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SOB AS BÊNÇÃOS 
DE NOSSA SENHORA 

Pe. Anderson 
Frezzato

Em setembro, no dia 8, Am-
paro e região celebram o Dia 
da Padroeira do município, 
Nossa Senhora do Amparo. 
Com diversas festividades em 
homenagem à Santa, as ruas 
da cidade ficam tomadas por 
centenas de fiéis, que acom-
panham a tradicional procis-
são e lotam a Santa Missa na 
Matriz. São eventos que já se 
tornaram parte do calendário 
do município, como um mo-
mento único de fé e orações.

 No Brasil, o culto à Santa 
começou no Nordeste. Sob 
sua proteção fundou-se o 
Forte, que deu origem à ci-
dade de Fortaleza, capital do 

Nossa Senhora do Amparo: a história da padroeira

A história secular da Catedral 
Nossa Senhora do Amparo

Atual Igreja Matriz foi construída em 1839 e, até hoje, reúne centenas de fiéis devotos da Santa que dá 
nome ao município. Pág. 2 e 3

Você pode aproveitar o conteúdo do 
CONVIVER de diversas maneiras. 
Além da versão impressa, acesse 
todas as notícias dessa edição pelo 
seu tablet ou celular. Escaneie o 
QR Code ao lado com seu aparelho 
e baixe agora mesmo a nossa ver-
são digital. 

CONVIVER ONDE ESTIVER!

A história de Amparo está 
intimamente ligada a de sua 
Padroeira, Nossa Senhora do 
Amparo. Foi em homenagem à 
Santa que o município recebeu 
esse nome, honra que divide com 
outras duas cidades no Brasil: 
Amparo de São Francisco (Sergipe) 
e Amparo da Serra (Minas Gerais). 

Anualmente, para relembrar 
e celebrar a história, Amparo 
realiza uma série de festividades. 
Marcados em datas próximas ao 
dia da Santa, comemorado em 8 
de setembro, os eventos envolvem 
novena, missas, procissão e uma 
quermesse realizada na Igreja 
Matriz da cidade. Os festejos são 
tão importantes para a região, que 
já constam no calendário turístico 
e oficial do município. 

Nesta edição do jornal 
CONVIVER você vai saber 
um pouco mais sobre essa 
importante data e conhecer 
a história da Catedral Nossa 
Senhora do Amparo, ponto de 
encontro para fiéis, turistas e 
devotos da Santa. A edificação 
guarda segredos únicos, como 
as belas pinturas de Benedito 
Calixto, importante personagem 
da cena artística paulista. 

Atuando há oito anos como 
Pároco da Catedral, me orgulha 
ver a integração da comunidade 
com a Padroeira e o engajamento 
do Povo de Deus em todas as 
celebrações. É o resultado de uma 
longa semeadura feita por nossos 
antecessores e por nós, e que 
promete perdurar pelos próximos 
anos. Queremos, com todas essas 
ações, mostrar concretamente à 
Mãe de Jesus todo nosso amor. 
Viva Nossa Senhora do Amparo!

Ceará, onde existe uma igreja 
dedicada à Nossa Senhora. Tam-
bém em Olinda, Pernambuco, foi 
construída, uma das primeiras 
igrejas em homenagem à Senho-
ra do Amparo. Por aqui, ela che-
gou somente na segunda década 
de 1800. Os moradores de um pe-
queno povoado – que mais tarde 
viria a dar origem a cidade de 
Amparo – ergueram uma capela 
em homenagem à Santa.

 A capela foi construída em 
terreno doado por João Bueno, 
um dos primeiros moradores da 
região, ao lado de Manoel Mi-
randa Antunes. Os paulistas vi-
nham de lugares próximos, e ao 
lado de outros colegas e familia-

res, decidiram construir a capela em 
louvor à Nossa Senhora em 1824. 
Anos mais tarde, em 1839, foi cons-
truída a Igreja Matriz Nossa Senhora 
do Amparo, por ideia do padre José 
Gomes Pereira da Silva (saiba mais 
nas páginas 2 e 3).



Todo ano, setembro tem um toque mais especial para 
muitos moradores de Amparo e região. O mês marca a ce-
lebração da Padroeira da cidade, Nossa Senhora do Am-
paro. Em meio a uma agenda cheia de eventos para home-
nagear a Santa, como novena, procissão e outros festejos, 
um lugar em especial se destaca. 

Um recanto de fé, berço do município e com mais de 
100 anos de história, que já marcou a vida de muita gen-
te. Estamos falando da Igreja Matriz, a Catedral Nossa Se-
nhora do Amparo, lugar especial para munícipes e pon-
to de parada obrigatório para quem visita a região. Com 
uma arquitetura neoclássica, delicada e alguns detalhes 
que chamam a atenção, a atual edificação foi construída 
no fim do século XIX, mas a história da Igreja começou 
algumas décadas antes.

RIQUEZAS DA FÉ
Entre 1810 e 1820, os jovens sertanistas paulistas Manuel 
Miranda Antunes e João Bueno, constituíram um pequeno 
povoado no Sertão da Bragança – também conhecido como 
Retiro do Camanducaia –, atraídos pelas riquezas do local, 
representadas principalmente pela fertilidade das terras. 
Devotos fervorosos da Virgem Maria, a quem chamavam de 
Senhora do Amparo, os desbravadores ergueram uma rude 
capela, às margens do Rio Camanducaia – onde hoje está a 
Praça Jorge Pires de Godoi. A primeira Missa de que se tem 
registros foi celebrada em 03 de setembro de 1818.

A igrejinha recebeu uma imagem de Nossa Senhora do 
Amparo e o nome da Santa acabou se tornando também 
o nome do município, fundado oficialmente em 8 de abril 
de 1829. Berço do nascimento da cidade, o local sofria 

Catedral Nossa 
Senhora do 
Amparo: de 

capela a Matriz

CAPA

Centro das celebrações em 
homenagem à Padroeira da 

cidade, igreja guarda mais de 
um século de histórias 

com constantes alagamentos 
em razão da proximidade com 
o rio, o que atrapalhava os ofí-
cios religiosos. “Por necessidade 
pastoral, a humilde capela foi 
demolida e outra construção er-
guida na Praça Monsenhor João 
Baptista Lisboa. Foi desta forma 
que surgiu o templo que é sede 
da Matriz da Paróquia e guarda 
a Cátedra da Sé da Diocese de 
Amparo”, conta o atual Pároco, 
Padre Anderson Frezzato. Isso 
significa que a cadeira do Bispo 
está instalada na Matriz. É a par-
tir dela que ele fala e orienta a 
vida na igreja de toda a Diocese.

A bênção da Igreja aconte-
ceu em 1878, ano em que rece-
beu uma nova imagem de Nos-
sa Senhora do Amparo vinda de 
Porto, em Portugal. A escultu-
ra foi encomendada por dona 
Anna Cintra, esposa do Barão 
de Campinas. Uma curiosidade 
é que na época o local ainda es-
tava em obras. Foram quase 30 
anos para que a Matriz termi-
nasse de ser construída. 

RENOVAÇÃO E ARTES SACRAS
Em meados dos anos 20, o pré-
dio passou por sua primeira 
grande reforma, com projeto 
do engenheiro civil amparense 
Dr. Amador Cintra do Prado, 
quando foram erguidas as tor-
res e reforçadas as paredes. No 
mesmo período foram abertas 
as naves laterais, que até en-
tão eram formadas por salas, e 
criada toda a estrutura neces-
sária para levantar uma cúpula 
prevista no projeto, mas que 
acabou não sendo executada. 

A Igreja ganhou púlpitos e 
confessionários feitos por Alba-
no Pereira e João Siqueira, além 
de quadros a óleo do conhecido 
artista plástico, Benedito Calix-

to. Retratos das passagens bíbli-
cas da Santa Ceia e do Lava-pés, 
as obras permanecem intactas 
nas paredes da Matriz, encan-
tando os olhos dos devotos. As 
peças constantemente são foto-
grafadas pelo público e até pelos 
alunos das oficinas de fotografia 
do Amparo em Foco.

Outro importante pintor 
brasileiro, Almeida Júnior, tam-
bém teve uma tela no local. Seu 
quadro, que representa o batis-
mo de Cristo, foi muito elogiado 
pela mídia da época e requisi-
tado pelo Governo Estadual de 
Ademar de Barros (1947 a 1950) 
para ser incluído no acervo da 
Pinacoteca do Estado, onde está 
até hoje. Já toda a pintura e de-
coração interna, que também 
demoraram décadas para ser 
concluídas, levam a assinatura 
do pintor Mario Thomazi, um 
dos maiores artistas do interior 

do estado. Durante a constru-
ção da Igreja Matriz e durante 
a reforma, pintura e decoração, 
a Igreja do Rosário foi utilizada 
para os serviços religiosos.

LIGAÇÃO COM A COMUNIDADE
A Paróquia Nossa Senhora 
do Amparo, sede da Catedral 
Diocesana, agrega outras duas 
comunidades: a de Nossa Se-
nhora de Fátima e a de Nossa 
Senhora do Rosário. Atualmen-
te, conta com um Conselho de 
Pastoral e diversas atividades 
das Pastorais, Movimentos e 
Irmandades da região.

A Matriz busca unificar to-
dos esses projetos e trabalhar 
sempre em prol da integração. 
“A população de Amparo, em-
bora possua diversidade de 
crenças e denomina-
ções religiosas, tem 
especial carinho por 
sua Padroeira. Na Pa-
róquia há missas diá-
rias, sobretudo, aos finais 
de semana, quando recebe-
mos uma grande quantidade 
de fiéis. Todos são muito par-
ticipativos e estão presentes 
também nas mais diversas 
atividades desenvolvidas pela 
Igreja”, afirma Padre Ander-
son, que é o 31º padre a co-
mandar a Paróquia.

A época das festividades 
em homenagem à Padroeira 
é um bom termômetro desse 
envolvimento da comunidade 

Nossa Senhora  
do Amparo

local. Aliando religiosidade e 
evento social, a Catedral pro-
move uma grandiosa quer-
messe que se estende de 31 de 
agosto a 15 de setembro, sem-
pre aos finais de semana. “De 
nossa parte, estamos muito 
satisfeitos com a colheita dos 
frutos dos nossos antecesso-
res e da semeadura que fize-
mos ao longo de quase oito 
anos de nosso ministério, o 
qual nos enche de alegria", fi-
naliza o Pároco.

Pintura e decoração da Igreja levaram três décadas para finalização

Obras de Benedito Calixto enfeitam as paredes da Matriz
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Encontrado na pele, nas arti-
culações e nos ossos, o colá-
geno é a proteína mais abun-
dante presente no corpo 
humano. O processo de de-
generação dos tecidos com-
postos dessa proteína é im-
placável, mas sua velocidade 
pode variar de acordo com 
a predisposição genética e o 
estilo de vida. Ou seja, é dife-
rente de pessoa para pessoa. 

De acordo com Adriano 
Almeida, médico do espor-
te no Instituto de Ortope-
dia do Hospital das Clínicas 

O projeto Oficinas Criativas, 
iniciativa da Renovarte Produ-
ções que conta com o incenti-
vo do Ministério da Cultura e 
patrocínio da Rousselot, está 
de volta a Arcadas. Em agosto, 
houve o início das aulas do se-
gundo semestre de 2019, com 
oficinas de música, dança e 
teatro. Das 100 vagas disponí-
veis, mais de 50% foram pre-
enchidas logo no primeiro fim 
de semana.

Todos os cursos têm dura-
ção de dez meses. O objetivo 
é estimular o trabalho e inte-
gração em grupo, benefician-
do os processos de desenvol-
vimento pessoal, formação 
de identidade e cidadania. As 
aulas de teatro e dança são 
voltadas exclusivamente para 
os alunos da Escola Estadu-

Carisma e simpatia podem 
transformar pessoas anônimas 
em ícones. Mas quase nunca 
revelam as histórias de vida que 
cada uma dessas personalidades 
carrega. Foi com o objetivo de 
conhecer um pouco mais sobre 
o passado e o presente desses 
ilustres moradores de Arcadas e 
região que, em 2017, os alunos 
do 8º ano da E.E. Francisco da 
Silveira Franco resolveram traba-
lhar no “Projeto Anônimo”. 

O foco dos estudantes era dar 
voz às pessoas que se destacam 
por colaborar com o seu traba-
lho para o bem-estar da comu-
nidade. Coordenados pelo cor-
po docente da escola, os jovens 
passaram seis meses – de maio a 
outubro daquele ano – desenvol-
vendo as biografias. Dividida em 
grupos, a turma conversou com 
muita gente. Entre as figuras len-
dárias escolhidas para o projeto 
esteve Pedro Luiz Piffer, mais co-
nhecido como “Pedro Borracha”, 
que trabalha com serviços gerais 
na Subprefeitura de Arcadas. 

Antes de chegar ao cargo atu-
al, Pedro foi motorista e cuidou 
de gado. Com 59 anos na época, 
tinha muitos sonhos. “Queria ter 
uma namorada, andar de avião e 
conhecer o Pitu da rádio”.

“Pedro Borracha” também 
dividiu com os alunos que era 

A população mundial deve 
crescer em 2 bilhões de pes-
soas nos próximos 30 anos, 
passando dos atuais 7,7 bi-
lhões de indivíduos para 9,7 
bi em 2050, de acordo com 
novo relatório das Nações 
Unidas. A perspectiva de au-
mento populacional acelera-
do coloca uma nova luz sobre 
o tema sustentabilidade que, 
por definição, significa aten-
der às necessidades da atual 
geração, sem comprometer a 
capacidade das gerações futu-
ras. Ou seja, decisões tomadas 
agora vão definir o destino do 
planeta por décadas e séculos. 

Algumas atitudes, mui-
tas vezes provocadas por um 
estilo de vida consumista, 
estão reduzindo significati-
vamente as expectativas em 
relação à diminuição dos 
impactos ambientais, apon-
tam especialistas. Hoje, as 
cidades são responsáveis por 
75% do consumo de recursos 
naturais, 50% da geração de 
lixo e por até 80% da emissão 
de gases do efeito estufa. Se a 
sociedade mantiver esse rit-
mo, até 2030 seriam necessá-
rios dois planetas Terra para 
satisfazer a demanda por re-
cursos, que se tornam cada 
vez mais escassos. 

Peptídeos de colágeno ajudam a fortalecer ossos e articulações 

Estilo de vida mais sustentável 
traz benefícios para o planeta

Projeto Oficinas Criativas de volta em ArcadasFiguras da comunidade são tema de projeto 
da E.E. Francisco da Silveira Franco

de São Paulo, a suplementação 
com peptídeos de colágeno 
hidrolisado pode ajudar a for-
talecer as articulações e os os-
sos. “Os peptídeos são usados 
como ‘tijolos’ pelas células do 
corpo para produzir novas mo-
léculas de colágeno”, explica. 
A recomendação para preve-
nir o desgaste nas articulações 
é consumir até 10 gramas ou 
uma colher de sopa rasa diluída 
em água ou suco. “Não se co-
nhecem quaisquer efeitos co-
laterais da suplementação com 
os peptídeos de colágeno. Mas 

Fontes naturais de proteína, ainda contribuem para manter a boa aparência da pele, dos cabelos e das unhas

Iniciativa oferece aulas gratuitas de música, dança e teatro 

é importante prestar atenção 
aos corantes e aromatizantes, 
que podem provocar alergias.”

O consumo dos peptídeos 
também pode auxiliar na to-
nificação de outros tecidos. 
Segundo Alessandra Romi-
ti, coordenadora do Depar-
tamento de Cosmiatria da 
Sociedade Brasileira de Der-
matologia (SBD), existem es-
tudos que demonstram que 
a ingestão dos peptídeos de 
colágeno melhora sim o colá-
geno da pele. 

“Normalmente, a partir 

dos 25-30 anos as pessoas já 
começam a perder colágeno. 
Após os 30 anos, há perda de 
1% do colágeno ao ano, o que 
pode se intensificar depois da 
menopausa. Existem vários ti-
pos de peptídeos de colágeno 
e cada um tem a sua função. O 
ideal é que as pessoas procu-
rem um dermatologista para 
indicação do peptídeo ade-
quado”, diz.

A Rousselot produz os pep-
tídeos de colágeno Peptan®, 
marca líder mundial no seg-
mento. Com proteína bioativa 

única, o produto ofe-
rece benefícios com-
provados para o enve-
lhecimento saudável, beleza 
da pele, esportes e nutrição 
ativa. O Peptan® é o 
ingrediente ati-
vo preferido 
dos fabrican-
tes mundiais e 
é usado em vá-
rias aplicações, de ali-
mentos e bebidas funcionais 
a barras de proteína, soluções 
anti-idade para a pele e suple-
mentos dietéticos. 

PEPTAN

COMUNIDADE SUSTENTÁVEL
COMUNIDADE PATROCÍNIO

Mas reverter esse cenário 
ainda é possível. Mudando pe-
quenas atitudes no dia a dia e 
focando em ações práticas, os 
indivíduos podem trabalhar 
em conjunto pela sustentabi-
lidade. Ao plantar uma árvore, 
por exemplo, há uma imensa 
contribuição para a diminui-
ção do impacto do gás carbô-
nico: em 40 anos ela é capaz 
de reduzir em 667 quilos o 
dióxido de carbono da atmos-
fera. Em média, uma pessoa 
que utilize carro todos os dias, 
andando cerca de 100 km por 
semana, emite 20 quilos de 
CO2 (principal gás do efeito 
estufa). Somando esse valor às 
emissões da agricultura, ener-
gia, alimentação, indústrias de 
roupas, viagens e tudo aquilo 
que compõe o estilo de vida 
atual, é fácil perceber que a ba-
lança fica insustentável.

Com um calendário repleto 
de celebrações ao meio am-
biente em setembro (confira 
abaixo), vale utilizar o período 
para começar a promover ati-
tudes sustentáveis no dia a dia. 
Uma sugestão é definir e prati-
car uma ou mais atividades em 
cada dia de celebração. Quem 
sabe isso se torne um hábito e 
um estilo de vida que, de fato, 
vai ajudar o planeta.

05 - Dia da Amazônia

11 - Dia do Cerrado

16 -  Dia Internacional de 
Proteção  
da Camada de Ozônio

16 -  Dia Internacional para a 
Prevenção de Desastres 
Naturais

18 - Dia Mundial de Limpeza 
       do Litoral

19 -  Dia Mundial pela Limpeza 
da Água

21 - Dia da Árvore

22 - Dia da Defesa da Fauna

22 -  Dia da Jornada “Na Cidade 
Sem Meu Carro” e Dia 
Mundial sem carro

al Francisco da 
Silveira Franco e 
são realizadas nas 
dependências do 
colégio. Já as de 
canto e musicali-
zação acontecem 
na Paróquia Nos-
sa Senhora Apa-
recida de Arcadas 
e são abertas para 

adotado. “Meus pais adotivos 
faleceram e moro sozinho com 
meu cachorro”, contou. Mesmo 
não sabendo ler nem escrever, 
Pedro definia sua vida em duas 
palavras: “paz e amor”.

Carla de Souza Reatte (16), 
que cursa o 1º ano do Ensino 
Médio da escola, destaca o va-
lor da iniciativa. “Achei muito 
importante o Projeto Anôni-
mo, pois ficamos sabendo dos 
sonhos e das histórias da vida 
de várias pessoas”, conta. Foi 
a jovem que, ao lado de outras 
duas colegas de sala, entrevis-
tou Pedro e achou a experiên-
cia tocante. “Ficou muito claro 
o tamanho da saudade que ele 
tem da sua família, inclusive da 
sua irmã. Em alguns momentos 
choramos e em outros demos ri-
sadas de suas histórias”, diz.

todos os públicos. “O nosso 
objetivo é despertar o desen-
volvimento pessoal e profis-
sional por meio das artes”, 
afirma Patrícia Santos, produ-
tora cultural da Renovarte.

Ao final do projeto, será 
promovida uma apresentação 
de encerramento para a co-
munidade, amigos e familiares 
dos participantes. “O proje-

to beneficia uma ampla faixa 
etária, desde alunos do ensino 
fundamental e médio, até par-
ticipantes da melhor idade”, 
afirma Patrícia.

 Para quem quiser parti-
cipar das oficinas, ainda há 
vagas para canto (adulto e in-
fantil). Os interessados devem 
se inscrever diretamente pelo 
WhatsApp (19) 97408-7044.

Pedro Borracha
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O mês de setembro tem um 
gosto especial em todo o país. 
Em muitas regiões é come-
morado o Dia de São Cosme 
e São Damião, celebrado tan-
to pelos católicos, no dia 26, 
como pelos adeptos do Can-
domblé e da Umbanda, no 
dia 27. Considerados os pro-
tetores das crianças, as tradi-
cionais festividades em ho-
menagem aos santos e orixás 
têm como foco a distribuição 
de doces para os pequenos. 

Em Amparo, é o Educandá-
rio N.S. do Amparo quem cuida 
das atividades especiais para a 
data. A associação sem fins lu-
crativos, que atende crianças e 
adolescentes de 5 a 15 anos no 
contra turno escolar, organiza 
uma festa em suas dependên-
cias com dança, teatro e leitura 
de poesias. “As crianças são as 
protagonistas do evento. Elas 
são as responsáveis por todas 
as atividades que organiza-
mos. Além das apresentações é 
claro que distribuímos muitos 
doces para todas elas”, afirma 
Caroline da Costa Pereira, as-
sistente social do Educandário.

Para realizar o evento, o 
espaço conta também com 
o apoio da comunidade e de 

Em razão da crise financeira, 
muitos países estão com um 
baixo número de postos de 
trabalho disponíveis, princi-
palmente para quem está em 
início de carreira, com pouca 
ou nenhuma experiência. De 
acordo com a Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT) 
esse cenário se repete em toda 
a América Latina: um em cada 
cinco jovens de 15 a 24 anos da 
região procura trabalho e não 
encontra. A taxa de desocupa-
ção (19,6%) na faixa-etária é três 
vezes superior a da população 
adulta (maiores de 25 anos).

Com quase 50 milhões de 
jovens, a questão no Brasil é 
ainda mais delicada. Por aqui, 
grande parte desse contingen-
te vive em situação de vulne-
rabilidade, sem trabalhar ou 
estudar. Buscando reverter 
esse quadro, instituições como 
o Espro (Ensino Social Profis-
sionalizante) se dedicam à ca-
pacitação e inserção desses jo-
vens no mercado de trabalho.

Criada em 1979 por ini-
ciativa de unidades do Rotary 
Club, a entidade ajuda a unir 
o potencial dos aprendizes às 
necessidades do mercado e 
oferece gratuitamente, em todo 
o Brasil, cursos de Formação, 
além de Programas de Socioa-
prendizagem, de acordo com a 
chamada Lei da Aprendizagem.

O Espro atende quase 
25 mil jovens, que recebem 
orientações das áreas Educa-
cional e de Acompanhamento. 
As famílias também são parte 
importante do trabalho da ins-

Educandário celebra dia 
de São Cosme e Damião

Capacitação e primeiro emprego 
ajudam jovens na inserção no 
mercado de trabalho

AÇÃO SOCIAL MERCADO DE TRABALHO

ARTES

empresas da região, como a 
Rousselot. “Contamos com a 
ajuda de muitas pessoas, que 
nos trazem todos os tipos de 
doce, como balas, pirulitos e 
chocolates. Mas antes de fa-
zer a entrega para as crianças, 
a irmã Sonia, responsável 
pelo local, faz uma atividade 
onde conta toda a história 
de São Cosme e Damião, e a 
relação dos irmãos com os 
doces”, afirma Aline Cozero, 
psicóloga da instituição.

O Educandário funciona 
de segunda a sexta-feira e 
trabalha com uma média de 
160 crianças. A associação 
recebe recursos da prefei-
tura e contribuições de em-
presas para se manter ativa 
e poder transformar a vida 
dos pequenos por meio do 
ensinamento de valores que 
englobam direitos huma-
nos, cidadania, diversidade, 
esporte, lazer e cultura. “A 
importância da festa é a so-
lidariedade, a transmissão 
do respeito mútuo e o traba-
lho em equipe. Não apenas 
isso, trabalhar aqui e ver as 
crianças sorrindo é muito 
satisfatório para nós”, finali-
za Caroline.

A região de Amparo possui 
hoje cerca de 70 mil habitan-
tes. Muitos deles com uma 
veia artística nata e trabalhos 
de encantar os olhos nas mais 
variadas vertentes. Com o 
objetivo de estabelecer uma 
rede de contato entre esses 
artistas, produtores, ativistas 
e coletivos locais, a Mogiana 
Produções Culturais, empresa 
que possui sede no muníci-
pio, está organizando um ma-
peamento artístico, o primei-
ro da região. 

O projeto é uma iniciativa 
do fotógrafo e produtor cultu-
ral, Reginaldo Leme, que tam-
bém está coordenando o traba-
lho. “Conheço diversos artistas 
de Amparo, mas sinto falta de 

Amparo realiza primeiro mapeamento artístico 
e cultural da região
Idealizado pelo fotógrafo e produtor cultural Reginaldo Leme, projeto tem como objetivo integrar artistas e fomentar as artes

uma integração maior, de uma 
troca de experiências. A pes-
quisa tem o intuito de compilar 
esses dados, aproximar os pro-
fissionais de arte e cultura da 
cidade e fomentar a produção 
local”, explica Reginaldo. 

ESTRELAS REGIONAIS
Heleonora Lucas, professora 
de dança, bailarina e atriz, já 
respondeu a pesquisa e apro-
va a iniciativa. “Amparo é um 
munícipio muito rico cultu-
ralmente, mas faltam dados 
e números sobre o segmento. 
Essa integração entre as dife-
rentes áreas do meio artísti-
co, certamente, enriquecerá 
a oferta de espetáculos na re-
gião e vai fortalecer a classe na 

reivindicação de 
algumas deman-
das junto ao poder 
público”, diz.

Cibele Matheus, 
que atualmente 
trabalha com con-
servação e restauro 
de bens culturais, 
também está parti-
cipando do mape-

amento. “Desde pequena faço 
escultura. Sou formada como 
Arquiteta Urbanista e atuei por 
40 anos na área. Paralelamente, 
ingressei no teatro e no cinema, 
como cinegrafista e diretora de 
arte”, conta. 

Cibele também é miniatu-
rista (coleciona e fabrica) e faz o 
design e a confecção de objetos 
de decoração, como luminá-
rias, pequenos móveis e prate-
leiras. “O mapeamento aproxi-
ma artistas e profissionais de 
arte e cultura da região de uma 
forma democrática. Isso é fun-
damental para gerar visibili-

dade e, também, oferecer um 
leque maior de oportunidades 
para a classe”, complementa. 

A pesquisa estará dispo-
nível até o fim da primeira 
quinzena de outubro, no en-
dereço: http://www.mogiana-
producoes.com.br/pesquisa. 
“Para que possamos descobrir 
novos talentos e criar uma 
rede de contatos fortalecida 
em Amparo, é imprescindível 
que os artistas se engajem e 
respondam a pesquisa. Dessa 
forma, a iniciativa cumprirá o 
seu respectivo objetivo”, con-
vida Reginaldo.

tituição, que promove ativida-
des específicas para melhorar 
a qualidade de vida e estimu-
lar a geração de renda. Com 
mais de 2,7 mil empresas par-
ceiras em todo o país, há ain-
da um relacionamento muito 
forte com os agestores dessas 
companhias para que saibam 
como recepcionar e tratar os 
jovens aprendizes.

COMO INGRESSAR
Para ter a chance de participar 
dos programas, jovens entre 
14 e 24 anos precisam estar 
devidamente matriculados, 
ou terem concluído seus estu-
dos, na rede pública de ensi-
no. Aqueles que se enquadram 
nesse perfil, podem cadastrar 
os currículos pelo site da en-
tidade (www.espro.org.br). Ao 
surgirem vagas, serão contata-
dos pela área de Recrutamento 
e Seleção, que realiza entrevis-
tas individuais. 

Caso sejam aprovados nes-
ta etapa, vão para entrevista 
com a empresa parceira. Se 
estiverem no perfil da vaga, 
são contratados por até dois 
anos, realizando a etapa te-
órica no Espro e a prática na 
empresa. “O objetivo é passar 
o conteúdo de uma forma ágil 
e dinâmica para não entediar 
o aluno. Nosso foco nas aulas 
consiste em fazer com que o 
aprendiz seja capacitado para 
assumir o protagonismo, ser 
proativo e tomar a iniciativa na 
empresa em que atua”, afirma 
Alessandro Saade, superinten-
dente Executivo do Espro. 

E quipe do Educandário N. S. do Amparo 

Crianças se deliciam com os doces recebidos
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OUTUBRO

AGENDA 

AGENDA 

Solenidade e Desfile Cívico em comemoração ao dia 7 de setembro
Onde: Av. Bernardino de Campos, Centro – Amparo
Quando: 7 de setembro
Horário: a partir das 8h

Comemoração à Padroeira Nossa Senhora do Amparo
Onde: Catedral Nossa Senhora do Amparo
Quando: de 31 de agosto a 15 de setembro, sempre  
aos finais de semana

Rodeio de Jaguariúna
Onde: Red Park - Jaguariúna
Quando: de 13 a 21 de setembro, aos finais de semana

Impacto Run Adventure
Onde: Represa Santa Lídia, Serra Negra 
Quando: 22 de setembro
Horário: Concentração às 8h e largada às 8h15

Expoflora
Onde: Holambra
Quando: 30 de agosto a 29 de setembro
Horário: sexta a domingo, das 9h às 19h

2º Copa Cross Hard
Onde: Chácara Santana, Bairro dos Limas, Monte Alegre do Sul 
Quando: 06 de outubro
Horário: a partir das 9h

Dia das Crianças
Quando: 12 de outubro

Dia de Nossa Senhora Aparecida
Quando: 12 de outubro

2ª Corrida de Serra Negra
Onde: Praça do Sesquicentenário, Centro - Serra Negra
Quando: 13 de outubro
Horário: 8h

Jornada do Patrimônio Cultural
Onde: Saída da Praça Pádua Sales, Centro, Amparo 
Quando: 20 e 21 de outubro
Horário: A definir

SETEMBRO

A Rousselot, líder mundial em produ-
ção de gelatina e peptídeos de coláge-
no, mais uma vez marcou presença na 
Food Ingredients South America (FISA), 
principal evento do setor alimentício 
na América Latina. Durante a feira, que 
reuniu mais de 10 mil visitantes, a Rou-
sselot apresentou dois dos principais 
produtos do portfólio: a linha de pep-
tídeos bioativos de colágeno Peptan® e 
as gomas de gelatina contendo a solu-
ção SiMoGel™.

BENEFÍCIOS PARA SAÚDE, BELEZA  
E BEM-ESTAR
Diversos estudos clínicos já compro-
varam como os peptídeos de coláge-
no podem contribuir com a saúde dos 
ossos, articulações, pele e cabelos. 
Recentemente, uma análise realizada 
com 60 mulheres brasileiras saudáveis 
demonstrou que 5g de Peptan® por dia 
trazem redução de rugas nas regiões 
periorbital (em volta dos olhos) e naso-
labial (próximas ao nariz e a boca), di-
minuição dos poros visíveis e aumento 
da força dos cabelos.

“Na FISA, apresentamos três exem-
plos de aplicações com Peptan® para 
a beleza: água proteica sabor pink le-
monade, com 5g de Peptan® I B e mix 
de vitaminas e minerais (porção de 300 
ml); cupcake sabor chocolate com 5g 
de Peptan® I B (porção de 40g – 2 uni-
dades) e sachês com 5g de Peptan® I B”, 
conta Ana Cristina Corrêa de Faria, ge-
rente de Desenvolvimento de Negócios 

da Rousselot. 
Já na área da saúde das articulações, 

estudo clínico com o consumo de 8g de 
peptídeos de colágeno Peptan® por dia 
demonstrou que o ingrediente reduziu 
indicadores de dor e melhorou a fun-
ção da articulação de pacientes com 
osteoartrite. Para exemplificar a aplica-
ção para estes benefícios, a Rousselot 
levou ao evento uma bebida com 89% 
de suco de maçã e pêssego, 10g de Pep-
tan® I B e mix de vitaminas e minerais 
(porção de 300 ml).

Também para o suporte da saúde 
das articulações, a Rousselot investiu 
no desenvolvimento do colágeno hi-
drolisado tipo II, o Peptan® IIm, obti-
do de cartilagem suína. Em estudo in 
vivo, o produto demonstrou manter a 
área da cartilagem, aumentar o núme-
ro das células produtoras de colágeno 
(condrócitos) e reduzir a inflamação. 
A dose utilizada equivale a 1g/dia. Em 
função disso, a Rousselot apresentou 
as seguintes aplicações: sachê de su-
plemento sabor tangerina, com 9g de 
Peptan® I B, 1g de Peptan® IIm e vita-
mina C; e cápsula mole com 1g Peptan® 
IIm (porção de 2 unidades). 

“Complementando o portfólio que 
levamos à FISA, desenvolvemos gomas 
de gelatina utilizando a solução SiMo-
Gel™, que contempla produto, proces-
so e ajustes de equipamentos desenha-
dos para obter gomas sem necessidade 
de depósito em moldes de amido. O 
modelo corrobora para a introdução 

de ingredientes funcionais, 
vitaminas e minerais, em 
uma aplicação convenien-
te e saborosa. Nossas balas 
contém SiMoGel™ e 75mg 
de ferro quelato (porção de 
2g – uma unidade)”, explica 
Ana Cristina.

A edição 2019 da Food 
Ingredients South America 
aconteceu no Transamerica 
Expo Center em São Paulo, 
de 20 a 22 de agosto. 

Rousselot participa da edição 2019  
da FISA com Peptan® e SiMoGel™

ROUSSELOT NA SUA CASA
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*No programa RUMO, 
todos os colaboradores 
são convidados a realizar 
ações que contribuam para 
o processo de melhoria 
contínua no ambiente 
de trabalho. Todas essas 
melhorias são registradas e, 
mensalmente, os funcionários 
ganham um RUMO, dólar 
de mentirinha que pode ser 
trocado por brindes.

DIVERSÃO
HORA
A partir desta edição do jornal CONVIVER, você vai encontrar 
alguns passatempos para se divertir com a família durante a 
leitura. Aproveite!

DA

Prazer, eu sou o Kaizé, mascote 
do Programa RUMO* de Melhoria 
Contínua da Rousselot. Acho que 
você já deve ter me visto por aí! Estou 
precisando da sua ajuda! Consegue 
colorir o meu desenho abaixo?

PARA 
COLORIR

Ilustração: Filipe Moretzsohn 



Encontre o caminho correto para descartar o saco 
plástico na lixeira

LIXO NO LIXO

Você conhece o nome 
de todos os estados 
brasileiros? Escondemos 
todos eles no caça-
palavras ao lado. 
Consegue achá-los?

VIAGEM 
PELO 
BRASIL

RESPOSTA RESPOSTA
Marron: orgânicos |  Branco: não reciclável |  Verde: vidros Vermelho: 
plásticos |  Amarelo: metais | Azul: papéis

Você sabe para que tipo de lixo funciona 
cada uma delas?


