
Grafologia permite decifrar 
personalidade pela escrita

Obesidade mórbida infantil 
requer atenção dos pais
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Convidado a participar do Festival Internacional de Coros 
‘Por Esto Cantamos Juntos’, que deve acontecer de 4 a 9 de 
outubro, na modalidade presencial, grupo precisa de ajuda 
para custear as passagens aéreas.
Sara Ramos, coordenadora do Tessitura, conta que 
organização do evento lhes convidou, mas pagará só estadia.

A Associação Planeta Plantar informa que ao longo da 
semana irá distribuir mudas de árvores nativas no seu 
viveiro. No dia 5 de junho, Dia Internacional do Meio 
Ambiente, haverá mutirões de plantio e também estão 
programadas palestras sobre sustentabilidade ambiental.

Por meio do formato da 
letra, inclinação ou pressão 
execida sobre o papel, um 
profissional especializado 
em grafologia pode analisar 

Nutricionista esclarece 
os diferentes graus da 
obesidade e como os pais 
podem agir para preveni-la 
nas crianças. 
Considerado um problema 

Em 13 de junho celebra-se 
o Dia de Santo Antônio e 
pessoas que atribuem a ele, 
graças alcançadas, contam 
suas experiências.
Na Paróquia, as festividades 
já têm cronograma e horário 
de missas definidos.

17º Flipoços já definiu patrono 
Em setembro de 2022, Festival Literário será presencial e Milton Nascimento aceitou ‘nomear’ edição, cujo tema é música X literatura - Pág.6

Grupo Vocal 
Tessitura 
busca ajuda 
para viagem à 
Colômbia

Ações 
marcam 
Dia do 
Meio 
Ambiente 

detalhes da personalidade 
de quem escreveu, tema que 
Celso Zerbetto esclarece.

de saúde pública 
na pediatria, este é 
desencadeado por fatores 
familiares e escolares.

Reprodução/Google View

Homem é preso depois 
de tentar degolar esposa 

Devotos dão 
relatos de 
fé em Santo 
Antônio

Suspeito também ameaçou agredir e matar um dos policiais militares que atendia ocorrência na Vila Isabel - Pág.3
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Cuidar das Raízes

C
om a Semana do Meio 
Ambiente, que tem em 
3 e 5 de junho, os dias 
da Educação Ambien-

tal e Mundial do Meio Ambiente, 
respectivamente, faz-se necessá-
rio refletir sobre o quanto o tema 
é relevante para todos.

Homens, animais e principal-
mente vegetais, responsáveis 
pelo bioma, interagem neste 
ecossistema, de modo que tal 
conscientização faz-se muito im-

portante para que haja equilíbrio.
Sim, é preciso cuidar das raí-

zes, não só no que se refere ao 
reflorestamento, mas no tocante 
à educação ambiental.

Isso inclui a formação de ci-
dadãos que tenham para com o 
meio ambiente, um olhar de pre-
servação, compreendendo que é 
preciso zelar pelos recursos natu-
rais, para que perdurem e, como 
diz a letra do tema de abertura da 
novela ‘Pantanal’, ‘que os filhos 

dos filhos dos nossos filhos [ve-
jam] verão’.

Nas cenas externas desta no-
vela, que mostram a beleza da-
quela região, incrustada entre 
sudoeste do Mato Grosso e oeste 
do Mato Grosso do Sul, a impor-
tância da interação homem-na-
tureza-fauna fica mais evidente. 
Porém, é preciso ‘acordar’ para 
a ideia de que a natureza está 
mais próxima do que se imagi-
na e que cada um deve fazer sua 

parte para preservá-la. 
A educação ambiental não se 

começa apenas na infância ou 
não pode ser lembrada só duran-
te a novela. Controlar a água que 
sai da torneira ou o tempo de uso 
da luz elétrica, cultivar uma ár-
vore, entre outros hábitos podem 
ser seguidos por qualquer pessoa 
e já são o começo de um conví-
vio harmonioso entre homem e 
meio ambiente. Pensem nisso e 
façam um pouco por dia.

[...] é preciso 
zelar pelos 
recursos 

naturais, para 
que perdurem”

editorial

O nOssO mOdO

de prOceder

Com o firme proposito de crear
e manter um bis-semanal

IMPARCIAL E 

INDEPENDENTE 

3/3/1906, ANO 1, NÚMERO 1
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há 100 anos

Seleta 

Mexicana

3 de Junho de 1922

Vende-se uma, uzada, 
em perfeitissimo estado.
Trata-se nesta redacção.

Completado recentemente, em 
30 de abril desse ano, 168 anos de 
história da Ferrovia no Brasil não 
é difícil imaginar o quanto isso 
tem significância ao desenvolvi-
mento do País. Em meio a frustra-
ções, conquistas e muito trabalho, 
as ferrovias no Brasil foram, são e 
serão ainda o braço motor do de-
senvolvimento.

Vivenciamos diversas empreita-
das para implantação de ferrovias 
importante, muitas, do passado, se 
mantem de forma restrita de uso 
e com ramais específicos princi-
palmente minério. Mas a história 
foi muito mais grandiosa do que 
o atual patrimônio que temos. De 
uns anos pra cá vem retornando 
investimentos, quase que uma vol-
ta ao tempo com parcerias interna-
cionais como noticiava o The New 
York Herald numa quinta-feira, 3 
de janeiro de 1878: “De partida 
para o Brasil”: A primeira expedi-
ção mandada dos Estados Unidos 
equipada com dinheiro, material 
e conhecimentos americanos para 
executar uma obra pública em país 
estrangeiro, uma obra com 210 
estrangeiros entre engenheiros e 
técnicos capacitados e muitas to-
neladas de material que envolveu 
milhares de trabalhadores, muitas 
mortes por malária e outras arbo-
viroses, mudanças de concessões 
para hoje, ser algumas peças de 
museu e trechos que representam 
um passado presente da linha fér-
rea mais lendária do Brasil, a es-
trada de ferro Madeira- Mamoré 
na Amazonia legal.

Poderíamos ser como um trem:  
forte, andar na linha, ter um desti-
no determinado, carregar uma ba-
gagem e deixar uma saudade.

Aproveito a data para fazer uma 
analogia ao trem que poderia ser 
aplicada a nação, espelhando for-
ça na civilização e altruísmo na 
política para andarmos nos tri-

lhos da civilidade de cada um, 
levando a destinos coerentes e 
certos. Não precisamos de ideias 
políticas novas. Precisamos per-
manecer no trilho sem tumultos 
e impedimentos. Ninguém é mais 
forte do que o caminho natural do 
desenvolvimento de um povo, de 
uma nação... precisamos apenas 
continuar, seguir o caminho como 
um trem, sem sair dos trilhos, um 
projeto contínuo. Só precisamos 
carregar melhor nossa bagagem 
para que continue firme, estruturar 
o caminho da nação, acreditando 
nas gestões das instituições, dos 
órgãos regulatórios, derrubar um 
pouco a descrença e o pessimismo, 
enxergar mais longe do que o pró-
prio umbigo. Não precisamos de 
novos rumos, novas ideias, apenas 
conduzir bem o trem Brasil nas 
suas características, não devemos 
depositar esperança em “heróis 
de lados” e suas políticas e sim, 
do próprio trem que carrega todos 
nós e nossa história como nação e 
costumes de uma pátria que já tem 
nome, sobrenome e posição como 
quinto maior do mundo.

Existe muito interesse particu-
lar em todas as pessoas, mas, não 
deveria estar presente na políti-
ca que cuida do erário público. O 
maquinista desse trem é mais um 
funcionário, importante é claro, 
mas é igual a mim, a você, temos 
que trabalhar e nossas conquistas 
não precisam de palco e cerimônia 
apenas manter o trabalho andando, 
uma continuidade, se um sai outro 
continua (como nas estações) ...di-
minuir festas, palanques, discursos 
populistas, pirotecnia atrasando 
o trem para escutar candidatos a 
herói que vão mudar o Brasil. O 
que tem que se fazer é a condução 
do país e não a reinvenção, deixar 
tudo bem distribuído internamente, 
bem abastecido para todos e que 
em todas as paradas sejam uma 
só nação, sem distinção. Somos o 
trem Brasil, ao meu ver, atrasado 
perto de onde poderia estar se o 
histórico de maquinistas e toda sua 
política fossem mais servidores pú-
blico do que pessoais.

Toquemos o trem Brasil sem po-
larização com todos juntos dentro, 
forte, com destino certeiro, andan-
do nos trilhos, carregando história 
e deixando saudades com amor a 
bandeira. Ninguém é melhor que 
ninguém, a caminhada é o que im-
porta, o terreno mais fértil do pla-
neta é o nosso.

Plínio Bruno Aiub é médico 
veterinário especialista em ani-

mais silvestres.

Trem e Política

este texto não representa, necessariamente, 
a opinião do jornal O MUNICIPIO

artigo

Tenente-
coronel Sílvia 
Mantoani 
assume 
comando do 
24º BPM/I

mídias sociais

QR Code
É fácil e gratuito! Você deve baixar o app de leitura de código de bar-
ras em seu smartphone. Acesse uma loja virtual, escolha um leitor e 
baixe. Agora basta aproximar o seu celular do QR Code impresso no 
jornal e o link para acessar a notícia da edição surgirá em seu celular.

Os comentários postados em nossas 
páginas de mídias sociais não repre-
sentam a opinião do jornal O MUNI-
CIPIO, mas apenas de seus autores
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Com alta da Covid-19, São João 
estuda voltar uso de máscaras

6.033 
pessoas alcançadas

4.724 
Curtidas

“Uma honra para todas as 
mulheres sanjoanenses e de 
toda região a senhora nos 
representando. 
Como vice-presidente 
do Conselho da Mulher, desejo 

“Falta de respeito com as 
pessoas. Aqui na minha cidade, 
as escolas estão usando depois 
que os professores testaram 
positivo para a Covid. Enquanto 
isso, o resto da cidade não está 
nem aí.”

Daniela Oliveira 
(Facebook)

boas-vindas!”
Cristina Cornelio (Facebook)

“Sucesso para o seu comando!”
José Roberto Moreno 

(Facebook)

“Não era nem para ter parado de 
utilizar né.”

Flavia Cenzi 
(Facebook)

“Não deveria nem ter liberado. 
A Covid ainda está poderosa.”

Ivone Andriaci Ferreira 
(Facebook)

“Parabéns e sucesso nessa etapa.”
Rogerio Dos Santos Mangolin 

(Facebook)

“Parabéns querida!”
Sidcris Sid Cris (Facebook)

“Não deveria nem ter tirado.”
Cleuza Cantos 

(Facebook)

“Estão estudando ainda!!!!! 
Nem deveria ter tirado.”

Maria Gabriela 
Gonçalves 

(Facebook)



Durante desavença, marido ainda pegou um martelo e afirmou que iria arrebentar 
a cabeça da vítima; suspeito também ameaçou agredir e matar pm que atendia o caso

Divulgação/Prefeitura de São João

fique por dentro

Em São Paulo Agita!

Esta coluna também apurou 
que a prefeita Teresinha 
(UBr) esteve, nesta terça 
(31), com o governador 
Rodrigo Garcia. Ao lado 
do chefe de gabinete, José 
Fernando Bruno, apresentou 
solicitações de verbas para 
investimentos em diversas 
áreas em São João.

Apuramos ainda que os 
departamentos de Cultura, 
Esportes e Turismo da 
Prefeitura se consorciaram 
para apresentar o projeto 
intitulado “Agita São João”, 
na segunda-feira (30). É 
um programa com diversas 
atividades gratuitas, que 
começa em outubro.

Na manhã desta terça-feira (31), começaram a chegar 
ao Recinto de Exposições José Ruy de Lima Azevedo 
os equipamentos para a montagem da arena da Eapic 
(Exposição Agropecuária Industrial e Comercial de São João 
da Boa Vista). O entorno do local onde acontecerá a feira 
se transformou num verdadeiro canteiro de obras, sendo 
que equipes da Prefeitura formaram uma força-tarefa para 
diversos trabalhos de manutenção. O MUNICIPIO apurou 
que já houve asfaltamento da entrada principal, facilitando o 
transbordo de animais, bem como consertos em áreas em que 
partes da alvenaria estavam avariadas. A próxima etapa deve 
focar nas partes hidráulica e elétrica (que, em maio, sofreu com 
o furto de materiais avaliados em R$ 400 mil). A Comissão 
Organizadora também se reuniu com criadores considerados 
peças fundamentais para a realização de exposições de gado 
leiteiro, girolando e também de cavalos da raça Mangalarga. 
Já na parte social, a escolha da rainha e das princesas da festa 
deve acontecer no próximo dia 18, em evento especial, que 
será amplamente divulgado, ainda nesta semana. 

No Centro Máscaras

Além de diversos pedidos 
para os bairros mais 
afastados, Teresinha também 
levou pleitos referentes à 
zona central da cidade: quer 
revitalizar as praças Cel. 
Joaquim José e Cel. José 
Pires, além de verba para 
a restauração do Theatro 
Municipal.

Os tradicionais eventos 
programados já estão 
‘pipocando’ pelas redes 
sociais. Mas a preocupação 
com a Covid-19, sobretudo 
para oficializar definição 
sobre o uso de máscaras em 
espaços fechados, também 
tem sido um dos assuntos 
com igual destaque.

SES recebe jantar italiano em prol do SAS

O salão de festas da 
Sociedade Esportiva 
Sanjoanense (SES) receberá, 
em 10 de junho, a partir 
das 20h30, o 18º Jantar 
Italiano em prol do Serviço 
Assistência Social (SAS). 
O evento terá cardápio 
preparado pelo Buffet 

cidade - PÁGINA 3 QUARTA-feIRA, 1 De JUNHO De 2022
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Cristal e animação do grupo 
musical Tom Livre Brasil. 
Os convites (individuais) 
custam R$ 130 –já incluso 
o vinho e a água para 
acompanhar o jantar de 
massas. Interessados 
ainda podem chamar pelo 
WhatsApp (19) 99727-8101.

Homem tenta degolar 
esposa durante 
briga na Vila Isabel

Polícia Militar: agressor precisou ser contido e algemado por conta da agressividade

Reprodução

BRUNO MANSON
bruno@omunicipio.jor.br

Durante um acesso de fú-
ria, um homem de 51 anos 
tentou degolar a esposa com 
uma faca de cozinha, na Vila 
Isabel, em São João da Boa 
Vista (SP). O fato ocorreu 
na manhã de domingo (29), 
durante uma desavença en-
tre o casal. A Polícia Militar 
foi acionada e deteve o indi-
víduo na ocasião. Apesar do 
susto, nada grave ocorreu.

De acordo com informa-
ções do relatório da PM, a 
vítima tem 42 anos e estava 
fora de casa há cerca de três 
dias devido às agressões e as 
ameaças do marido. No en-
tanto, o indivíduo ligou para 
ela, dizendo que havia caído 
de um andaime e necessitava 
de cuidados médicos. Sen-
sibilizada, a esposa foi até a 
residência para ajudá-lo. Ao 
chegar, a mulher o encontrou 
conversando com mais duas 
pessoas, tentando vender a 
geladeira e o fogão. Como 
não concordava com isso, a 
vítima interveio e não deixou 
o negócio ser concretizado.

FACA NO PESCOÇO
Bastante irritado com a in-

terferência dela, o marido en-
trou no imóvel e pegou uma 
faca serrilhada. O sujeito par-
tiu para cima da companheira 
e passou a lâmina no pescoço 
dela. Contudo, ele passou a 
parte lisa da faca e, por esse 
motivo, não houve lesão 
mais grave. Rapidamente, o 
agressor foi desarmado pelo 

enteado, que estava no local 
e presenciou o ato de violên-
cia.

MARTELO
Ainda enfurecido, o ma-

rido pegou um martelo –de 
33 centímetros–, dizendo 
que iria “arrebentar” a ca-
beça da esposa. Segundo o 
relatório da PM, ele correu 
atrás dela na rua, amea-
çando agredi-la e também 
danificar o carro dela. No-
vamente, o enteado inter-

São João da Boa Vista 
registrou 335 novos ca-
sos de Covid-19 durante 
o fim de semana. Os da-
dos fazem parte do bo-
letim divulgado nesta 
segunda-feira (30) pelo 
Departamento Municipal 
de Saúde. Atualmente, 
372 pessoas diagnostica-
das com o novo corona-
vírus (Sars-CoV-2) estão 
fazendo o tratamento em 
casa, enquanto cinco en-
contram-se internadas na 
Enfermaria do Hospital 
Regional de Casa Branca.

De acordo com o balan-
ço, o município contabiliza 

veio e retirou o martelo das 
mãos do agressor. 

AGRESSIVIDADE
Assim que chegou ao local, 

a equipe policial se deparou 
com o indivíduo bastante al-
terado. Na ocasião, o sujeito 
ameaçou um dos pms, afir-
mando que iria agredi-lo e 
até matá-lo. Diante das cir-
cunstâncias, ele foi contido e 
algemado devido à agressivi-
dade dele. 

No Plantão Policial, o de-

55.019 notificações, totali-
zando 22.588 casos positivos 
de Covid-19 e 32.431 casos 
negativados. Ao todo, 21.849 
pessoas se recuperaram da 
doença. Atualmente, São 
João registra 362 mortes de-
correntes do novo coronaví-
rus. 

Em nota oficial, a adminis-
tração municipal reforça o 
apelo à população para que 
siga mantendo os cuidados, 
como o distanciamento so-
cial, a higienização das mãos 
com água e sabão ou álcool 
em gel a 70% e, se assim pre-
ferir, a utilização de másca-
ras.                                         (B.M)

legado Jorge Luiz Ciacco 
Mazzi determinou a prisão ao 
agressor. Foi elaborado um 
boletim de ocorrência versan-
do sobre os crimes de ameaça 
e violência doméstica. 

VÍTIMA
Durante a ocorrência, a ví-

tima foi encaminhada à Uni-
dade de Pronto Atendimen-
to (UPA), onde passou por 
atendimento médico e foram 
constatados hematomas no 
pescoço e braço direito. 

Montagem da 
Eapic começa

Número de 
infectados pela
Covid-19 continua
crescendo em São João

Chegada: equipamentos para a montagem 
da arena foram descarregados

expediente
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Junho chega com relatos 
de devoção a Santo Antônio

saúde/curiosidades - PÁGINA 4QUARTA-feIRA, 1 de JUNHO de 2022

Adriana Cirto e o filho: receberam visita do padre Lucas e sr. Jair, com relíquia de Santo Antônio

Arquivo Pessoal/família Patrão Cirto

4 

anos: tempo que 
Giselly Bardini demo-
rou para encontrar o 
namorado que pediu 
a Santo Antônio

3

Grau da obesidade 
considerada mórbi-
da, tanto em adultos 
quanto em crianças.
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Seja por confiança adquirida na infância, para alcançar bom casamento ou realizar um sonho, sanjoanenses revelam histórias de fé

dANIeLA PRAdO
dannyprado@omunicipio.jor.br

O mês de junho sempre 
lembra festa junina em ce-
lebração aos Santos do mês, 
sendo Antônio, o primeiro 
deles, que preenche o dia 13 
com missas e cerimônias em 
diversos horários. 

Santo Antônio de Pádua, 
conhecido como o Santo Ca-
samenteiro, frade francisca-
no que carrega nos braços o 
Menino Jesus, possui diver-
sos devotos, cada um deles 
com motivos ou relatos que 
atribuem a Ele a solução de 
problemas, a realização de 
sonhos ou mesmo a conquista 
de um casamento feliz.

Para a empresária Adriana 
Camargo Patrão Cirto, esta 
devoção começou na infân-
cia e é algo que ela considera 
imensurável.

“Desde que nasci, meus 
pais sempre moraram perti-
nho da igreja de Santo An-
tônio. Cresci participando 
das missas e terços no dia do 
Padroeiro. Era uma alegria a 
festa no dia 13 de junho, com 
as quermesses e festas juni-
nas celebrando o dia de Santo 
Antônio. Foram passando os 
anos e, quando chegavam as 
dificuldades, eu nem precisa-
va pedir, bastava lembrar da 
sua imagem que tudo se resol-
via, tudo se esclarecia, tudo 
dava certo”, enfatizou.

Adriana relata que alcançou 
inúmeras graças e que as bên-
çãos de Santo Antônio aconte-
cem a cada momento de seu dia.

“Agradeço diariamente a 
intercessão de Santo Antônio, 
tão maravilhoso em nossas vi-
das! E quem me ensinou essa 
fé foi minha mãe, sempre de-
vota. Meus pais, meus avós, 
todos dedicados e abençoa-
dos por Santo Antônio. Hoje 
não consigo sair de casa, de 
manhã, sem rezar e agradecer 
suas bênçãos. Santo Antônio 
representa nossa felicidade, 
nosso amor e nossa fé”, con-
siderou.

Ela também ressalta que 
uma das maiores alegrias é 

poder transmitir ao filho Vi-
nícius, estes mesmos valores. 

“Hoje [25 de maio] tivemos 
a maior benção e alegria de 
receber a visita do padre Lu-
cas Freitas, trazendo consigo 
a relíquia de Santo Antônio, 
que é um pedacinho do osso 
dEle. É o próprio Santo que 
nos visitou e nos abençoou, 
aqui na nossa empresa”, nar-
rou Adriana, emocionada.

A referida relíquia pertence 
à igreja de Santo Antônio, da-
qui de São João, e é abenço-
ada publicamente nas missas 

vi solteira e sozinha, aos 30 
anos. Sempre fui devota de 
Santo Antônio e me apeguei 
a ele para conseguir um novo 
namorado e futuro marido. 
Acompanhava as novenas de 
Santo Antônio e ajudava com 
mantimentos para confeccio-
nar os bolos da quermesse, 
participava da procissão e da 
quermesse, comprando sem-
pre o bolo, na fé de que a  gra-
ça seria alcançada”, contou.

Simpatias, feitas na virada 
do dia 12 para 13 de junho, 
também faziam parte do ritual 
de Giselly.

“Eu colocava a imagem de 
Santo Antônio no centro de 
um prato branco nunca usado 
(prato novo) e, ao redor, co-
locava-se 13 pétalas de rosa, 
regadas com mel. Deixava 
passar a noite no relento e só 
recolhia na manhã do dia 13. 
A outra simpatia que fiz foi 
deixar a imagem do Santo de 
ponta cabeça, dentro de um 
balde de água, a madrugada 
toda. E também cheguei a co-
locá-lo dentro do congelador, 
na noite de 12 (Dia dos Na-
morados) para 13 de junho, 
Dia de Santo Antônio. O in-
tuito era fazer o Santo ‘sofrer’ 
para  que o namorado ‘che-
gasse’ mais rápido”, comenta 
ela, entre risos.

Giselly cita outra simpatia, 
que não teve coragem de fa-
zer, mas consiste em retirar 
o Menino Jesus do colo de 
Santo Antônio e só devolver 
quando o namorado fosse en-
contrado.

“Mas tudo isso era sempre 
cercado de muita fé,  esperan-
ça e confiança em Santo An-
tônio. Um pouco de folclore 
com muita fé. Fazia e ainda 
faço as novenas de Santo An-
tônio, acompanho a festa no 
mês de junho, como o bolo 
todo ano e compro para levar 
para as sobrinhas, para conti-
nuar a tradição. Uma delas já 
deu certo e está com 5 anos de 
casada (risos). Quanto a mim, 
depois de 4 anos de espera, o 
tão sonhado namorado apa-
receu e, em 2 anos, já estava 
casada. Hoje são 22 anos de 

união e comemoramos o Dia 
dos Namorados nas quermes-
ses de Santo Antônio”, finali-
zou.

ACOMPANHE O 
CALENDÁRIO DE 
FESTAS E MISSAS

Na Paróquia de Santo Antô-
nio, as festividades em cele-
bração ao dia dEle já tiveram 
início, no dia 31 de maio, com 
a missa, ladainha e bênção 
com a relíquia, atividades que 
devem prosseguir até o dia 13 
de junho, diariamente, sempre 
às 19h30.

A tradicional quermesse 
será realizada nos dias 2, 3, 4, 
5, 9, 10, 11, 12 e 13 de junho, 
a partir das 19h, com música 
ao vivo aos finais de semana.

No dia 12 --Dia dos Namo-
rados-, haverá levantamento 
da bandeira de Santo Antônio, 
com benção para os namora-
dos e famílias.

No dia 13, Dia de Santo An-
tônio, as missas serão celebra-
das nos seguintes horários:

• às 6h30 -- pelas famílias e 
CPP;

• às 12h (meio dia) -- pelos 
trabalhadores; 

• às 15h -- pelos enfermos;
• e às 19h -- pelos devotos 

de Santo Antônio, com a pro-
cissão luminosa e a benção 
dos lírios.

O bolo de Santo Antônio 
poderá ser adquirido após a 
missa do dia 12 e em qualquer 
horário, no dia 13.

A Paróquia Santo Antônio 
está localizada em São João, 
à  Av. Luiz Gambeta Sarmen-
to, nº 305 e mais informações 
podem ser adquiridas pelo 
WhatsApp (19) 3622-3183.

principais da Paróquia, como 
no dia do Santo ou na trezena 
de junho.

Uma professora aposentada 
que será identificada apenas 
por Angélica atribui a realiza-
ção de seu sonho, que era via-
jar de avião, a Santo Antônio, 
a quem ela chama carinhosa-
mente de ‘Tonico’.

“Todos os dias eu alcan-
ço graça do ‘Tonico’. Eu sou 
incapaz de dormir sem falar 
‘boa noite, Tonico’ para Ele. 
Hoje, por exemplo, eu alcan-
cei uma graça muito difícil, o 
resgate de um dinheiro”, co-
mentou.

Sua filha, Patrícia, recor-
da que a primeira graça que 
sua mãe alcançou, aconteceu 
nos anos 1980. “Ela sonhava 
em andar de avião. Só que a 
gente era muito simples, uma 
família muito humilde, meu 
pai trabalhava na Pirelli e, de 
tanto ela pedir, um dia, meu 
pai chegou em casa e falou 
que íamos para Brasília. E a 

gente foi conhecer a capital do 
Brasil. Minha mãe tem até um 
quadro em casa, que ganhou 
quando era professora  lá no 
Tapico. Ela ganhou de uma 
moradora, porque era muito 
devota de Santo Antônio e é 
até hoje. A gente sempre leva-
va pão na missa, comprava até 
cem pães e levava para ofere-
cer”, lembrou. 

Rezar e ter fé, porém, não 
significa se prender a resulta-
dos imediatos, nem pretender 
que os pedidos sejam atendi-
dos conforme a vontade de 
cada um –a fé é um sentimen-
to desprendido e convém lem-
brar da passagem do Pai Nos-
so, que diz ‘Seja feita a Vossa 
vontade’.

A secretária financeira Gi-
selly Bardini, por exemplo, 
pediu, durante quatro anos, a 
ajuda de Santo Antônio para 
conseguir encontrar um mari-
do especial e ser feliz no casa-
mento. “Depois de um longo 
namoro de adolescente, me 

Obesidade mórbida: pode reduzir a expectativa de vida em até 10 anos
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Obesidade infantil pode acarretar problemas cardíacos
GABRIeLA SOdRé

gabisodre.jor@gmail.com

Anualmente, o Dia da 
Conscientização contra a 
Obesidade Mórbida Infantil 
acontece em 3 de junho.

Para Susana Frigini, que é 
nutricionista clínica materno 
infantil, esta data é impor-
tante porque a obesidade in-
fantil é considerada um dos 
maiores problemas de saúde 
pública na pediatria.

“O Dia da Conscientização 
contra a Obesidade Mórbida 
Infantil é de extrema impor-
tância, pois visa informar a 
população sobre os riscos e 
consequências da doença, a 
fim de trabalharmos a pre-
venção. Prevenir a obesidade 
ou obesidade mórbida infan-
til é sempre o melhor cami-
nho”, ressaltou. 

A obesidade é caracteriza-

da por uma proporção dese-
quilibrada do peso em rela-
ção à altura, ou seja, o peso é 
maior que o esperado para a 
altura – e pode ser classifica-
da em grau 1, grau 2 (ou se-
vera) e grau 3 (ou mórbida), 
tanto em adultos quanto em 
crianças. 

A nutricionista esclarece 
que, no caso da obesidade 
mórbida infantil, esta indica 
que as crianças estão no grau 
3 da obesidade, sendo que  a 
de grau 1 já é preocupante, 
principalmente entre crianças 
e adolescentes. 

“A obesidade mórbida in-
fantil é uma doença crônica 
grave, de tratamento desafia-
dor. Ela acontece quando a 
criança se encontra no grau 
máximo de excesso de peso, 
ou seja, seu IMC (Índice de 
Massa Corporal) passa de 
40Kg/m2”, justificou. 

No Brasil estima-se que 
14,8% das crianças menores 
de cinco anos já apresentam 
sobrepeso e 7% delas, obesi-
dade. 

“Em crianças de 5 a 9 anos, 
o dado é ainda mais alarman-
te, 28% apresentam sobrepe-
so (uma em cada três crianças 
brasileiras), 16% no quadro 
de obesidade e 5% com obe-
sidade mórbida infantil”, in-
formou. 

nutricionista, é realizado de 
forma multiprofissional, com 
a participação de endocrino-
pediatra, psicólogo, psiquia-
tra, nutricionista, educador 
físico, fisioterapeuta, entre 
outros profissionais, depen-
dendo da necessidade de 
cada paciente.  

Sabendo-se que, muitas ve-
zes, os fatores determinantes 
da obesidade estão no âmbito 
familiar, atentar-se ao desen-
volvimento e crescimento 
da criança é uma maneira de 
evitar a doença, que é sutil e 
cujo quadro pode se agravar 
quando menos se espera.

“Caso note um ganho 
de peso excessivo em seu 
filho(a), procure ajuda. O es-
forço da família em parceria 
com o profissional aumenta (e 
muito) as chances de preven-
ção e sucesso do tratamento. 
Caso não seja tratada de for-
ma adequada, a obesidade 
mórbida infantil pode oca-
sionar hipertensão, resistên-
cia à insulina, diabetes, disli-
pidemia, que são as doenças 
do coração, além de doença 
hepática gordurosa, doenças 
nas articulações e problemas 
psicossociais, como depres-
são, stress e ansiedade. A obe-
sidade mórbida pode reduzir 
a expectativa de vida em até 
dez anos”, finalizou. 

adriana cirto

empresária

“Santo Antônio 
representa nossa 
felicidade, nosso 
amor e nossa fé.”

Para Susana, o mais preo-
cupante é que os últimos da-
dos divulgados pelo Estudo 
Nacional de Alimentação e 
Nutrição Infantil (Enani) são 
de 2019, antes da pandemia, 
situação que agravou muito 
o ganho excessivo de peso 
entre crianças e adolescentes.

A nutricionista esclarece 
que os principais fatores para 
a obesidade são familiares e 
escolares, além da possibi-
lidade de envolver questões 
genéticas. 

“Os fatores que mais con-

tribuem para esta condição, 
no âmbito da nutrição, são 
o consumo excessivo de ul-
traprocessados como refri-
gerante, salgadinho, biscoito 
recheado, macarrão instan-
tâneo e gomas açucaradas, 
falta de atividade física ou 
sedentarismo, aumento do 
tempo em telas (televisão, 
celular, tablet, vídeogame), 
gerando ansiedade e menos 
tempo para brincadeiras que 
envolvam esforço físico”, 
observou. 

Doença multifatorial e 

complexa, a obesidade é de-
corrente de diversos fatores e 
de diferentes contextos. 

“É diagnosticada através 
do IMC, índice que avalia o 
peso do indivíduo, sobre o 
quadrado da sua altura. Se 
este valor for acima de 40Kg/
m2, classifica-se como obe-
sidade mórbida infantil,” ex-
plicou.

Considerada um dos maio-
res problemas de saúde públi-
ca na pediatria, a obesidade 
possui um tratamento difícil 
e complexo, que, segundo a 
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Ações de sustentabilidade 
ambiental marcam o Dia 

Internacional do Meio Ambiente

mutirão de Plantio: iniciativa da Planeta Plantar marcou a Semana do Meio Ambiente 

divulgação/Planeta Plantar
POR MARcOS 

ceSAR PAROlIN

A primeira semana de ju-
nho será marcada com a rea-
lização de eventos na cidade 
e região, em comemoração 
ao Dia Internacional do Meio 
Ambiente. 

A associação Planeta Plan-
tar informa que ao longo da 
semana irá distribuir mudas 
de árvores nativas no seu vi-
veiro, localizado à rua Luis 
Previero nº 150, no Jardim 
São Domingos, em São João 
da Boa Vista (SP), em conti-
nuação ao projeto Adote uma 
Árvore, que já foi objeto de 
matéria jornalística no pro-
grama ‘Mais Caminhos’ da 
TV Globo, no dia do meio 
ambiente em 2021, reprisado 
diversas vezes. 

Além disso, em 5 de junho, 
promoverá mais mutirões de 
plantio e, nos dias 6 e 10, 
respectivamente, serão rea-
lizadas palestras sobre sus-
tentabilidade ambiental em 
eventos promovidos em São 
João e Tambaú.

O conceito de proteção 
ao meio ambiente começa 
a agregar a estrutura funda-
mental das relações huma-
nas. 

Há alguns anos não se fa-
lava em proteção do meio 
ambiente e a prioridade dos 
governos e população em 
geral se concentrava no tripé 
saúde/ educação/ segurança. 

Com a diminuição dos re-
cursos naturais, a disponibi-
lidade cada vez menor dos 
recursos hídricos, mudan-
ças climáticas, aumento da 
temperatura e escassez de 
alimentos, os assuntos rela-
cionados  ao meio ambien-
te passaram a ser encarados 
como estratégia de sobrevi-
vência.

A degradação ambiental no 
planeta é crítica, mas há mo-
tivos para estarmos otimistas 
-- fala-se que em 20 anos não 
haverá água potável disponí-
vel para atender a região da 
Grande São Paulo, mas ain-
da não atravessamos o dea-
dline e é possível reverter o 
quadro. O planeta é muito 
resiliente e, se aprendermos 
a olhar para o meio ambien-
te como parte de nossa vida, 
certamente teremos um futu-
ro viável. 

Desde o momento em 
que acordamos até a hora 
de dormir, o meio ambiente 
está presente em cada pe-
quena conduta. Quando a 
pessoa faz as necessidades 
fisiológicas, porque expele 
resíduos que precisam ser 
tratados; quando abre a tor-
neira, porque a água precisa 
ser captada e tratada; quan-
do acende a luz porque a 
energia elétrica precisa ser 
produzida e quase sempre 
os rios precisam ser represa-
dos e florestas precisam ser 
retiradas; quando acende o 
fogão, porque a produção de 
gás é um processo que agri-
de o meio ambiente; quando 
dirige seu automóvel, por-

que sua fabricação envolve 
processos complexos de in-
tervenção no meio ambiente, 
assim como a produção e o 
consumo de combustíveis 
fósseis que são expelidos na 
atmosfera; quando consome 
alimentos, muitos dos quais 
constituídos de OGM (orga-
nismo geneticamente modi-
ficado); quando descarta seu 
lixo domiciliar etc. 

Praticamente tudo que fa-
zemos pode representar um 
ponto de desequilíbrio no 
meio ambiente e afeta a so-
brevivência dos demais seres 
humanos, sobretudo porque 
hoje sabemos que o planeta 
não é uma fonte inesgotável 
de recursos. 

Portanto, não são somente 
os governos e corporações 
que participam como atores 
dessa complexa rede que sus-
tenta a vida, mas todos os in-
divíduos. Todos nós fazemos 

de visitas em escolas do en-
sino fundamental e ensino 
médio para a conscientização 
dos estudantes sobre a neces-
sidade de proteger o meio 
ambiente. E o viveiro de 
mudas também estará aberto 
nesta semana, para receber 
visitas visando a conscienti-
zação ambiental.

Atentos à nova tendência 
mundial visando ações de 
sustentabilidade fundadas 
nos princípios ESG (environ-
mental, social and governan-
ce), trata-se de um caminho 
sem volta -- a ideia de que 
as instituições em geral, go-
vernos, companhias, institui-
ções assistenciais e de ensino 
serão exigidas a aplicar pa-
râmetros de sustentabilidade 
em suas atividades vai além 
do viés financeiro, uma vez 
que tais ações visam garantir 
o próprio futuro dessas enti-
dades. 

Essa exigência atinge todos 
os setores e deriva de deman-
das que vêm sendo impostas 
por todos os seguimentos da 
sociedade, como governos, 
clientes e consumidores.

A alteração da matriz  ener-
gética e a produção de car-
ros elétricos dentro de uma 
agenda programática, por 
exemplo, é uma decorrência 
disso. 

Assim, os negócios empre-
sariais deverão levar em con-
ta o alinhamento dessas en-
tidades com princípios ESG 
para tomada de decisões, 
pois, do contrário, não con-
seguirão empreender suas 
atividades empresariais. 

Daqui em diante, as opor-
tunidades de negócio se mos-
trarão viáveis apenas dentro 
desse novo contexto e é im-
portante observar que essas 
tendências acompanham as 
determinações contidas na 
Agenda 2030 da ONU (Or-
ganização das Nações Uni-
das) que traz 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODS) a serem atingidos 
até o final da próxima déca-
da. Por isso o Instituto Pla-
neta Plantar já está atuando 
neste contexto, em parceria 
com o setor privado, para en-
quadrar as empresas no perfil 
de empresa sustentável.

Analisamos os processos 
da empresa, realizamos um 
relatório e implementamos 
os princípios ESG ambien-
tais nesse contexto. 

Em São João, de forma vi-
sionária, a empresa Dra. Che-
rie encampou essas ideias e 
foi a primeira corporação que 
firmou parceria para finan-
ciamento de ações ambien-
tais programadas, agenda que 
será amplificada nos próxi-
mos meses e com outros par-
ceiros, possibilitando que se 
torne possível a preservação 
da Mata Atlântica em nossa 
região, o que reverterá em 
benefício a toda população. 

Em termos práticos, parte 
da emissão de carbono decor-
rente de suas atividades será 
revertida no plantio mensal 
de árvores.

No futuro, todas as empre-
sas poderão participar desse 
processo, visando seu enqua-
dramento nos princípios ESG 
de modo a torná-las minima-
mente sustentáveis do ponto 
de vista ambiental.

Nossa ideia é que todos os 
reflorestamentos patrocina-
dos pelo setor empresarial 
sejam reservados numa úni-
ca área, onde será instituído, 
mediante parceria, o Horto 
Florestal Planeta Plantar, que 
terá bosques, jardins, lagos e 
alamedas, e funcionará como 
banco de germo plasma das 
espécies ameaçadas da Mata 
Atlântica, devendo ser aberto 
à visitação. 

Para que isso se torne re-
alidade, há necessidade de 
que o setor empresarial seja 
parceiro nos projetos que 
promovam o pagamento am-
biental pela emissão de car-
bono por meio do plantio de 
árvores. 

É preciso acreditar num fu-
turo melhor, mas não só isso 
-- é preciso o esforço inte-
grado do poder público, em-
presas e população, para que 
tenhamos um futuro susten-
tável para nossos filhos.

Marcos Cesar Parolin é 
procurador do Estado, edu-
cador ambiental, professor 

e fundador do Instituto Am-
bientalista Planeta Plantar.

parte disso e por isso somos 
responsáveis pelo mundo que 
vamos deixar para os nossos 
filhos.

Em cada uma dessas pe-
quenas ações cotidianas, 
cada pessoa se relaciona com 
o meio ambiente e toda uma 
estrutura precisa ser montada 
para que esses bens e servi-
ços cheguem até nós. 

É por isso que falar-se em 
meio ambiente hoje em dia 
não é mais conversa vazia ou 
filosófica, mas um debate de 
sobrevivência do ser humano 
no planeta.

A respeito do imenso passi-
vo ambiental gerado a partir 
dos incêndios ocorridos em 
nossa região, nos anos de 
2020 e 2021, e das ações que 
estão sendo promovidas, o 
Planeta Plantar informa que 
os projetos de restauração 
ambiental visando a recom-
posição da capacidade hídri-

ca das propriedades rurais 
afetadas continuarão a ser  
realizados quando começa-
rem a cair as chuvas em outu-
bro, mas é fundamental pen-
sar que a proteção do meio 
ambiente não compreende 
somente o plantio de árvores, 
também abrange a educação 
ambiental para preservar o 
legado já existente. 

Conversando com proprie-
tários rurais, conclui-se que, 
de fato, não é só plantar ár-
vores, mas preservar a cober-
tura vegetal que já existe na 
propriedade, principalmente 
as áreas de proteção perma-
nente (APP) e de manancial, 
assim como a prevenção aos 
incêndios florestais por meio 
da implantação de aceiros 
para proteção das matas.

Com relação às ações de 
educação ambiental, o Pla-
neta Plantar informa que está 
disponível para agendamento 
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Grupo Tessitura participa de
Festival de coros na Colômbia
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Patrono do Flipoços: Milton Nascimento empresta seu nome para edição 2022 

Mais um ensaio concluído: só falta o Grupo Vocal Tessitura garantir passagens aéreas

Gisele C. Ferreira

Curadora do flipoços

“Suas letras musica-
das são uma repre-
sentação fiel da lite-
ratura mineira.”

Sara Ramos

Coord. do Tessitura

“[...] Temos nos 
dedicado muito aos 
ensaios, pois ama-
mos e temos prazer 
no que fazemos.”

Milton Nascimento será patrono do 
Festival Literário de Poços de Caldas

A
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dANIelA PRAdO
dannyprado@omunicipio.jor.br

O Grupo Vocal Tessitura, 
formado por Gabriella Tru-
biani (segunda voz), Junior 
Almeida (segunda voz), 
Aline Alves (terceira voz) 
e Sara Ramos (quarta voz), 
acompanhados nos teclados 
pelo maestro Estevan Edu-
ardo Ferreira, vão participar 
do Festival Internacional de 
Coros ‘Por Esto Cantamos 
Juntos’, realizado na cidade 
de San Juan de Pasto, na Co-
lômbia, entre os dias 4 e 9 de 
outubro de 2022.

Porém, o valor das pas-
sagens aéreas, que gira em 
torno de R$ 20 mil a R$ 25 
mil, deverá ser pago pelos 
cantores que, diante da situ-
ação, precisam de ajuda para 
custear tal despesa.

Sara Ramos, integrante e 
coordenadora do grupo Tes-
situra, conta como aconte-
ceu o convite para participar 
deste Festival no exterior.

“Em 2020, em plena pan-
demia, depois que viralizou 
um dos vídeos de nosso en-
saio, com mais de 3 milhões 
de visualizações, fomos con-
vidados pela organização do 
evento para participar virtu-
almente do Festival. Foi ma-
ravilhosa essa experiência 
online e ao vivo.  Logo na 
sequência, nos disseram que 
gostariam da nossa partici-
pação na programação pre-
sencial, assim que voltassem 

Arquivo Pessoal/Grupo Vocal Tessitura

com o Festival nesse forma-
to”, recordou. 

No início de 2022, nova-
mente o Tessitura recebeu o 
convite para participar des-
te Festival e Sara descreve 
que todos ficaram  felizes e 
honrados com tal reconheci-
mento –afinal, a organização 
lhes ofereceu estadia, ali-
mentação e transporte local 
gratuito.

“É sinal de que gostaram 
do nosso trabalho.  Gostarí-
amos muito de representar o 

Brasil e nossa cidade naque-
le País, temos nos dedicado 
muito aos ensaios, pois ama-
mos e temos prazer no que 
fazemos”, enfatizou.

O grupo tem em seu re-
pertório, grandes clássicos 
de bandas e cantores que 
marcaram época, como Bee 
Gees, ABBA, Ben E. King,  
Alcione, Adoniran Barbosa, 
John Lennon, Elvis Presley, 
Roupa Nova, entre outros.

Quem tiver interesse em 
patrocinar deve entrar em 

EMOÇÃO DE
PARTICIPAR

Aline Cristina Gonçalves 
Montouro, integrante do 
Tessitura desde novembro 
de 2020, lembra que come-
çou os ensaios e familiariza-
ção com o repertório durante 
a pandemia, época em que 
tudo estava fechado e sem 
atividades, sobretudo na 
área cultural.

“Eu já havia participado de 
encontros de corais sim, mas 
não com o grupo vocal Tes-
situra e jamais em festivais 
desta proporção, com di-
mensões internacionais. Não 
consigo descrever o tamanho 
da emoção e felicidade que 
sinto só de imaginar sairmos 
do país para levar nossa boa 
música e representarmos 
a linda São João, que tanto 
amamos, neste encontro que 
unirá várias culturas e seus 
estilo musicais”, considerou.

Musicalmente eclética, 
Aline revela que gosta muito 
de cantar estilos como Soul, 
MPB, Pop, Pop Rock e r&b.

Já Gabriella Trubiani da 
Cruz entrou para o Tessitura 
recentemente – em janeiro 
de 2022.

Sobre a participação no 
Festival Internacional de 
Coros ‘Por Esto Cantamos 
Juntos’, confessa que vê 
como uma gigantesca opor-
tunidade.

“Foi uma surpresa para to-
dos nós esse convite. Mas, 
com certeza, será uma ex-

periência única e extrema-
mente especial para cada 
um. Além de nos incentivar 
a continuar esse trabalho 
lindo, o convite nos mostra 
que as pessoas gostam de 
nos ouvir e admiram o que 
fazemos! É muito especial 
todo esse reconhecimento, 
pois fazemos o trabalho com 
muito carinho e dedicação. 
Ter a oportunidade de re-
presentar a nossa cidade e o 
nosso país em um Festival 
de Corais traz uma imensa 
sensação de gratidão!”, ex-
clamou.

Gabriella também tem um 
gosto musical bem eclético, 
mas, para cantar, se identifi-
ca mais com MPB e Pop.

“Comecei com cinco anos 
a fazer aula de musicaliza-
ção infantil e canto coral. 
Depois, com nove, iniciei 
as aulas de canto particula-
res. Continuo até hoje com 
o canto coral, porém agora  
fazendo parte também do 
Grupo Vocal Tessitura”, fi-
nalizou.

GAbRIelA SOdRé
gabisodre.jor@gmail.com

O Festival Literário Inter-
nacional de Poços de Caldas 
(Flipoços), considerado um 
dos quatro festivais de litera-
tura mais importantes do Bra-
sil, esse ano terá como patrono 
o músico Milton Nascimento. 

Recentemente, o cantor/
compositor anunciou sua 
despedida dos palcos, com a 
turnê ‘A última sessão de mú-
sica’, mas, em entrevista ao 
programa Fantástico, afirmou 
que não vai parar de cantar. 

“Eu vou parar de fazer 
show assim, turnês, mas não 
vou parar de compôr, nem de 
cantar. E se acontecer alguma 
coisa na vida, eu volto”, disse 
ele, na referida entrevista.

O Flipoços sempre convi-
da pessoas com representati-

vidade relacionada ao tema 
proposto para ser patrono. 

A empresária e produtora 
cultural Gisele Corrêa Ferrei-
ra, que está há dezessete anos 
como curadora do Festival, 
informou alguns detalhes da 
definição deste patrono para 
a edição de 2022. 

“Não só pelo tema, mas por 
todo legado que Milton Nas-
cimento deixará para muitas 
gerações, é que o considera-
mos a pessoa ideal para essa 
homenagem. Suas letras mu-
sicadas são uma representa-
ção fiel da literatura minei-
ra”, destacou Gisele.

Com a temática ‘Letra & 
Música, a Sinfonia da Lite-
ratura’, definida desde o ano 
passado, Gisele justifica que 
a ideia já era convidar Milton 
Nascimento para ser patrono, 
convite este que precisou ser 
adiado devido à pandemia. 

“Quando decidimos a data 
da edição de 2022, resolvemos 
formalizar o convite ao Milton 
Nascimento”, acrescentou.

Gisele considera ainda que 
todas as expressões artísticas 
advêm da literatura. 

“Nesse sentido, a música 
vem nesse contexto e creio 
que, depois de tudo que pas-
samos, a escolha dessa temá-
tica foi muito feliz. Será o 

Evento será presencial e os cantores estão em busca de patrocínio, para poderem custear as passagens aéreas até o país vizinho

contato pelo e-mail  ramos-
sara990@yahoo.com ou 
WhatsApp (19) 99311-3243  
(Sara)/ (19) 98353-3316  
(Estevão), canais por onde é 
possível obter  outras infor-
mações. 

“Nossa agenda para apre-
sentações e shows está aber-
ta para São João e região. O 
grupo fará uma apresentação 
no dia 16 de junho na cidade 
de Guaxupé (MG) e já temos 
algumas cidades vizinhas 
em negociação”, comentou.

de 80 expositores, volta com 
tudo também”, ressaltou a 
curadora do Flipoços. 

Além de diversas ativida-
des que permeiam a vida e 
obra de ‘Bituca’, forma como 
Milton Nascimento é cari-
nhosamente chamado, tam-
bém estão previstos  lança-
mentos de livros, bate-papos 
literários com diversos con-
vidados, oficinas literárias 
sobre o Clube da Esquina, 
entre outras atividades.

“Milton Nascimento vai 
emprestar seu nome para 
o Flipoços 2022 e ficamos 
muito honrados pelo artista 
aceitar nosso convite. Tere-
mos um show de Tributo ao 
Milton no dia da abertura do 
festival, 3 de setembro, sá-
bado. Pós Festival, encami-
nharemos a peça que faremos 
exclusivamente para Milton 
Nascimento”, adiantou Gi-
sele. 

O Flipoços, que já teve 
uma edição online de 27 de 
abril a 1º de maio, agora vai 
acontecer presencialmente, 
de 3 a 11 de setembro, com 
destaque para a mineiridade 
e a riqueza cultural nas letras 
dos autores e músicos minei-
ros, como consta nas redes 
sociais Facebook e Instagram 
do evento. 

primeiro Flipoços ‘pós pan-
demia’ e estamos planejando 

uma grande festa da litera-
tura, música, autores, leito-

res, artistas e, claro, a Feira 
Nacional do Livro, com mais 
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AcAcIO VAz de LImA fILHO

Um ditado árabe afirma que 
“a verdadeira felicidade só se 
encontra nos seios da mulher 
amada, nas páginas de um 
bom livro e no dorso do nobre 
amigo.” E no quartel do Re-
gimento de Cavalaria 9 de Ju-
lho, da Força Pública de São 
Paulo, pode ser lida a seguinte 
inscrição: “Onde se cruzam 
os estribos, nasce a camarada-
gem.” 

Registro aqui estes dois 
enunciados, porquanto nestes 
brevíssimos comentários me 
dirijo a homens que gostam 
do cavalo e praticam a nobre 
arte da equitação, em suas vá-
rias modalidades esportivas 
e recreativas. E me dirijo em  
particular aos meus queridos 
amigos e companheiros da 
“Sociedade Sanjoanense de 
Esportes Hípicos”, que, sob 
a competente direção de Jai-
ro Hamilton Domingues, as-
sessorado pelo “Toni” Malta, 
têm mantido acesa a chama 
da equitação em terras sanjoa-
nenses. Aliás, autorizado pelo 
próprio Jairo Hamilton, eu ora 
falo em nome da “Sociedade 
Sanjoanense de Esportes Hí-
picos.” 

Montar a cavalo é agradabi-
líssimo. E a equitação é uma 
arte de que cuidaram e ainda 
cuidam intelectos de escol. 
Vou aqui me referir a apenas 
dois nomes. Em primeiro lu-
gar, menciono o ateniense Xe-
nofonte, discípulo de Sócrates 
e que escreveu não apenas um 
livro de equitação, mas tam-
bém um manual do coman-
dante de Cavalaria, intitulado 
“Hiparchion.” E em segundo 
lugar cito o Infante D. Duarte 
de Portugal, filho de D.  João 
I e integrante da chamada “Ín-
clita Geração.” Este príncipe 
redigiu um manual de equita-
ção intitulado “Da Ensinança 
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de tratar dos animais nos pou-
sos... e há, é claro, aquela fi-
gura importantíssima, que é a 
do cozinheiro. 

Nesta pequena conversa, 
o meu objetivo é, justamen-
te, o de prestar a minha ho-
menagem, e a homenagem 
de todos os integrantes da 
“Sociedade Sanjoanense de 
Esportes Hípicos” a um cozi-
nheiro. Refiro-me ao Sr. João 
Batista Guido, o querido e 
popular “Tista”, que faleceu 
recentemente. Ele cozinhou 
para todos nós em inúmeras 
“Cuecadas”, e, além dos seus 
dotes culinários inegáveis, 
era uma excelente pessoa, 
um homem bem humorado 
e educado, que procurava 
agradar a todos os cavaleiros 
indistintamente... há pouco 
tempo, encontrei-me com o 
“Tista” na charutaria do Ciro 
Gianelli, e trocamos impres-
sões sobre passadas cavalga-
das. Senti deveras o seu fale-
cimento. 

A morte é antes de mais 
nada um mistério. E como 
cristão, como católico ro-
mano, aprendi que esta vida 
terrena é apenas um prelú-
dio, uma antessala da vida 
eterna. Tenho a mais plena 
liberdade de imaginar tal vida 
eterna como ela me parecer 
melhor. Se assim é, vejo nela 
o fim, o pouso, a chegada de 
uma longa  cavalgada cha-
mada “vida.” Esta cavalgada 
é cansativa e exige fibra do 
cavaleiro. Por vezes é diverti-
da, como quando o chato do 
meu primo Francisco implica 
com os meus charutos.  E --- 
quem sabe? --- no “pouso da 
Eternidade” o Tista não pode 
estar me esperando, sorriden-
te como sempre, entre as suas  
panelas?... quem sabe?...

acacio Vaz de Lima Filho 
é antigo diretor jurídico da 

“Sociedade Sanjoanense de 
esportes Hípicos”

Da Arte De Bem Cavalgar 
Toda Sela.” 

Sim, montar a cavalo é mui-
to bom, é muito prazeroso... e 
pouca gente, ao ganhar a sela 
e iniciar uma viagem recrea-

tiva ou uma peregrinação re-
ligiosa, tem noção do enorme 
trabalho dos organizadores 
do evento e do labor ingente 
dos serviçais que dão o seu 
concurso para que tudo saia a 

cruzadas

solução 
da 
cruzada
anterior

contento...
Muita gente concorre com 

o seu esforço para que uma 
cavalgada seja levada a bom 
termo. Há o veterinário, há o 
ferreiro, há os encarregados 
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Grafologia: personalidades 
por trás da letra

Formato das letras: pode ser ‘decifrado’ pelos grafólogos e demonstram caráter do autor

Profissional grafólogo aceitou o convite do O MUNICIPIO e analisou algumas caligrafias, além de apresentar outros aspectos desta técnica 

dANIelA PRAdO
dannyprado@omunicipio.jor.br

A grafologia, palavra de-
rivada do grego grafo ‘es-
crita’ e logos ‘estudo’, ou 
seja, ‘estudo da letra’, é uma 
ferramenta por meio da qual 
especialistas observam, pelo 
traçado das letras, inclinação 
ou mesmo pressão exercida 
sobre o papel, as característi-
cas pessoais de quem as es-
creveu.

Antonio Celso Zerbetto, 
que reside com a família em 
São João, é pós-graduado em 
Grafologia e Neuroescrita, 
entre outras especializações 
nesta área.

E informa que a grafologia 
revela traços da personalidade 
que se manifestam a partir de 
sua própria inconsciência e 
aparecem no ato de escrever. 

“O ato de escrever é co-
mandado pelo cérebro, que 
comanda os músculos da 
mão e ‘esconde’ nas letras e 
no formato das palavras, ex-
periências, traumas e caracte-
rísticas distintas da vivência 
e no campo emocional de 
cada indivíduo.  A grafologia 
é uma técnica que nos permi-
te ter conhecimentos de nós 
mesmos e explorar aqueles 
que nos rodeiam. Por meio 
de estudo da análise grafo-
lógica, é possível estudar 
padrões de escrita que iden-
tificam o estado psicológico 
de uma pessoa e avaliam as 
características de sua perso-
nalidade”, pontuou. 

Segundo Zerbetto, a escrita 
é influenciada tanto por as-
pectos psíquicos e espiritu-
ais, como por processos fisio-
lógicos – e cabe ao grafólogo 
prestar muita atenção aos si-
nais gráficos, indicativos da 
pessoa que os escreveu. 

“De acordo com eminente 

brasileiro, grafólogo e pro-
fessor Agostinho Minicucci, 
os sinais podem ser de supe-
rioridade, inferioridade, si-
nais de natureza e dos meios 
de inteligência, os sinais de 
caráter moral, os sinais de 
vontade, o sinais de senso 
estético, os sinais de idade, 
os sinais de sexualidade e os 
sinais de algumas indicações 
patológicas”, destacou. 

Na análise grafológica, 
Zerbetto aponta que é preciso 
analisar características como: 

*Pressão exercida no papel 
-- que indica produtividade 
criadora, potência da libido, 
intensidade da energia psí-
quica e resistência de quem 
escreve; 

*Ordem da escrita – que 
revela a capacidade de orga-
nização, como a pessoa se 
adapta às normas e aos deve-
res sociais, a clareza com que 
o escritor concebe, idealiza e 
realiza seus empreendimen-
tos, mostra a adaptabilidade 
do escritor no espaço e o sen-
so de organização, tempo e 
atividade entre outros; 

a maneira de exteriorizá-la; 
*Forma da escrita -- de-

monstra a cultura, a origi-
nalidade, os interesses e as 
preocupações do escritor. 
Também é um forte referen-
cial para observarmos a po-
tencialidade e a posição do 
indivíduo em relação aos va-
lores coletivos, sua liberação 
ou apego aos compromissos 
e normas sociais; 

*Continuidade como as 
letras e palavras são ligadas 
entre si – o que revela o grau 
de perseverança, estabilidade 
e constância de caráter, capa-
cidade de concatenar ideias 
e a conduta do escritor. Rup-
turas na continuidade podem 
indicar nervosismo e disfun-
ções orgânicas; 

*Ligação entre uma letra e 
outra -- deduz como a pessoa 
se conecta ao mundo, senso 
de limite, capacidade do es-
critor em adaptar-se ao traba-
lho, à sociedade e à vida; 

*Velocidade da escrita -- 
está ligada ao nível sociocul-
tural do escritor. Demonstra 
o tempo de reação e a rapi-
dez com que a pessoa re-
solve seus problemas e suas 
tarefas. Em muitos casos é 
um indicativo de inteligência 
superior e atividade no tra-
balho com alto rendimento 
profissional;

*Inclinação das letras – re-
flete  a necessidade e o de-
sejo de uma pessoa entrar 
em contato com seus seme-
lhantes; como se relaciona 
com o outro e como deseja 
ser tratada. Revela ainda a 
espontaneidade afetiva e o 
grau de vinculação com os 
objetos e os seres humanos. 
Indica ainda se a pessoa está 
em contato com o futuro ou 
mais ligada ao passado.

“A coleta do material grá-
fico para análise é feita em 

papel A4 sem pauta. Dessa 
forma podemos avaliar se a 
direção da escrita é ascen-
dente ou descendente. Na 
escrita ascendente, denota si-
nal de firmeza e estabilidade, 
ordem e controle das tarefas, 
força de caráter e harmonia 
das funções psíquicas e orgâ-
nicas, resultando boa saúde 
mental e física. Demonstra 
ainda perseverança e vonta-
de, autoconfiança, domínio 
das emoções, maturidade 
mental etc. Na escrita des-
cendente, convencionalismo 
e rotina, natureza pouco emo-
tiva e apática, sentimentos 
frios, necessidade de aceitar 
os fatos para evitar confli-
tos”, descreveu.

Ele também ressalta que a 
análise grafológica envolve 
detalhes como  posiciona-
mento das margens da escrita 
no papel e as letras reflexas t, 
m, s, v, d, r, g e o. 

“A letra T indica tensão 
afirmativa do ego ou afirma-
ção da personalidade ao re-
alizar tarefas ou impor seus 
atos; a letra S reflete o escrú-
pulo moral, amor próprio e 
a amplitude da consciência; 
a V revela, pela forma e ex-
tensão do traço horizontal, a 
consciência do dever e o de-
sejo de proteger; a letra D re-
flete a orientação espiritual; a 
M é o símbolo do conceito de 
autoestima; a R é símbolo de 
canalização de energia, mos-
tra a capacidade de persistir; 
e a G contém informações 
sobre tendências instintivas 
primárias, como a libido na 
totalidade da energia psí-
quica (Jung)  e sexualidade 
(Freud)”, justificou.

A convite do O MUNICI-
PIO, Zerbetto fez a análise 
grafológica das assinaturas 
de algumas personalidades 
famosas.

*Dimensão da escrita -- 
correspondente à maneira de 
se afirmar a personalidade e 

simboliza o grau de expan-
são do indivíduo, inspirado 
por sua importância social e 

Lady Gaga -- Demonstra orgulho que ultrapassa a realidade, 
amor-próprio exagerado, ambição, superioridade e independên-
cia. Excesso de sensibilidade para captar as coisas procedentes 
do espírito para vivê-las e criá-las, sendo incapaz de vivenciar 
as realidades práticas. Culto à personalidade e megalomania.

Rui Barbosa --  Assinatura com dimensão com desigual-
dade na escola italiana. Ocorre quando a escrita apresenta di-
versidade homogênea e harmônica entre o calibre das letras. 
Indica signo substancial da inteligência, originalidade, inven-
tividade, intuição, extroversão e genialidade. 

Getúlio Vargas -- Assinatura com pressão deslocada. Este 
tipo de escrita mostra que as tensões interiores inibem e preju-
dicam o ritmo do escritor. Este responde de forma preocupada 
e tensa a qualquer estímulo. Os obstáculos muitas vezes são 
resultados das próprias inibições. Também não tem capacida-
de para enfrentar exigências de ordem moral e social, o que 
pode resultar em agressividade. É um sinal claro de conflitos 
interiores. 

Guiomar Novaes  -- Traços ilegíveis. Demonstra orgulho da 
própria importância, consciência do próprio valor. Extrover-
são, capacidade de se dar às coisas, capacidade de realizar um 
grande número de atividades de uma só vez. Nobreza, genero-
sidade, lealdade, grande alma e vasto valor moral.


