busca da sabedoria. 
Qualquer pessoa pode fazer o que 
eu faço. Não precisa de dinheiro, só 
interesse. E por que não o faz? Por 
que insiste em viver na escuridão 
mental, cultural, social e espiritual? 
Você não precisa se tornar um gran-
de escritor, cineasta ou compositor, 
mas, pelo menos, deve se interessar 
pela arte.

Sinto uma amargura imensa, qua-
se um desespero existencial, em 
perceber como as pessoas – quase 
a totalidade, para ser sincero – são 
alheias à busca do conhecimento. 
Fico estupefato em ver como se 
apequenam e se tornam ignoran-
tes. Como se tornam inúteis. Gente 
miúda que ainda tem a pretensão 
de corrigir os “defeitos” dos outros, 
sem capacidade para reconhecer os 
próprios. Muitas pessoas não que-
rem aprender, só querem discutir. 
E sempre ter razão. Quando encon-

trar um imbecil assim, trate de ficar 
calado. Você só vai se irritar e nunca 
conseguirá vencer. 

As redes sociais concretizaram os 
sonhos de muitos: de serem inúteis 
com visibilidade! A cretinice que 
rola nas redes sociais me espanta. 
Se as pessoas aproveitassem o mes-
mo tempo (inútil) que gastam nas 
redes para ler um livro ou apren-
der alguma coisa (útil), em pouco 
tempo o mundo seria outro. Mas 
vá mexer com a preguiça mental 
dessas pessoas! Dizem que algumas 
passam pela nossa vida para nos en-
sinar a não ser como elas. Pelo me-
nos servem para alguma coisa: mau 
exemplo a não ser seguido. O pior 
é que tem gente que segue. E pior 
ainda, gente com poder. Que faz um 
estrago danado na sociedade. Como 
já disse o poeta Mário Quintana, “a 
burrice é invencível”. O consultor e 
escritor Philip Kotler tem uma frase 
que eu adoro: “Existem três tipos de 
empresas (e pessoas): as que fazem 
as coisas acontecer; as que ficam 
vendo as coisas acontecer; e as que 
se perguntam: o que aconteceu?”. 
A grande maioria sequer vê a cara-
vana passar e – depois que passa –, 
ainda se pergunta ingenuamente: o 
que aconteceu? Então, como você se 
classifica diante dessas alternativas?

José Antônio Zechin
Escritor

PESSOAS INÚTEIS

CRÔNICA
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ENTREVISTA

REVISTA FLASH MAGAZINE: Qual 
sua formação acadêmica?

Ana Carolina Bossi: Engenheira 
de Alimentos formada pela Unesp; 
Mestrado em Alimentos pela Uni-
camp; MBA em Gestão Empresarial 
pela FGV; Pós-MBA em Inteligência 
Empresarial pela FGV; Coach; Pa-
lestrante e Vivência em Eneagrama 
Empresarial.

 
Como surgiu a empresa “Pasta 

Nobre”?
A Pasta Nobre surgiu, em 2005, 

de um sonho de ser uma empresá-
ria de sucesso.

Desde meus 8 anos acompanhava 
meus pais na rotisserie da família 
em São Paulo.

Depois da minha  formação téc-
nica, eu pude colocar em prática o 
sonho de ampliar o que minha fa-
mília começara de maneira artesa-
nal.

Nascia, assim, a Pasta Nobre, 
uma empresa que aprendeu a aliar 
o profissionalismo e a eficiência de 
atendimento, sem perder o resgate 
às tradições familiares e a maneira 
artesanal de produzir massas.

Há 5 anos atrás ampliamos nosso 
leque de produtos, adquirindo uma 
fábrica de salgados.

Hoje a Pasta Nobre conta com 2 
unidades em Louveira para atender 
seus clientes.

 
Atualmente, a quem a “Pasta No-

bre”, Massas e Salgados, atende?
 Hoje a Pasta Nobre atua em ho-

téis, buffets e restaurantes de toda 
a região de Campinas e São Paulo, 
ocupando seu espaço no mercado, 
atendendo à necessidade específi-
ca de cada cliente.

Atualmente, é reconhecida pela 
excelência no relacionamento com 
seus clientes e pela agilidade na en-
trega, a Pasta Nobre delimitou seu 
espaço no mercado pela qualidade 
de seu produto: massas delicadas 
de cores e sabores diferenciados, 
com recheios inovadores, que são 
desenvolvidas por uma equipe alta-
mente qualificada.

Como louveirense, de família 
tradicional, como se sente vendo 
o município prestes a completar 
54 anos, tendo sua colaboração no 

âmbito empresarial?
Estou muito orgulhosa de ser 

Louveirense, e presenciar o cresci-
mento e desenvolvimento da cida-
de, tendo pelo segundo ano conse-
cutivo atingido a posição número 1 
em qualidade de vida, no estado de 
São Paulo.

 O município de Louveira está 
muito bem localizado, entre Cam-
pinas e o conglomerado de Jundiaí, 
próximo a várias rodovias de aces-
so a capitais, favorecendo, assim, 
logística de matérias-primas e pro-
dutos finais.

Além disso, facilita a conciliação 
da minha missão profissional à vida 
pessoal, pois consigo exercer o pa-
pel de empresária ,mãe, esposa, 
com brilhantismo e sucesso!

Deixe uma mensagem ao público.
O importante é apostar em si 

mesmo, ou seja, acreditar no seu 
ideal e lutar, com todas as suas 
energias, para alcançá-lo de qual-
quer forma, com garra e determi-
nação.

As pessoas, em geral, planejam 
suas metas e devem orientar-se e 
adequar-se, a fim de atingi-las com 
esmero e dedicação, náo se impor-
tando com empecilhos ou obstácu-
los que possam surgir em seu cami-
nho. Por isso, 

Nunca desista dos seus sonhos, 
eles que controem seu futuro.

ANA CAROLINA BOSSI:
EMPRESÁRIA DE SUCESSO

Carol Bossi em espaço de degustação
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Carol em seu escritório



INGREDIENTES
1.200 g de lombo de bacalhau dessalgado
1 kg batatas
4 xícaras de azeite extra virgem
6 dentes de alho
3 cebolas
Azeitonas 
Sal grosso
Pimenta

MODO DE PREPARO
- Cozinhar os lombos de bacalhau em uma tra-

vessa por 5 minutos, sem deixar ferver.
- Escorrer bem.
- Colocar os lombos para grelhar.
- Colocar numa panela o azeite, os dentes de 

alho e as cebolas cortadas em rodelas e uma 
pitada de pimenta.

- Deixar dourar.

- À medida que o bacalhau for assando, desfa-
ça-o em lascas.

- Arrumar as lascas em um refratário, acompa-
nhadas com batatas assadas a murro e levar ao 
forno brando por 30 minutos.

BATATAS ASSADAS AO MURRO
- Lavar bem as batatas, sem descascar, passar 

por sal grosso.
- Introduza-as no forno.
- Assim que a polpa das batatas ceder sob 

pressão, dar um murro para esborrachá-las.
- Arrumar as batatas com o bacalhau no re-

fratário e salpicar um pouco mais de sal grosso 
sobre elas.

- Introduzir, novamente, no forno para termi-
nar o cozimento.

- Dispor as azeitonas, a gosto. 
- Bom Apetite!

INGREDIENTES
250 g de farinha de trigo
Água com uma pitada de sal
150 g de manteiga ou margarina
1 gema
80 g de maisena
1 litro de creme de leite
12 gemas
300 g de açúcar
Baunilha líquida
Casca de limão (raspas)

MODO DE PREPARO
Sobre o mármore, faça um monte de farinha. 

Faça um buraco no meio e coloque uma gema e 
água o suficiente para obter uma massa maleá-
vel. Abra a massa e cubra com 50 g de manteiga 
ou margarina. Dobre de tal maneira a obter três 
camadas de massa (dobre uma parte sobre o 
meio e a outra por cima). Repita essa operação 
duas vezes, sempre espalhando 50 gramas de 

margarina ou manteiga.
Abra, novamente, espalhe a manteiga e enro-

le como se fosse um rocambole. Corte o rocam-
bole em fatias de 2 centímetros de grossura.

Estenda cada rodela no fundo de uma formi-
nha pequena, forrando, também, as laterais.

RECHEIO
Numa panela junte a maisena, o creme de lei-

te, as gemas e metade do açúcar. Leve ao fogo 
até ferver. Adicione o resto do açúcar, a bauni-
lha líquida (algumas gotas) e as raspas de limão. 
Mexa bem e leve à fervura novamente. Desligue 
e coloque sobre as rodelas de massa.

Leve as forminhas ao forno médio pré-aqueci-
do até que estejam bem sequinhas.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Dicas: Sirva os pasteizinhos quentes com açú-

car em pó e canela. Mesmo frio são, incrivel-
mente, deliciosos.BACALHOADA 

PASTÉIS DE BELÉM 

COM BATATAS AO MURRO 

GASTRONOMIA GASTRONOMIA
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TURISMO

Encantadora cidade portuguesa si-
tuada nas colinas da Serra de Sintra, 
Sintra é a melhor possibilidade de via-
gem de um dia partindo de Lisboa. É 
daqueles lugares repletos de magia e 
mistério, onde natureza e homem se 
conjugam numa sinergia tão perfeita 
que rendeu à localidade a classifica-
ção de Patrimônio da Humanidade 
pela Unesco. Oferece uma gama re-
pleta de estilos arquitetônicos e um 
certo respiro interiorano.

Logo na praça principal, está o Palá-
cio da Vila com as suas duas chaminés 
cônicas, tão caraterísticas que servem 

de bússola para que grupos voltem a 
este ponto de encontro. Datado de 
finais do século XIV, foi a estância de 
veraneio de muitos reis ao longo da 
História de Portugal. 

Vale a pena o passeio ao acaso pe-
las ruelas estreitas e pelas lojas de 
produtos regionais, com sugestão de 
visita ao Palácio e Quinta da Regalei-
ra. É um palácio do séc. XIX, embo-
ra pareça ser mais antigo, com uma 
decoração que impressiona, rica em 
simbologia maçônica. Muito perto 
da entrada da Regaleira, fica Seteais, 
um palácio do séc. XVIII atualmente 

transformado em hotel. Vale a pena 
entrar nos jardins e ir até ao miradou-
ro, de onde se vê o Palácio da Pena, o 
Castelo dos Mouros e o mar ao longe.

Antes de começar a subir a serra, 
será melhor almoçar e optar por um 
bom restaurante na vila ou fazer um 
piquenique no Parque dos Castanhei-
ros, um parque de merendas cuja en-
trada se encontra a meio da Volta do 
Duche.

Compensa conhecer a serra e des-
cobrir os recantos de uma paisagem 
que é Patrimônio Mundial.

Antes de entrar no refúgio botânico 
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PARTIU SINTRA, PORTUGAL

TURISMO

do Parque da Pena, a dica é passar pelo 
Chalet da Condessa D’Edla e subir ao 
Palácio que Richard Strauss apelidou de 
“Castelo do Santo Graal”, é imperativo 
passar pelo Castelo dos Mouros. É um 
testemunho da presença islâmica na 
região, construído entre os séculos VIII 
e IX e ampliado depois da Reconquista.

No topo, fica um dos palácios mais 
românticos de Portugal, o da Pena, 
uma reconstituição fantasiosa e revi-
valista, ao gosto do romantismo oito-
centista, que se ficou a dever à paixão 
e imaginação do rei artista D. Fernando 
de Saxe-Coburgo Gotha, consorte de D. 
Maria II.

Regressando à vila, caso não se tenha 
feito de manhã, é imperativo entrar 
numa das pastelarias para saborear as 
famosas queijadas e os travesseiros, es-
pecialidades de eleição para um fim de 
tarde numa terra de sonho.

Para além de outros museus de inte-
resse, merecem grande destaque o Par-
que de Monserrate, com o seu exótico 
palácio neogótico, e o Convento dos 
Capuchos, construído no séc. XVI utili-
zando cortiça como revestimento dos 
pequenos espaços, seguindo os precei-
tos de pobreza da Ordem de São Fran-
cisco de Assis, contrastando com os pa-
lácios que entretanto se visitaram. A 2 
km do convento, fica a Peninha, um dos 
pontos mais altos da serra e, já a cami-
nho da costa, vale a pena conhecer o 
Museu Arqueológico de São Miguel de 
Odrinhas, com uma importante coleção 
epigráfica com mais de dois mil anos.

Para quem viaja durante os meses 
de Julho e Agosto, é oportunidade de 
assistir aos espetáculos de música clás-
sica e de bailado do Festival de Sintra, 
que se realizam nos Palácios de Sintra 
e da Pena e no Centro Cultural Olga de 
Cadaval. 

Entre Sintra e Lisboa, seguindo pelo 
IC19, vale a pena parar no Palácio Na-
cional de Queluz, suntuoso palácio 
do séc. XVIII em estilo “rocaille”. No 
espaço dos jardins, é possível assistir 
a uma exibição da Escola Portuguesa 
de Arte Equestre e apreciar as quali-
dades dos cavalos lusitanos, criados 
em Alter, no Alentejo, na antiga cou-
delaria da casa real.

Palácio Pena, visto do 
ângulo da Cruz Alta 

Quinta da Regaleira 
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Seja divórcio consensual (amigá-
vel) ou litigioso, discute-se a questão 
alimentícia para os filhos, e, às vezes, 
para os cônjuges.

A decretação do divórcio, da extin-
ção ao vínculo matrimonial, porém, 
o dever de prestar alimentos aos fi-
lhos continua amparado pela lei. Di-
vórcio separa tão somente os bens, 
os corpos, e finda a união conjugal 
regulamentada em lei.

Entretanto, o direito aos alimentos 
devido ao filho não é prejudicado, 
artigo 1.579 do Código Civil. Diz o pa-
rágrafo único desse dispositivo legal, 
mesmo havendo novo casamento, 
não poderá importar restrições aos 
direitos e deveres previstos neste ar-
tigo, isto é, os filhos continuam com 
os seus direitos preservados.

O percentual usado para fixação 
de alimentos são de 1/3 (um terço) 
dos vencimentos líquidos do alimen-
tante (pai ou mãe), isso quando a 
pessoa esteja prestando serviços à 
empregadora.

Não estando empregado, geral-
mente, o Juiz fixa meio salário míni-
mo. Às vezes, a pessoa trabalha não 
registrada, porém, em atividades au-
tônomas, isto é, por conta própria, e 
ganha um bom salário. Neste caso, 
a pessoa que esteja requerendo em 
Juízo a pensão alimentícia, deve, 
através do advogado, produzir pro-
vas do rendimento, para convencer 
o Juiz que o sujeito tem condições 
de pagar acima de meio salário míni-
mo. A prova pode ser documental ou 
testemunhal.

Quando se trata de alimentos, a si-
tuação é mais complexa, pois, torna-
-se indispensável ver as condições 
financeiras do alimentante, isto é, 
apurar sua renda e o valor das suas 
despesas, seja para sua mantença, ou 
para outras pessoas que estejam sob 
sua dependência, mulher e filhos.

Com relação ao alimentando 

(aquele que precisa dos alimentos), 
deve ser observado e comprovado 
em Juízo suas despesas de moradia, 
alimentação, assistência médica, 
vestes, educação, etc.

É necessário que seja observado 
que o alimentando não tem o direito 
de transformar a pensão alimentícia 
numa fonte de enriquecimento para 
ele. O valor da fixação da pensão 
deve ser tão somente suficiente para 
cobrir as necessidades básicas para 
sua sobrevivência.

Tanto o pai, como a mãe, têm a 
obrigação de contribuir para o sus-
tento dos filhos. Quem esteja plei-
teando pensão alimentícia deve de-
talhar na Ação de Alimentos as suas 
necessidades e comprovar os fatos 
alegados.

Esse procedimento visa facilitar ao 
Juiz quando for julgar o mérito da 
causa. É evidente que o Juiz ao julgar 
a ação vai analisar, imparcialmente, 
as necessidades de quem pede a 
pensão, e as possibilidades financei-
ras daquele que tem a obrigação de 
pagar a pensão.

Como que ficam os alimentos en-
tre os cônjuges?

Prevê o artigo 1.694 do Código Ci-
vil “Podem os parentes, os cônjuges 
ou companheiros, pedir uns aos ou-
tros os alimentos de que necessitem 
para viver de modo compatível com 
a sua condição social, inclusive para 
atender às necessidades de sua edu-
cação. Parágrafo 1°, Os alimentos 
devem ser fixados na proporção das 
necessidades do reclamante e dos 
recursos da pessoa obrigada”.

E o artigo 1.695 do mesmo Estatu-
to Legal, assim diz: “São devidos os 
alimentos quando quem os pretende 
não tem bens suficientes, nem pode 
prover, pelo seu trabalho, a própria 
mantença, e aquele, de quem se recla-
mam pode fornecê-los, sem desfalque 

do necessário ao seu sustento”.
Entendemos que esse pedido de 

pensão feita pelos cônjuges deve 
ocorrer no caso de separação de 
fato. Nesse aspecto enquanto não 
for feito o divórcio, continua o laço 
matrimonial, que somente será des-
feito mediante o divórcio.

Ora, havendo o fim do casamento 
pelo divórcio, como que os cônjuges 
podem pleitear pensão entre si? Até 
porque é natural que os cônjuges di-
vorciados constituem nova família, 
consequentemente, ocorrerão des-
pesas.

Geralmente, o cônjuge varão e a 
varoa costumam no divórcio dispen-
sar a pensão alimentícia entre eles.

Pode o divórcio ser concedido sem 
que haja prévia partilha de bens?

Sim, conforme artigo 1.581 do Có-
digo Civil, e Súmula 197 do Superior 
Tribunal de Justiça.

O tema alimentício é extenso, 
porém, não há possibilidade de ser 
abordado, em sua totalidade, numa 
única edição jornalística. Podemos 
falar sobre os alimentos entre pa-
rentes, na união estável, gravídicos, 
revisão alimentícia, cumprimento da 
obrigação de prestar alimentos acor-
dados em Juízo e extinção da obriga-
ção de alimentar.

Dr. Luiz Roberto Félix
Advogado, Jornalista e Articulista
do Jornal Tribuna de Vinhedo e

Revista Flash Magazine
dr.luizrobertofelix@yahoo.com.br
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ALIMENTOS PARA OS FILHOS 
E ENTRE OS CÔNJUGES
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