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Profissionais do Samu ignoram cansaço
para salvar vidas em meio à pandemia
‘Temos que vestir uma armadura de coragem e lutar para dar qualidade de vida às pessoas’
DIVULGAÇÃO

JUÇARA ROSOLEN

Acino tem primeira mulher
na presidência em 43 anos
DIVULGAÇÃO

Empresária vai comandar
a associação até 2023

A Acino (Associação
Comercial e Industrial
de Nova Odessa) realizou, na noite de segunda-feira (1º), a posse
virtual da nova diretoria
que assume o comando para a próxima gestão. “Que a nossa gestão possa fazer a diferença em prol das empresas”, disse. PÁGINA 07

Equipe da base de Sumaré fez uma média de 900 atendimentos mensais no ano passado

A Covid-19 continua
matando sumareenses, quase que diariamente. Na última sexta-feira (5), a cidade contabilizou quatro mortes de homens entre 62
a 85 anos, além de outros tantos que estão
hospitalizados ou em
isolamento domiciliar.
Quem atua na linha de
frente desde março do
ano passado está sobrecarregado. Outros estão
estressados, mas continuam prontos para o
atendimento. PÁGINA 08

Nova titular da DDM de Sumaré quer
rede para humanizar o atendimento
Delegada articula criação de estrutura que contaria com psicólogos e assistentes sociais

PÁGINA 03

TROCO SOLIDÁRIO

GASTRONOMIA

Loja Havan doa R$ 61
mil para a Associação
Pestalozzi de Sumaré

Confeiteira de Sumaré Guitarrista se torna
participa de reality ‘Que atração internacional
Seja Doce’, do GNT
após post no Instagram

PÁG.04

MÚSICA

PÁG.05

8 DE MARÇO
U M A H O M E N AG E M D O

TONINHO
MINEIRO

Michelli Anjos transformou paixão de criança em arte

ARQUIVO PESSOAL

Recurso será investido em melhorias na entidade

ARQUIVO PESSOAL

DIVULGAÇÃO

PÁG.12

Talisson Ferreira foi destaque em página do Dire Straits
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Clima Região
Sol com muitas nuvens
durante o dia. Períodos
de nublado, com chuva a
qualquer hora.

TEMPERATURA
Mínima 20º
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Um 8 de março
com novos desafios
Luiz Carlos Motta

é presidente da Fecomerciários, da Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Comércio (CNTC) e Deputado Federal (PL/SP)

O

Dia Internacional
da Mulher foi oficializado pela ONU em
1975, mas é comemorado
desde o início do século 20.
Sempre foi uma data para a
justa reivindicação de direitos, até hoje ainda a serem
conquistados. Este ano o
Dia Internacional da Mulher
apresenta mais desafios em
função das perdas impostas
pela pandemia do Covid-19.
Uma das perdas foi a impossibilidade de realizar
eventos, como o tradicional encontro “Mulher Valorizada, Comerciária Fortalecida”. Mesmo não sendo a
data um feriado nacional, o
que seria muito justo, a Fecomerciários realiza há dez
anos, esse encontro com
muito sucesso, sempre com
foco na valorização e no empoderamento da mulher
No ano passado, o evento aconteceu no Espaço Eco,
instalado no Centro de Lazer
dos Comerciários em Avaré,

no interior paulista. Por unanimidade as comerciárias
presentes aprovaram deliberações que vêm se multiplicando, desde então, nos
locais de trabalho, nas redes
sociais e nos demais canais
de comunicação dos 71 sindicatos filiados à Federação.
Em função da sua relevância estes encaminhamentos
ainda balizam as lutas pelas
causas femininas no Estado.
Destacam-se:
Empoderamento
1) A Fecomerciários e
seus 71 sindicatos filiados
vão trabalhar para ampliar
o empoderamento feminino. O objetivo é conceder às
mulheres maior participação no sindicalismo, na política e no campo profissional a fim de combater discriminações e desigualdades. Igualdade de gêneros é
palavra de ordem!
2) Apoiar e incentivar as
lutas femininas por empre-
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go e renda. Que a mulher não
seja a última a ser contratada e
a primeira a ser demitida e que
não receba salário menor que
o homem cumprindo a mesma
jornada e executando a mesma função.
3) Atuar para garantirmos
justiça e acolhimento às mulheres, fazendo valer os direitos humanos.
4) Mulher empoderada significa mulher com saúde,
acesso à educação, qualificação profissional e protegida
de toda e qualquer violência e
assédios.
Na Fecomerciários constatamos, com muito entusiasmo, a ascensão das mulheres
aos cargos de direção na própria entidade e nos sindicatos filiados. Também temos
apoiado, com sucesso, a participação das mulheres na política. Mas no mercado de trabalho ainda há muitos direitos
que precisam ser conquistados
e mantidos.

turo igual em um mundo de
Covid-19�.
De fato, o tema celebra os
esforços das mulheres na
construção de um futuro mais
igualitário e na recuperação
dos prejuízos causados pela pandemia. É necessário salientar que, entre os que estão
na linha de frente da Covid-19,
as mulheres comerciárias, que
são maioria nas lojas e estabelecimentos comerciais, correm
sérios riscos de contaminação
durante o atendimento a clientes, manipulando cartões de
crédito, dinheiro e mercadorias. Sofrem, ainda, com constantes ameaças de desemprego, salários injustos e com assédios moral e sexual.
Em casa, durante a pandemia, as mulheres estão enfrentando o aumento da violência
doméstica, dificuldades para
dividir as tarefas do lar, e entre outros desafios, a ampliação das responsabilidades na
adoção dos protocolos de saúde para preservar a vida de toONU
da a família.
Por uma feliz coincidênEste ano, mais do que nuncia essas lutas, definidas em ca, é preciso estar atento àque2020, estão alinhadas com o las lutas definidas em 2020 petema que a ONU escolheu pa- las mulheres comerciárias. E
ra o Dia Internacional da Mu- trabalhar para a redução das
lher deste ano: “Mulheres na desigualdades. Parabéns braliderança: Alcançando um fu- vas guerreiras!

Concurso 2157
Terça-feira, 2 de Março de 2021

Quatro passos necessários em 2021 para
resolver a crise do ensino a distância
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Jenifer Bond é líder de vendas da Avaya
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Telefones úteis
 SUMARÉ

BRK Ambiental................0800 771-0001
Bombeiros.............................................193
Delegacia de Polícia................3873-1518
UPA Macarenko......................3903-1455
Prefeitura Municipal..............3399-5100
Seminário.................................3399-5700
Câmara Municipal...................3883-8810
Fórum.......................................3873-2811
Delegacia da Mulher...............3873-3493
Ciretran....................................3883-7100
Guarda Municipal....................3873-2656
Polícia Militar................190 / 3873-1918
Conselho Tutelar......................3828-7893
Procon......................................3873-1071
Hospital Regional....................3828-4727
Rodoviária...............................3873-2026
Cartório de Registro Civil......3828-1739
Iluminação Pública...............................156

 HORTOLÂNDIA

Sabesp......................................3865-1091
Bombeiros......................193 / 3236-3733
Delegacia de Polícia...............3865-2517
Prefeitura Municipal..............3965-1400
Câmara Municipal...................3897-9900
Ciretran....................................3897-6022
Guarda Municipal...................3809-8000
Polícia Militar................190 / 3897-6033
1o Distrito Policial..................3887-1701
2o Distrito Policial..................3909-9003
Conselho Tutelar.....................3865-3287
Procon......................................3809-2289
Defesa Civil..............................3897-9852
Maternidade............................3809-5100
Emergência....................192 / 3897-5944
Zoonozes (CCZ)........................3897-5974

P

or onde começamos a discutir o estado
atual da educação? As
escolas rapidamente adotaram o ensino remoto por causa
da pandemia do Covid-19, mas a qualidade dessa educação é questionável. Os alunos se sentem sobrecarregados e esgotados.
Os educadores estão se dedicando ainda mais ao trabalho, tentando encontrar
maneiras de tornar as aulas
mais interativas para alcançar os resultados desejados.
Os pais tiveram que se adaptar em casa com pouco ou
nenhum tempo para se preparar, alguns alunos até pularam o ano letivo por completo. Mesmo para faculdades e universidades, que há
muito oferecem algum tipo
de experiência de aprendizado online, tem sido difícil lidar com a mudança abrupta
e completa para o ensino virtual.
Aqui estão quatro coisas
que precisam acontecer em
2021 (e além) para resolver
a crise que estamos vendo
atualmente na educação:
Dar mais autonomia aos
professores para digitalizar
e personalizar as aulas
O aprendizado remoto
não é simplesmente habilitar uma sala de aula remotamente. Os professores devem abordar a diferenciação
– adaptando o ensino para
atender às necessidades individuais dos alunos – e ao
mesmo tempo garantir que
as aulas sejam bem preparadas. Com o aprendizado
ocorrendo em qualquer lugar, os professores agora devem pensar nas crianças que
estão cercadas pelo caos em

casa. Aquelas que estão cuidando de irmãos enquanto tentam aprender ao mesmo tempo, algumas
que podem encontrar
erros repentinos na internet e outras que não
têm nenhum material escolar (a pandemia expôs ainda
mais a desigualdade).
O que é necessário: uma
solução de comunicação all-in-one baseada em nuvem
que fornece funcionalidade de colaboração completa
(chamadas, reuniões, mensagens, compartilhamento de arquivos, compartilhamento de tela, gravação)
com desempenho de sistema confiável para ajudar os
educadores a ensinar, se envolver e se adaptar em meio
a essas situações de mudança. Isso pode significar que
eles filmem com antecedência um vídeo de orientação para uma tarefa difícil a fim de que possam passar mais tempo com os alunos individualmente. Ou decidir que planilhas de exercícios em casa não estão funcionando e mudar rapidamente para o compartilhamento de tela para ler e explicar o conteúdo. Essa solução também precisa funcionar em qualquer dispositivo
e rede, de forma que tudo isso possa acontecer em qualquer lugar, a qualquer hora e
em qualquer dispositivo.
Simplificar as comunicações com um aplicativo
UCaaS all-in-one
Os professores não precisam apenas de uma solução que lhes permita trabalhar de seu jeito, mas também consolide as comunicações para facilitar o trabalho. Eles devem ser capazes

de ligar, conversar e iniciar
ou participar de videoconferências de qualquer dispositivo – desktop, tablet, telefone celular – com acesso a todos os arquivos, como aulas
em PowerPoint, gravações de
aulas e tarefas em um lugar
seguro com fácil acesso, conforme necessário.
Dessa forma, um professor pode ligar para um pai
em qualquer dispositivo para
discutir por que o aluno entrou atrasado na aula cinco
vezes consecutivas. Ele pode facilmente escalar a chamada para uma sessão de videoconferência, na qual pode mostrar aos pais o registro de presença por meio do
compartilhamento de tela.
E o professor também pode
compartilhar um formulário
de consentimento dos pais
por meio de um chat persistente, o que significa que
o histórico da conversa será preservado se os pais não
conseguirem abrir o arquivo imediatamente. Tudo isso
deve acontecer em uma interface fácil de usar.
Repriorizar os professores
como humanos
A pandemia introduziu novos fatores de estresse, demandas e preocupações com
a saúde mental no cotidiano
de professores já sobrecarregados (a hashtag #teachersarehumans, aliás, estava circulando bem antes dela). Essa é uma questão complicada que justifica sua conversa,
mas deve ser observada enquanto olhamos para um futuro de melhores experiências educacionais.
Durante a Covid-19, os
educadores têm a tarefa quase impossível de cuidar do filho de outra pessoa – na verdade, centenas ao longo de

cada dia – enquanto também
cuidam das próprias famílias em casa. Muitos são pais
com filhos pequenos que dependem totalmente deles
para navegar nas instruções
remotas que seus professores estão lhes dando. A pandemia também acrescentou
a ilusão de que os professores estão presentes e disponíveis 24 horas por dia, sete
dias por semana.
Introduzir novos níveis de
Inteligência Artificial (IA)
para tornar o aprendizado online mais fácil e envolvente
Há aplicações de IA fáceis e
de baixo risco que as escolas
podem adotar para melhorar a experiência de aprendizagem online. Lembra-se daquela criança que mencionei
antes, cercada pelo caos em
casa? Isso pode ser cachorro
latindo ou barulho de pratos
enquanto o almoço está sendo preparado. Existem soluções de comunicação habilitadas por IA que podem detectar a fala de maneira inteligente e separá-la de todos
os ruídos de fundo para que
os usuários a ouçam integralmente. Quando aquele aluno deseja falar ou fazer uma
pergunta, pode fazê-lo independentemente do barulho
do ambiente. Enquanto isso,
a gravação da aula permanecerá cristalina para o professor, que a arquiva para referência futura.
Outro recurso interessante é a apresentação infundida com IA. Para eventos de
grande escala, perfeitos para salas de aula com dezenas
de alunos, ela permite que os
educadores criem experiências virtuais mais envolventes se sobrepondo ao material apresentado.
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Confeiteira de
Sumaré participa de
reality com melhores
confeiteiros do Brasil
 LEIA MAIS NA PÁGINA 05

Delegada quer rede para melhorar
o atendimento na DDM de Sumaré

Além de agentes da Polícia Civil, estrutura deve contar com profissionais de assistência social e psicologia
EDSON DONIZETE | CEDIDA

Reduzindo custos
das pequenas e
médias empresas
Dr Zero Cost
Email: drzerocost@gmail.com
Blog: www.drzerocost.com.br

Da porteira para fora (196)

Cabeças-Duras

Países são compostos por pessoas e
muitas delas são “cabeças-duras”.
Ok, mirar o passado não é um bom
conselho, principalmente no Brasil onde existem diversas versões sobre o
passado, e uma das questões mais difíceis é fazer previsões sobre o amanhã.
No entanto, podemos olhar para os
países que conseguem ou estão conseguindo sair de uma situação de pobreza
absoluta passando a atingir a renda média, podemos canibalizar. Por que não?
O que eles fizeram? Se estudarmos a literatura encontraremos alguns trabalhos muito interessantes, deixo no rodapé uma dica de ouro sobre esse tema.
Em linhas gerais sabemos que os
países que iniciaram suas trajetórias
com a agricultura, alguns permaneceram ou permanecem ali parados e
outros diversificaram e conseguiram
melhores resultados (diversificação).
Num exemplo, a Argentina produz alimentos para alimentar 10 Argentinas,
mas centenas de milhares de argentinos passam fome, lá diversificação é
igual a zero!
Obviamente o Brasil foi e é um dos
países que se vangloria de ter uma agricultura imbatível, sem perceber que há
pouca sofisticação na sua agricultura,
então, pode ser copiada e é uma ilusão
“achar” que o mundo depende da nossa soja ou petróleo. Ou seja, o Brasil está parado, enquanto, países que tiveram de enfrentar muitas dificuldades,
inclusive guerras, já aprenderam a lição
e nos abandonaram, exemplo, o Vietnã
já exporta mais que o Brasil.
Países que perceberam a necessidade de manter a agricultura e diversificar seu leque de produtos são os que
melhor apresentam desempenho. Ou
seja, eles aproveitaram os recursos advindos da agricultura e investiram na
produção de outros bens e serviços.
Como? Com uma visão/plano de governo! Infelizmente não temos.
E, aqueles países que atualmente
percorrem essa estrada nesses novos
segmentos estão encostados na fronteira do conhecimento, produzindo
bens e serviços de última geração cada
vez mais sofisticados.
Assim, a sugestão é:
1. Brasil, diversifique seu leque de
produtos e serviços, não dependa somente da agricultura e poucas ilhas
heroicas de excelência espalhadas pelo país.
2. Brasil, utilize-se de suas instituições como outros países assim o fizeram para atingir níveis mais altos de
qualidade de vida para o seu povo.
3. Brasil, não se desfaça de seus centros de pesquisas, mesmo que eles precisem de verbas do governo.
4. Brasil, aproxime as universidades
das empresas nacionais e exija que forças armadas, SUS etc. façam suas compras de empresas nacionais.
5. Brasil, para aquelas empresas nacionais que porventura estejam sendo “privilegiadas” com essas compras
locais exija uma contrapartida. Qual?
Números crescente de exportação.

Por quê? Porque quem exporta é bom
lá fora! É gente que sabe brigar com os
grandes!
Obviamente o Brasil segue na direção oposta e os exemplos passam na
TV todos os dias. Ou melhor, o Brasil não mudou (regrediu) sua pauta de
produção desde os anos 80, e essa política nos trouxe até o atraso atual. Nossa recuperação econômica ao sair dessa pandemia SARS – 2 será em Y deitado, ou seja, poucos sobreviverão.

Quanto ao pequeno e médio empresário, sim, encontramos diversas “cabeças-duras”. Aqui a sugestão é similar, diversificação focada. O pequeno
e médio empresário quando seu negócio vai bem, ou seja, quando ele obtém
bons lucros, ele entende que diversificar é a melhor opção e normalmente
assim o faz. Resultado: Quebra a Cara.
Por que ele erra? Quando um empresário encontra um nicho onde ele consegue obter algum lucro isso lhe traz algumas conclusões erradas:
1. Ele se “acha” muito bom, praticamente um gênio. Assim, se ele pular para outro segmento de mercado,
atraído por maiores lucros, ele terá ainda mais sucesso. Errado. Cada mercado possui suas nuanças e ao mudar para outro segmento ou anexá-lo ao negócio traz muitos ruídos. E, o empresário não possui experiência necessária
para essa aventura, na maioria das vezes acaba quebrando (ou machucando
bastante) seu negócio lucrativo.
2. Um empresário que possui duas,
três, ... empresas diversificadas, exemplo, uma empresa de produção de software, uma pequena construtora, e um
comércio de roupas femininas, mostra
em seu portifólio a pouca ou nenhuma
sinergia entre as opções escolhidas. A
consequência dessas escolhas mal feitas é o gasto de energia gerando calor e
a diminuição de lucratividade ou mesmo falência.
O pequeno e médio empresário pode diversificar? Sim. Como? Escolhendo criteriosamente atividades complementares ao seu negócio lucrativo.
Se ele possui uma empresa de software quais são os limites de sua atuação,
o que ele pode fazer na franja de seu
mercado? As escolhas não são simples,
mas são criteriosas e a sinergia entre os
negócios proporcionará a ele um lucro
maior na venda de produtos e mesmo
na eventual venda de suas empresas.
Ref.: “The Atlas of Economic Complexity é um
livro de economia publicado em 2011 por Ricardo Hausmann, César A. Hidalgo, Sebastián
Bustos, Michele Coscia, Sarah Chung, Juan Jimenez, Alexandre Simões e Muhammed A.
Yıldırım. Ele tenta medir a quantidade de conhecimento produtivo que cada país possui,
criando visualizações das diferenças entre as
economias nacionais.”

Nathalia Alves Cabral criticou a
objetificação das mulheres e o
machismo estrutural presente no país
Cristiani Azanha | SUMARÉ
cris@tribunaliberal.com.br

A humanização do
atendimento a menores
de 18 anos e mulheres
vítimas de violência doméstica e familiar é uma
das prioridades da nova titular da Delegacia de
Defesa da Mulher de Sumaré, Nathalia Alves Cabral. Para pontuar o Dia
Internacional da Mulher, celebrado nesta segunda-feira (8), a reportagem do Tribuna Liberal entrevistou a delegada, que acaba de assumir
o comando da DDM. Nova na função, ela afirmou
que a ideia é criar uma
rede de atendimento nacidade, envolvendo profissionais de outras especialidades, para melhorar
a atenção às vítimas.
“A prioridade, não só
da DDM de Sumaré, como da instituição Polícia Civil de São Paulo como um todo, é oferecer o
melhor atendimento às
mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Por isso, a equipe da
DDM está preparada para cumprir esse mister
(ofício) de forma humana, conhecimento jurídico e com a agilidade devida. O trabalho de Polícia Judiciária em sede de
Delegacia de Defesa da
Mulher exige uma preparação específica para que
o fenômeno da violência contra a mulher seja compreendido como
algo estrutural e a DDM
de Sumaré possui esse
olhar. Estamos buscando a criação de uma rede
com os órgãos de assistência social e psicologia
do município para que as
vítimas, sejam elas mulheres ou menores, recebam um atendimento integral voltado às suas necessidades específicas”,
enfatizou Nathália.
A DDM de Sumaré será
a primeira delegacia de
Nathalia, que ingressou
na carreira há um ano e
acaba de sair do Curso de
Formação Técnico-Policial na Academia de Polícia, em São Paulo.
“Escolhi a profissão
por ser filha de um delegado de polícia, há mui-

to falecido, que me inspirou, com sua dignidade, gentileza e paixão pela profissão, a seguir o
mesmo caminho. É uma
honra ser policial civil e
poder servir e proteger a
comunidade”, afirmou a
delegada. “Ressalto que
fui muito acolhida pela
população do município
e pretendo exercer minhas funções como delegada aqui até quando me
for permitido, pois há um
trabalho muito importante e bonito a ser feito na comunidade”, disse Nathalia.
A delegada disse ainda
que a Polícia Civil é uma
instituição que preza pelo bem-estar e o diálogo
com a comunidade. “Por
isso, queremos, acima de
tudo, que a população de
Sumaré saiba que a DDM
é um local que está aberto e pronto para receber
as vítimas de violência
doméstica e familiar, independentemente de etnia, classe social, orientação sexual, crença ou
qualquer outro fator. A
DDM é a delegacia segura para todas as mulheres”, afirmou.
A nova delegada chega
a Sumaré dias depois do
primeiro feminicídio registrado em 2021. A vítima, Adriany Regina Gomes Pina, de 30 anos,
mãe de três filhos, foi
morta a marteladas pelo marido no dia 12 de fevereiro, na casa da família, no Jardim Manchester. Pai do filho caçula do
casal, de 2 anos, ele está preso e responde pelo crime. Para Nathalia, a
existência de uma qualificadora no crime de homicídio, denominada feminicídio, é o reflexo de
uma demanda social exigindo maior atenção e
punição mais severa nos
casos de homicídio praticados contra mulheres
por questões de gênero.
“É considerado crime
hediondo, devido à sua
gravidade e repulsa que
gera na sociedade. Feminicídio é um crime que
reflete o ódio e o descaso com que mulheres são
tratadas por seus agressores. São vistas como
objetos passíveis de pos-

se e não como seres humanos que são. Há uma
questão de poder, manifestação do machismo estrutural, nesse tipo
de crime: o agressor não
aceita o fim do relacionamento, não aceita que
a vítima use determinada vestimenta, não aceita que a vítima trabalhe,
entre outros. Contudo,
como já afirmado e consignado expressamente
na Constituição Federal,
mulheres são seres humanos que possuem dignidade e direitos iguais
aos dos homens e devem ter a liberdade para
decidirem os rumos de
suas vidas. É preciso dar
um basta a essas ocorrências que, infelizmente, não são incomuns em
nenhum lugar do Brasil,
conforme mostram as estatísticas dos órgãos oficiais”, afirmou ela.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Nathalia enfatizou
que a violência doméstica praticada contra
mulheres tem origem e
se sustenta no machismo estrutural que existe na sociedade há séculos. “Mulheres ainda são
consideradas cidadãs de
segunda categoria por
uma parcela minoritária e segregadora de pessoas e se veem tolhidas
de seus direitos mais básicos, como a liberdade
de ser, existir e decidir
os rumos de suas vidas.
A educação das novas
gerações voltada para a
igualdade entre os gêneros e a punição efetiva, realizada nos limites
da lei, dos agressores são
saídas possíveis para que
essa violência seja combatida, pois é inaceitável que mulheres sejam
violentadas, agredidas e
mortas por serem mulheres. Não existe “sexo
frágil. Mulheres são seres humanos, são dignas
e são livres e precisam
ser respeitadas como
tais. Nenhuma violência
contra a mulher, seja física ou psicológica, deve
ser tolerada. Mulheres:
denunciem. Procurem a
DDM. Violência contra a
mulher é crime!”, completou a titular da DDM.
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SOLIDARIEDADE

Associação Pestalozzi de Sumaré
recebe R$ 61 mil doados pela Havan
Valor arrecadado no ano passado na campanha Troco Solidário será utilizado em melhorias na entidade
DIVULGAÇÃO

Maria Rosa Belinatti (de preto),
na entrega simbólica da doação,
feita por funcionárias da loja

Da Redação | SUMARÉ
tribunaliberal@tribunaliberal.com.br

A Associação Pestalozzi
de Sumaré recebeu R$ 61
mil doados pela loja Havan. O dinheiro foi arrecadado ao longo do ano
passado, na campanha
Troco Solidário, realizada pela megaloja em todas as unidades presentes em 17 estados brasileiros. O dinheiro será investido em reformas na
sede da entidade, localizada na Chácara Bela Vista, e compra de materiais
para melhorar o atendimento prestado a 490
usuários com deficiência
intelectual, física, múltipla e autismo, com diversos graus de severidade e
suas famílias.
Durante a campanha,
os operadores de caixa
convidam os clientes a
doarem o troco ou parte dele. Cada valor doado é contabilizado no
sistema e o consumidor
recebe um comprovante
de participação na iniciativa. Este ano, a Havan arrecadou um total de R$ 9,7 milhões em
todo Brasil. Os recursos
estão sendo repassados
a 160 entidades e instituições filantrópicas do

país. Desde o início da
campanha, em 2010, já
foram arrecadados mais
de R$ 30 milhões.
Os operadores de caixa da loja de Sumaré, localizada na Vila Santa Terezinha, foram os grandes
responsáveis pelo sucesso
iniciativa na cidade. Eles
incentivaram toda comunidade a participar e contribuir, mesmo em um
ano de pandemia. Como
preencheu todos os critérios da campanha, a Peslalozzi foi beneficiada.
“Gratidão é muito mais
do que um ‘obrigada’. Por
isso, a palavra que nos
define nesse momento,
mediante essas ações, é
gratidão” disse Maria Rosa Belinatti Bortolotti,
presidente da Associação
Pestalozzi de Sumaré,
em nome de toda diretoria. Ela está no segundo
mandato consecutivo à
frente da entidade.
Segundo a Pestalozzi, a
generosa doação terá um
grande impacto na instituição, que, mesmo diante da pandemia de Covid-19, não interrompeu
seus atendimentos. Pelo
contrário, inovou, se reinventou e adaptou-se a
essa nova realidade, em
busca de fazer de forma

diferente o que sempre
fez, focando no objetivo principal que são seus
beneficiários e famílias
atendidas.
Por meio de nota encaminhada à redação, a
entidade informou que
o recurso será usado para “novas adequações de
salas para atendimentos
e compra de materiais
terapêuticos específicos
visando melhorias nos
atendimentos de nossos
beneficiários”.
A Associação Pestalozzi de Sumaré é uma Organização da Sociedade Civil que existe há 33
anos em Sumaré. A entidade possui atendimentos focados na área da
saúde, educação e assistência social. Por meio
de doações e parcerias
com empresas e a Prefeitura de Sumaré, a associação mantém seus serviços, programas e projetos específicos para cada
usuário, visando sempre
o desenvolvimento social, motor e cognitivo.
Mais informações,
doações ou parcerias pelos telefones (19) 38736085, 3873-3026, Whatsapp (19) 98361-3094 ou
faleconosco@pestalozzisumare.com.br.

Parabéns a todas as mulheres,
em especial às servidoras públicas
do município de Monte Mor, que
desempenham suas funções com
competência e graciosidade e,
mesmo em meio às adversidades
da vida, se mantêm empoderadas
em seus setores, se destacam em
suas atividades e sempre com
um sorriso no rosto! Por isso
e por muito mais, o sindicato
SINDSMOR as parabeniza e
roga a Deus que seus dias sejam
prolongados e abençoados.
Temos orgulho de todas vocês.
Sintam-se todas abraçadas!

“Em
todas as
casas tem
a força
de uma
grande
mulher”

Feliz Dia Internacional
da Mulher
Márcia Muniz
Presidente do Sindicato
SINDSMOR de Monte Mor

8 DE MARÇO

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Mulheres são seres fortes por natureza.
São batalhadoras, destemidas e gentis
ao mesmo tempo. O mundo seria um
lugar muito pior sem a presença delas.
Por isso, deixamos aqui a nossa
homenagem. Feliz dia da mulher
para elas que são exemplo de
força e determinação!
Avenida Rebouças  3000  F: 3873-5020  Sumaré

TRIBUNA LIBERAL
05
DOMINGO
07 DE MARÇO DE 2021

Cidades
tribunaliberal.com.br

Com ‘armadura
de coragem’,
profissionais do
Samu salvam vidas

jornaltribunaliberaldesumare

 LEIA MAIS NA PÁGINA 08

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Confeiteira
de Sumaré
participa de
reality com
melhores
confeiteiros
do Brasil
Michelli Anjos está no elenco
do programa “Que Seja Doce”,
exibido no canal GNT de segunda
a sexta-feira, às 20 horas
Da Redação | SUMARÉ
tribunaliberal@tribunaliberal.com.br

A sumareense Michelli Anjos está entre os participantes do “Que Seja Doce”, reality show de
gastronomia que estreou
na última segunda-feira (1º), no canal GNT. Na
sétima temporada, confeiteiros de vários lugares do Brasil são desafiados pelo apresentador
Felipe Bronze a criarem
a sobremesa perfeita,
tendo como inspiração
fenômenos ou elementos da natureza. A atra-

ção vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 20h. A
cada episódio, os jurados
Carole Crema, Roberto
Strongoli e Lucas Corazza escolhem o “Confeiteiro Mais Doce”.
A professora de confeitaria artística já gravou sua participação no
reality, mas ainda não
sabe quando seu episódio vai ao ar. Segundo ela, os participantes
estão sendo avisados,
por e-mail, uma semana antes da data de exibição. Feliz pela oportunidade e ansiosa para se

Professora de confeitaria artística tem ateliê no Centro
da cidade e 100 alunos matriculados em cursos online

ver na tela, Michelli compartilhou com a reportagem do Tribuna Liberal
um pouco da tensão e da
emoção que viveu no estúdio do canal de variedades da Globo.
“Foi uma experiência incrível! É muito diferente você estar num set
de filmagem. Meu maior

medo era ficar muito
nervosa e não conseguir
fazer a receita que eu tinha planejado. Mas fiquei muito feliz porque
consegui manter a calma
e fazer tudo certinho. Foi
um momento muito bacana, de muita superação”, diz Michelli, ainda
emocionada. Pelas regras

Inspiração veio de receitas da
apresentadora Ana Maria Braga
Ao participar de um
dos programas de gastronomia de maior audiência no país, é impossível para Michelli não lembrar como tudo começou. “Eu sempre gostei muito de mexer na cozinha e minha
mãe nunca gostou muito. Quando eu tinha 12
anos, pedi a ela para me
deixar fazer bolos e ela
deixou. Eu assistia ao
programa da Ana Maria
[Braga], pegava as receitas e fazia. No começo,
saíam umas coisas ruins,
mas fui pegando o jeito,
aprendendo e passei a
fazer os bolos de aniversário da família”, afirma
a professora.
Apesar do sucesso como confeiteira artística, ela conta que quase
seguiu outra profissão.
“Além dos bolos, eu gostava de fazer modelagem
de biscuit, que também
aprendi na televisão. Eu
gostava também dessa
parte artística dos doces,
mas não levei isso como
profissão. Na verdade, eu
queria mexer com estética. Fiz um curso, virei esteticista, mas continuei
fazendo doces. Aí, minhas amigas começaram

do programa, cada participante pode levar um
ajudante. A sumareense
não hesitou na escolha.
“Levei meu marido [Mario] para me ajudar; ele
está comigo desde o começo”, conta.
Todo processo de seleção e gravação ocorreu
no ano passado. “Eu me

inscrevi no programa no
final de 2019 e tinha me
esquecido. Quando recebi o e-mail me convidando a participar, foi um
susto bem gostoso. Fui
chamada em setembro,
passei por todo um processo com avaliações e
entrevistas, mas deu tudo certo”, lembra.
A representante de Sumaré no reality show do
GNT mantém o ateliê
Michelli Anjos Confeitaria Artística há dez anos.
O espaço funciona na altura do número 1.779 da
Rua Dom Barreto, bem
no coração da cidade.
Em tempos de pandemia, ela tem 100 alunos
matriculados em cursos
online, nos quais ela ensina técnicas de decoração de bolos e doces personalizados.
Na medida em que vai
se identificando com a
arte de ensinar, Michelli se distancia da produção para venda. “Quando abri o ateliê, meu foco era a venda por encomenda. Porém o fato de
eu trabalhar com pasta
de leite em pó, enquanto
a maioria dos confeiteiros
usa pasta americana, tornou meu trabalho diferenciador. A partir daí, as
pessoas começaram a pedir pra eu dar aula. Aí descobri essa minha paixão.
Gosto demais de ensinar
e me realizo fazendo isso. Como a preparação e
a gravação tomam muito meu tempo, resolvi parar de pegar encomendas
para me dedicar integralmente às minhas alunas”,
explica a confeiteira.

Reality está no ar há seis anos
O reality “Que Seja Doce” estreou no
GNT em 2015 e se tornou um sucesso. A cada episódio, o chef Felipe Bronze recebe três
confeiteiros que têm a
missão de conquistar
os jurados com técnica e sentimento. O
vencedor ganha o título de “Confeiteiro Mais
Doce”.
Além da visibilidade no programa, os
vencedores de cada
episódio terão a oportunidade de publicar uma receita autoral em um livro. Além
das melhores receitas vencedoras, a pu-

blicação traz receitas
de doces preparadas
pelos três jurados por
Felipe Bronze.
A produção do programa não informou
o número de episódios da sétima temporada, cujo tema é
“Doces da Natureza”.
As edições anteriores tiveram entre 30
e 40 programas. Outra participante da região é a americanense Valéria Germano.
A confeiteira foi uma
das estrelas do episódio de estreia da temporada. Ela participou na companhia da
mãe Eliane. | Da Redação

SERVIÇO
Michelli Anjos Confeitaria Artística
Rua Dom Barreto, 1.779, Centro de Sumaré
Telefone: 19 99432-2444
Instagram: @michellianjos

Além dos bolos, Michellli aprendeu a fazer modelagem de biscuit na televisão

a pedir pra eu fazer bolos
de aniversário e eu resolvi me aprimorar para migrar para esse mundo da
confeitaria”, revela.
Os primeiros bons resultados vieram em sociedade com uma amiga. Depois de se aven-

turarem na produção
de cones trufados, com
mais de 1,5 mil unidades vendidas por semana, elas resolveram abrir
uma confeitaria. A Galhardo Doces ficou com
as portas abertas durante cinco anos e encerrou

as atividades quando as
sócias decidiram seguir
caminhos diferentes:
Michelli escolheu a confeitaria artística e abriu
seu ateliê, enquanto a
amiga resolveu migrar
para o mundo dos casa| Da Redação
mentos.

COMUNICADO
Sr. FABIO BIZERRA DOS SANTOS, solicitamos o
comparecimento a sede da empresa, JCJ ENGENHARIA, sito a Al. Araguaia, 2044 – conj. 603
– BL 02 – Barueri-SP – CEP 06.455-000. Para retirada da CTPS e vias de rescisão devidamente
assinadas. Sumaré, 05 de Março de 2021.
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Empreendedoras de Sumaré
dão dicas de como vencer as
barreiras e realizar sonhos
Da Redação | SUMARÉ
tribunaliberal@tribunaliberal.com.br

O empreendedorismo feminino cresceu 40% no ano passado, segundo pesquisas realizadas pelo Sebrae. A maioria
tem entre 22 e 35 anos. Elas represen-

tam 54% das mulheres que decidiram
abrir uma nova empresa ou investir em
negócios voltados a serviços, principalmente na alimentação, beleza, estética e
moda, em meio à pandemia. Para a edição que antecede o Dia Internacional

da Mulher, comemorado nesta segunda-feira (8), o Tribuna Liberal publica
mensagens de otimismo e incentivo de
mulheres empreendedoras, associadas
à Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré).

Não importa o
quão alto sejam os
obstáculos, o quão
difíceis sejam nossas
batalhas. O que
importa é o quanto
podemos lutar para
vencer. Foco, força, fé
e paciência oriental!
Feliz Dia das Mulheres!

“Cada sonho que
você deixa para
trás, é um pedaço
do seu futuro que
deixa de existir.
Que esta frase
inspiradora do
Steve Jobs ilumine
a jornada de todas
as mulheres”

SELMA SUEMI KOSHOJI OHIA,
empresária

LETÍCIA VEDOVATO,
empresária

“Não há limite para o
que nós, como mulheres,
possamos realizar. Seja no
trabalho ou em qualquer
outro lugar”

“Empreendedora, sonhe,
estude, confie. Coloque seu
coração em cada etapa do
processo. Você nasceu para
vencer”

FRANCINETTE ELEN DE LIMA,
empresária

DEBORAH APARECIDA RODRIGUES
ROVAI, arquiteta

Avenida Brasil, 389 - Centro - CEP 13.177-050
Fone/Fax: (19) 3864-2221 - CNPJ: 51.880.912/0001-36
Faço saber que pretendem se casar e apresentaram os documentos
exigidos pelo Artigo 1525 do Código Civil Brasileiro:
ADRIANO COELHO DOS SANTOS e TAMIRIS CASSIANE GARCIA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, supervisor
técnico, nascido em Osasco - SP, aos 23/05/1990, residente e domiciliado Rua Antônio Carlos dos Santos, nº 310, Jardim Bom Retiro (Nova
Veneza, Sumaré - SP, filho de LUIZ SEBASTIÃO COELHO DOS SANTOS e de ALZIRA ARABELA COELHO; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, solteira, estagiaria bancária, nascida em Campinas - SP, aos
18/04/2000, residente e domiciliada Rua Antônio Carlos dos Santos, nº
310, Jardim Bom Retiro (Nova Veneza, Sumaré - SP, filha de ALEXSANDRO ROBERTO GARCIA e de IVANILDA APARECIDA MANGOLINE.
CÉLIO ALVES DE LIMA e AMANDA CELESTINA DOS SANTOS,
sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, pedreiro, nascido em Santana do Mundaú - AL, aos 29/10/1981, residente e domiciliado Rua 14, nº 127, Vila Operária, Sumaré - SP, filho de CICERO ALVES
DE LIMA e de ODETE MARIA DE LIMA; e a pretendente: nacionalidade
brasileira, divorciada, do lar, nascida em Sumaré - SP, aos 05/07/1984,
residente e domiciliada Rua 14, nº 127, Vila Operária, Sumaré - SP, filha de BENEDITO CELESTINO DOS SANTOS e de ANTONIA SEVERINA DOS SANTOS.
FRANKLIM ALVES DA SILVA e ANTONIA DA SILVA ROCHA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, ajudante geral, nascido em Teresina - PI, aos 28/08/1992, residente e domiciliado Rua Engenheiro Jaime Pinheiro Ulhoa Cintra, nº 1895, Jardim Bom Retiro (Nova
Veneza, Sumaré - SP, filho de ANTONIO DENÉRIO DA SILVA e de URSULINA ALVES SENA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, atendente, nascida em Matões - MA, aos 16/04/1996, residente e domiciliada Rua Engenheiro Jaime Pinheiro Ulhoa Cintra, nº 1895, Jardim
Bom Retiro (Nova Veneza, Sumaré - SP, filha de IRONALDO DE SOUSA ROCHA e de REJANE RIBEIRO DA SILVA ROCHA.
GUILHERME GODOY NUNES DOS SANTOS e LORRUAMA LAYARA RODRIGUES GUEDES, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, auxiliar administrativo, nascido em Campinas - SP, aos
25/07/1992, Residente e Domicíliado na Rua: Orlindo Marçal Oliveira
Valle nº 129, Jardim do Lago Continuação Campinas-SP, filho de ROBERTO NUNES DOS SANTOS e de DISLENE GODOY; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida em
Campinas - SP, aos 12/08/1993, Residente e Domicíliada na Rua: Severino Pedro de Lima nº 216, Jardim Santa Rosa Sumaré-SP, filha de
NEI GUEDES DE ARAUJO e de ROSEMEIRE RODRIGUES DA MATA GUEDES.

“Quase sempre, nas
piores situações, é onde
encontramos as melhores
soluções. Não desista!
MAYARA BRAGA, empreendedora
e professora de inglês na
Greenlife Kids

“A mulher
tem a força e a
sensibilidade
para trilhar
todos os
caminhos. Somos
guerreiras e
nossa garra
está cada vez
mais presente,
também, no
mundo dos
negócios.
Parabéns,
mulheres!”
RITA DE CASSIA
GONÇALVES
HESPANHOL,
empresária

“Podemos superar
todos os desafios e
ser o que quisermos. O
primeiro passo é acreditar
que somos capazes”
FRAN BRAGA,
gerente da Acias

EDITAIS DE PROCLAMAS
e-mail: cartorionveneza@arpensp.org.br

HARLEY DE ALENCAR GARCIA e CÍNTHIA DE SOUZA BRAGA, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, engenheiro, nascido em Campinas - SP, aos 12/06/1991, Residente e
Domicíliado na Rua: José Alves Nobre nº 191, Jardim Bom Retiro
Sumaré-SP, filho de NAILTON PEREIRA GARCIA e de MARILEIDE DE ALENCAR SANTOS; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, administradora, nascida em Campinas - SP, aos
02/10/1993, Residente e Domicíliada na Rua: Nelson Pereira Bueno nº 185, Vila São Francisco Hortolândia-SP, filha de ANTONIO
CARLOS DE SOUZA BRAGA e de ELIZETINA FABRÃO DE SOUZA BRAGA.
IGOR WILLIAN DA SILVA GOMES e FERNANDA RODRIGUES MARTINS, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro,
solteiro, operador de logística, nascido em Campinas - SP, aos
30/05/1999, residente e domiciliado Rua Fernando de Noronha, nº
91, Jardim Nova Veneza (Nova Venez, Sumaré - SP, filho de VALDECI GOMES e de LIDIA DA SILVA GOMES; e a pretendente: nacionalidade brasileiera, solteira, do lar, nascida em Campinas - SP,
aos 20/12/1999, residente e domiciliada Rua Fernando de Noronha, nº 91, Jardim Nova Veneza (Nova Venez, Sumaré - SP, filha de ALEXANDRE GERONIMO MARTINS e de LUISA PATRICIA RODRIGUES.
KLEBER JESUS DA SILVA e BEATRIZ MANOEL DE FREITAS, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, almoxarife, nascido em Salvador - BA, aos 17/08/1988, residente e domiciliado Rua José Vieira da Silva 3190, Loteamento Jardim das
Estância, Sumaré - SP, filho de LUIS AUGUSTO IDES DA SILVA
e de VERA LUCIA JESUS DA SILVA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, fiscal, nascida em Campinas - SP, aos
19/03/1996, residente e domiciliada Rua José Vieira da Silva 3190,
Loteamento Jardim das Estância, Sumaré - SP, filha de PAULO
SERGIO HILÁRIO DE FREITAS e de EDCLÉA MANOEL DA SILVA.
LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA e SUELY LEMOS SOARES
DE BRITO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, encarregado de pintura, nascido em Grandes Rios - PR, aos
23/03/1978, residente e domiciliado Rua Três, nº 26, Jardim Vitória (Nova Veneza), Sumaré - SP, filho de JOÃO DE OLIVEIRA e de
ALCINA ALVES DE OLIVEIRA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, viúva, costureira, nascida em Pavão - MG, aos 15/01/1968,
residente e domiciliada Rua Três, nº 26, Jardim Vitória (Nova Veneza), Sumaré - SP, filha de AMADEU LEMOS SOARES e de ROSA MARIA DE SOUSA.

MAURO LUIZ SANTANA e EVA SUSANA LEANDRO, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, divorciado, aposentado, nascido em Alvinlândia - SP, aos 25/10/1957, residente e domiciliado Rua Joaquim de
Oliveira Almeida, nº 264, Jardim Viel, Sumaré - SP, filho de JOÃO SANTANA e de FELISMINO RODRIGUES SANTANA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, cuidadora, nascida em General Salgado - SP,
aos 18/01/1970, residente e domiciliada Rua Joaquim de Oliveira Almeida,
nº 264, Jardim Viel, Sumaré - SP, filha de IVONE LEANDRO.
OSNI LAITER JÚNIOR e MARILENE LAMBETTI, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, instrutor de trânsito, nascido em
Jacarezinho - PR, aos 29/08/1982, residente e domiciliado Rua Severina Maria do Nascimento, nº 204, Jardim Paraíso I (Nova Veneza), Sumaré - SP, filho de OSNI LAITER e de RUTE DE OLIVEIRA LAITER; e
a pretendente: nacionalidade brasileira, divorciada, instrutor de trânsito, nascida em Regente Feijó - SP, aos 01/06/1968, residente e domiciliada Rua Severina Maria do Nascimento, nº 104, Jardim Paraíso I (Nova Veneza), Sumaré - SP, filha de GILSON LAMBERTI e de INÊS SEGALA LAMBERTI.
PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS e ALESSANDRA DOS
SANTOS DAS NEVES, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro,
solteiro, promotor de vendas, nascido em Campinas - SP, aos 30/04/1994,
residente e domiciliado Rua Sete, nº 560, Jardim Santiago (Nova Veneza),
Sumaré - SP, filho de IRACEMA PEREIRA DOS SANTOS; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, cabeleireira, nascida em Paulínia - SP,
aos 16/05/1993, residente e domiciliada Rua Sete, nº 560, Jardim Santiago (Nova Veneza), Sumaré - SP, filha de CLAUDIONOR PEREIRA DAS
NEVES e de NALDIRA MOREIRA DOS SANTOS.
SERGIO DOS SANTOS e CAROLINA BESERRA SANTANA DE JESUS, sendo o pretendente: nacionalidade brasileiro, solteiro, vendedor,
nascido em São Vicente - SP, aos 29/10/1990, residente e domiciliado Rua
Mário Bosco, nº 120, Jardim Morumbi (Nova Veneza), Sumaré - SP, filho
de CELINO DOS SANTOS e de MARIA NEUZA DA SILVA; e a pretendente: nacionalidade brasileira, solteira, programadora, nascida em Santos SP, aos 23/09/1990, residente e domiciliada Av. Emílio Bosco, nº 1745,
Parque Yolanda (Nova Veneza), Sumaré - SP, filha de SERGIO SANTANA
DE JESUS e de MARA LUCIA BESERRA DA SILVA JESUS.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma
da Lei.
Lavro o presente, que afixo no lugar de costume e publico pela Imprensa Local.
Nova Veneza,05 de março de 2021.
O Tabelião: Bel. Wagner Corrêa.
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HISTÓRICO

Juçara Rosolen é
a primeira mulher
a comandar a
Acino em 43 anos
Empresária tomou posse no dia 1º e quer ampliar
empreendendorismo feminino em Nova Odessa
Da Redação | NOVA ODESSA
tribunaliberal@tribunaliberal.com.br

A Acino (Associação
Comercial e Industrial
de Nova Odessa) realizou, na noite de segunda-feira (1º), a posse virtual da nova diretoria que
assume o comando para
a próxima gestão. O ato
de posse foi transmitido
ao vivo pela TV WA Notícias e, seguindo as regras e normas sanitárias, a cerimônia contou
com a presença da diretoria eleita, do Conselho
Deliberativo, do prefeito
Claudio José Schooder,
o Leitinho (PSD), do pre-

sidente da Câmara, Elvis
Garcia, o Pelé (PSDB), da
vereadora Marcia Rebesquini (PV ), do secretário de Desenvolvimento
Econômico e Gestão Social, Samuel Marin, e do
secretário-adjunto, Rafael Brochi.
A chapa “Inovação e
Gestão”, encabeçada pela empresária Juçara Aparecida Rosolen dos Santos, foi eleita no último
dia 18 de fevereiro. Com
isso, Juçara Rosolen se
tornou a primeira mulher a ser eleita presidente da Acino em 43 anos
de história. Ela assume
o cargo para o biênio de

2021/2023, substituindo o empresário Samuel
Teixeira, que permanece
ao lado de Juçara na chapa empossada, o qual
disse ter total confiança
na competência da nova
presidente eleita.
Durante seu discurso
de posse, ela agradeceu
e parabenizou as gestões anteriores e os presidentes que contribuíram para construção da
entidade, mesmo com
muitas dificuldades, e
disse estar ciente que terá um grande desafio pela frente: transcender a
crise relacionada à pandemia do novo corona-
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“Que a nossa nova gestão possa fazer a diferença em prol
das empresas da cidade”, disse Juçara, no discurso de posse

vírus, além de unir ainda mais as mulheres que
atuam a frente de seus
negócios, para ampliar o
Grupo de Mulheres Empreendedoras.

“Que a nossa
nova gestão
possa fazer a
diferença em prol
da cidade”
Juçara finalizou deixando uma mensagem
positiva: “Agradeço também aos novos representantes da diretoria, meu
vice, Elton Rossi, e o conselho, por terem aceita-

do o meu convite. Que a
nossa nova gestão possa
fazer a diferença em prol
das empresas, comércios e indústrias da cidade para juntos trabalharmos na expansão da associação e que Deus nos
abençoe nesta nova caminhada.” Citou ainda
uma frase de Dom Bosco
para o encerramento “Eu
não disse que seria fácil,
apenas disse que valeria
a pena”.
Confira os nomes que
integram a nova gestão
para o biênio 2021/2023:
vice-presidente – Elton
Rossi (A Executiva); 1º
Secretário – Samuel Je-

suino Teixeira (Escritório
Paraíso do Verde); 2º Secretário – Camila Pereira
da Silva (Ideal Madeiras);
1º Tesoureiro – Francisco
Carlos Barilon (Maramar
Confecções); 2º Tesoureiro – Gilson Constanzo Junior; e o Conselho
Deliberativo composto
por Ademar Fernandes
(Tambores Fênix), Claudia Yamashita (Studio Yamashita), Daniel Pimenta
Solha (Remax Imóveis),
Edson Vander Resende
(Mercadão dos Óculos),
Fábio José Martins (Martins Imobiliária) e Renata Neves Ferreira (Avante
Papelaria).

CONHECIMENTO

Sebrae Aqui lança curso para
mulheres empreendedoras
Da Redação | NOVA ODESSA
tribunaliberal@tribunaliberal.com.br

Para comemorar o mês
das mulheres, a Prefeitura de Nova Odessa e o
posto Sebrae Aqui oferecem o curso Sebrae Delas, com 14 horas de capacitação online para
as moradoras da cidade
que querem empreender
ou já são empreendedoras. As inscrições devem
ser feitas pela internet até
esta segunda-feira (8), no
endereço https://bit.ly/
SEBRAEPIRACICABA.
O curso Sebrae Delas
começa na quarta (10),
prossegue na quinta (11)
e continua de 15 a 19 de

março. No primeiro dia,
às 19h, haverá abertura
oficial com a palestrante
Katia Teixeira, que falará
sobre o “O Poder da Decisão”. O curso é gratuito
e totalmente online, e engloba um bate-papo sobre inteligência emocional e cinco dias de capacitação em gestão: empreendedorismo, ideia
de negócio, marketing, finanças e formalização.
O Sebrae Delas é um
movimento que tem o
objetivo de promover o
empreendedorismo feminino, despertar para o autoconhecimento,
possibilitar o aumento
da rede de contatos, au-

DIVULGAÇÃO

mentar a competitividade dos negócios liderados por mulheres e facilitar o acesso ao mercado e
a crédito orientado.
CURSOS

Além deste curso exclusivo para mulheres, o Sebrae Aqui de Nova Odessa
conta com outros quatro
cursos, todos online, confira na sequência.
Dedicado a empresas de alimentação, como bares, restaurantes,
pizzarias e lanchonetes, o programa Sebrae
Negócios de Alimentação tem a Gastronomia
em foco para compartilhar as oportunidades

Sebrae Delas tem objetivo de promover empreendedorismo feminino

do segmento, bem como as possibilidades de
inovação no segmento
de “food service”. Os inscritos vão aprender também sobre elaboração de
fichas técnicas; como gerenciar melhor a equipe,
além de ter orientações

para melhorar as vendas.
Por fim, os participantes poderão escolher um
tema técnico presencial
entre as opções de prevenção de perdas e desperdícios e procedimentos e técnicas para a manipulação de alimentos.

As aulas online acontecem nos dias 15, 22 e 29
de março, finalizando em
05 de abril, sempre das
15h às 17h. A aula técnica
e as mentorias individuais
são sob agendamento. As
inscrições estão disponíveis até quinta-feira.

DEBATES

Nova Odessa vai promover ‘lives’
em homenagem ao mês da mulher
Da Redação | NOVA ODESSA
tribunaliberal@tribunaliberal.com.br

A Prefeitura de Nova
Odessa, por meio da Diretoria de Cultura e Turismo, realiza em março,
mês que se comemora o
Dia Internacional da Mulher, uma série de transmissões ao vivo (as populares “lives”) pela sua
fanpage oficial na rede
social Facebook. A ideia é
realizar “rodas de conversas” e abordar diferentes
temáticas sobre o universo feminino – como, por
exemplo, empreendedorismo, autoestima, saúde
e violência doméstica. No
total, serão três encontros, sempre às quintas-feiras (nos dias 11, 18 e
25 de março), a partir das
20h, direto do Teatro Mu-

nicipal Divair Moreira, no
Jardim das Palmeiras.
Segundo o diretor de
Cultura, Carlos Eduardo
Pinotti Júnior, o Cadu, a
ação comemorativa ao
mês das mulheres se faz
extremamente importante para que se possa levar
conhecimento, não somente para as mulheres,
mas também para a sociedade novaodessense.
“Estamos no meio de
uma pandemia, onde registramos o aumento nos
casos de feminicídio, depressão e muitos outros
fatores que atingem diretamente as pessoas, principalmente as mulheres.
Por conta desta realidade,
selecionamos assuntos
que precisamos abordar
de forma leve, profissional e dinâmica. A propos-

DIVULGAÇÃO

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
DIA 11/03 – 5ª FEIRA – 20h
Tema: Empoderamento feminino – independência,
autoestima e empreendedorismo
Roda de conversa com mulheres atuantes da nossa
cidade, para falar sobre a força e o potencial da mulher:
empreendedorismo, independência, autoestima e
feminismo, com a participação do público.
Convidadas:
Fernanda Volpe – empresária e advogada
Beatriz Souza – empreendedora e cabeleireira
Ana Paula – publicitária e atriz
Thalita Cazari – empreendedora e youtuber

Rodas de conversa ocorrerão a partir de quinta-feira

ta é quebrar paradigmas
e empoderar as mulheres
de forma que elas saibam
evitar situações desse tipo”, declarou Cadu.
Para que o projeto das
“lives” ganhasse corpo, o
diretor de Cultura convidou mulheres atuantes,
em diversas áreas, que

moram em Nova Odessa, para serem as figuras principais da roda de
conversa. “A ideia principal é falar com mulheres
atuantes na nossa cidade, que podem servir de
inspiração e fonte de conhecimento”, finalizou o
diretor.

DIA 18/03 – 5ª FEIRA – 20h
Tema: Violência doméstica e Lei Maria da Penha
- Os cinco tipos de violência doméstica
- Como denunciar corretamente
- O que acontece após a denúncia?
Convidada: Cema Leal – advogada e idealizadora do
Projeto Ísis, que visa levar conscientização e ajuda para
mulheres que sofrem violência doméstica.
DIA 25/03 – 5ª FEIRA – 20h
Tema: saúde da mulher
Roda de conversa com profissionais da saúde, para falar
dos cuidados necessários da mulher em cada etapa e
fase da vida.
Convidadas:
Yasmin Facina – nutricionista
Tatiane Sperchi – fisioterapeuta
Débora Souza – psicóloga
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Com ‘armadura
de coragem’,
profissionais
do Samu salvam
vidas na pandemia
Efetivo de Sumaré está a postos para atender as
solicitações que chegam a 900 por mês; socorristas
estão esgotados com alto número de atendimentos
Cristiani Azanha | SUMARÉ
cris@tribunaliberal.com.br

A Covid-19 continua
matando sumareenses,
quase que diariamente.
Na última sexta-feira (5),
a cidade contabilizou
quatro mortes de homens entre 62 a 85 anos,
além de outros tantos
que estão hospitalizados
ou em isolamento domiciliar. Quem atua na linha de frente desde março do ano passado está
sobrecarregado. Outros
estão estressados, mas
continuam prontos para o atendimento de cada chamado. E olha que
o trabalho deles vai muito além disso. Em muitos casos, são eles que
viajam paramentados
em transferências para
hospitais. Eles acompa-

nham mães impossibilitadas de abraçarem seus
filhos. Maridos que não
querem se afastar da esposa. São eles que trazem a esperança de um
atendimento rápido, antes que a doença evolua.
Os atendentes do Samu
(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)
fazem isso. Em Sumaré, assim que a triagem
identifica um paciente
respiratório, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) ou Hospital Estadual são comunicados
para agilizarem o atendimento.
O Samu atua na cidade desde 2008 e conta atualmente com seis
veículos em condições
de circulação, todos com
equipamentos adequados aos primeiros so-

corros de vítimas de acidentes, sendo inclusive uma UTI (Unidade de
Terapia Intensiva)-Móvel, necessária para estabilizar pessoas em estado grave. Neste período, muitos desafios foram vencidos no trabalho diário de salvar vidas. O trabalho é realizado por uma equipe de
profissionais “altamente qualificados” e divididos em quatro grupos,
que contam com auxiliares de higiene, condutores de ambulância, auxiliares e técnicos de enfermagem, enfermeiros,
médicos e coordenadores, em 2020 foram em
média 900 atendimentos mensais.
O coordenador do Samu, Rafael Silvério, disse que, depois da pande-

Enfermeira Ana Izabel
fala da importância
da paramentação

Socorrista Ana afirma que protocolos são adotados

A técnica em enfermagem Ana Izabel Dias
Zuque, do Samu de Sumaré disse que os protocolos de atendimentos
foram alterados, pois,
desde o início da pandemia, a avaliação tende a
ser mais rigorosa para evitar contaminação.
Para ela, trabalhar na linha de frente não é fácil.
“É algo bastante complexo, pois, em muitas
ocorrências, o solicitante não sabe relatar cor-

retamente os sintomas,
já que nem todas as
ocorrências são ligadas
aos sintomas gripais e,
consequentemente, pode ser um caso do novo
coronavírus. Temos que
nos paramentar corretamente e fazer a desinfecção de todos os equipamentos utilizados,
que não são de descarte como os aparelhos de
pressão arterial, oximetria, termômetro e glicemia. E isso causa cer-

to stress, porque temos
que ser atenciosos em
dobro para não acarretar danos aos demais”,
comentou Ana Izabel.
Além de casos suspeitos da Covid-19, os socorristas também realizam atendimentos em
traumas, em decorrência de acidente de trânsito, bem como quedas,
trabalho de parto, tentativas de suicídio, intoxicação, entre outros.
| Cristiani Azanha

Rafael, coordenador
do Samu, diz que
equipe faz a diferença

mia, a rotina de trabalho
foi readaptada. “Estamos lutando contra um
inimigo invisível, sendo assim, todo cuidado
é pouco. Trabalhamos
com materiais adequados, higienização de todos equipamentos após
todos os atendimentos, prevenção com EPIs
e uso correto dos mesmos”, relatou Silvério.
Até para os profissionais qualificados, que
são humanos, nem sempre é fácil conter a emoção. “Infelizmente, podemos ser a próxima vitima, mas temos que
vestir uma armadura de
coragem e ir lutar para
dar qualidade de vida às
pessoas, fazer o que nascemos para fazer, o medo existe, mas temos que
ser profissionais. Aqui

no Samu de Sumaré, não
canso de falar o quão são
todos importantes nesta
fase do mundo, quanto os profissionais estão
fazendo a diferença na
vida das pessoas doentes. E isso me faz muito
bem”, relatou Silvério.
No efetivo, vários colaboradores tiveram Covid-19, mas todos se recuperaram bem. O coordenador, que tem 30
anos e sem histórico de
doença, teve o pior quadro. “Fiquei internado
na UTI adulto. Quando fui diagnosticado
com Covid, fiquei muito
apreensivo, com medo
de morrer, foram dias,
noites, madrugadas que
pareciam que não iam
ter fim, pensava em toda
minha vida, nos meus filhos, na minha ex-espo-

sa, tudo era muito assustador. Isso porque
eu sou da área da saúde,
imagina para quem não
é? Simplesmente pânico
total”, desabafou.
Segundo ele, a rotina
do Samu é bastante adversa e, para isso, é fundamental um preparo emocional para lidar
com cenas muitas vezes
desconfortáveis de se
ver, ou cenas em que há
muita pressão, muitos
leigos ao redor e outros
fatores que possam atrapalhar ou deixar a equipe apreensiva. O Samu
Sumaré atende todos os
tipos de ocorrências, como traumas, acidentes
domésticos, atendimentos clínicos, psiquiátricos, obstétricos. Isso 24
horas por dia.

‘Tem momentos em que
o silêncio fala por nós’
A técnica de enfermagem do Samu de Sumaré Leila Daiane Gimenez, que também venceu
a Covid-19, soma histórias alegres como também muito tristes em seu
trabalho. Como um caso
de um senhor, positivado, que queria conversar
com sua companheira de
vida há 50 anos. “Ela tinha dificuldades em fazer ligações de videochamada, ligamos insistentemente, até que ela conseguisse atender. Emprestei meu próprio celular, depois higienizei-o. O
casal conseguiu conversar, precisava ver a emoção deles. Mas, dias depois, recebemos a ligação
da esposa, dizendo que
ele veio a óbito. Confesso que fiquei muito triste; era um senhor muito
bonzinho. Mas, por outro
lado, fiquei feliz em propiciar esse momento para eles”, comentou Leila.
A socorrista disse que
é difícil controlar a emoção. Já ouviu várias perguntas de pacientes que
perguntaram se iria morrer. “Nesse momento, somente o silêncio fala por
nós, porque em muitos
casos, já sabemos a resposta”, afirmou. “A cada
chegada de transferência presenciamos hospitais lotados, profissionais agitados relatando
quem iriam intubar, barulhos de equipamen-

Socorrista Leila disse que nem
sempre é possível segurar a emoção

tos apitando. Infelizmente, não é um cenário apenas de Sumaré, que não
mede esforços para atender seus doentes, mas de
praticamente todas as cidades”, desabafou.
Segundo ela, superar sua própria doença
não foi nada comparado
com o irmão, obeso, que
foi positivado e precisou
ser internado com urgência. “Fiquei desesperada, porque, como profissional de saúde, sabia

que suas chances seriam
mínimas, mas ele sobreviveu. Ele foi um milagre
de Deus”, disse Leila.
Nem mesmo o macacão que usa como uniforme do Samu, ela leva para casa, pois fica na
unidade. “Tudo isso são
medidas para evitar levar
doença para casa. Ficar
perto das minhas filhas,
somente depois de retirar as roupas na lavanderia e depois do banho”,
comentou. | Cristiani Azanha
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Canal oficial do Dire
Straits reverencia
talento de músico
de Sumaré
 LEIA MAIS NA PÁGINA 12

Economista revela como administrar
orçamento doméstico na pandemia
Escolha de produtos básicos, compra mensal e equilíbrio entre rendimento e despesa estão entre as medidas
ARQUIVO | TRIBUNA LIBERAL

TRIBUNA LEGAL
ANDRESSA MARTINS
É Advogada Especialista em Direito Previdenciário
Instagram: @dressadajustica

Você sabia que só a incapacidade
não é suficiente para garantir o
seu afastamento no INSS?
Com a Reforma da Previdência, algumas mudanças ocorreram no benefício
de auxílio-doença.
Uma delas foi a alteração do nome,
que agora é denominado auxílio por incapacidade temporária.
No texto de hoje irei abordar este benefício, já que bastante comum no dia a
dia da prática advocatícia previdenciária, pois muitas pessoas sofrem de moléstias que acabam afetando a capacidade laborativa e exigindo o afastamento
do trabalho (seja para o segurado se submeter a um tratamento ou simplesmente em razão das consequências impeditivas da doença).
Mas vamos lá....
VOCÊ SABE O QUE É O
AUXÍLIO-DOENÇA?

Nos termos do art. 59 da Lei n.
8.213/91, o auxílio-doença é destinado
a todas as classes de segurados do RGPS
que, cumprindo a carência, restarem incapacitados para o trabalho ou atividade habitual de maneira temporária, por
mais de 15 dias seguidos, em razão da
ocorrência de moléstia relacionada ou
não com o trabalho.
MAS O QUE MUDOU COM A EMENDA
CONSTITUCIONAL 103/2019 (REFORMA
DA PREVIDÊNCIA) E PORTARIA 450 (INSS)?

Embora a Reforma da Previdência tenha alterado significativamente os requisitos para a concessão de vários benefícios, curiosamente não trouxe grandes
alterações em relação ao auxílio-doença.
Aliás, conforme mencionado, o impacto mais relevante da EC n. 103/2019
sobre benefício foi justamente a alteração da nomenclatura. As palavras “doença” e “invalidez” foram excluídas da redação do art. 201, inciso I, da Constituição
Federal, sendo substituídas por “incapacidade temporária ou permanente”.
Também houve a edição de uma Portaria pelo INSS para regulamentar algumas situações e conferir o correto direcionamento a seus segurados e servidores. Entre tais mudanças, o cálculo do
valor do benefício, já que antes da EC
n. 103/2019 (Reforma da Previdência),
a fórmula de cálculo do salário de benefício era, via de regra: média aritmética
simples dos 80% maiores salários de contribuição desde 07/1994 ou desde o início das contribuições. Ou seja, descartavam -se os 20% menores salários de contribuição da pessoa, o que aumentava a
média e era mais favorável ao segurado.
A carência do auxílio por incapacidade temporária não foi alterada com a EC
n. 103/2019, permanecendo nos termos
já previstos da Lei nº 8.213/91. Inclusive,
o art. 5º, caput, da Portaria n. 450/2020,
ao tratar sobre carência, não trouxe previsão sobre alteração da carência do referido benefício, restando subentendido
que continua em vigor o disposto na Lei
n. 8.213/1991.
Assim, a regra é de 12 contribuições
mensais de carência para a concessão do
auxílio-doença. No caso do segurado especial, são exigidos 12 meses de atividade rurícola ou pesqueira em regime de
economia familiar de subsistência.
Em algumas situações, no entanto, há
exceções que dispensam qualquer carência, podendo o benefício ser conce-

dido de plano. Isso ocorre em casos de
incapacidade decorrente de acidente
de trabalho ou de qualquer natureza, de
doença profissional, de doença do trabalho ou de uma das moléstias graves listadas em ato regulamentar.
Atualmente, as referidas doenças graves estão elencadas no art. 151 da Lei n.
8.213/91, citando como exemplo a esclerose múltipla, a tuberculose e a neoplasia
maligna (câncer).
Por fim, atualmente também tem se
verificado, especialmente pós reforma e
em época de pandemia, que o INSS vem
negando os pedidos de auxílio por incapacidade temporária ( auxílio-doença), por falta de prazo do afastamento no
atestado .
Isso é muito complicado, pois enfrentar uma doença grave nunca foi fácil,
mas pode se torna ainda mais difícil com
a burocracia imposta na hora de buscar
a licença médica pelo Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS).
Por exemplo, tivemos uma caso no escritório, onde a cliente foi diagnosticada
com metástase no fígado. Demos entrada no benefício, mas o pedido foi negado, sob alegação de que o atestado médico apresentado pela segurada não informava o prazo de afastamento.
Ora, o laudo assinado pelo médico
particular da nossa cliente informa que a
paciente não tem previsão de alta do tratamento, já que realizará quimioterapia e
“posterior avaliação cirúrgica”.
Mas para nossa surpresa, o pedido foi
negado pelo fato de o atestado não conter prazo.
Mas um tratamento de câncer, tem como estimar prazo?
Pois é, a mencionada Portaria conjunta do INSS com a Secretaria de Previdência, assinada em abril deste ano em razão da pandemia, regulamenta a antecipação do auxílio-doença, com o envio dos documentos e do atestado médico pelo Meu INSS. Esse procedimento
substituiu temporariamente a realização
de perícia médica, já que as agências estavam fechadas.
Nessa regulamentação, o INSS determina que os atestados médicos enviados
pela internet devem “conter o prazo estimado de repouso necessário”.
O que se percebe são critérios cada vez
mais rígidos do INSS. Especialmente porque negar benefício para uma pessoa com
câncer porque não tem prazo no atestado
é inacreditável. A pessoa precisa daquela proteção. O INSS poderia ter agendado uma perícia presencial, agora que algumas agências já estão fazendo esse tipo
de atendimento, ou então abrir uma exigência pedindo um novo atestado.
Além disso, os peritos da Previdência
Social têm autonomia para determinar o
prazo de afastamento do segurado, ainda
que o médico particular não o tenha feito. Para ele, o fato de um atestado não informar o tempo de afastamento não inviabilizaria a concessão do benefício.
Então, se você teve seu benefício por
incapacidade negado, por conta desta
prejudicial alteração das regras do INSS,
saiba que você pode: tentar uma perícia
presencial; judicializar pedindo os meses
atrasados desde o primeiro requerimento;
ou pedir um novo atestado com o prazo.
Fique de olhos nos seus direitos. Pois a
Justiça às vezes é cega. Mas nós não!

Com alta constante de preços, Marcos Dias recomenda muita pesquisa e compra mensal

relação a itens como
tribunaliberal@tribunaliberal.com.br
energia elétrica e água,
deve-se usar de maneira
Com o recuo de todos racionalizada, evitando
os municípios do Estado desperdícios, para a conta
à fase vermelha do Plano não pesar no final do mês.
São Paulo de reabertura
Como gastar menos
econômica, a tendência
é as pessoas ficarem mais e guardar dinheiro na
em casa, aumentando os pandemia?
A regra é a mesma: evigastos com alimentação
e energia e, em alguns tar gastar com supércasos, tendo queda nos fluos! Compre somenrendimentos. A reporta- te o necessário, e evigem do jornal Tribuna te compras por impulso,
Liberal conversou com nas quais irá se arrepeno economista Marcos de der depois. Evite também
Carvalho Dias, professor adquirir serviços que potitular da Fatec (Facul- dem ser encontrados de
dade de Tecnologia) de graça ou substituídos por
Americana, mantida pe- outros, como a assinatulo Centro Paula Souza, ra de canais de televisão
sobre formas de otimizar ou compra de filmes peas despesas no período las operadoras. Pequenos
de quarentena, adminis- gastos diários contam
trar dívidas e, se possível muito no final do mês.
guardar dinheiro.
Vale a pena investir
Tribuna Liberal: Na nesse momento? Onde?
Caso sobre dinheiro no
hora de ir ao mercado, o que é melhor: fa- final do mês, a dica é inzer compra semanal ou vestir, mesmo que seja
uma quantia considerada
mensal?
Marcos de Carvalho pequena. O investimenDias: Em razão do atual to que tem crescido entre
aumento dos preços dos as pessoas, nos últimos
produtos da cesta bási- anos no Brasil, é a comca, recomenda-se a com- pra de ações de emprepra mensal dos produtos sas na Bolsa de Valores.
necessários, uma vez que Com a internet e aplicatio consumidor pode esto- vos de celular, ficou mais
car alguns produtos e es- fácil abrir contas em corperar que os valores bai- retoras ou bancos e comxem para depois com- prar ações. Com R$ 100,
prar novamente. Mas is- por exemplo, você comso não resolve se o con- pra ações de várias emsumidor não pesquisar presas brasileiras. Buscar
os preços antes de com- dicas na internet sobre as
melhores opções de comprar o produto.
prar no momento ajuda
Em meio à quarente- bastante.
na, como controlar os
Meus rendimentos digastos com alimentação?
Com as pessoas em ca- minuíram. Como encaisa, por causa da quaren- xá-lo no meu orçamento?
Na verdade, é o orçatena, a tendência é o consumo de alimentos e ou- mento que deve se entros serviços aumentar. caixar no seu rendimenCom isso, recomenda-se to, e não o contrário. Você
a escolha de produtos bá- deve fazer um orçamento
sicos no dia a dia, evitan- que seja de acordo com
do laticínios, frios, bebi- sua renda e segui-lo à risdas prontas etc., que ge- ca. Existem plataformas
ralmente são caros. Em gratuitas na internet que
Da Redação | REGIÃO

auxiliam no controle dos
gastos diários e mostram
em quais itens as pessoas
estão gastando mais ou
menos. Deve-se, no orçamento, dar prioridade
ao pagamento de serviços básicos, como água e
luz, e depois o gasto com
alimentação e saúde.
Estou endividado e
desempregado. O que
fazer?
Primeiro, mantenha a
calma, pois, em momentos de desespero, tomamos atitudes sem pensar,
como contrair um empréstimo a juros altos, por
exemplo. Depois, caso
não esteja conseguindo
um emprego, crie uma
fonte de renda pessoal,
como fazer alimentos em
casa para vender, oferecer
um serviço ao mercado,
como limpeza de jardins,
conserto de instalações e
serviços domésticos, por
exemplo, que gere uma
renda. A partir daí, vá pagando as dívidas mais importantes.
ECONOMISTA

Marcos de Carvalho Dias é professor de
economia e pesquisador, graduado em Ciências Econômicas pela PUC-Campinas (Pontifícia Universidade Católica), mestre pelo Departamento de Política
Científica e Tecnológica
da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e doutor no Departamento de Engenharia
de Produção da UFSCar
(Universidade Federal de
São Carlos). É autor dos
livros “Economia Fundamental: um guia prático”, lançado pela editora
Saraiva; e “Economia no
dia a dia”, publicado pela
editora Clube de Autores.
Neste último, o economista dá exemplos práticos de como a economia interfere no cotidiano das pessoas.
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HISTÓRIA
Trazemos nessa edição um texto de uma das cartilhas editadas na década de 1970 pelo Colégio Comercial Dr. Leandro
Franceschini. Trata-se de uma série de cartilhas que versam sobre vários temas, como Política, Geografia, Ásia, América, com
o propósito de promover debates e aumentar o conhecimento dos alunos. As cartilhas foram feitas para o curso de Geografia
Econômica e Social do Brasil. O acervo está disponível para consulta nesta entidade. O principal responsável pela elaboração e
publicação dessas cartilhas era o professor Leovigildo Duarte Jr., um dos fundadores da Associação Pró-Memória de Sumaré.

Aspectos Econômicos:
Agricultura e Sesmarias

AUTOR DO TEXTO

Leovigildo Duarte Jr.
Professor, Escritor,
Cronista e fundador da
Associação Pró-Memória

N

este setor, o mais
importante da vida econômica
brasileira, cabe analisar de
passagem, a formação de
nossa agricultura, com um
breve histórico das sesmarias e suas características.
Sem dúvida alguma, a agricultura é o setor básico da
economia de uma nação,
pois seu povo só poderá
desenvolver o trabalho, depois de alimentado. E neste primeiro item usamos o
trabalho de Alberto Pessos
Guimarães.
As duas grandes linhas
da política do reino, ora a
facilitar as expansões do
comércio marítimo, ora a
ceder à influência da nobreza feudal, refletiam os
interesses fundamentais
de duas classes econômica e ideologicamente poderosas.
Expressão do antagonismo entre essas duas
classes, na sociedade portuguesa do século XVI, foi
à instituição da sesmaria.
Escreve Cirne Liria:
“Quando, no reinado de D.
Fernando I se publicou a
Lei das Sesmarias, ora velha já a praxe de se tirarem
aos donos as terras cultivadas, que estes desleixavam, para entregá-las, mediante foro ou pensão devidamente arbitrada, a
quem as quisesse lavrar a
aproveitar”.
A legislação de sesmarias representava, em Portugal, uma tentativa para
salvar a agricultura decadente, para evitar o abandono dos campos que se
acentuava à medida que
se decompunha a econo-

mia feudal, na razão do
crescimento das atividades dos centros urbanos.
Era, em sua interferência
na propriedade agrária,
uma tímida restrição ao
Direito Feudal, embora,
bem se possa avaliar, muito difícil de ser praticada.
Portugal encontrava-se em situação difícil
com sua agricultura e seria maior ainda as suas dificuldades com a grandeza da nova terra descoberta. Surge, então, um produto milagroso- o açúcar capaz de modificar os rumos da história.
Os nossos ricos massapês provavam ser terras de primeira ordem para as plantações da matéria prima: a cana-de-açúcar. Quanto à técnica, Madeira fornecê-la. Indústria
das mais rendosas em plena revolução dos preços
havia que subverter um
princípio sagrado da colonização, instalando-se
suas fábricas em território
colonial e não metropolitano como as demais manufaturas. É que sua matéria-prima não fora feita
para as travessias distantes, tinha de ser industrializada no próprio sítio onde se plantasse, sob pena
de ressecar e se perder.
Caberia ao açúcar uma
função excepcionalmente importante. O seu modo de produção permitiria à Portugal materializar,
numa admirável síntese, a
solução dos seus problemas fundamentais. Viria o
açúcar possibilitar a ocupação da terra em moldos inteiramente ao gosto
feudal da época. A certeza de grandes lucros bastaria para atrair a classe
dos mercadores, cujos representantes seriam intermediários e banqueiros dos nobres na empresa de açúcar.
Foi o modo de produ-

Benedito de Assis Araújo

ção do açúcar aqui implantado que conformou nos primeiros tempos da colonização o regime de terras e, demais, toda a sociedade que então
sobre ele se erguia. Modo
de produção talvez ‘sui generis’ na história, pois que
reunia elementos de dois
regimes econômicos: o regime feudal da propriedade e o regime escravista do
trabalho.
A sesmaria encontrara no açúcar o seu destino
econômico. Coube a Martim Afonso de Souza, a
quem a Metrópole conferira amplos poderes pelas
três cartas régias de 20 de
novembro de 1530, lançar
as bases, na colônia ainda desprezada de uma nova política econômica que
se apoiaria solidamente
em duas instituições - a
sesmaria e o engenho - as

quais constituíram os pilares da antiga sociedade
colonial.
A substituição da riqueza extrativa desorganizada, sobre a qual não se poderia exercer um mínimo de controle fiscal e administrativo, pela produção organizada, tendo por
centro a lavoura açucareira e seu aproveitamento
industrial caracterizou as
origens do sistema agrário cujas marcas profundas até hoje permanecem
nítidas em nossa história.
As duas instituições
fundamentais, a sesmaria e o engenho, transformaram-se numa unidade
econômica, numa unidade produtora. A ela a Coroa dispensa todas as suas
atenções e não são raras
as provas do que o sistema aplicado ao Brasil, já
experimentado com êxito

em outras colônias portuguesas, para aqui se transplantava deliberadamente, em virtude de um plano preestabelecido.
Outras atividades nasciam, é evidente, mas em
torno das sesmarias transformadas em engenhos.
A agricultura dos mantimentos, apesar de reconhecidamente a cousa
principal e mais necessária da terra, continuaria a
ser, pelos séculos a fora,
subordinada ao poder absorvente do açúcar, isto é,
ao monopólio da terra, o
que equivale a dizer, à monocultura.
A verdade é que, desde suas origens , a sesmaria, o engenho, erguiam
intransponível barreira à
cultura dos mantimentos,
à pequena e pouco rendosa agricultura de subsistência.
Felisbello Freire, autor
da História Territorial do
Brasil, o caráter de classe que presidia as doações de terras desde o primeiro século da colonização: “As concessões no
norte abrangiam em geral
uma maior extensão territorial do que no sul. Com
exceção feita da donataria
do visconde de Asseca, em
Campos, as sesmarias no
sul não excediam de três
léguas de extensão, quando no norte havemos de
encontrar concessões de
20, 50 e mais léguas. Basta
assinalar as concessões de
Garcia d’Avilla e seus parentes que se estendiam da
Bahia até o Piauí em uma
extensão de 200 léguas”.
Esclareça-se que as menores sesmarias eram,
contudo, domínios imensos comparados com a
capacidade de utilização
de cada colonizador ou
de cada família e longe se
acham daquilo que razoavelmente estava ao alcance de um homem de me-

dianas posses cultivar.
Lembremo-nos de que
o sistema mercantil, sucedendo e superando a economia natural, impulsionava a divisão social do
trabalho. Ao mesmo tempo, os senhores da terra,
que se afastavam da produção, subdividiam a exploração de seus domínios em parcelas, entregando-as aos lavradores,
destes usufruindo a renda
agrária.
O século XVIII assinalaria a estratificação da propriedade asneira.Dentro
do crescimento generalizado das atividades econômicas rurais e urbanas,
fortalece - se ainda mais
o monopólio da terra , reforçar-se o poder absoluto
dos grandes senhores, ao
mesmo tempo em que as
camadas menos providas
da população encontram-se com dificuldades cada
vez maiores.
A legislação de Sesmarias, traída em suas origens pelo monopólio feudal, revelava-se incapaz
de servir às finalidades expressamente declinadas
em seus textos: a disseminação das culturas e o povoamento da terra.
De acordo com os preceitos que regulavam a
concessão de sesmarias,
estas eram concedidas
sempre a título precário e
sob três condições: medição, confirmação e cultura. A primeira dessas condições – a medição – era
raramente observada, o
que se explica pelo elevado custo dessa operação,
assim como pela escassez
de técnicos capazes de levá-la à prática; quanto às
outras duas, e principalmente a ultima, não havia
como justificar o seu descumprimento.
A exigência de cultivar
as terras doadas era inerente ao próprio instituto
sesmeiro que para tal fora
criado, pois, como já tivemos ocasião de dizer, ele
representava uma restrição ao direito de propriedade ao considerar reversível ao patrimônio público a terra que não fosse
utilizada.

1.2. Das Sesmarias às fazendas de Café
Sumaré teve sua origem nas sesmarias. As
fontes pesquisadas indicam o seguinte número
de concessões:
1º) 25 – Joaquim José
Teixeira Nogueira e Inácio
Caetano Leme, Ribeirão
do Engano – Barra do Quilombo (Sumaré e Americana), em 20 de abril de 1798;
2º) 35 - Maria Tereza do
Rosário, Joaquim da Silva
Leme e Rafael de Oliveira
Cardoso, Ribeirão do Engano – Barra do Quilombo
(Sumaré e Americana), em
20 de abril de 1799;
3º) 40 – João do Prado Câmara, João de Souza Azevedo e Maria Ferraz,

Quilombo (Sumaré), em 2
de abril de 1802;
4º) 43 – Jerônimo Cavalheiro Leite, Pedro Antunes
de Oliveira e Capitão André de Campos, terras no
Quilombo (Sumaré), em 6
de agosto de 1822.
“As Sesmarias cessaram,
então, quando se proclamou a Independência do
Brasil e o país deixou de
ser colônia portuguesa.
Somavam elas, ao todo,
trinta e nove, todas amplas, com légua de testada
de frente por três de fundo, de sertão. Fácil é verificar-se (...) que o surto
de progresso do incipiente lugarejo tornava vulto

rapidamente, sendo que
os estabelecimentos eram
fundados juntamente, em
sua maior parte, nas proximidades do Atibaia e do
rio Jaguari, sendo os sesmeiros futuros “senhores
de engenho”, figuras das
mais importantes e o prol
que aqui se estabeleceram
no último quartel do século XVIII.
Joaquim Teixeira Nogueira, nasceu em Lavras
do Funil, estado de Minas Gerais, mudou-se para S.Paulo, casou-se na cidade de Itu. Exerceu diversos cargos importantes na
política e na administração da região, estando en-

volvido nos sucessos da independência. Com diversos outros, recebeu quatro sesmarias na região.
E, 1797 aparece assinando o requerimento pedindo a elevação de Campinas
à Vila e foi incluído no “rol
dos homens bons” e foi um
dos 34 votantes que elegeram a primeira Câmara.
Em 1803, consta seu nome, como residente no
bairro da boa vista e em
1805 produzira 1200 arrôbas do açúcar, atingindo
a cifra de 1500 arrôbas em
1808; sendo seu produto
exportado para a Vila de
Santos.
Assim, podemos ver o

nome de Joa José Teixeira Nogueira, o primeiro a
receber uma sesmaria em
nossa área territorial, aparecer ligado diretamente
à história de Campinas e
como senhor de engenho
e possuidor de muitos escravos. Foi um senhor que
cultivou suas terras havendo ainda, referencias ao
desenvolvimento da cultura do café em sua propriedade, acompanhando à
“onda verde” que se deslo-

cava do Vale do Paraíba para a região de Campinas.
No trabalho de Pedroni
e Assis, ha referencia á fazenda de Francisco Teixeira Nogueira Junior que tinha um milhão de pés de
café e 256 alqueires de terra, contendo: matas, lavouras, pastagens e benfeitorias, como: residência-sede, casas para colonos,
moinho de fubá, maquina de beneficiar café, engenho de açúcar e outras .

Do livro: Sumaré, Aspectos, Econômicos, Políticos Sociais, do Colégio Comercial Municipal Dr. Leandro
Franceschini. O autor é o professor Leovigildo Duarte Jr.
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ORQUESTRA SKINDÔ

Registro Fotográfico da década de 1970, mostrando a principal orquestra
que Sumaré já teve: a Skindô. Eles estão se apresentando no Clube União
Cultural XVI de Dezembro. Ismael Martins é o cantor. O maestro Dorival
Gomes Barroca é o segundo da esquerda para a direita.

SOCIEDADE ESPORTIVA
NOVA VENEZA
Dois
jogadores da
Sociedade
Esportiva
Nova Veneza,
que foram
campeões
regionais de
Campinas:
José Tardio
(Zé Toco)
e Oswaldo
Campo
Dall´Orto.
A foto, da
década de
1960, é do
famoso
fotógrafo
V-8, de
Campinas.

VITÓRIO PANZAN
Vitório Panzan
era filho do
imigrante italiano
Gaetano Panzan,
que morava em
Rebouças. Dois
de seus irmãos
faleceram na
explosão de
uma caldeira
de aguardente
de cana, em
Monte Mor,
em 1920. Aqui
em Rebouças
Vitório casouse com Carolina
Pedroni, filha de
Marcelo Pedroni.
Participou como
sócio de uma
das primeiras
indústrias têxteis
do lugar. Faleceu
em Campinas,
para onde tinha
se mudado.

REVOLUÇÃO DE 1932

Dois soldados de
Rebouças que
participaram
da famosa
Revolução
Constitucionalista
de 1932, a
chamada
“Revolução
dos Paulistas”:
Victor Cia e Oscar
Hoffman. Eram
representantes de
duas tradicionais
famílias do lugar,
descendentes
de imigrantes
italianos e
alemães.

CAMPO DA VILA SANTANA

ENGENHO DO MARCELO

No lugar do atual Fórum da Comarca de Sumaré existia um campo de
futebol muito utilizado pelos jogadores locais. É o que vemos nesta
foto dos anos 1960, durante uma solenidade com estudantes. No alto,
a rua Santos Dumont; no lado esquerdo a rua Antonio de Carvalho.
O campo era inclinado e metade dele não tinha grama. Era chamado
popularmente de “rapadão da Vila Santana”.

Foto dos anos 1970 do antigo Engenho de Aguardente de Marcelo
Pedroni. Melhor dizendo: do que sobrou dele. Hoje resta apenas a
chaminé, que aguarda uma restauração. Nesse local era produzida a
“Caninha Marcelo”, consumida em Sumaré e na região.
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Indústria cresce e mantém recuperação

Após encerrar 2020 com a maior queda em quatro anos,
a indústria brasileira manteve os sinais de recuperação e
avançou 0,4% em janeiro, na comparação com dezembro. Trata-se da nona alta consecutiva da PIM (Pesquisa
Industrial Mensal), que já acumula alta de 42,3%, eliminando a perda de 27,1% registrada entre março e abril.

Canal oficial do Dire
Straits reverencia talento
de músico de Sumaré
Após publicação no Instagram, Talisson Ferreira foi entrevistado
e teve vídeo compartilhado em página da banda britânica

REPRODUÇÃO

Solo da música “Sultans of Swing” ganhou destaque na primeira página do Dire Straits Blog
Da Redação | SUMARÉ
tribunaliberal@tribunaliberal.com.br

Talisson Ferreira tinha 6 anos quando ouviu, num tocador de vinil na casa da avó, a música que se tornaria trilha

sonora da sua vida. Hoje,
coincidência ou não, seu
cover da canção “Sultans
of Swing”, clássico do Dire Straits, está em destaque no blog oficial da
banda britânica. Mineiro radicado em Sumaré,

o guitarrista de 30 anos
contou à reportagem do
Tribuna Liberal como é
ser reconhecido por uma
das maiores bandas do
rock mundial e sua grande fonte de inspiração
para continuar apren-

dendo e sonhando em viver da música.
A partir de uma postagem na rede social Instagram, o cover de um dos
maiores sucessos do Dire Straits foi publicado
na última terça (2) co-

‘Aprendi os primeiros acordes
com meu padrinho Edinho’
Casado com a Karolina, Talisson Ferreira destaca a importância da família em sua trajetória.
Depois daquela música
que ouviu em uma vitrola na casa da avó, no Sul
de Minas, sua vida ganhou novo sentido. Logo depois desse episódio,
ele teve o primeiro contato com o violão, instrumento que, mais tarde, o
levaria à sua grande paixão: a guitarra.
“Meu padrinho Edson,
que eu chamo de Edinho,

é do sítio e sempre tocou
viola. Ele participava daquelas rodas de viola. Pedi e ele ensinou os quatro
primeiros acordes. A partir daí, fui aprendendo
sozinho”, lembra o músico autodidata.
Aos 8 anos, o negócio começou a ficar sério.
“Peguei o violão do meu
pai e comecei a praticar.
Na época, internet era
coisa de rico. Eu ia à banca do Jerry Lewis, lá na
minha cidade, em Campos Gerais, e, como não

tinha dinheiro, pedia ao
dono as revistas cifradas
que estavam saindo de linha. Toda semana, ele me
dava umas revistinhas. Aí
eu fui aprendendo. Pegava as músicas que tocavam na rádio, olhava na
revistinha e ia tocando”.
Até chegar à sonhada guitarra - que praticamente falava nas mãos
de Mark Knopfler, líder
do Dire Straits - era uma
questão de tempo. “Comprei a primeira guitarra
aos 12 anos”, diz o músi-

co, cujas maiores influências musicais são Mark
Knopfler, Jimi Hendrix,
Clapton, B.B. King, John
Frusciante e John Mayer.
Talisson Ferreira chegou em Sumaré em 2010.
Para ele, ver o nome da
cidade em evidência no
mundo da música é muito gratificante. “Tenho
muito orgulho de Sumaré. É a cidade onde eu
moro, trabalho e onde
construí minha família”,
conclui o guitarrista.
| Da Redação

mo “Solo do Dia”, na seção “Fan Clube” do Dire
Straits Blog (direstraitsblog.com), um dos canais oficiais da banda.
“Nossa equipe reconheceu seu talento através
do vídeo IGTV, onde Talisson tocou a música
“Sultans of Swing” em
sua guitarra elétrica Fender. Por causa de sua boa
performance, decidimos
fazer uma pequena entrevista com ele”, diz o
blogue, que também disponibilizou o vídeo.
Segundo Talisson, o
contato do blogue foi
uma grande surpresa.
“Toda semana, eu posto
duas ou três versões instrumentais minhas tocando guitarra. No dia
24 de abril do ano passado, eu gravei um cover da
música ‘Sultans of Swing’
e marquei o site do Dire
Straits. Mas, claro, sem
pretensão nenhuma. No
entanto, há um mês, recebi um direct (mensagem encaminhada pelo Instagram) deles, elogiando meu vídeo e me
convidando para uma
entrevista. Fiquei feliz demais! Afinal, foram
eles que me fizeram gostar de música e de guitarra, que é minha grande
paixão”, conta o músico,
que dá aulas de guitarra
e violão na escola Sound
Moves, em Sumaré.
Os editores do bloque gostaram tanto de
Talisson que já programaram a publicação de
outro vídeo na semana
que vem. “Já me avisaram que vão postar outro cover meu, da músi-

ca ‘Money for Nothing’.
Para mim, é uma grande honra”, diz ele.
Talisson já tocou em
bandas de axé em Minas e atuou em sertanejas como Rionegro
& Solimões. Atualmente, além de professor, é
guitarrista e vocalista da
banda Molotov. O grupo se apresenta na noite, tocando clássicos nacionais e internacionais de nomes como Jota Quest, Tim Maia, U2
e Dire Straits, é claro. “A
gente não faz cover. Pegamos a música e colocamos a nossa pegada,
nossa identidade e fica diferente”, enfatiza o
músico. Uma das releituras, inclusive, chamou
a atenção do Jorge, vocalista da banda Rastapé.
No entanto, os shows
estão suspensos por
conta da crise sanitária
causada pela Covid-19.
“Agora, tá parado. Entrou em ‘lockdown’ de
novo e os barzinhos onde a gente tinha agenda
cancelaram tudo. Hoje, eu tenho outras fontes de renda, mas, quando acabar a pandemia,
quero voltar só com a
música e continuar correndo atrás do meu sonho”, avisa.

SERVIÇO
Talisson Ferreira
Telefone: 19 988738677 (WhatsApp)
Instagram: @
talisson__lf e @
banda_molotov

ARQUIVO PESSOAL

Com ajuda do padrinho,
músico autodidata
começou a aprender
tocar violão aos 8 anos

