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Nova face para
Santa Paulina
A partir de seu crânio,
especialistas fizeram
uma reconstituição
facial de Santa Paulina,
que será apresentada
em dezembro.

Câmeras ajudaram PM
na captura de foragido
PÁGINA 14

Cassiano José Ribeiro, de 21 anos, era foragido da penitenciária de Itajaí desde
o dia 4. Foi flagrado por câmeras no Centro de Nova Trento, terça-feira, 24.

Festas Natalinas 2015

PÁGINA 5

Programação inicia neste sábado, 28. Uma das grandes
atrações deste ano será a realização da 1ª Feira de Produtos
Natalinos Santa Luzia, dias 5 e 6 no Salão Paroquial São
Virgílio e dias 12 e 13, no Santuário Santa Paulina.
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Prefeitos do Vale do Rio
Tijucas se unem para
evitar que Celesc feche
escritório regional

Com mão de obra e o
material doados, Capela
do Santíssimo será
inaugurada no dia 6

Campeonato Municipal
de Futsal Livre chega à
semifinal com dois jogos
emocionantes neste sábado

Com obras iniciadas,
escola do Trinta Réis vai
ganhar seis novas salas de
aula e reforma em onze
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TECNOLOGIA E ARTE

Reconstituição tridimensional
dá nova face à Santa Paulina
A reconstrução facial da religiosa, que celebra os 150 anos de seu nascimento, será apresentada em São Paulo e NT em dezembro
O próximo dia 16 de dezembro
será especial para a Congregação
das Irmãzinhas da Imaculada
Conceição (CIIC) e para todos os
devotos e admiradores de Santa
Paulina. Nesse dia, Amábile
Lúcia Visintainer completa 150
anos de nascimento e dois eventos marcam as comemorações
da data. No dia 13, às 11 horas,
na Capela Sagrada Família, em
São Paulo, será realizada uma
celebração eucarística onde será
exposta, pela Academia Brasileira
de Hagiologia, juntamente com
a CIIC, a reconstrução facial de
Santa Paulina em 3D (tridimen-

sional). Além da exibição na celebração do dia 13, outra apresentação da nova imagem de Santa
Paulina está marcada para o dia
20 de dezembro, às 9h45, no
Santuário Santa Paulina, em Nova
Trento.
O trabalho foi feito por Cícero
Moraes (foto ao lado), que é
professor de computação gráfica 3D, vice-coordenador da
Equipe Brasileira de Antropologia
Forense e Odontologia Legal,
além de artista e animador em
produções 3D, acompanhado por
José Luís Araújo Lira, advogado
e hagiólogo, com a presença das

Base do crânio permitiu se chegar
à imagem mais realista já feita
O trabalho de reconstituição
tridimensional foi feito com base
no próprio crânio da religiosa
com o objetivo de, via escultura,
se chegar à imagem mais realista
já feita de Santa Paulina. A ideia
surgiu em agosto. Com um currículo recheado de experiências
– incluindo a reconstituição dos
rostos de Santa Maria Madalena
e Santo Antônio de Pádua – o
designer Cícero Moraes decidiu
voltar-se para a hagiologia (ciência que estuda a vida dos santos)
brasileira. Pensou primeiro em
Frei Galvão, o franciscano que
viveu entre 1739 e 1822 e cujos
restos mortais estão no Mosteiro
da Luz, em São Paulo. Mas o crânio dele não apresentava condi-

ções para o trabalho, pois estava
muito deteriorado.
Foi quando o advogado José
Luís Lira, presidente da Academia
Brasileira de Hagiologia, sugeriu Santa Paulina. As irmãs que a
conheceram Santa Paulina consideram que nenhuma imagem
conhecida dela corresponde à sua
verdadeira face, o que se tornou
uma justificativa para o projeto.
Na sede geral da congregação, no
bairro do Ipiranga, o quarto de
Santa Paulina foi preservado e
integra um memorial de seis salas,
aberto à visitação pública. Numa
urna lacrada, são mantidos os restos mortais de Paulina, recolhidos
após a exumação exigida durante
o processo de canonização.

DIVULGAÇÃO

Irmãs Roseli Amorim (coordenadora geral) e Terezinha da Silva
(conselheira geral).
Após a conclusão do trabalho, a
imagem, em caráter ainda sigiloso,
foi apresentada a diversas religiosas que conheceram e conviveram
com Santa Paulina, especialmente nas Casas de Irmãs Idosas, em
Bragança Paulista (SP), na Casa de
Oração Madre Paulina, em Nova
Trento e Sete Lagoas (MG). O trabalho foi aprovado e considerado “espetacular”. Apresenta um
semblante de uma mulher serena
e feliz, ao contrário da imagem
conhecida até o momento.

Designer fez 120 fotos de
todos os ângulos possíveis
Em setembro passado, o
designer Cícero Moraes esteve
no local que preserva os restos mortais de Santa Paulina.
Examinou o crânio, impressionou-se com a conservação
e colheu imagens. Foram 120
fotos, de todos os ângulos. Era
o ponto de partida para o projeto. Transferidos para o computador, os registros passaram a
ser cruzados graças a um algoritmo e geraram uma nuvem de
pontos com o volume do crânio, que foi convertida em uma
malha 3D com superfície. Esta
foi a base para a criação de uma
escultura digital. O processo
levou 10 dias.

Posteriormente, o material foi enviado para o Centro
de Tecnologia da Informação
Renato Archer (CTI), um instituto federal com sede em
Campinas. Ali, foi “impresso”
em 3D. Cada busto leva em
torno de 24 horas para ficar
pronto, com a máquina funcionando ininterruptamente. Isso
porque o trabalho é feito em
camadas com 0,1 milímetro de
espessura cada. Nos próximos
dias, o material será enviado
de volta para o designer, que já
escolheu uma artista plástica,
Mari Bueno, para dar à imagem, cuja apresentação final já
é motivo de grande curiosidade.

