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Meu pai é Top e me inspira! Me inspira a ser uma pessoa como ele: forte, corajosa, 
determinada e que faz o bem. Ele é meu maior exemplo na profissão que escolhi e 

também meu maior orgulho. Meu pai é Top por tudo que fez por mim e para minha 
irmã a vida toda. Ele e minha mãe são minha base e minha motivação diária.
Pai, meu amor por você é infinito! Gabriela Couto para o pai Ed Ramos.

Maurício com a princesa Alice e o caçula Joaquim.

Valdir Messias que é pai de 5 com as filhas Cintia e Andrieli.

Mozart, meu irmão, meu pai Lazinho Pererê e meu sobrinho Renan os 3 são pais 
amorosos e exemplares. Mas a homenagem é pro saudoso Lazinho Pererê. 

Empreendedor fora da caixinha, antes mesmo deste termo ser conhecido. Despertou 
em mim a honestidade, o olhar questionador, a coragem e o protagonismo, ou seja, 

o melhor de mim .Com amor Jane Medeiros de Melo Vieira.

Papai Marcos Cunha com os filhos Tiago, Camila, Marcos Filho e 
Thaynã; e a esposa Thayná. Vovô ainda mais feliz com o neto Arthur.

Pai guerreiro que vence batalhas todos os dias. João Furtado e a 
esposa Madalena com os filhos em pé da esquerda para a direita 

João Filho, Wayner, Ana Paula e Aline.

Pai de dois em duas fases diferentes da vida. Um já é companheiro de trabalho 
o outro ainda brinca. Nilton com os filhos Vitor e André.

Além de pai, também é o meu melhor amigo! Homenagem de 
Pedro Neto para seu pai Pedro Leite.

Mel, Píetro, Catharina e Valentina em homenagem para 
o melhor e mais amoroso pai do mundo Marcos.

‘‘Meu pai, Antonio Vaz, é top porque é minha referência. É minha 
inspiração em todo seu carinho e cuidado para comigo que quero replicar 

para meu filho, Filipe Gabriel.’’ - Antonio Rodrigo P. de Oliveira

‘‘Existem pessoas bem pertinho de nós que amamos de 
montão, mas nunca falamos o quanto as amamos... 

também esquecemos de agradecer aos nossos pais por 
tudo que fizeram, ou fazem por nós. E principalmente 
esquecemos de agradecer a Deus por todas as bênçãos 

que Ele nos concede e uma delas é você Pai, por isso vim 
lhe dizer que agradeço a ti, meu querido pai, por tudo. 

Tudo mesmo que você fez e faz por mim, agradeço 
imensamente a Deus por ter escolhido você para ser 

meu pai!’’ - Sandra Furtado de Paiva

 Erotides e Edvaldo: Pai e filho que contribuem 
para termos um mundo melhor!
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Um abraço e uma ótima leitura!

Vitória Terra e Fábio Miranda
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A Revista Top da Cidade embarca no clima de autoconfiança, de 

serenidade e de celebração – afinal, precisamos nos unir e seguir em frente!

A 'data redonda' será comemorada em 5 de novembro; 250 anos após sua 

transformação em vila de Nossa Senhora dos Prazeres de Itapetininga, 

oficialmente criada no dia 5 de novembro de 1770.

No mês em que se comemora o Dia dos Pais – 

fazemos uma singela homenagem a um pai 

especial: com o filho Diogo, o renomado médico 

Abel Pereira vira paciente. Dedicado e carinhoso, 

dr. Abel passeia com Diogo, leva a eventos, faz 

caminhadas....Dr. Abel é um Pai especial!

Foto com sentimento!

Em processo de rápida adaptação ao 'novo normal', todo o conteúdo – e 

muito mais!” está disponível no site e redes sociais da Top - Instagram, 

Facebook, You Tube, site

Um pai especial

Com muito mais agilidade, além da edição impressa – que se torna um 

documento histórico – novos e mais rápidos acontecimentos da cidade estão 

disponíveis com acesso mais rápido e chegar ainda mais longe!

250 anos de Itapetininga

Conteúdo Top digital

A data é importante para Itapetininga. Terra dos Tropeiros, de Fernando e 

Julio Prestes, dos Republicanos e Terra das Escolas!

Acredite! Valorize! Fale bem de Itapetininga!

Precisamos de muita união, apoio mútuo, fortalecer a nossa autoestima e, 

ainda, entender que precisamos estar juntos; dar as mãos!

Lubna Nogueira é fotógrafa e voluntária na UIPA, e empresta seu 

reconhecido talento para registrar esses momentos de amor. “Que toque o 

coração das pessoas para adotá-los”.

250
ANOSMinha cidade é Top!

ITAPETININGA

#somositape
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O Bailado no Brasil
Parte 9

Diva Straub Leite

Deixou a esposa e três �lhos 
artistas. Henrique de Curitiba, 
compositor clássico; Milena, coor-
denadora do Ballet; Morozowicz e 
Norton, solista da Sinfônica Bra-
sileira.

Wy s o c k a  e  F r a n c i s c o 
Rychlowski viajaram muito com a 
família em tour pela Europa com 
o coreógrafo Kuzniezdo. Traba-
lhou também no Teatro Munici-
pal de Varsóvia. Esteve pela pri-
meira vez no Brasil em 1926, 
como coreógrafo e solista do Tea-
tro Lírico de Milão, empresariado 
pela Scott, que recebeu também 
as medalhas “Marechal Maga-
lhães” e do polonês “a Gran Cruz 
de Mérito da Polônia Restituída”. 
A maior emoção de Tadeusz foi 
ter sido escolhido para saudar o 
Papa João Paulo II por ocasião de 
sua visita ao estádio Couto Perei-
ra, em Curitiba e às portas da Casa 
Típica polonesa no dia 05 de 
julho de 1980, quando o Papa 

anunciou o Evangelho aos para-
naenses. Na mesma ocasião o 
grupo folclórico polonês se apre-
sentou e recebeu a consagração 
nacional, sendo notícia internaci-
onal. A revista “Quem” número 
27, do mês e setembro de 1980, 
publicou uma longa entrevista 
com o mestre Tadeusz, pelo jorna-
lista Aramis Millarch.

Tadeusz Morozowicz, nasceu 
em 24 e abril de 1900 na Polônia 
(Varsóvia) e faleceu em Curitiba 
no dia 04 de janeiro de 1982. 
Vindo da tradição de sete gerações 
de artistas, recebeu o incentivo e 
herdou a sensibilidade para as 
Artes.

Tadeusz iniciou seus estudos 
aos sete anos de idade, recebendo 
aos 12 anos um prêmio de melhor 
aluno da Ópera de Varsóvia. Com-
pletou seus estudos de Ballet em 
1918. Em Moscou, estudou arte 
dramática com Stanislavski. Em 
Kiev, concluiu com distinção um 

curso da Escola Superior de Core-
ogra�a. Estreou como coreógrafo 
da Ópera de Kiev obtendo grande 
sucesso. Representou, em russo, 
no Teatro de Solowkow, e, em 
polonês, no Teatro de Estanislava.

Seu pai, Henrique Morozo-
wicz, foi diretor de teatro e escri-
tor. Sua mãe Natália foi atriz dra-
mática, completando 65 anos 
palco aos 86 anos de idade, quan-
do foi homenageada pelo governo 
e pelo povo polonês. Seu irmão 
Stefan foi ator e escritor. Rufen, 
um de seus tios, foi ator cômico 
famoso.

Quem conheceu o Professor 
Tadeusz é testemunha de uma 
personalidade exemplar de abne-
gação e pureza de alma, desprovi-
da de mesquinhez, não medindo 
esforços a favor da arte. Vimo-lo 
no dia 03 de novembro de 1981, 
juntamente com sua �lha Milena 
e mais duas professoras de ballet 
de Curitiba, ir pessoalmente rece-
ber a Comitiva do CBD (Conse-
lho Brasileiro de Dança) no Aero-
porto de Curitiba por ocasião do 
II Encontro das Escolas de Dança 
do Paraná que foi realizado no 
Círculo Militar do Paraná. Perso-
nalidades de vários países do 
mundo da dança vieram realizar 
esse encontro.

Cultura

tel:01535116589


tel:01532758700
http://wa.me/5515996200345
http://unip.br/ead


Priscila e Natalia

HIP HOP

Os princípios são: Respiração; 
Posicionamento da Pelve; Posiciona-
mento da Caixa Torácica; Estabiliza-
ção e Movimentação da Cintura 
Escapular; Posicionamento da Cabe-
ça e da Coluna Cervical; Posiciona-
mento do Quadril, Joelho, Tornoze-
lo e Pés.

Uma outra nova modalidade que 
vamos oferecer será a dança HIP 
HOP que refere-se aos estilos de 
dança sociais ou coreografados rela-
cionados à música e à cultura hip 
hop. Incluiu uma grande variedade 
de estilos, especialmente breakdan-
ce, locking e popping, os quais 
foram desenvolvidos na década de 
70 por afros e latino-americanos. A 
dança é uma forma divertida e e�caz 
para queimar calorias e obter o exer-
cício para o coração. Esta rotina de 
alto impacto cárdio envolve todo o 
corpo e ajuda a construir o tônus 
muscular.

Nesta modalidade a criança será 
apresentada aos conceitos gerais do 
movimento e espaço, através de ati-
vidades lúdicas, com músicas direci-
onadas, muitas brincadeiras e jogos 
de raciocínio lógico, onde é desper-
tada a criatividade e musicalidade. 
Ela será incentivada a aprender sobre 
conceitos técnicos do sapateado 
americano. Divertindo-se, desco-
brindo novas oportunidades de 
movimento e expressão, desenvol-
vendo a sua imaginação. Este traba-
lha noção corporal, ritmo, percus-
são, técnica de sapateado. Dedicado 
para crianças a partir dos 2 a 7 anos e 
não será necessário a utilização do 
sapato de sapateado.

O Studio de Dança Movi-
mento pensando em cada 
um de vocês e na necessi-

dade da atividade física neste 
momento tão delicado do isolamen-
to social que estaremos lançando a 
partir de agosto de 2020 novas 
modalidades com valores mega 
especiais!

TAP KIDS

VAGAS LIMITADAS!

Já pensou em fazer uma aula que 
mistura Pilates, Ballet e Fitness?

O TOTAL BARRE integra todas 
essas modalidades em uma aula dinâ-
mica e divertida ao som de músicas 
contagiantes! Nesta aula permite 
trabalhar desde exercícios do �tness 
como agachamento, afundo e �exão 
de braços, até os movimentos bási-
cos do ballet.

TOTAL BARRE

Os princípios básicos do TOTAL 
BARRE foram adaptados dos 5 prin-
cípios básicos da STOTT PILATES, 
que são a base de uma boa biomecâ-
nica e consciência corporal, agregan-
do o sexto princípio, voltado para as 
necessidades da aula.

(Introdução para o Sapateado)

Não �que de fora!
Agende sua aula!

Studio de Dança Movimento
100% ONLINE

NOVAS MODALIDADES!

Educação

http://wa.me/5515981770009
tel:01532724647


http://objetivoitape.com.br
tel:01532758700


01- Equipe qualificada do Sicoob Crediguaçu Itapetininga: Juliana Leal, Ana 
Lucia Steidle, Letícia Fauchi, Fábio Moraes, Adriana Rodrigues e Cristine 
Cyrineu. 02- Maurício Moretti e Bruno Spadafora, da Imóveis Conecta: 
exemplos de quem sabem o que é ultrapassar barreiras! 03-  Ana Paula  e seu marido 
Marcos: cuidando da saúde... mudando hábitos, realizando caminhada diariamente. 
04- Paulo Duarte, Manu, Regina e Priscilla Santos: eles venceram a Covid-19. 05- 
Dra Areana e Dr Fábio Mendonça em sua última viagem antes da pandemia. 06- Ana 
Paula Furtado, do Studio 7, em mais um módulo do curso de Osteopatia. 

1

3

5

4

2

6
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Destaque
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A verdade é que a união entre 
escola e pais no rendimento dos 
alunos nunca foi tão importante.

Entre os alunos do Funda-
mental e Médio, a participação 
dos pais foi diferente e também 
muito importante. Prof. Dióge-
nes, do COC Itapetininga, 
envolveu-se na adaptação dos 
alunos, colocando professores e 
até técnicos de informática para 
ajudar os alunos a se ajustarem às 
plataformas virtuais.

Sara Rosinha agiu rápido. 
Imediatamente proporcionou 
treinamento aos professores, 
para que se adequassem às plata-
formas de ensino à distância e 
virtual.

Que seja um legado destes 
tempos...

Obviamente que os pais são 
fundamentais na educação dos 
�lhos e a proximidade com a 
escola é importantíssima. Em 
virtude da pandemia de corona-
vírus, e a consequente interrup-
ção das aulas presenciais, nós, 
pais, nos vimos diante de uma 
situação nova e muitas incertezas 
ocuparam nossas rotinas em 
casa.

Para os pais, a rotina diária 
incluiu providenciar instalações 
para que os �lhos estudassem em 
casa – seja por computador ou 
celular – e isso inclui: ambiente 
adequado, silencioso, microfo-
ne, webcam...

Entre 'os pequenos' o esforço 
foi ainda mais criativo: “Nós 
gravamos vídeos com músicas, 
aulas, tarefas e histórias para 
manter a rotina escolar das crian-
ças! Os desa�os para segurar 'os 
pequenos' em frente ao compu-
tador são grandes. Mas, quando 
temos a parceria com os pais, 
tudo �ca mais viável. Tudo com 
muito amor e vínculo com nos-
sos alunos, gravamos no próprio 
ambiente das salas de aula”, con-
tou Sara Mosca. “Mandamos, 
também, um 'Kit escolar', com 

tinta, papel, cola, instruções, giz 
de cera, massinha... os pais parti-
cipam ativamente das ativida-
des. Os pais são parceiros, por-
que acreditam no Anjinho”, con-
clui, com gratidão.

Prevaleceu, neste momento, a 
criatividade, a visão pedagógica e 
o envolvimento entre escola e 
pais, para encontrar a melhor 
alternativa para os �lhos.

A Educação e a parceria com os pais!

Sara Mosca,
diretora do Anjinho Sapeca

Sara Rosinha,
diretora do Colégio Dom Bosco

Diógenes Paiva,
coordenador do COC Itapetininga

Educação

por Fábio Miranda, pai de 3 alunos



https://www.domboscoitape.com.br


Muitas vezes nem de nos arrumar 
temos vontade, ou força para sair da 
cama. Nossos hobbies e gostos pas-
sam a se tornar cansativos, aulas e 
empregos esgotam o resto de energia 
que temos; as pessoas se tornam mais 
estressadas e muitas estão se sentindo 
completamente tristes e te despedaça 
não poder ajudá-las, não saber como 
o fazer.

Porém, é muito comum que 
façam piadas e diminuam uma pes-
soa quando ela começa a se amar; 
está sendo "arrogante", "metida", 
eles dizem. Mas o que é isso? Não se 
pode mais reconhecer seus méritos? 
Beleza? Ser orgulhosa? Agora a pes-
soa saber se valorizar virou sinônimo 
de algo ruim, porque dói, machuca e 
corrói de inveja o que não tem.

A romantização do ideal do que 
seria uma pessoa de sucesso vem 
crescendo sempre, tornando se ainda 
mais irrealista e cruel. Muitas vezes 
levando os outros a se comparar, e 
geralmente com uma vida falsa.

Em um período de pandemia, 
onde somos obrigados a �car em 
nossas casas, parece que nossa auto-
estima acaba por desaparecer por 
inteira. Nos sentimos mal e culpados 
por não podermos fazer nada, exaus-
tos e desanimados, com milhares de 
pensamentos rondando a nossa 
mente em alta frequência e sem con-
seguirmos nos concentrar em nada 
ou fazer algo que queremos.

Está sendo difícil para todos se 
amar durante essa época, parece que 
somos fantasmas, miragens, resquí-
cios do nosso "eu" do início do ano. 

Talvez por conta de todas as 
expectativas da sociedade impostas 
sobre nós desde muito cedo; se for-
mos analisar, as mídias sociais a cada 
dia que se passa ganham mais poder e 
in�uência sobre nós; crianças e até 
mesmo bebês estão cada vez mais 
expostos na internet, existe cada vez 
ainda mais mentiras e uma idealiza-
ção de uma vida muitas vezes impos-
sível no cyberespaço.

Você tenta se obrigar a ser produ-
tivo como antes, e esquece-se que 
uma pandemia não é um momento 
de ser produtivo. Claro, se você qui-
ser pode ser, mas não deve sentir-se 
obrigado a isso, pressionar-se a se 
sentir bem. Isso só piora a situação.

E quem sabe, com tudo isso, as 
mídias sociais comecem a ser real-
mente sinceras, os sites e a tv come-
cem a realmente se preocupar com 
isso, as comparações e expectativas 
diminuam e com isso possamos 
melhorar como pessoas e fazer com 
que as futuras crianças não sofram 
tanto nesse mundo crítico e cruel de 
padrões impostos que nós mesmo 
criamos.

Venho percebendo que cada 
vez mais há uma grande di�-
culdade por parte - principal-

mente dos adolescentes, mas tam-
bém de adultos e até mesmo infeliz-
mente de crianças - em se amar e ter 
um alto grau de autoestima.

Não acredito que seja por mal 
isso, muitas vezes este nem percebe 
suas ações, pois somos expostos à um 
mundo de julgamentos e deprecia-
ção do outro, de inveja e corrupção 
desde que nascemos, enraizados em 
nós mesmo e em nossa cultura. Cla-
ro, muitos conseguem se libertar 
dessas amarras da sociedade e ver as 
coisas de outras formas, mais empá-
ticas e gentis, compreensivas; no 
entanto, mesmo estas não são perfei-
tas, ninguém é perfeito, porém todos 
querem ser e é aí que se peca.

Todavia, percebo também o quan-
to se parece mais normal e aceitável 
se diminuir do que ter con�ança e 

amor próprio, o que é preocupante. 
Todos estão sempre postando e 
falando sobre isso, que devemos nos 
amar, que somos pessoas incríveis e 
maravilhosas tanto externamente 
quanto internamente, e que é o inte-
rior que importa.

Todavia, eu tenho fé de que em 
algum momento - espero que não 
tão longe - as coisas irão voltar um 
pouco ao normal; um pouco porque 
é impossível que as coisas sejam 
como antes, acho que nem seria bom 
isso, �ngir que nada disso aconteceu, 
parece fraco e que você não aprendeu 
nada. E nós conseguiremos melhorar 
essa questão do amor próprio, irá se 
falar mais e trabalhar seriamente 
nisso.

É hora de se amar

Maria Luiza Weiss
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Momento de re�exão e de nos 
reinventarmos pro�ssionalmente! 
Esse está sendo meu maior desa�o! 

Angelina Adélia, Professora
de Português e Produção de texto

Esse momento tem sido desa�ador e ao 
mesmo tempo promissor. Novos desa�os 

tecnológicos que nos permitem mais 
crescimento pessoal e intelectual.

Wellington de Oliveira, 
Professor de Espanhol

O momento está sendo desa�ador, pois 
não é o mais inteligente e nem o mais 
forte que sobrevive e sim quem melhor 
se adapta às mudanças. Está sendo 
importante e renovador!!! A palavra 
Conexão ganhou muito mais sentido.

Coordenador Pedagógico 
Diógenes de Paiva Monteiro

Estamos vivendo uma situação comple-
tamente nova com a pandemia, no 
entanto, professores e alunos vêm se 
adaptando ao novo modelo e superando 
juntos às adversidades que surgem pelo 
caminho.

História Ensino Fundamental  II
e Amigavelmente

Nícolas Bragutti, Professor de 

O momento que estamos vivendo nos chama 
à reinvenção. Quando poderíamos pensar 

que os nossos estudantes estariam à distância, 
em atividades domiciliares? A tecnologia nos 

chamou para um novo desa�o, que nos 
possibilitou descobrir novas habilidades!

Bruna Caroline Moura, 
Professora de Inglês do 6° ano

Meu maior desa�o é superar a ausência do 
‘olho no olho’ durante o processo pedagó-
gico, mas com muita dedicação e carinho 
dos alunos conseguimos quebrar as barrei-
ras impostas pela quarentena.

Professor de Física
Gustavo Guerreiro, 

Momento é de reinventar, criando 
novas estratégias de ensino e adaptação 
ao novo. Estamos separados, mas ao 
mesmo tempo juntos.

Roberta Queiroz, Professora de
Matemática Ensino Fundamental II 

A arte de lecionar é movida por desa�os, por isso o momento em que vivemos não foge à 
regra. Sabíamos desde o início que lidar com essa fase seria desa�ador. Mas a união entre 
pais, alunos, escola e docentes - que a todo momento não medem esforços com o com-
promisso de manter a qualidade de ensino às nossas crianças - têm tornado tudo isso 
uma experiência inigualável, a qual tenho enorme gratidão. Anseio pela volta dos meus 
alunos, mas o distanciamento (temporário), não impedirá a troca de carinho e atenção 
que eles merecem. 

Bertha Azambuja, Professora do 4º ano 

Ninguém é tão bom, quanto todos 
nós juntos. Minhas palavras para 

hoje seriam resiliência e superação. 
Nesse período de distanciamento, 

nunca estivemos tão próximos.

Carolina Rosinha,
Coordenadora Administrativa

Transmitir conhecimento através da tela de um computador nunca foi tão desa�ador, se 
acostumar com câmeras, estratégias para a concentração e ao mesmo tempo a parte 
emocional de cada criança. Por outro lado, está sendo muito grati�cante ver o empenho 
familiar, escola e família unidos é essencial no desenvolvimento da criança. 

Gabriele Carriel (Bia), Professora do 2º ano Ensino Fundamental I

“Ser professora nesse período tem sido um 
grande desa�o, mas por outro lado, tem 
sido um momento de re�exão, superação, 
de aprendizado e cuidado mútuo! Sentir o 
fortalecimento entre família, escola e 
tecnologia me surpreende a cada dia!” 

1º ano Ensino Fundamental I
Graziela Corrêa, Professora do

“Vamos cuidar da saúde.... �que em 
casa, use máscara e estude Química!!! “ 

Diogo Antônio, Professor de Química

It's a chance to rethink our 
practice and reinvent ourselves.

Professora de Inglês
Sandra Lencioni, 

Mesmo não estando próximos uns 
dos outros, os nossos momentos 

continuam alegres e divertidos e isso 
me faz superar a barreira da saudade.

Professor de Matemática E.M.
Hélio Halley Albino,
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Não podemos negar que o período que 
estamos passando, está fazendo com que 
tenhamos que nos adaptar às novas 
condições de ensino e aprendizado. Mas 
ao mesmo tempo, são essas adaptações 
que estão nos mantendo unidos, mesmo 
durante o distanciamento social. 

Murilo Scardolei, 
Professor de Ciências

Fomos lançados num mundo novo e 
aguardamos o Novo Normal. Até lá, 

precisamos paciência e resiliência. 

Rogério Toledo, 
Professor de Educação Física

Um momento único na história da huma-
nidade. Serve para aprofundar um exercício 

de alteridade e compreender melhor as 
desigualdades sociais desse mundo. Enten-

der que nem todos têm esse privilégio de 
dar e ter aulas online, por exemplo. 

Professor de História
Reinaldo Ginez, 

O novo que nos espanta, é o mesmo 
novo que nos convida para a mudança. 

 Bruno Ferreira, 
Professor de Filoso�a e Sociologia

Assumir e encarar o desa�o de lecionar online tem sido uma experiência ímpar e extrema-
mente grati�cante. Não posso deixar de mencionar a interação entre pais e escola que tem 
sido mútua, nos mostrando cada vez mais o tamanho de sua importância. Apesar da dis-
tância física, não deixamos de estar conectados pelo sentimento de amor e carinho. 

 ays Fernanda, Professora do 3º ano

Diante deste momento que estamos 
vivendo, temos que nos adaptar, aprender 
algo novo todos os dias, dando o nosso 
melhor SEMPRE. Mas não devemos nos 
esquecer de tranquilizar sempre o nosso 
coração!!! Resiliência de�ne nossos dias.

Leiliane Pereira,
Professora de Biologia E.M.

Tivemos que nos adaptar rapidamente às 
aulas online e a lidar com o incerto. A partir 
disso, trabalhamos com entusiasmo e moti-
vação, a �m de auxiliar nosso aluno na 
busca da construção de seu conhecimento.

Professora de Gramática e Literatura
Vanessa Venturelli,
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Pelos idos de 1978, já frequentando os bancos acadêmicos do 
Direito e atuando como escrevente no “Fórum Velho” conheci um 
Magistrado diferenciado.

Vi lágrimas brotarem nos olhos de seus clientes durante a leitu-
ra de suas defesas, elaboradas por um cérebro privilegiado e vi 
partes ex-adversas tornarem-se seus clientes, provavelmente atraí-
dos pelo respeito que sempre devotou às pessoas envolvidas nos 
con�itos.

 Era o cara! Paradigma para qualquer estudante de Direito que, 
naturalmente, como eu, cobiçava o almejado cargo de Juiz de 
Direito.

E não é que ele se tornou também um brilhante advogado? 
Ainda ressoam suas constantes perguntas, ao deparar-se com docu-
mentos e processos à sua espera, sobre a sua mesa, para estudos.

 Sempre em busca do sonho da Magistratura, exonerei-me em 
l984 do cargo de escrevente para experimentar a arte de advogar e, 
assim, fechar o ciclo que entendia necessário ao futuro exercício da 
judicatura.

Presenciei advogados, muitos advogados, buscando conselhos 
do nosso “decano”, não só para o exercício pro�ssional.

Uma imensa honra e alegria, que perdurou por mais de trinta 
anos até a sua passagem para o mundo espiritual, período em que 
aprendi a amar a pro�ssão de advogado, certamente in�uenciado 
pelas pitadas de tempero do ex-magistrado, na maioria dos nossos 
trabalhos.

 Sua fala nas saudosas confraternizações da “Família Forense” 
era, de longe, a mais aguardada, porque ali ele desnudava a sua 
alma, desmontando qualquer obstáculo que o tornasse inacessível.

Sua cultura invejável e extenso rol de amizades, atraía muitos 
para uma conversinha descontraída, durante o cafezinho da tarde, 
no escritório. Pobre, rico, culto ou matuto, não importava, o trata-
mento a eles dispensado sempre foi de excelência.

Seu caráter esteve à prova em diversas situações em que a advo-
cacia nos oferece e jamais titubeou, demonstrando respeito à ética, 
à moral e aos bons costumes.

 O sonho era, antes, ser Juiz, mas depois, ser um Juiz igual ao 
Dr. Uedney.

Quarta-feira, dia 15.07, 11h, o telefone do escritório dispara e 
o WhatsApp enlouquece. E o motivo era o Dr. Uedney.

O tempo foi passando e com a sua aposentadoria o destino o 
trouxe para compartilhar seus conhecimentos em nossa modesta 
banca de advocacia.

É verdade? Perguntavam, incrédulos e eu, atônito, buscava a 
resposta, que veio com gosto de fel. Tudo muito rápido, estonteante!

Austero, sisudo, extremamente competente e paradoxalmente 
um exímio gozador, circunstâncias contrastantes que fazia dele um 
ser humano admirável.

 Penso que essa característica se espraiava em todos os setores 
de suas atividades, tamanha a sua capacidade oratória.

- De que lado estamos?

Poderia ter sido alvo de muitas homenagens, além daquelas 
maiúsculas já recebidas ao longo de sua existência, mas quem o 
conhecia sabia de seu avesso ao “vedetismo”.

De minha parte e da minha família, só gratidão, pelo privilégio 
do convívio com esse Juiz que também digni�cou e muito a pro�s-
são de advogado.

O motivo, no entanto, foi perfeitamente justi�cado, pois fora 
convocado pelo Comandante do Universo, para tarefas muito 
mais importantes em Segunda Instância e com início imediato, 
onde certamente continuará fazendo a diferença...

E adeus, Dr. Uedney Junqueira do Amaral !!!

Falar do Dr. Uedney Junqueira do Amaral é falar de amizade, 
honradez, alegria... Detentor de um português castíssimo, abusava 
das experiências gramaticais colhidas dentre sua enorme clientela 
e, dentre elas, uma passou para o seu cotidiano para anunciar sua 
ausência ao escritório, por um motivo qualquer – “vô num vim”.

Captava, nas entrelinhas dos escritos e conversas, o real objeti-
vo do seu interlocutor, circunstância que facilitava o desenvolvi-
mento e animação de seus diálogos.

 O dinheiro, que ele tinha o su�ciente, já não era tão importan-
te quanto mantê-lo em atividade nas lides forenses, uma de suas 
paixões.

Seja como Juiz ou advogado, sempre pautou pelo rigor no 
cumprimento dos horários dos compromissos assumidos.

 Acometido por doença renal, ainda assim, com rotina reduzi-
da, honrava-nos com a sua presença física no escritório e era quase 
sempre dele, a de�nição, nas peças jurídicas, da escolha “do canto 
mais apropriado para a cobrança do pênalti”.

No dia 14.07.20, o Dr. Uedney falhou, pois não enviou o 
bilhetinho com o seu “Vô num vim”, amanhã, dia 15.07.

Agora, só resta dizer: ao Dr. Uedney, Deus!

Amanhã,
eu ‘‘vô num vim’’

por José Hércules Ribeiro de Almeida
*Obrigado, Fábio, pelo convite para este depoimento.

Destaque



Henriqueta
Fiori Tamura100anos

A comemoração mereceu uma festa 'drive thru' com 
muita animação e presença da família para marcar os 100 
anos completados em 12/08/2020!

Henriqueta é viúva de Hiroshi Tamura e constituíram 
uma grande e unida família: 13 �lhos, 40 netos, 57 bisne-
tos... e 2 tataranetos!
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Top: Como foi seu treina-
mento?

Sebastião: Fui adestrado, 
para que eu entendesse os 
comandos de acordo com a 
necessidade do local, como não 
pular e me manter calmo...

Quem são seus instrutores?
Fui adestrado no DK adestra-

mento e normalmente sou acom-
panhado pelos meus tutores em 
meu trabalho, o casal Marília 
Bergas e Felipe Ricardo Lima.

As vacinas têm que ser anual e 
as visitas ao veterinário periódi-
cas para que seja comprovado 
que minha saúde está ok. Antes 
de qualquer visita, tenho que 
tomar banho com no máximo 
24 horas de antecedência e, ao 
entrar, para visitar um paciente, 
tenho que seguir os padrões de 
higiene, como limpar minhas 
patinhas...

Quais são seus principais 
cuidados?

Como surgiu a ideia de 
transformá-lo em um 'cão tera-
peuta'?

Tem passeado? Feito visitas?

Foi vendo outros dogs que já 
eram cão terapeutas....  Mamãe e 
papai se encantaram e me trans-
formaram em um.

Atualmente, com a pande-
mia, estou só em casa com meus 
passeios matinais.

Conversa com o
Sebastião: o Cão Terapeuta 

golden_sebastiao

Destaque

http://instagram.com/golden_sebastiao


http://radiosuperdifusora.com.br
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https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.cadena.smartradio.radiosuperdifusora


itapetininga

AMOR
 LEVADO
   A SÉRIO
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Vale uma visita das famílias à 
UIPA! Todos animais são trata-
dos, vacinados e prontos para 
uma adoção responsável.

Animais de rua

A estrutura física e corpo de 
funcionários estão no seu limite. 
A organização vive de doações e 
de um repasse �rmado com o 
Ministério Público, através de 
um TAC – Termo de Ajuste de 
Conduta, com a prefeitura.

As doações são complemento 
importante para a sobrevivência 
da instituição.

Ter um animal de estimação 
em casa é criar uma relação de 
amor. A adoção é um ato de amor!

Recentemente as escolas Dom 
Bosco, COC e Anjinho Sapeca 
realizaram uma ‘live’ onde uma 
gincana ajudava a arrecadar 
ração. Foram mais de 800kg em 
uma única noite. Excelente inici-
ativa, ótima ferramenta: envol-
vente e solidária.

Empresas organizam e ajudam 
em eventos, lives... cidadãos com-
pram rações... e até mesmo com 
trabalho voluntário.

Quem sente no coração, acha 
uma forma de ajudar.

Importante: eles comem, 
bebem, necessitam de medica-
mentos e de limpeza... e isso custa 
dinheiro!

A Revista Top da Cidade fez 
uma visita à sede da UIPA em 
Itapetininga, para entender e 
compartilhar como está a situa-
ção da causa animal da cidade.

A UIPA Itapetininga – União 
Internacional Protetora dos Ani-
mais é uma organização da socie-
dade civil, sem �ns lucrativos e 
dirigida por voluntários. É a mais 
antiga ONG do Brasil – desde 
1895 – o que denota a importân-
cia que a causa ocupa na socieda-
de brasileira.

A UIPA tem sede na Vila Maz-
zei e pode ser visitada em horári-
os agendados; ali, pode-se ter 
contato com os animais e conhe-
cer um pouco do árduo e heroico 
trabalho desenvolvido pelos cui-
dadores.

São cerca de 280 cães e gatos, 
além de outros em hoteizinhos 
em clínicas e mais uns 15 de gran-
de porte. Todos resgatados com 
maus tratos,  abandono ou 
machucados...

Fernanda Nanini e Fernanda 
Nery receberam nossa equipe, 
mas com o justo e necessário 
registro de que contam com o 
apoio de muitos outros voluntári-
os, na gestão, na �scalização, nos 
cuidados e na arrecadação!

Novidades: na própria sede da 
UIPA, está sendo adaptada uma 
área para que os animais possam 
sair um pouco das baias e correr, 
exercitar-se... um espaço de lazer; 
será o “Espaço Kim de Diversão” 
– em homenagem a um mascote. 
As empresas que puderem cola-
borar, são muito bem-vindas! A 
Cerâmica Argitécnica já doou 
tijolos para o Espaço Kim de 
Diversão! Uma empresa de res-
ponsabilidade social, ajudando 
na realização de um sonho!

A UIPA não está sozinha nesta 
causa. Ao contrário, são muitos 
os protetores independentes. 
Ajude a todos. Se tiver dúvidas, 
consulte a UIPA. Mas atenção: 
não basta ‘juntar’ animais para ser 
um protetor: precisa tratar, man-
ter limpos e bem alimentados.

Um aspecto importante: são 
milhares de cães e gatos ainda nas 
ruas da cidade. Não é papel da 
UIPA fazer o resgate dos animais 
abandonados!! Não existe a anti-
ga 'carrocinha'! Algumas pessoas 
telefonam e pedem o resgate – 
mas a UIPA não tem poder de 
polícia e não pertence ao poder 
público! A responsabilidade é de 
todos: cidadãos e poderes públi-
cos, juntos.

e a  causa animal

ADOÇÃO RESPONSÁVEL

Existe um protocolo para 
adoção. Trata-se de uma 
atitude para saber se a 
pessoa que deseja adotar, 
possui efetivamente 
condições para fazê-lo de 
forma responsável, como 
condições de passear, dar 
atenção, cuidado e carinho. 
Precisa ser feita de forma 
cuidadosa e responsável.

Assista, na íntegra, entrevista 
exclusiva, tocando aqui.

ONG UIPA Itapetininga

Esse é o nosso maravilhoso e doce  
doguinho das pernas curtas...

mas que a casa seja bem

Ele é lindo, dócil e brincalhão!!!
Nosso sonho é que ele seja 

ADOTADO!
Ele é apaixonante....

Venha conhecê-lo!

e fugiu, adora dar susto!
Ele necessita ser adotado,

fechada, até ele se adaptar!

Ele foi adotado duas vezes

São a nossa capa:
�lho e mãe inseparáveis. 

Amor em dobro para quem adotá-los.

Animais de rua:
Se você não ajuda na solução
então é parte do problema!
Siga a UIPA pelas redes sociais
e faça parte da solução!

Todynho

Plutto e Luz

animais
para adoção

+de

280 

http://facebook.com/uipa.itapetininga
https://www.topdacidade.com/post/a-causa-animal
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Fernanda Nanini e Fernanda 
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os agendados; ali, pode-se ter 
contato com os animais e conhe-
cer um pouco do árduo e heroico 
trabalho desenvolvido pelos cui-
dadores.

São cerca de 280 cães e gatos, 
além de outros em hoteizinhos 
em clínicas e mais uns 15 de gran-
de porte. Todos resgatados com 
maus tratos,  abandono ou 
machucados...

A Revista Top da Cidade fez 
uma visita à sede da UIPA em 
Itapetininga, para entender e 
compartilhar como está a situa-
ção da causa animal da cidade.

Quem sente no coração, acha 
uma forma de ajudar.

Recentemente as escolas Dom 
Bosco, COC e Anjinho Sapeca 
realizaram uma ‘live’ onde uma 
gincana ajudava a arrecadar 
ração. Foram mais de 800kg em 
uma única noite. Excelente inici-
ativa, ótima ferramenta: envol-
vente e solidária.

Ter um animal de estimação 
em casa é criar uma relação de 
amor. A adoção é um ato de amor!

Vale uma visita das famílias à 
UIPA! Todos animais são trata-
dos, vacinados e prontos para 
uma adoção responsável.
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bebem, necessitam de medica-
mentos e de limpeza... e isso custa 
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um TAC – Termo de Ajuste de 
Conduta, com a prefeitura.
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Eles são do GOC – Grupo de Opera-
ções com Cães da GCM – Guarda Civil 
Municipal.

Os cães da raça Pastor-belga Malinois, 
têm agenda conectada às duas equipes: 
Delta e Bravo, e participam dos turnos das 
suas equipes, sistema 12x36.

Participam das rondas diárias e são, 
recorrentemente, chamados para apoio a 
outras forças de segurança, como a Polícia 
Militar, a Polícia Militar Rodoviária ou 
Polícia Civil... 

A Revista Top da Cidade realizou visi-
ta a esses heróis que ajudam, com e�ciên-
cia, em nossa proteção e no combate ao 
trá�co de drogas.

Tos cães vieram de doações, inclusive 
um doado pela GC de Itapeva, em ato de 
amizade entre as corporações. E uma curi-
osidade: eles são ‘patrimônio’ do municí-
pio, com direito à �cha e documentação.

Cada cão tem o seu condutor e, com 
estes, pela manhã, são tratados, alimenta-
dos, limpos, fazem atividade de treina-

mento e... farda! Claro, nossos cães-
guarda também têm farda própria. E vão 
ao trabalho!

A Guarda Civil Municipal tem 51 pes-
soas em seu efetivo, correto? Não! 51 mais 
4 cães = são 55 agentes! E a rotina dos cães 
não é menos intensa que a dos demais guar-
das municipais...

A Secretária de Segurança 
Pública, dra. Karen Graziela 
Pinheiro Marques, e o Coman-
dante da GCM Fábio Souza, 
acompanharam nossa visita ao 
canil, com o entusiasmo que os 
cães merecem, pelos relevantes 
serviços prestados.

Após cerca de 8 a 9 anos de 
trabalho, podem ‘aposentar-se’ – 
quando serão, prioritariamente, 
oferecidos à doação para seus 
condutores.

Per�l – cada animal tem sua 
‘personalidade’ que o habilita a 
dedicar-se a algumas atividades 
principais,  destacando seu 
incomparável faro – daí serem 
insubstituíveis em localização de 
drogas escondidas. Os nossos 
cães-guardas são verdadeiramen-
te implacáveis nesse quesito, já 
tendo localizado incontável quan-
tidade de crack, pinos de cocaína, 
maconha...

A sintonia Homem-Cão é 
fundamental, criando laços de 
empatia e compreensão mútua 
de comportamento. É o famoso 
binômio entre as espécies.

“Muito grati�cante e e�cien-
te”, diz dra. Karen sobre os servi-
ços do GOC; já o Comandante, 
faz coro à Secretária, acrescentan-
do os agradecimentos à dra. Aline 
Aparecida Carvalho de Paula, 
médica-veterinária que acompa-
nha a saúde dos animais, e ao 
adestrador José Roberto, da K9, 
que oferece apoio no treinamen-
to dos nossos guardas caninos – 
ambos de forma voluntária.

Tudo começou há cerca de 4 
anos, com muitos cursos de cino-
�lia, visitas a outros canis, inclu-
sive de Polícia Militar e Exército.

Cães que guardam!

No combate
ao trá�co,
são essenciais”
- Dra. Karen

“

Nosso GOC, 
com orgulho -
os cães são
membros da
nossa equipe”
- CMDT Souza

“

Equipe Bravo:
GCM Cavalcanti, GCM Silva

e GCM Lidiane
Equipe Delta:

GCM Paques, GCM Renato
e GCM Oliveira

Cães:
Akila, Kira, Aika e Blade.

Destaque

Acesse topdacidade.com.br ou toque aqui
para acessar mais fotos e vídeos do

GOC – Grupo de Operações com Cães
da GCM – Guarda Civil Municipal 

https://www.topdacidade.com/post/c�es-que-guardam
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Cães da PM:
nossa feroz segurança!

Os cães são da raça Pastor 
Alemão, Labrador e Pastor-belga 
Malinois.

Ele explica que os cães traba-
lham no policiamento preventi-
vo, acompanhando a escala de 
serviço. “Trabalhamos em apoio 
a ocorrências, principalmente 
localização de drogas. Atual-
mente, nosso plantel é de 9 cães”.

“Ocorrências com trá�co de 
drogas, para localizar as drogas 
em terrenos baldios, veículos, 
caminhões, pois os meliantes 
escondem em fundos falsos”, 
explica Júlio César.

Os cães se aposentam após 8 
anos de trabalho, mas a rotina é 
dura: dia sim e dia não. São ali-
mentados 2 vezes por dia, de 
manhã e a noite. Banho a cada 
15 dias. Treinam todos os servi-
ços do policial militar. E traba-
lham em média de 6 a 8 horas 
por turno.

O adestramento exige cerca 
de 2 anos, para �carem prontos, 
mas antes disso eles saem para a 
rua fazer ambientação e sociali-
zação.

“Os cães trabalham na PM!”, 
diz o Capitão PM Júlio César da 
Costa, Comandante da 2ª Cia., 
com base em Tatuí.

Eles são acionados para apoi-
ar outras modalidades de policia-
mento, como a Rádio Patrulha e 
Força Tática e Rodoviária, mas se 
chamados, também apoiam o 
Poder Judiciário.

Trabalhamos em
apoio a ocorrências,

principalmente
localização
de drogas.

Destaque



http://wa.me/5515997962199
http://instagram.com/espacocintiasenger


Vamos ao 
Acompanhe:

Logo estaremos no teatro novamente!

grupovamosaoteatroTeatro!

Cultura
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http://facebook.com/grupovamosaoteatro


80anos

O propósito da revista sempre fora o de mostrar 
os pontos positivos e belos de Itape, e não apenas os 
negativos, como tantos antes tinham essa visão da 
cidade.

A ternura da qual a Top da Cidade utiliza para 
falar desde alimentos típicos até eventos, locais e 
saúde, aquece nossos corações e permite que enxer-
guemos a nossa cidade com outros olhos.

Posso dizer com veemência que vocês consegui-
ram realizar o sonho de mostrar os aspectos positi-
vos de Itapetininga com esplendor, acredito que 
todos aqui já leram e foram gratos por ter a Top da 
Cidade atuando aqui conosco.

E, pessoalmente, serei eternamente grata pela 
oportunidade de escrever alguns textos para a Top.

A Top existe há tantos anos e sempre homena-
geou e apresentou Itapetininga com tanta excelên-
cia e carinho que não poderia deixar de escrever 
sobre isso.

Ladeado do seu filho o ex-colunista e 

ex-comentarista de rádio Renato 

Augusto da Silva, a benquista professo-

ra aposentada Mária do Rosário 

Nogueira Silva (conhecida por Anita) 

completa 80 anos neste mês de agosto. 

Ela também é mãe do empresário 

Guto Filho e dos professores Rosângela 

Silveira e Eduardo Augusto (Dado). 

A aniversariante também é descen-

dente do Tenente Urias Nogueira, que é 

o fundador da  cidade de São Miguel 

Arcanjo. 

Parabéns Dona Anita!!!

“Eu falei para ela que cada palavra que ela fala 
lá, me ajudou muito porque eu tinha vergonha 
do jeito que eu sou”, assim começou a leitora e 
seguidora da Miss Empoderada Maria Angélica.

Mandei essa foto minha porque eu sou feliz 
do jeito que eu sou, eu me acho bonita e eu me 
acho feliz. Sou linda!”

“Por causa de eu ser gordinha, tinha vergonha 
de sair, né? Daí eu falei para ela que eu agradeci 
por causa disso, que ela me ajudou muito com as 
palavras que ela fala... É tão gostoso, sabe por 
quê? Porque nunca nunca ninguém acredita em 
mim, só ela que sempre acreditou em mim... por 
isso que eu agradeço as palavras que ela fala.

#somostop
Professora Anita:

80 anos

Malu Weiss

Thaís Patrícia 
Siqueira de Oliveira

Homenagem à 
Miss Maria Angélica
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Destaque



Pro�ssionais responsáveis:

8) Tem como objetivo atuar em 
prol do desenvolvimento do autista – 
desde a infância à idade adulta – com 
o uso de técnicas que possibilitem 
ampliar a capacidade cognitiva, moto-

ra, de linguagem e de integração soci-
al, procurando reduzir por meio de 
práticas de repetição e esforço com-
portamentos negativos que possam 
causar danos ou interferir no processo 
de aprendizagem.

Em linhas gerais, a ABA é cienti�-
camente comprovada existindo há 
mais de 50 anos, e pode contribuir 
com uma melhora nas interações soci-
ais, aprender novas competências e 
manter comportamentos positivos.

Paula Silvestre e Juliana Cardenas

7) Compreensão quanto à necessi-
dade de trabalhar em determinada 
mudança de comportamento ou não, 
evitando desgastes desnecessários para 
o autista

9) Intervenções via ABA podem 
auxiliar no aperfeiçoamento de habili-
dades básicas, como olhar, ouvir e 
imitar, ou complexas, como conversar 
e interagir com o outro.

Para maiores informações entre 
em contato conosco.

A frequência e intensidade de 
terapêuticas com ABA são de�nidas 
com base no per�l de cada pessoa. O 
grau de autismo também é levado em 
conta, bem como as características 
individuais.

6) Avaliação dos avanços e análise 
de como vencer desa�os

3) Estabelecimento de parâmetros 
que possibilitarão analisar as mudanças 
e melhorias ao longo do tratamento

4) Possibilidade de determinar os 
comportamentos que devem ser tra-
balhados e modi�cados (como em 
situações de interação social – em 
locais como escola ou trabalho; ou 
mesmo manter atitudes que possibili-
tem estabelecer autocontrole nas habi-
lidades executadas)

5) Aprendizagem de novas habili-
dades e/ou aprender como evitar com-
portamentos negativos (atitudes auto 
agressivas e estereotipias)

2) De�nição de metas e resultados 
a serem alcançados

1) Análise da situação de quem 
está no espectro autista

O autismo ou TEA (transtorno do 
espectro autista) como está classi�ca-
do, se caracteriza basicamente pelo 
prejuízo nas relações interpessoais.

O que é ABA?
A Análise do Comportamento 

Aplicada (ABA, do inglês Applied 
Behavior Analysis) é considerada uma 
terapia e�caz no Transtorno do Espec-
tro do Autismo (TEA).

Assim, entre os benefícios, pode-
mos citar:

A terapia ABA pode contribuir 
com o aperfeiçoamento de habilida-
des sociais e de comunicação, bem 
como manejar e reduzir os comporta-
mentos considerados negativos.

O que diferencia as pessoas no 
espectro autista é a intensidade dos 
sintomas. Costumamos dizer que no 
autismo não existe uma regra geral, 
portanto, duas pessoas com habilida-
des e limitações bem diferentes, uma 
com traços leves e outra com di�cul-
dades severas fazem parte do mesmo 
espectro autista. Exempli�cando, 
podemos dizer que algumas pessoas 
apresentam limitações sutis, que 
podem não atrapalhar tanto suas habi-
lidades sociais como ir à escola, fazer 
amigos e trabalhar, enquanto outras 
precisam de ajuda até para desempe-
nhar funções cotidianas como vestir-
se, tomar banho e se comunicar.

Autismo e terapia ABA

Rua Humberto José Fernando Notari, 475
Jardim Mesquita - Itapetininga/SP

(15) 3527-5770 | 99829-5770

Clínica Espaço Integrar

O Espaço Integrar traz mais um serviço de
excelência para Itapetininga e região
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Saúde & Bem Estar

http://wa.me/5515998295770
http://wa.me/5515998295770


tel:01532751358
http://wa.me/5515998037057
http://instagram.com/dr.willian_alves1
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Já vivemos 5 meses de pan-
demia, isolamento, distancia-
mento.... tudo ‘novo’ para 

nós!!! Novas rotinas, novos 
negócios, nova maneira de ser 
e agir...

Isso vale para todas as rela-
ções interpessoais: empresári-
os e colaboradores, professores 
e alunos, entre os amigos, 
entre os casais...

Então, que tal pararmos de 
perguntar ‘quando voltaremos 
ao normal’? Pararmos de pro-
meter: ‘quando voltarmos ao 
normal, farei isso e aquilo....’ e 

começarmos a aceitar e viver o 
presente? 

Com esse tom desa�ador 
quero iniciar meu artigo de 
hoje. Desa�ador, sim, porque 
vejo muitas pessoas se questio-
nando e planejando: ‘quando 
as coisas voltarem ao nor-
mal...’ ‘depois que tudo isso 
passar....’ ‘logo, logo...’ 

Não existe isso: vamos viver 
o normal já! O ‘novo normal’ 
já chegou.

Mas quero dialogar sobre 
ser comum esperarmos ‘a volta 
de como era antes’. É porque 
temos de medo do novo nor-
mal, de encarar as mudanças... 
temos medo de sair da caixi-
nha da segurança e do automá-
tico... E o ‘novo’ sempre nos 
traz medos, inseguranças, 
expectativas... medo do desco-
nhecido.

Temos que aprender a viver 
de hoje em diante.

Mas, vamos lá! As coisas já 
mudaram! Nada vai voltar a 
ser como era antes...

Somos seres que mudam; 
seres que se adaptam... em 
contínuo movimento. Em 
aprendizado permanente... 
quebrando e transformando 
os velhos hábitos em novos...

A palavra a ser considerada 
é resiliência, a arte de aprender 
a mudar!

Vamos em frente. Enfrente!

Não espere o amanhã... não 
espere o normal... não espere o 
passado... 

Mutatis mutandis. Mudan-
do o que tem de ser mudado. 
Mudando o que pode ser 
mudado... Mudando agora, 
hoje e sempre!

Vitória Terra Miranda
Comunicóloga e Psicanalista Clínica

Atendimento a adolescentes
15 98119-8145

As coisas já mudaram!

Saúde & Bem Estar

Nada do que foi será
de novo do jeito que já foi um dia 
Tudo passa, tudo sempre passará... 
“Como uma onda”, de Lulu Santos

Para ouvir, curtir e re�etir:

http://wa.me/5515981198145


CONHEÇA A OUVITEC

Ainda falando sobre “felici-
dade é poder ouvir” percebemos 
algo em comum na maioria dos 
que necessitam de aparelho audi-
tivo, temos ouvido histórias de 
pessoas que não se adaptaram e 
por um motivo ou outro deixa-

ram o(s) aparelho(s) auditivo(s) 
guardados na gaveta ao invés de 
usá-los e usufruir de uma melhor 
qualidade de vida. 

Hoje temos o orgulho de a�r-
mar que nenhum de nossos paci-
entes abandonam o processo de 
reabilitação, muito pelo contrá-
rio, todos eles têm a alegria de 
ouvir diariamente, e isso nos 
deixa contentes e motivados 
para buscar sempre inovações 
para melhor atendê-los.

E todas as novas ideias e ino-
vações que buscamos são pen-
sando em cada paciente e futuros 
pacientes, para assim, juntos, 
mudarmos histórias e vidas. 
Nosso compromisso é com 
todos, pois acreditamos que o 
mundo sonoro deve aproximar 
as pessoas e não distanciá-las.

“O maior desa�o que enfrenta-
mos hoje, e que existe em cada orga-
nização, é a necessidade de novas 
maneiras de pensar. ”  

- Leland Russel

Ah, e por falar em mundo 
sonoro, lembra das palavras do 
começo desse texto? Pois é, todas 

elas devem te lembrar algum 
som, não é mesmo? Se lê-las 
novamente e prestar atenção, vai 
perceber que se lembrará do som 
de algum momento que viveu, 
aproveito e pergunto:

E foi pensando nisso que a 
Ouvitec decidiu ter por missão 
reabilitar pessoas para o mundo 
sonoro!

Qual o som da sua melhor 
lembrança?

Os sons estão em todos os 
lugares, muitas vezes não damos 
valor a isso. Por isso, lembre-se 
sempre: “Felicidade é poder 
ouvir!”

Localizada na cidade de Ita-
petininga desde janeiro de 2020, 
a Ouvitec nasceu com o objetivo 
de trazer qualidade, excelência 
no atendimento e reabilitação, 
na área de Fonoaudiologia e 
Audiologia para a cidade e 
região, sendo o primeiro e único 
Centro Auditivo.

Temos por lema “felicidade é 
poder ouvir”, e para nós e nossos 
pacientes, isso faz todo sentido 
logo nos primeiros passos da 
reabilitação auditiva, quando 
voltam a ouvir sons que já não 
ouviam mais e nesse momento 
singular, surgem sorrisos since-
ros e espontâneos e até mesmo 
lágrimas, que em palavras ou 
fotos é impossível descrever por 
completo.

U
ma gargalhada, o choro 
de uma criança, um 
grito, um sussurro, 

uma campainha, uma sirene, o 
canto dos pássaros e as ondas do 
mar, o que essas palavras têm em 
comum? Continue lendo e 
entenda o que queremos dizer!

WWW.OUV ITEC .COM .BR

Rua Quintino Bocaiúva, 880 - Centro - Itapetininga/SP

Telefone: (15) 3527-6798 - Celular: (15) 99111-9699 |      (15) 99117-7183

Gabriel Neves

de Oliveira Lima

Business Inteligence

felicidade é poder ouvir

http://wa.me/5515991177183
http://www.ouvitec.com.br
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O Instagram @eu.autoimune 
surgiu em março de 2019 como 
uma forma de me conectar a outras 
pessoas que tivessem o diagnóstico 
de doenças autoimunes e, princi-
palmente, esclerodermia. Quando 
fui diagnosticada a primeira coisa 

que �z foi buscar informações na 
internet sobre o assunto e me lem-
bro bem de ter conhecido poucos 
per�s que falassem sobre a doença.

Em 2018 eu estava medicada há 
seis meses e sem novas lesões. Acre-
ditando estar em remissão, inter-
rompi o uso das medicações e, no 
�nal do ano, novas manchas come-
çaram a aparecer. Foi aqui que eu 
decidi que precisava fazer algo, que 
eu precisava me reconstruir e que eu 
poderia usar a minha dor e decep-
ção como combustível para não 
desistir de alcançar a sonhada 
remissão e para tentar ajudar outras 
pessoas.

Receber o diagnóstico de uma 
doença autoimune, crônica e que 
não tem cura é algo muito doloroso. 
Imediatamente iniciamos um pro-
cesso de enlutamento em razão da 
perda do “corpo saudável”. É 
comum negar, sentir raiva, iniciar 
um processo de barganha, deprimir 
e algumas pessoas têm muita di�-
culdade de atingir a aceitação, resol-
vendo de forma saudável e adaptati-
va o processo do luto.

Nas doenças autoimunes, cha-
mamos o período de ausência de 
sintomas de remissão. Não falamos 
em cura porque mesmo com perío-
dos de remissão, a doença pode 
voltar a �car ativa em períodos de 
estresse, infecções, entre outros.

Como psicóloga, eu vivenciei 
um período de muitos questiona-
mentos e imediatamente busquei 
auxílio pro�ssional porque reco-
nheci em mim a necessidade de 
dividir o peso que nós, autoimunes, 
carregamos ao ouvir o diagnóstico 
de algo que não se cura completa-
mente.

Desde a criação do @eu.autoi-
mune, recebi muitas mensagens de 
pessoas que possuem o mesmo diag-
nóstico mas relatavam di�culdades 
de aceitação. É comum ouvir rela-
tos de pacientes que passam a não 
utilizar roupas que deixem suas 
manchas expostas, que se sentem 
envergonhados devido à forma 
como as pessoas olham para nossas 
lesões. Algumas pessoas têm medo 
de passarem a ser rotuladas como 
pessoas doentes pela sociedade, 
sentem-se envergonhadas pelas 
lesões aparentes na pele, outras 
possuem o receio de serem critica-
das e colocadas numa posição de 
vitimismo.

Hoje, esse per�l não tem mais só 
a pretensão de ser um canal para me 
conectar com outros pacientes. Ele 
serve também para acolher dores, 
para ajudar pacientes a se conecta-
rem uns com outros, com as históri-
as e criar uma rede de apoio, para 
mostrar que é possível sim atingir a 
aceitação, se adaptar, enxergar uma 
luz no �m do túnel e, acima de 
tudo, para transmitir e comparti-
lhar amor e esperança.

Semanas se passaram e eu perce-
bi que a mancha começou a �car 
mais escura nas bordas e, ao consul-
tar um médico na emergência por 
outro motivo, recebi orientações de 
não me preocupar porque deveria se 
tratar apenas de uma alergia.

Alguns meses depois aparece-
ram manchas parecidas em minha 
perna e nas minhas costas. Decidi 
que seria melhor consultar um espe-
cialista e, após 6 meses do apareci-
mento da primeira mancha e uma 
bióps ia  ve io  o  d iagnóst ico : 
ESCLERODERMIA - é uma doen-
ça autoimune em que as nossas célu-
las de defesa, que deveriam nos pro-
teger de agentes externos, acaba por 
começar um ataque a tecidos saudá-
veis do nosso corpo.

Em janeiro de 2017, 
durante uma partida de 
vôlei com amigos na 
chácara de meu pai per-

cebi uma mancha em formato cir-
cular em meu antebraço direito. 
Pensei que pudesse ter me machu-
cado durante o jogo e não me 
importei...

Laura Soares:
@eu.autoimune

Saúde & Bem Estar

http://instagram.com/eu.autoimune
http://instagram.com/eu.autoimune
http://instagram.com/eu.autoimune
http://instagram.com/eu.autoimune
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Alimentos não são causa da 
urticária crônica, mas podem 
desencadear crises, como no 
caso da carne de porco e embuti-
dos, peixes e frutos do mar, pro-
teína do leite de vaca, morango, 
chocolate, etc. O melhor é 
observar relação entre as crises e 
a ingesta de determinado ali-
mento, e compartilhar com seu 
médico.

Existem evidências cientí�-
cas mostrando que corantes e 
conservantes poderiam não estar 
diretamente relacionados as cri-
ses de urticária, mas ainda orien-
to evitá-los; uma dieta sem 
corantes e conservantes também 
é uma dieta mais saudável! Den-
tre os corantes, ressaltamos a 
tartrazina, muito utilizada para 

Há milhares de anos, Hipó-
crates, Pai da Medicina, já dizia: 
“que seu alimento seja seu 
remédio, e que seu remédio 
seja seu alimento”. Sabemos da 
importância de bons hábitos 
alimentares na nossa mesa, para 
termos saúde e qualidade de 
vida.

Alimentos podem ser moci-
nhos ou vilões em nossa mesa: 
vamos abordar alguns, relacio-
nando com as doenças de pele da 
nossa prática dermatológica:

1- Dermatite atópica: der-
matite, comum em crianças nas 
dobras internas dos braços e joe-
lhos, que piora muito com fato-
res climáticos, stress e melhora 
com hidratação frequente da 
pele. Podem piorar com alguns 
tipos de alimentos, como leite, 
ovo, trigo, soja, castanhas, amen-
doim, peixes, frutos do mar. 

Importante, se houver história 
compatível, investigar com o 
pediatra/alergologista;

3- Urticária e angioedema: 
lesões em placas elevadas, de 
aparecimento súbito, que coçam 
muito, sem local preferido, e 
duram minutos a horas. 

Alimentos podem ser causa 
de urticária aguda (duração 
menor que 6 semanas), como no 
caso da alergia alimentar alérgica 

a proteína do leite de vaca, ovo, 
soja, trigo, peixe, amendoim, 
marisco e frutos do mar.

2- Rosácea: quadro caracte-
rizado por uma pele rosada, sen-
sível e extremamente reativa a 
mudanças de temperatura, 
stress, sol, calor, frio, vento. Ali-
mentos termogênicos podem 
desencadear o vermelhidão ou 
piorar o quadro. Se encaixam 
nessa categoria, a pimenta do 
reino, gengibre, canela, café, chá 
verde, sopas e caldos, álcool (vi-
nho), chocolate.

colorir alimentos arti�cialmen-
te. Na embalagem, o fabricante 
anuncia se o produto contém ou 
não tartrazina, e quando falamos 
nela, logo lembramos da cor 
amarela, não é? Mas é importan-
te ressaltar que nem todos os 
alimentos de cor amarela con-
tem tartrazina e que alimentos 
de outras cores (por exemplo, 
verde, azul, roxo, laranja, verme-
lho), podem conter tartrazina. 
Por isso, a importância de ler os 
rótulos, em caso de dúvidas.

5-  Re juvenesc imento : 
nenhum alimento cura rugas, 
mas uma boa alimentação e evi-
tar exposição solar, com uso de 
bons �ltro solares, podem retar-
dar seu aparecimento. Os polife-
nóis, presentes em alguns ali-
mentos, tem propriedades anti-
oxidantes e anti-in�amatórias 
potentes, combatendo a contí-
nua formação de radicais livres 
em nosso corpo. Um dos polife-
nóis mais antigo, muito conhe-

cido, e presente em vários cre-
mes anti-rugas é o resveratrol, 
presente na casca de uvas escuras 
e no vinho tinto. Frutas verme-
lha-vinho escuros como uva, 
cereja, amora, jabuticaba, amei-
xa são fonte de polifenóis, assim 
como a couve, couve-�or, alho, 
cebola, sementes oleaginosas.

Hábitos saudáveis, nos dias 
de hoje, resumimos não somen-
te com uma dieta saudável, mas 
também prática de atividades 
físicas e espirituais/religiosas, 
horas regulares de sono, evitar 
pensamentos, pessoas tóxicas e, 
principalmente, fazer o que te 
faz feliz...

4- Melasma: manchas mar-
rom acinzentadas, que aparecem 
em áreas da face, (90% mais em 
mulheres e 10% em homens), de 
caráter estético, que podem 
começar na gestação ou com 
fatores hormonais, e pioram 

com exposição a luz solar e infra-
vermelho. Alimentos bené�cos 
contem luteína (couve, espina-
fre, agrião, ovo, aipo), licopeno 
( tomate ,  mamão,  goiaba , 
melancia), betacaroteno (acero-
la, abobora, cenoura, couve, 
espinafre, brócolis).

Alimentação e pele:
devo comer ou evitar algo?

     drakatiatakahashi 
www.katiatakahashidermatologia.com.br

KATIA H. TAKAHASHI
Dermatologia, estética e laser

Na foto: Camila, Dra Kátia, Joana e Zélia

19 anos de atividade, cuidando de você, com o que há de 
melhor em dermatologia clínica, cirúrgica, estética e laser.

Derma Centro Itapetininga:

http://instagram.com/drakatiatakahashi
http://www.katiatakahashidermatologia.com.br
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KATIA H. TAKAHASHI
Dermatologia, estética e laser

Derma Centro Itapetininga:
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19 anos de atividade, cuidando de você, com o que há de 
melhor em dermatologia clínica, cirúrgica, estética e laser.

http://instagram.com/drakatiatakahashi
http://www.katiatakahashidermatologia.com.br
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Com ajuda de procedimen-
tos simples, como peelings, 
lasers, microagulhamentos con-
seguimos melhora mais rápida e 
lembrando que grande parte de 
manchas solares mais antigas e 
profundas clareiam, mas di�cil-
mente somem tota lmente 
somente com cremes. Falamos 
de rotina para face, mas todos os 
procedimentos podem ser reali-
zados na área corporal, sendo 
colo, mãos e braços as áreas mais 
procuradas, devido exposição 
solar.

Além de melhorar a qualida-
de de pele, brilho, viço, com a 
rotina de skin care, converse 
com seu dermatologista sobre 
tratamentos para �acidez com 
bioestimuladores e �os de sus-
tentação. Com o tratamento em 
conjunto, realizado por um espe-
cialista competente, com certeza 
os resultados serão seguros e 
melhores!

Você tem se cuidado? Você se 
cuida?

Estabeleça sua própria rotina 
de skincare diária, tendo a parte 
de limpeza e �ltro solar sempre 
obrigatoriamente. Segundo, 
escolher um bom hidratante, 
pois no inverno a pele �ca mais 
ressecada e manter a barreira 
cutânea íntegra é fundamental! 
Terceira etapa adicionar um 
antiage / anti idade, escolhendo 
seu objetivo - clarear, diminuir 
poros abertos, melhora do bri-
lho e das rugas �nas. Outros 
itens podem ser adicionados 
como creme para área dos olhos, 
creme para pescoço e colo, 
dependendo da necessidade de 
cada pele.

Muitas pacientes têm chega-
do ao consultório sem usar 
sequer �ltro solar, às vezes nem 
tomando água corretamente!

Estamos na melhor época do 
ano para passar cremes renova-
dores, chamados de ácidos, que 
produzem uma descamação da 
pele para clarear, dar brilho, viço 
a pele!

Mas não devemos esquecer 
que a vida continua e devemos 
agora, após 5 meses do início 
desses novos tempos, tentar esta-
belecer uma rotina.

Vamos nos cuidar? Cuidar-
se, aumentar a autoestima? Apro-
veitar o inverno, o frio e renovar 
a pele?

Nos novos tempos, muitas 
famílias tiveram sua rotina alte-
rada: criançada sem aula, pais 
em home office, mais tempo em 
casa e menos rotina... resultando 
em kilos a mais na balança e 
sono bagunçado. Quem se iden-
ti�ca?

C U I D A R S E-

     drakatiatakahashi 
www.katiatakahashidermatologia.com.br

KATIA H. TAKAHASHI
Dermatologia, estética e laser
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#consulteseudermatologista



http://www.ayub.med.br
http://www.ayub.med.br
tel:01532711277
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Dra. Vânia Hungria:
uma itapetiningana na respeitada 'The Lancet’

Dr. Abel Pereira,
em mais uma publicação internacional

Vânia Hungria nunca dei-
xou de lado as suas origens e, 
mesmo morando em São 
Paulo, mantém vivíssimas 
suas amizades na cidade. Viva o Peixoto!

“Minha vida, meus ami-
gos.... Sou Itapê de coração e 
alma. Devo isso a meus pais, 
meus professores.... desde a 
primeira educação no Imacu-
lada, mas toda vida escolar no 
Peixoto Gomide - o inesque-
cível pluricurricular.

Viva os meus amigos!
Viva o Pluri!
Viva Itapetininga!
Agradeço, de coração, aos 

meus amigos conterrâneos 
por torcerem por mim!”

“Divido essa felicidade 
com meus queridos conterâ-
neos!”, contou para a Top. “A 
publicação na e Lancet é 
um reconhecimento ao meu 
trabalho, sem dúvidas, e 

nunca me esqueço da minha 
cidade de coração. Tenho 
orgulho de ser itapetininga-
na!”, conta com emoção.

A médica hematologista 
mereceu um artigo que lhe 
confere reconhecimento e 
repercussão internacional, 
com publicação na revista 
inglesa ‘e Lancet’ - uma das 
mais importantes do mundo 
na área médica.

A pesquisa foi aceita para 
publicação na prestigiosa 
Revista Cientí�ca “Canadian 
Journal” de alto impacto, 
levando o nome de Itapeti-

ninga e do Corpo Médico da 
Unimed Sul Paulista para os 
meios cientí�cos internacio-
nais.

O médico cardiologista, 
dr. Abel Pereira, acaba de ter 
mais um artigo em publica-
ção cientí�ca de renome 
internacional.

“A doença do adulto come-
ça quando criança; é preciso 
dedicar-se à prevenção das 
doenças cardiovasculares 
desde cedo”, contou dr. Abel.

O trabalho soma-se a 
outros mais de 50 artigos 
publicados em todo o mun-
do, incluindo publicações em 
congressos no Brasil, Europa 
e Estados Unidos.

Trata-se de mais uma pes-
quisa em que dr. Abel partici-
pa com colegas pesquisadores 
da Universidade Federal do 
Paraná e da Bene�cência 
Portuguesa, de São Paulo.

Dra. Vânia Hungria, na e Lancet, também 
homenageada pela ABHH - Associação Brasileira 
de Hematologia, Hermoterapia e Terapia Celular.

Saúde & Bem Estar



https://www.youtube.com/watch?v=8_pFWZxi5ak
http://wa.me/5515981249981


A Garbo é a soma de 4 talentos, 
já reconhecidos pela qualidade, 
pela dedicação, pelo amor com que 
desenvolvem suas atividades.

Juntos, eles somam a experiên-
cia necessária e estão ainda mais 
fortalecidos e preparados para a 
próxima temporada de eventos.

Rosa Maria e Henrique, com 
experiência  em decoração de 
mesas e também responsáveis pelo 
RR Eventos - uma opção de espaço 
amplo, com localização privilegia-
da, arquitetura imponente, estaci-
onamento para 50 carros, ambien-
te climatizado e uma completa 
infraestrutura que já recebeu inú-
meros eventos de sucesso, ao longo 
dos quase 10 anos de atividade.

A ideia surgiu há cerca de um 
ano, após terem participados de 
eventos em comum. A sintonia de 
trabalho, o reconhecimento do 
público e o desejo de formarem 
uma forte equipe, uniu os dois 
casais e quem ganha com isso é a 
região.

A equipe Garbo torna-se uma 
opção para eventos corporativos, 
casamentos, aniversários, festas e 
eventos em geral.

Para um evento ser considerado 
de sucesso, precisa reunir alguns 
elementos fundamentais.

- um 'chef ' pro�ssional em 
Gastronomia e Alta cozinha;

Pronto! Agora pense tudo isso à 
sua disposição com a “Garbo Gour-
met Buffet e Doces”.

- equipamentos, utensílios;

- uma confeiteira e pâtisserie 
para doces e bolos de primeira 
linha;

- um espaço amplo, com locali-
zação privilegiada;

- uma organização do espaço 
que permita decoração e perfeita 
acomodação dos convidados;

- equipe de garçons, recepção, 
cozinha e apoio.

Somaram seus utensílios e, com 
a aquisição de novas peças, de 
mesas, cadeiras, réchauds, talhe-
res... e toda a imensa diversidade 
de itens para que nada falte. Com 
isso, a Garbo leva o seu evento para 
onde os contratantes desejarem.

Esse é o diferencial da Garbo: já 
nasce forte, experiente e com reco-
nhecimento.

Ao longo do tempo, foram 
conquistando mercado pela dedi-
cação e envolvimento aos eventos: 
preocupam-se do planejamento ao 
encerramento; acompanham 
todos os detalhes, serviços e a satis-
fação do público.

Dinho e Gisele, ambos forma-
dos pelo renomado Instituto Gas-
tronômico das Américas – IGA, 
Dinho pelo curso de Gastronomia 

e Alta Cozinha; Gisele pelo curso 
de Confeitaria Pro�ssional e Avan-
çada, já conquistaram o público 
pela excelência dos pratos salgados 
e doces incomparáveis.

Dinho e Gisele somam seus talentos aos insuperáveis 
Henrique e Rosa Maria: a Garbo nasce forte e experiente!

Seu evento, com Garbo!

Av. Cinco de Novembro, 1475 - Vi la Nastr i - I tapet in inga/SP
garbogourmett | garbogourmet@gmai l .com

(15) 99828-2012 | ( 15) 99779-4896

http://wa.me/5515998282012
http://wa.me/5515997794896
http://instagram.com/garbogourmett
mailto:garbogourmet@gmail.com
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sua disposição com a “Garbo Gour-
met Buffet e Doces”.
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Picanha invertida
na churrasqueira

Ingredientes
Ÿ 1 picanha de cerca de 1 kg
Ÿ palmito 
Ÿ salame fatiado 
Ÿ queijo mussarela ralado 
Ÿ tomate cereja 
Ÿ cheiro-verde 
Ÿ bacon em pó 
Ÿ orégano 
Ÿ sal 
Ÿ 6 palitos para churrasco

Enrole com papel-alumínio e leve à churrasqueira 
em fogo brando por, aproximadamente, 30 minutos.

Quando a picanha estiver assada, retire da chur-
rasqueira, retire o papel-alumínio e retorne a carne à 
churrasqueira para dourar por mais 10 minutos.

Assim que estiver dourada, retire da churrasquei-
ra e sirva.

Feche o lado aberto da picanha com palitos para 
churrasco, fazendo com que o recheio não saia.

Salgue a picanha na parte externa.

Com uma faca de ponta �na, corte a picanha 
como um envelope e vire-a no avesso, com muito 
cuidado para não abrir ou rasgar as laterais.

Modo de Preparo

Em um recipiente, tempere o queijo ralado, com 
o cheiro-verde, o bacon em pó, o orégano e o sal.

Recheie a picanha com o salame fatiado, o palmi-
to, os tomates e acrescente o queijo já temperado.

Tempo de preparo: 40 minutos

Dr. Rullian, Dr. Willian, Dr. Eduardo e Dr. Evandro

Gastronomia

tel:01532732865


tel:01533737441
http://wa.me/5515996216092
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Ÿ 1 cx de leite condensado
Ÿ 1 cx de creme de leite

Ÿ 500ml de leite
Ingredientes:

Modo de preparo:
No liquidi�cador, coloque o leite, o creme de leite e o 

leite condensado e o leite em pó. Bata por 2 minutos.
Enquanto isso, você prepara a gelatina sem sabor 

com 10 colheres de água e mexe até hidratar; logo em 
seguida coloque no forno de microondas por 20 segun-
dos e despeja no liquidi�cador juntos aos ingredientes. 
Bata por mais 2 minutos.

Obs: coloque as 50g de coco ralado, mexa com a 
colher até misturar tudo, leve para sua geladeira e deixe 
aproximadamente de 3 a 4 horas ou até que �que bem 
�rme. Unte sua forma com óleo para desenformar.

Ÿ 50g de coco ralado
Ÿ 2 sachês gelatina sem sabor

Ÿ 1 leite coco 
Ÿ 1 xícara de leite em pó 

Ÿ 1 xícara de chocolate 50% cacau

Modo de preparo:
No liquidi�cador, coloque o leite, o leite condensa-

do, o creme de leite e o chocolate e bata por 2 minutos.
Enquanto isso, hidrate sua gelatina sem sabor com 5 

colheres de água e leve ao forno microondas por 20 
segundos; misture com os ingredientes e bata por mais 2 
minutos.

Obs: tire seu pudim da geladeira e passe uma faca em 
toda lateral e no meio, assim ele vai descolar todo; aí você 
tira toda a pressão e o ar para que o chocolate possa 
entrar por esses buraquinhos com ajuda de uma espátula 
-  fazendo isso, volte o pudim para geladeira por aproxi-
madamente de 3 a 4 horas ou até que �que totalmente 
�rme. Depois é só desenformar e saborear essa delícia.

Ÿ 2 sachês de gelatina s/sabor

Ingredientes:
Ÿ 500ml de leite
Ÿ 1 cx de leite condensado 
Ÿ 1 cx de creme de leite 

Pudim de Coco e
Pudim de Chocolate

Pudim de Coco Pudim de Chocolate

Gastronomia

http://wa.me/5515996112380


http://wa.me/5515998478401
tel:01532712273


Espero que seja bonita tanto externa como interna
O Fórum um mundo fervilhante e de problemas a resolver

Expandindo-se da melhor maneira para o povo atender

A imprensa em geral, rádio, TV, revistas, os jornalistas
Me orgulho de você ter uma Prefeitura tão moderna

(pois já �uoretada para o povo fortalecer)

De coração repleto de carinho

De abrir a torneira e poder sua água beber

De usufruir de suas diversões, um conjunto composto

Ir pelas ruas e mesmo desconhecidos cumprimentar 

Me acho itapetiningana de verdade 
Há 45 anos aqui é meu mundinho ...

De visitar seu comércio de aprimorado bom gosto

Como me expressar para falar de Itapetininga? 

De ver as montanhas que a rodeiam qual uma moldura 

De ver suas marginais cortando a cidade de norte a sul
De olhar seu céu de um incrível e maravilhoso azul ...

E principalmente, Itapetininga, pelo seu povo me acolher
Sou-lhe grata pela possibilidade de aqui ter podido criar

Para fazer sobressair melhor a beleza de sua estrutura 

Meus três �lhos de maneira tão gostosa e salutar 

Tudo isso e muito muito muito mais tenho de agradecer

De ter a honra de morar na Avenida com o nome de meu pai

Escreveria mais tantas coisas boas de Itapê até cansar

A oportunidade de muitas crenças existirem - uma abertura!

Se eu mais tivesse tempo de meus leitores poder amolar

As agências bancárias com o intuito de maior crescimento 

Suas praças e jardins �oridos distribuindo encanto...
Postos de saúde, creches espalhadas por todo canto

A Igreja Matriz Nossa Senhora dos Prazeres, formosura

Seja rural, pessoal, a atenção dos funcionários no atendimento 

Hospital, Santa Casa, clínicas, consultórios, beleza pura

Eu passaria horas a agradecer tudo que recebo de você
E isso eu lhe ofereço de presente minha querida cidade

Então, simpli�co, dizendo de coração EU AMO VOCÊ, ITAPETININGA

O que tenho de melhor dentro de mim é minha alegria 

O crescer desta área dando ao povo sempre mais e mais

Em todas as suas áreas, as iniciativas futuristas

Com bom gosto, requinte, mas um amor simples, natural 
As obras assistencias em busca de um mundo melhor 

Agradeço a você, Itapetininga, pelas possibilidades culturais

Os nossos clubes e bares, feitos com cuidado especial

Agradeço a você pelas pessoas que gentilmente me lêem

De ver cadeiras nas calçadas em carlingas de folgança

Através de todos seus descendentes que aqui vierem

Me incentivam, me abraçam, me visitam, me querem bem

De ter conhecidos amigos em cada lugar que eu vá
“isso é importante! a amizade é o dom maior que Deus nos dá”

Ou por aqueles que descansar eternamente aqui quiserem...

Que também a amava e perpetuar este amor ele vai

Suas faculdades, ensinamentos de nos deixar gabolas...

Os prédios que embelezam a cidade em direção ao céu

Suas escolas que lhe deram o nome TERRA DAS ESCOLAS
As marginais, rotatórias, água, luz, de modernizá-la têm o papel
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Sou de
Itapetininga!!!

Cecília Fogaça

250
ANOSMinha cidade é Top!

ITAPETININGA



http://wa.me/5515996267722
tel:01532711652
https://facebook.com/argitecnica
http://www.argitecnica.com.br


o GRANDE sonho
Roque Rolim Guilherme
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Antigamente, esse desa�o era 
pensado e repensado através de 
muitos conselhos, principalmente 
dos pais, dos amigos na procura de 
uma fórmula da razão da vida. Éra-
mos temerosos e apáticos, sem vari-

ar colocações e posições de�nidas na 
estrutura da vida. Uma estrada reta 
sem ondulações e barreiras com o 
pensamento voltado na rígida edu-
cação familiar. Mas a verdade é que 
a história que foi do passado, passou 

por uma reformulação incrível. 
“Graças a Deus, meu �lho, você 

venceu; porque você se tornou um 
homem de verdade para os cami-
nhos e os desa�os da vida que 
virão”.

A própria família atuante outro-
ra, hoje está à mercê da sua própria 
imperícia não conseguindo mais 
colocar sua própria personalidade 
em relação aos �lhos. Mas os tem-

pos mudaram assim como toda a 
estrutura familiar e educacional, 
porque perdeu-se a forte predomi-
nância sobre a juventude. Hoje ela é 
rebelde e revoltada porque não exis-
te aquele diálogo de verdade entre 
pais e �lhos; parecem os �lhos serem 
donos da situação atual e da própria 
verdade. Os problemas são inúme-
ros, e difíceis de contê-los e estamos 
cansados de vê-los. O título dessa 
matéria “O grande sonho” seria 
hoje o reverso da medalha atual, 
mas da maneira que as coisas 
andam, cada vez afogamos mais nas 
lágrimas sentidas, mas alegres em 
pensar ou dizer:

Nós, quando crianças, víamos 
dos olhos atentos tudo que se passa-
va em nosso redor e também nas 
distâncias até onde poderíamos ver 
ou escutar. Mas, na evolução da 
vida, vamos com o tempo mudando 
muito nosso temperamento, a nossa 
escuta mais atuante e até a nossa 
própria personalidade, muito embo-
ra tínhamos a atuação disciplinar na 
nossa família, na religião e na pró-
pria educação escolar. Assim chega-
mos a idade adulta, dos 18 aos 21 
anos. Será que estaríamos prontos 
para enfrentar os desa�os que iriam 
surgir através dos dias, meses e anos 
que viriam?
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Crônica

Será que estaríamos
prontos para enfrentar
os desa�os que iriam
surgir através dos dias,
meses e anos que viriam?



http://www.fmvaleverde.com.br
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Os golpes de empréstimo pelo aplica-
tivo WhatsApp crescem pela facilidade 
que os fraudadores têm de obter ativação 
de um chip de um número de telefone.

A Revista Top da Cidade ouviu a 
especialista em Direito Digital, Dra. Valé-
ria Cheque, que passou um pouco da sua 
grande experiência – internacional, inclu-
sive. Ela tem se destacado no combate ao 
Cibercrime, Violência Virtual e Fake 
News.

Dra. Valéria prossegue explicando que 
são golpes de Engenharia Social, que 
permitem que os criminosos analisem o 
comportamento de seus contatos e, cedo 
ou tarde, vão enviar uma mensagem para 
os contatos, ou mesmo grupos inteiros, 
pedindo dinheiro 'emprestado', em seu 
nome.

Outras dicas importantes:

Top: Como funciona o golpe de 
empréstimo pelo WhatsApp?

1. Descon�e sempre
A principal forma de coleta de dados 

pelos criminosos é o phishing — aquelas 
propagandas imperdíveis, chantagens e 
persuasões. Descon�e de tudo, principal-
mente do que chega via fontes desconhe-
cidas por e-mail, SMS e/ou mensageiros.

Dra. Valéria Cheque: O SIM Swap é 
o 'sequestro' de um número de celular. A 
partir deste 'sequestro', ele instala e con�-
gura o WhatsApp. É o necessário para que 
as conversas através daquele número, 
estejam sendo feitas pelo criminoso. É o 
momento em que ele 'se passa por você' 
para pedir dinheiro...

Com algumas informações fornecidas 
pela própria vítima, não é preciso muito 
esforço para que criminosos sequestrem a 
linha e acessem as contas, transformando 
seus contatos em vítimas para a prática do 
estelionato.

Ative a veri�cação em duas etapas no 
WhatsApp. Essa função permite que você 
cadastre uma senha extra para que o men-
sageiro funcione em outros dispositivos. 
Se você quiser ativar o serviço, siga as 
seguintes etapas: Acesse o WhatsApp > 
Clique nos três pontinhos no canto supe-
rior direito do app > Selecione o botão 
"Con�gurações" (Android) “Ajustes” 
(IOS) > Acesse a opção "Conta" > Clique 
em "veri�cação em duas etapas" e depois 
em "ativar".

2. Preste atenção aos sinais

Se acaso recebeu uma mensagem de 
um “amigo” lhe pedindo dinheiro, tente 
contatá-lo via telefone ou outro meio. 
NUNCA deposite sem conversar com seu 
amigo por voz, vídeo ou pessoalmente, 
pois embora ele mesmo tenha te colocado 
numa fria por descuido, di�cilmente ele 
irá cobrir seu prejuízo.

3. Fique atento aos golpes

É muito importante salientar que por 
conta da pandemia do Covid 19 a orienta-
ção adequada é fazer um BO online caso 
você tenha sido vítima e dado dinheiro ao 
criminoso pensando ser seu amigo.

Nesse momento, o aplicativo solicita-
rá a criação de uma senha numérica, que 
deverá ser digitada quando o app for utili-
zado em outro smartphone.

Basta o criminoso observar os conta-
tos e as conversas e escolher a quem pedir 
o falso empréstimo. Geralmente, o frau-

dador diz que aconteceu algo inespera-
do, �cou sem acesso ao banco e/ou precisa 
fazer um pagamento urgente. Essa é a 
forma mais comum dos fraudadores agi-
rem.

Se acontecer de o seu chip ser seques-
trado, o seu celular não terá mais sinal 
para fazer ligações ou acessar a Internet. 
Pesquise se os serviços da empresa caíram 
mesmo em sua cidade/região ou ligue 
para a central de atendimento para relatar 
o possível crime e pedir que sua linha seja 
bloqueada temporariamente por no míni-
mo 24 horas, para que o criminoso pare 
de ter acesso e fazer novas vítimas se pas-
sando por você e pedindo empréstimo em 
seu nome.

Como proteger o WhatsApp contra 
clonagem?

Todos os dias são criados diversos 
golpes que circulam pelo WhatsApp. Os 
mais comuns envolvem promoções e 
prêmios, que fazem milhares de vítimas 
em todo o mundo. Descon�e sempre 
dessas mensagens 'vantajosas' e não clique 
nos links, que podem ser a porta de entra-
da para a invasão do seu computador ou 
smartphone.

Atenção: o WhatsApp pode pedir 
para adicionar um e-mail de recuperação 
caso você esqueça o código. É extrema-
mente importante que esse e-mail tam-
bém esteja protegido pela veri�cação em 
duas etapas que não seja via SMS.

Cidade registra dezenas de
vítimas de golpes pelo WhatsApp

Entenda como funciona o golpe de empréstimo e o que pode fazer para se proteger

Dra. Valéria Cheque
Advogada no Brasil, Chicago (EUA) e Portugal. Professora 

universitária, Membro Especial da Chicago Bar Association 
(EUA); Oradora Convidada do Young Lawyers Cyber Meeting, 
pelo Conselho Regional de Évora, Portugal, Líder Brasil do 
WOMCY Legal – Latam Women in Cybersecurity e Membro da 
Digital Law Academy: Innovation, High Technology, Cooperati-
on, Privacy, Arti�cial Intelligence, Ethics and IoT.

Destaque



Pensando em ensinar e com-
partilhar tudo o que aprendi ao 
longo destes anos, montei o Espa-
ço Tardoque Trader, na Av. Prof 
Francisco Válio, 438, 2º andar. 
Este Espaço é voltado para Tra-
ders que queiram se dedicar 
100% ao Mercado Financeiro, 
que queiram operar ao meu lado 
todos os dias da semana.

Por enquanto, nosso robô está 
em fase de testes para que você 
tenha o menor risco possível. 
Para obter mais informações e 
tirar suas dúvidas pessoalmente, 
entre em contato conosco, será 
um prazer conversar contigo.

Por não exigir experiência 
mínima, o robô será praticamen-
te como se eu estivesse operando 
por você! Ele demanda apenas 2 
horas de trabalho por dia e não 
tem limite de idade para utilizá-

lo. Além de ser uma possibilida-
de de renda extra ou �xa, tam-
bém é uma oportunidade para 
você criar um caixa para aquelas 
sonhadas férias em família, ou 
até mesmo investir em um novo 
negócio! Nosso robô será fácil 
para instalar e colocar para rodar, 
enviaremos todas as informações 
necessárias para que você come-
ce a usá-lo.

Quem me conhece sabe que 
trabalho com a Bolsa de Valores 
há mais de 10 anos e me tornei 
um dos maiores Day Traders do 
Brasil. Buscando uma qualidade 
de vida maior para a minha famí-
lia, encontrei em Itapetininga 
um lugar para chamar de Lar!

Agende sua visita!Com o tempo, notei que 
muitas pessoas não tinham o 
tempo hábil para se dedicar aos 
estudos e se tornarem ganhado-
res na Bolsa. Pensando nisso, 
estamos desenvolvendo uma 
espécie de robô que irá operar 
para você na Bolsa utilizando as 
minhas técnicas e metodologia 
vencedora. Pode parecer estra-

nho, mas é realidade! Estamos 
em uma Era tão avançada na 
tecnologia voltada ao Mercado 
Financeiro, que podemos criar 
robôs para operarem por nós, 
assim, evitando o fator emocio-
nal do "game" e buscando ser o 
mais técnico possível.

Rafael Pimenta  Tardoque
TRADER PROFISSIONAL

TARDOQUETRADER
AV. FRANCISCO VÁLIO, 438
2º ANDAR - CENTRO

15 3272-3177

11 99295-5641

Rafael Tardoque,
Trader há mais de 10 anos.

Opere na

bolsa de valores

 profissional!como um

(...)estamos
desenvolvendo
uma espécie de robô
que irá operar
para você(...)

http://wa.me/5515992955641
tel:01532723177
http://facebook.com/tardoquetrader


Negócios

8. Os restaurantes, bares, lancho-
netes continuarão fortes, mas o deli-
very ocupará um espaço maior e mais 
sólido;

12. Haverá uma valorização e 
crescimento das religiões e da religio-
sidade;

A boa ciência mostra que é 
impossível fazer previsão sobre even-
tos que não tenham regularidade. 
Assim o d.C. é imprevisível. 

11. As pessoas serão mais solidári-
as e darão mais atenção aos valores 
permanentes como saúde, amizade, 
família, religião, trabalho digno, etc. 

9. O acesso à internet de alta 
velocidade será artigo de primeira 
necessidade e os governos terão que 
prover isso a seus cidadãos a custo 
zero;

13.  Haverá um retorno aos valo-
res nacionais em detrimento de agen-
das globais.

10.  O turismo e a cultura local e 
nacional - música, folclore, teatro, 
etc. - serão valorizados e terão grande 
impulso; 

Para a sua re�exão, quis trazer 
aqui as principais tendências que 
pesquisei junto a renomadas univer-
sidades, centros de pesquisa, bons 
pensadores, pessoas sérias e respeita-
das do mundo de hoje.

Aqui, o a.C. e o d.C. não quer 
signi�car “antes de Cristo ou depois 
de Cristo” como normalmente se 
escreve. O a.C. aqui é “antes do 
Covid-19” e o d.C. é “depois do 
Covid-19”.

2. Haverá uma valorização da 
família e isso trará de volta o desejo de 
famílias maiores com dois ou três 
�lhos. Os pais participarão mais da 
educação dos �lhos;

3. Haverá uma demanda por 
residências maiores, mais ventiladas, 
com mais espaço para se trabalhar. Os 
condomínios, mesmo os de baixa 
renda, terão mais espaços verdes, 
áreas de esporte e lazer; 

4. O horário de trabalho será 
mais �exível e as pessoas serão avalia-
das mais pelo seu desempenho do 
que por horário, sempre que a ativi-
dade permitir, é claro;

5. As escolas em todos os níveis 
farão maior uso da educação a distân-
cia com muitas atividades on-line 
além das presenciais, com forte uso 
de novas tecnologias;

6. Quem puder sairá das grandes 
cidades em busca de qualidade de 
vida e custos menores.  A possibilida-

de do trabalho remoto favorecerá essa 
tendência. Assim, o interior terá 
grande valorização imobiliária; 

7. O comércio eletrônico terá um 
signi�cativo crescimento. As lojas, 
shoppings etc. continuarão a existir 
mais como show room de produtos e 
serviços com custos menores;

1. As pessoas passarão mais tempo 
em suas residências (casas, aparta-
mentos ou quitinetes) pois o trabalho 
remoto (home office) será mais 
comumente aceito tanto por empre-
gados como por empregadores;

Vamos nos lembrar que até o 
Século 19 as pessoas trabalhavam ou 
em suas casas ou em locais próximos 
aos seus lares, como estamos fazendo 
hoje, obrigados pelo vírus. 

Transporte público só existiam os 
bondes, que começaram a ser puxa-
dos por cavalos e depois se tornaram 
elétricos; em Berlim, a partir de 1879 
e no Brasil em 1892. 

A vida era frugal, centrada na 
família e no trabalho.

Como antropólogo, não acredito 
que as coisas mudarão muito. Logo 
nos esqueceremos da Covid-19 e 
quase tudo voltará a ser como antes.

Aqui vão algumas tendências 
d.C. que vêm sendo discutidas em 
todo o mundo e que trago para você 
pensar: 

Escrevo assim porque acredito 
que esse d.C. (depois do Covid-19) 
será mais parecido com os idos de 
1890 (130 anos atrás) do que muitos 
possam pensar. A diferença é que hoje 
temos os App (aplicativos) como 
Zoom, Google Meet, Teams, Skype, 
WhatsApp que não existiam no Sécu-
lo 19.

E o d.C.— depois do Covid-19? 
Como será? O que vai mudar?

Pense nisso. Sucesso!

Antropólogo, escritor,

consultor e palestrante

www.marins.com.br

LUIZ MARINS

por Luiz Marins

O a.C. e as 13 tendências para o d.C.
(depois do Covid-19)
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Advocacia Médica Preventiva:
a prevenção especializada é a melhor prescrição.

Dra. Alessandra Vianna
OAB/SP 287.299

Esse panorama aponta a necessidade 
de diagnóstico, medidas corretivas e 
ações preventivas por parte de clínicas, 
consultórios, hospitais e instituições de 
saúde como forma de gerenciar o risco 
jurídico na atividade médico hospitalar.

As ações judiciais envolvendo a 
atividade médico hospitalar 
têm crescido muito no país. 

Esse crescimento está atrelado à falta de 
cultura preventiva dos pro�ssionais e 
gestores da área da Saúde, potencializa-
da por falhas técnicas de gerenciamento 
e falta de cultura de valor voltada à orga-
nização adequando aos procedimentos e 
rotinas administrativas, o que pode dar 
causa à condenações mesmo sem haver 
danos a pacientes.

· Construção de Manual de Boas 
Condutas e Boas Práticas Médicas;

A advocacia médica preventiva con-
siste na contratação de um escritório 
especializado para prestar serviços de 
forma contínua para toda e qualquer 
questão jurídica relacionada ao dia a dia 
da atividade pro�ssional da área da 
Saúde, dentre elas:

· Treinamento e orientação de todo 
corpo clínico, de funcionários através de 
palestras (orientações escritas e verbais); 

· Análise e elaboração dos documen-
tos médicos de acordo com Código de 
Ética Médica, Código Civil, Código de 
Defesa do Consumidor, Pareceres e 
Resoluções do Conselho Federal de 
Medicina e Conselho Federal de Odon-
tologia; 

O Direito Médico Preventivo se 
estrutura no gerenciamento de risco e na 
prevenção de demandas, adequando as 
atividades dos pro�ssionais da Saúde às 
normas éticas que conduzem a pro�ssão 
e às leis vigentes, buscando minimizar os 
danos de ordem ética, civil e penal.

· Orientação no preenchimento e 
gestão de Termos de Consentimento 
Livre e Esclarecido; Contratos; Prontuá-
rios Médicos, Receituários, Fichas de 
Anamnese; e outros;

· Atuação junto a processos adminis-
trativos: processos éticos; processos 
consultas; processos de autorização de 
procedimentos; processos sanitários; 
processos juntos a ANS; processos de 
reembolsos juntos a planos de saúde;

· Consultoria da ética na publicidade 
médica e odontológica;

· Adequação e implementação à Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD);

· Assessoria ao pro�ssional da saúde 
nos contratos com as Operadoras;

· Avaliação dos con�itos com pacien-
tes, operadoras, prestadores de serviços, 
fornecedores e a�ns, imprensa, com 
consequentes recomendações jurídicas;

Assim, veri�ca-se que a atividade 
consultiva deve ir muito além do mero 
conhecimento de leis e procedimentos 
jurídicos. O advogado que atua nessa 
área especializada tem que compreender 
o contexto em que a demanda de seu 
cliente está inserida, calculando possíve-

is riscos e prejuízos envolvidos no negó-
cio e buscar o gerenciamento de ferra-
mentas para que esses eventuais proble-
mas possam ser superados ou minimiza-
dos, criando valores ao pro�ssional da 
Saúde, gerando resultados ao seu negó-
cio, estabelecendo maior segurança 
jurídica e minorando o risco de eventu-
ais demandas judiciais.

· Regularização documental das 
empresas (contratos sociais e outros);

Consulte sempre um advogado espe-
cialista de sua con�ança.

Prevenir é adiantar-se. A prevenção é 
a melhor forma de proteção contra pro-
blemas e despesas desnecessárias. Neste 
contexto, a advocacia médica preventiva 
vem se mostrando uma grande aliada do 
médico, que promove signi�cativos 
melhoramentos, não somente no 
campo �nanceiro, mas também no que 
diz respeito à economia de tempo, que 
pode ser utilizada no desenvolvimento 
de outras atividades próprias de seu 
negócio.

· Estudo de apólices de seguro de 
responsabilidade civil;

Acautelado a essa necessidade, o 
Núcleo de Direito Médico e da Saúde do 
Vianna Advogados vem desenvolvendo 
um relevante material para orientar a 
atuação jurídica preventiva e corretiva 
na atividade médico hospitalar conclu-
indo parcerias em todo território nacio-
nal com advogados especialistas para 
uma atuação singular com gerencia-
mento de riscos, prevenção de deman-
das e atendimento personalizado a cada 
cliente como se único fosse, oferecendo 
aos pro�ssionais da atividade médica e 
odontológica e às instituições de saúde 
uma relevante ferramenta de prevenção 
voltada para a redução de riscos jurídi-
cos associados à sua atividade.

V I A N N A A D V O G A D O S
@dra.alessandravianna

viannaadvogados.com.br

atendimento@viannaadvogados.com.br

http://instagram.com/dra.alessandravianna
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Em um tempo em que a socieda-
de se transformou de maneira radical, 
quando existem ameaças constantes à 
segurança, de�nitivamente este não é 
mais o per�l do pro�ssional desejável 
para a portaria – seja para atender 
uma empresa, ou para um condomí-
nio residencial.

Caso não tenha treinamento ade-
quado, é possível que ele haja de 
maneira errada, o que pode acarretar 
uma série de resultados desastrosos, 
colocando em risco a própria segu-
rança das pessoas e do patrimônio. O 
porteiro deve compreender e aplicar 
as normas e condutas adequadas, 
conforme as normas internas a serem 
seguidas. Muitos gestores de condomínios, 

preocupados apenas em reduzir cus-
tos, contratam empresas desprepara-
das, que colocam em riscos os mora-
dores e o patrimônio. É importante 
esclarecer que não basta somente 
instalar equipamentos; é necessário 
treinar a equipe para a e�ciente 
utilização dos sistemas.

Assim, a segurança é muito mais 
do que um condomínio fortemente 
'blindado' com recursos tecnológico. 
O mais e�ciente sistema de segurança 
também deve levar em conta os 're-
cursos humanos'. Que trabalham no 
condomínio.

Hoje, o porteiro recebe atribui-
ções de extrema responsabilidade em 
relação à segurança. Por isso, da 
mesma forma que se deve ser treinado 
para seguir os padrões das funções 
que exerce rotineiramente – seja no 
controle de acesso de pessoas e de 
veículos ao edifício, seja na observa-
ção do perímetro e dos ambientes 
internos da edi�cação.

O uso do telefone ou interfone, o 
conhecimento básico em informáti-
ca, os rádios HTs, os sistemas de 
monitoramento por imagens – que 
incluem câmeras e gravadores, siste-
mas de alarmes... são, hoje, um requi-
sito mínimo de um porteiro.

Tomando o porteiro como aquele 
funcionário que está na linha de fren-
te do edifício, ele deve ser capaz de 
perceber os primeiros sinais de riscos 
e de tomar as iniciativas para garantir 
a defesa do patrimônio e das pessoas 
que moram ali. Além disso, o portei-
ro também deve estar quali�cado 
para interagir de maneira e�ciente 
com as novas tecnologias, essenciais 
para a segurança.

Por outro lado, os condomínios 
sempre foram vistos como uma solu-
ção segura de moradia. No entanto, 
os assaltos a condomínios têm sido 
cada vez mais frequentes. Quadrilhas 
especializadas aproveitam-se das 
falhas de segurança existentes e inva-
dem os condomínios para realizar 
roubo. Apesar de tratar de uma moda-
lidade mais arriscada, proporciona 
rendimentos mais elevados para os 
criminosos, que invadem diversas 
residências em um único empreendi-
mento, arrecadando um volume 

muito maior de bens e valores numa 
única ação. Na maioria dos casos, os 
assaltantes a condomínios são frutos 
de brechas existentes nos sistemas de 
segurança. A Terceirização pode ser 
uma excelente opção para melhorar a 
segurança, no entanto se o processo 
não for bem feito o resultado pode ser 
o inverso.

O treinamento em comunicação 
é algo fundamental na quali�cação 
do porteiro: saber receber uma men-
sagem e transmiti-la de forma ade-
quada é algo muito importante nas 
rotinas diárias de um porteiro.

Na atualidade, aquele senhor 
simpático e prestativo que vimos no 
início da matéria, pode continuar 
tendo lugar no mercado, desde que 
também reúna outras características 
como a boa capacidade de comunica-
ção verbal, de assimilar informações e 
de reagir a situações de risco, além da 
boa apresentação e da postura apro-
priada para a função.

Antigamente, a �gura do bom 
porteiro era daquele senhor simpáti-
co e prestativo, mesmo que, de vez 
em quando, ele pudesse ser �agrado 
tirando um cochilo na portaria ou 
conversando com a vizinhança na 
calçada, o que era tolerável em outras 
épocas.

Formado pela Academia 
Engefort, como Supervisor 
de Segurança, em confor-
midade com a legislação, 

Edvaldo Soares, atua na área de segu-
rança desde 1.991 e apresenta infor-
mações  impor tante s ,  em um 
momento em que a cidade vê surgi-
rem novos condomínios verticais e 
horizontais.

Segurança em Condomínios

Edvaldo Soares
15 99840-7001

http://wa.me/5515998407001


R. Júlio Prestes, 686, Centro
Itapetininga/SP - 15 3471-9191

Os irmãos contam, ainda, que “usamos o Sicoob na 
rede UniHotel, no Hotel Universitário, no Hotel colonial 
e no Colonial flat. Em nossa rede, usamos o slogan: 
tradição que sempre se renova”.

“Quanto às taxas, são as mais baixas no mercado, 
dando um respaldo muito grande ao empresário. O 
custo operacional é excelente e os boletos de cobrança 
com valor justo”.

Estamos com o Sicoob Crediguaçu!

Essa pode ser a explicação para os irmãos Paulo e 
Marcos Paulo Morelli Nogueira estarem alinhados com as 
propostas do Sicoob Crediguaçu em Itapetininga.

“Somos parceiros há mais de 1 ano e satisfeitos”, con-
taram. “Usamos muito o aplicativo do Sicoob, que é uma 
das vantagens”, continua eles. “Mas também é muito 
importante o atendimento diferenciado que temos na 
agência, na verdade, sabem valorizar o associado”.

A sabedoria da matriarca, d. Maria de Lourdes Morelli! 

UniHotel e Sicoob Crediguaçu:
“tradição que sempre se renova’’

A matriarca Maria de Lourdes com os filhos Paulo e Marcos Paulo: sabedoria!

tel:01534719191
tel:01534719191
tel:01534719191
tel:01534719191


Começo esse artigo com muito 
respeito e empatia com as pessoas 
que estão sendo fortemente afeta-
das pela pandemia, seja pela 
morte de um ente querido, fecha-
mento do seu negócio ou mesmo 
dispensa do trabalho.

Talvez, se você mantiver sua 
FÉ, lá na frente tudo isso tenha 
uma explicação e faça sentido. 
Mas, no momento, cabe a cada 
um de nós entendermos e com-
preendermos a dor do próximo. 
Um tempo onde o individualismo 
não cabe mais na nossa sociedade, 
estamos todos na mesma situação 
e, querendo ou não, seus interes-
ses dessa vez não podem vir em 
primeiro lugar.

Porém, todas as tragédias nos 
trazem grandes aprendizados e 
essa não vai ser diferente, vamos 
evoluir como seres humanos. 
Quando percebemos - e dessa vez 
�cou muito nítido para o ser 
humano-, que ele nada pode fazer 
para controlar fatores externos, 
nada, absolutamente nada.

São, sim, tempos difíceis. 
Cada ser humano reage de um 
jeito e maneira, exposto ao mesmo 
fato. O que falar para motivar ou 
mesmo mostrar o lado positivo de 
uma situação para um pai que 
perdeu seu �lho, para aquele 
empresário que construiu sua 
empresa com muito trabalho e 
dedicação e hoje se encontra com 
as portas fechadas. Palavras não 
são su�cientes para acalmar um 
coração e uma alma despedaçada. 

Justo nós, os senhores do Uni-
verso, tão seguros e cheios de si, 
fomos tomados de supressa pelas 
restrições e consequências de um 

vírus que avassalou o mundo. Per-
cebemos nossa pequenez no meio 
desse caos e isso pode ser liberta-
dor. Deixando de tentar controlar 
tudo a nossa volta, focamos nossa 
atenção a nós mesmos. Depara-
mo-nos com nossas necessidades e 
anseios esquecidos e nos percebe-
mos sendo mais carinhosos com 
nossos familiares, cuidando de 
nossas casas, realizando tarefas 
que há muito tínhamos deixado 
de fazer.

E o mais legal de tudo isso: 
percebemos que o simples encanta 
e tráz calma à alma.

E no �nal o que importa é qual 
história da sua vida você irá contar 
para seus �lhos e netos. É essa 
historia que você deve valorizar e 
construir a cada novo amanhecer.

Muitas coisas vão mudar, mas 
sempre as coisas mudam mesmo. 
Nesse tempo, diversas pessoas 
superam seus limites, percebem o 
quanto podem ser fortes e resistir 
às pressões da vida. Empresários 
reinventaram seus negócios, 
desempregado encontrou no seu 
hobby uma nova forma de ganhar 
dinheiro. Pessoas começaram a 
praticar atividades físicas, outras 
começaram a participar de proje-
tos sociais. Começaram a perceber 
o valor da verdadeira amizade e a 
importância de ligar 5 minutos e 
matar a saudades, demostrando 
carinho e respeito.

Atendimentos:
Casa Supera - Sorocaba 
Clínica Equilibrium - Itapetininga

• Coach
• Terapeuta
• Palestrante
• Programador Neurolinguístico

BRUNO FERRARI

/brunoferraricoach

brunoferraricoaching@gmail.com

15 99827-1753

brunoferrari_oterapeuta

2020: que história você
vai contar para seus �lhos?
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http://instagram.com/brunoferrari_oterapeuta


tel:01532721743
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