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158 anos: preservar é preciso
São Carlos quer aumentar o número de edifícios tombados pelo 

patrimônio histórico. Escola Álvaro Guião é exemplo de conservação
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Sistema Nervoso Central 
é constituído por células 
chamadas de neurônios. 
Essas células possuem 

uma parte que se chama axônio, que 
na verdade são verdadeiros “fios” por 
onde os impulsos elétricos nervosos 
percorrem até atingirem o local da li-
gação com outras células. Pois bem, 
para esses impulsos elétricos serem 
conduzidos com eficiência pelos axô-
nios dos neurônios existe um invólu-
cro chamado de bainha de mielina. 
Essa bainha é fundamental para a con-
dução do impulso nervoso e quando 
ela é destruída os impulsos se tornam 
cada vez mais lentos ou não são trans-
mitidos. 

A esclerose múltipla é uma doen-
ça que lesa a bainha de mielina, por 
isso chamada de doença desmielini-
zante. Sua causa é desconhecida, po-
rém sabe-se que ocorre uma reação 
inflamatória autoimune, produzindo 
anticorpos que agridem a própria 
bainha de mielina que recobre a cé-
lula nervosa. Consequentemente, a 
condução dos impulsos nervosos é 
comprometida levando aos sinto-
mas da doença. 

Os primeiros sintomas geralmen-
te aparecem entre os 20 e 40 anos, 
e as mulheres são mais acometidas 
que os homens. Atualmente, estima-
-se que essa doença acometa cerca 
de 30 mil pessoas em nosso país.
A esclerose múltipla é uma doen-
ça hereditária?

Embora não seja considerada uma 
doença hereditária, há um risco 
maior entre familiares, sendo que 
15% dos acometidos têm algum fa-
miliar que sofre da doença.
Quais são os sintomas da esclerose 
múltipla e como é a sua evolução?
O mais comum é iniciar-se com for-
migamentos dos membros e turva-
ção da visão.  A evolução da doença 
é progressiva e muito variável, ge-
ralmente ocorre em surtos que vão 
deixando sequelas. Os sintomas que 
vão surgindo dependem da parte 
do cérebro e da medula espinhal 
que foi acometida, podendo ser 
sintomas sensitivos (como altera-
ções visuais, formigamento, enjoo 
e vertigem, alterações cognitivas e 
de humor) ou motores (dificuldade 
em andar e equilibrar-se, fraqueza 
e cansaço, falta de coordenação de 
movimentos, tremores, incontinên-
cia fecal e urinária).

Como se faz o diagnóstico da 
esclerose múltipla?
O diagnóstico é baseado nos sin-
tomas e exame clínico, associado a 
outros exames como a punção lom-
bar, potencial evocado e ressonância 
magnética. A Ressonância Magnéti-
ca pode avaliar a extensão das lesões 
no encéfalo e na medula espinhal, 
diferenciar se as lesões são antigas 
ou recentes através de exames com-
parativos e ainda, analisar se a doen-
ça está em atividade.
Quais são as recomendações para o 
paciente com esclerose múltipla?
Acompanhar e tratar com medicamen-
tos específicos prescritos pelo médico 
especialista, avaliação da evolução das 
lesões com exames de imagem con-
forme a necessidade, fisioterapia para 
auxiliar aqueles com dificuldade nos 
movimentos e controle dos esfíncte-
res, adaptação da casa para os pacien-
tes com restrições para se locomover.

Esclerose 
múltipla

O

saúde

Dra. Kellen Inouye Rebelo CRM 113454 e
Dr. Paulo Eduardo Codello Rebelo CRM 118994,
Médicos radiologistas diretores clínicos da Radi-Imagem

Ressonância Magnética do Crânio com áreas de desmielinização (focos brancos)
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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Por

Luciano
Abelhaneda

ão Carlos precisa e vem pensando em todas 
as mudanças que se passaram ao longo dos 
anos e se prepara para uma revolução na pre-
servação de seu patrimônio histórico.

Uma cidade com características e topogra-
fia diferenciadas, levando em conta principal-
mente sua altitude.

A cidade possui o metro quadrado com mais cabeças pensantes do 
país e por isso tem que pensar no seu futuro, no seu desenvolvimento 
sem esquecer da preservação.

Nesta edição da kappa, mostramos um raio-X de tudo que tem na cida-
de em processo de preservação e o que pode ser feito nos próximos anos.

Matéria exclusiva e fruto de um trabalho de pesquisa da repórter 
Ana Paula Santos, uma incansável protagonista de descobertas da his-
tória de São Carlos. Obrigado, Paulinha, pelo seu empenho e dedicação 
com as coisas de nossa cidade, para que todos tenham acesso pelas 
páginas da kappa.

Nesta edição de 158 anos, fazemos um relato da história de Candi-
do Botelho. Fiquei surpreso com a grandiosidade de sua história, muito 
interessante.

Uma edição de 196 páginas, com grandes matérias, grandes par-
ceiros comerciais, anunciantes com grandes novidades e lançamentos 
na cidade.

Essas edições históricas surpreendem sempre os leitores, e posso 
dizer para você que fiquei surpreso com as nossas descobertas sobre 
nossa cidade. Além da qualidade e quantidade de anunciantes, que 
provam mais uma vez o resultado da kappa para os clientes.

São Carlos faz parte da maior rede de revistas do interior do estado 
de São Paulo, e isso nos deixa com um dever de melhorar a cada dia, 
para levar para nossos leitores edições como esta, feita com amor, de-
dicação e muita qualidade editorial e comercial.

 
Parabéns, São Carlos!
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cartas

Gostaria de agradecer a atenção 
e a dedicação da repórter Mariana 
à reportagem da ONG Fênix [“Com-
prometimento com a educação”, 
edição 105, página 62]. Agradeço 
ao Fabio também pelo profissiona-
lismo com as fotos, ficaram muitos 
boas. Em nome da ONG, agradeço 
pela divulgação de nosso trabalho. É 
muito importante para o projeto.

Ewerton Mera

TCC do curso de Jornalismo es-
tampado nas páginas da kappa 
[“Um crime não esclarecido”, edição 
104, página 68]. Videodocumentário 
ganhando reconhecimento. Obriga-
da a toda equipe da revista. 

Jéssica Taboas

P r o f u n d o s 
agradecimentos 
pela homenagem 
prestada ao meu 
pai [“Miguel Fucci: 
O pioneiro da via-
ção em São Car-

los”, edição 105, página 42]. Repor-
tagem perfeita! Obrigada! Guardarei 
a revista com carinho! 

Ligia Savelli

Gratidão à revista kappa pela 

oportunidade e respeito com o pro-
fissional de fotografia. [“Sensibilidade 
no olhar”, edição 104, página 72]. Gra-
tidão a todos que confiam seus me-
lhores momentos ao meu olhar.  Que 
venham muitos anos e muitos clicks. 

Tati Zanichelli

A presidência da Câmara Munici-
pal de São Carlos enaltece o trabalho 
da revista ao documentar fatos his-
tóricos do município, notadamente 
na matéria que registrou a passagem 
dos 150 anos da instalação deste Po-
der Legislativo [“Sesquicentenário 
da Câmara”, edição 106, página 
64].  Conhecer a nossa história é fun-
damental para darmos continuidade 
à ação de todos que construíram a 
grandeza de nossa cidade. Os ensi-
namentos do passado nos impulsio-
nam a buscar as realizações do pre-
sente e projetarmos um futuro com 
democracia, justiça social e partici-
pação popular. 

Lucão Fernandes, presidente da 
Câmara Municipal de São Carlos

Sou o autor do livro “Paixão - Uma 
viagem pelo futebol inglês” e gosta-
ria de elogiar a reportagem feita pela 
repórter Mariana Lemes [“Paixão 
sem fronteiras”, edição 106, página 

82]. Fui criado em São Carlos e ver a 
matéria me encheu de orgulho. Obri-
gado e parabéns! 

Plácido Berci

Matéria brilhante sobre o médico 
Adriano Marinovic [“Amor pela me-
dicina”, edição 106, página 32]. Linda 
historia de vida, profissional de alta 
qualidade e competência e funda-
mentalmente um ser humano exce-
cional que professa um amor infinito 
à profissão e aos semelhantes. Como 
paciente só tenho a parabenizar o 
seu louvável trabalho. O Brasil preci-
sa de pessoas como ele. 

Rosângela Inacio

entre em contato

errata

Se você tem alguma sugestão, elogio ou 
crítica ao conteúdo da kappa, entre em 
contato conosco através do  
contato@revistakappa.com.br

Na edição 106 da revista kappa, na 
matéria sobre a saúde de São Carlos, 
um dado saiu incorreto. São Carlos 
tem 1 médico para aproximadamente 
394 habitantes.

Na edição 108 da kappa, na matéria 
nome de rua, o nome de um dos 
dentistas homenageados saiu errado. 
O correto é Fàbio de Angelis Porto. 
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Por Ana Paula Santos 
Fotos Fabio Mauricio

reservação da história 
e cultura de uma cida-
de tem relação direta 
com a preservação do 

patrimônio arquitetônico e, neste 
quesito, há alguns anos São Carlos 
demonstra preocupação.

Pensar na preservação é dever de 
cidadão, todo patrimônio deve ser 
considerado uma herança. Cabe, é 
claro, ao gestor público criar medidas 
para valorizar e incentivar a prática, 

mas cada morador pode e deve de-
monstrar preocupação sobre o tema. 
Tombamento é o instrumento legal 
para a preservação e se engana quem 
pensa que apenas imóveis centená-
rios podem ser tombados. A impor-
tância não tem relação com a idade.

Para alguns proprietários faltam 
incentivos e a intenção é aumentar 
os benefícios, aos profissionais de ar-
quitetura e engenharia cabe o bom 
senso, uma vez que são profissionais 
capacitados para intervir em bens 
específicos.

O estilo eclético que predomi-
na em São Carlos, com casarões da 

São Carlos, que tem hoje 9 imóveis 
tombados e outros 9 em processo de 
tombamento, quer aumentar o número de 
bens de interesse histórico-cultural

Herança 
arquitetônica

p

capa
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Fazenda Pinhal: 
Tombada pelo 
CONDEPHAAT e 
Iphan

M
a

u
ri

ci
o

 M
o

tt
a

kappa ed109 S CARLOS 23out15.indb   15 23/10/2015   21:33:05



16  kappa magazine

época do café, é o forte da arquite-
tura local. A questão de preservação 
de patrimônio no Brasil é recente e 
São Carlos faz parte de uma minoria 
de uma exceção onde o poder pú-
blico participa ativamente. Em 2006 
foi criado o Conselho Municipal de 
Defesa do Patrimônio Histórico, Ar-
tístico e Ambiental de São Carlos 
(COMDEPHAA/SC), formado por 18 
membros, paritário, e conta com re-
presentantes do governo e da socie-
dade civil.

De acordo com o arquiteto da 
Fundação Pró-Memória, Rodrigo Pe-
ronti Santiago, a preservação de pa-
trimônio é um assunto novo no Brasil 
e São Carlos faz parte de uma exce-
ção. Muitos imóveis, embora tenham 
importância histórica, ainda não 
fazem parte de uma listagem exis-
tente. “A primeira lista saiu em 2005, 
houve uma revisão em 2010, esse 
número aumentou, hoje são 152 e 
a intenção é chegar a 200 imóveis”. 

Atualmente apenas 4% dos imó-
veis do centro da cidade fazem parte 
da lista e ao contrário do que muitos 

pensam, a preservação dos imóveis 
não congela o desenvolvimento ur-
bano da cidade. É importante que a 
arquitetura antiga conviva harmo-
niosamente com a contemporânea. 
“Estamos trabalhando, mas é uma 
questão complicada, falamos de pro-

priedades privadas. Com força de lei 
existem argumentos para não per-
mitir que um imóvel seja derrubado”, 
diz a também arquiteta da Fundação, 
Mariana Lucchiano.

RESPALDO NA LEI – O tomba-
mento pode ser feito nas esferas: 
internacional, nacional, estadual e 
municipal. A Fazenda Pinhal, por 
exemplo, foi tombada em 1987 pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan) e pelo 
Conselho de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Arqueológico, Artístico e 
Turístico (CONDEPHAAT) em 1982. 
O artigo 216 da Constituição deter-
mina: “O poder público, com a cola-
boração da comunidade, promoverá 
e protegerá o patrimônio cultural 
brasileiro, por meio de inventários, 
registros, vigilância, tombamento e 
desapropriação, e de outras formas 
de acautelamento e preservação”. 

Para entender como funciona a 
classificação dos imóveis de interes-
se histórico-cultural de São Carlos é 

capa

Mariana Lucchiano e Rodrigo Peronti Santiago

Márcia: “Hoje o que importa é fazer muito mais quantidade do que qualidade”
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preciso saber que a classificação vai 
de 1 até 7, sendo 1 os tombados e 
2 os em processo de tombamento. 
Em ambos os casos os imóveis não 
podem ser demolidos, nas reformas 
devem ser preservadas as fachadas 
e volumetria e o trabalho deve ter 
acompanhamento da Fundação Pró-
-Memória de São Carlos.

A atual listagem com 152 edifí-
cios de especial interesse histórico-
-cultural (incluindo a Catedral) tem a 
intenção de garantir uma maior pre-
servação e, quem sabe, abrangendo 
todos na classificação 3. “Temos uma 
delimitação poligonal histórica, que 
inclui o centro e parte da Vila Prado, 
mas se proprietários de outras regi-
ões quiserem participar podem de-
monstrar interesse”, explica Mariana.

Os imóveis com classificação até 
nível 3 podem conseguir até 100% de 
isenção no valor do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU). A classifica-
ção seguinte é de conjuntos arquite-
tônicos de especial interesse histórico 
e/ou arquitetônico, a número 5 são 
obras de interesse histórico-cultural, 
que mantêm a maioria das caracte-
rísticas originais. A classificação 6 são 
os de interesse histórico-cultural que 
ainda possuem características origi-
nais, mas que estão muito alteradas, 
e a última, obras que não possuem 
valor histórico-cultural.

“Cada edifício tem um processo 
de tombamento. Alguns preservam 
apenas elementos específicos, como, 
por exemplo, as pinturas internas da 
Igreja Santo Antônio. Existe o Conse-
lho de Patrimônio que acompanha 
tudo”, argumenta Rodrigo.

Em recentes discussões do Pla-
no Diretor, novos mecanismos de 
incentivo à preservação na cidade 
estão sendo debatidos. 

REALIZAÇÃO PESSOAL – Morar 

numa casa branca com janelas azuis 
era um dos sonhos de Márcia de Car-
valho Stamato. Conseguir uma resi-
dência centenária foi além do deseja-
do. “Estive uma vez em Garibaldi, no 
Rio Grande do Sul, e vi ali a São Carlos 
de outrora. Perguntava-me por que 
a cidade está ficando cada vez mais 
descaracterizada? Por isso pensei em 

ficar com uma casa antiga.”
O imóvel, de padrão popular 

(para a época), construído por vol-
ta de 1914, tinha originalmente 135 
m² e hoje, após algumas ampliações 
e reformas, está com 192 m². 
“Morei por 40 anos em São Paulo e 
tinha certeza que quando me apo-
sentasse voltaria para o interior. O 

Interior da casa de Márcia
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capa

fato de ter família em São Carlos foi 
o que me trouxe de volta”, explica 
Márcia, que vive, há um ano, uma 

verdadeira história de amor com 
sua nova casa. Feliz pela realização 
pessoal e crítica à atual verticali-

zação desenfreada da maioria das 
cidades. “Ao ver uma casa como a 
minha, feita com madeira nobre, 

classificação 1
1 - Palacete Conde do Pinhal
2 - Escola Estadual Paulino Carlos
3 - Igreja São Sebastião
4 - Vila Ferroviária ou Vila Morumbi ou 

Coloninha da Fepasa
5 - Igreja Santo Antônio de Pádua
6 - Grêmio Recreativo e Familiar Flor 

de Maio
7 - Escola Estadual Dr. Álvaro Guião
8 - Fazenda Pinhal 
9 - Fazenda Santa Eudóxia

18  kappa magazine
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enormes pilares de pedra, alvenaria 
de tijolos maciços e uma arquitetura 
inteligente, sinto que o ser humano 

está deixando de ser o protagonista 
no conceito de moradia. Em seu lu-
gar está protagonizando a visão do 

lucro, porque hoje o que importa é 
fazer muito mais quantidade do que 
qualidade”.  

classificação 2
10 - Estação Ferroviária
11 - Praça Coronel Paulino Carlos
12 - Escola Estadual Eugênio Franco
13 - Centro de Divulgação Científica e Cultural/USP
14 - Antiga Piscina Municipal
15 - Edifício Euclides da Cunha/Câmara Municipal
16 - Palacete Bento Carlos
17 - Palacete Cunha Bueno
18 - Fazenda Santa Maria
A Fazenda Santa Eudóxia está também em processo de tombamento municipal
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ensando na saúde e bem- 
estar, o Studio Funcional 
Fitness oferece para São 
Carlos aulas de Treina-

mento Funcional, Spinning e Assessoria 
em corrida de rua com grupos de cor-
rida e caminhada, além de um atendi-
mento diferenciado, em que o aluno 
monta seu próprio pacote.

O proprietário e educador físico 
responsável pelas atividades é Rafael 
Martins Provinciatti, pós-graduado em 
Fisiologia do Exercício e com formação 
em treinamento funcional pelo Core 
360°. Rafael agora nos fala um pouco 
sobre o que são e quais os benefícios 
do Treino Funcional e Spinning.

TREINAMENTO FUNCIONAL – É 
o melhor método para quem busca 
entrar em forma com saúde e mais ha-
bilidades motoras para os movimentos 
do dia a dia. Usamos exercícios que 
treinam o corpo para as funções que 

ele foi originalmente destinado a rea-
lizar, como andar, correr, saltar, puxar e 
empurrar. Em alguns movimentos, o es-
forço fica por conta do peso do próprio 
corpo que serve de resistência aos exer-
cícios - em outros, usam-se acessórios 
para criar resistência, acrescentar ou 
diminuir a dificuldade dos exercícios.

O treinamento funcional agrega o 
trabalho de diferentes habilidades em 
um único exercício, gerando um treino 
muito mais dinâmico e que trabalha o 
corpo de maneira completa. Para iniciar 
não é necessário já ser adepto de ativi-
dades físicas, qualquer um pode prati-
car - desde que tenha aval médico.  

Educando e fortalecendo seu corpo para uma vida melhor

Studio Funcional Fitness

saúde
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informe publicitário
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Studio Funcional Fitness
Avenida Dr. Teixeira de Barros, 943/sala 05 
Vila Prado (esquina com Travessa 7)
Telefones (16) 3419-9504/99124-4490
studiofuncionalfitness@gmail.com
Facebook Studio Funcional Fitness
Funcionamento: segunda a sexta das 7h15 
às 12h e das 16h às 22h

Rafael 
Martins 

Provinciatti

Studio Funcional Fitness oferece 
treinamento personalizado para 
homens e mulheres, aulas com 
horário agendado e treino funcional 
com no máximo 7 alunos

Veja agora 
seus benefícios

• Melhora a execução, agilidade, velocidade e 
tempo de reação dos movimentos corporais.

• Aumento do tônus e resistência muscular.
• Correção postural e alívio das dores nas costas.
• Trabalho cardiorrespiratório.
• Melhora flexibilidade, equilíbrio e coordenação 

motora.
• Trabalha o corpo todo de uma só vez de forma 

mais dinâmica.
• Serve para emagrecer, definir, hipertrofiar e 

reabilitação de lesão.

sPINNINg - É a atividade de ciclismo indoor. 
Durante as aulas você mudará de posição várias 
vezes na bike e mudará também a velocidade e o 
peso da carga usada, fazendo assim um exercício 
de alta intensidade que proporciona uma grande 
queima de calorias e é indicado para qualquer 
pessoa desde que tenha aval médico. 
os benefícios do spinning são:  
• Emagrecimento, definição muscular e 
reabilitação de lesão. 
• Fortalecimento muscular de membros inferiores 

(pernas e bumbum) e quadrado lombar.
• Desenvolvimento do sistema cardiovascular.
•  Atividade cíclica de baixo impacto.
• Alivia o estresse.

Promoção 
de Fim de ano!

10% 15% 
25% 30% de 

desconto!
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Por Ana Paula Santos
Fotos Fabio Mauricio

m praticamente todas as 
edições da kappa trouxe-
mos assuntos relaciona-
dos à história de São Car-

los, na verdade fomos surpreendidos 
pela aceitação dos leitores, que sempre 
deram um retorno positivo para esses 
assuntos.

Na primeira edição perguntamos 
se você sabia que São Carlos foi a 1ª 
cidade da América do Sul a ter energia 
elétrica e não paramos mais, nesta edi-

ção, por exemplo, contamos a história 
de Cândido Botelho, neto do Conde 
(um dos fundadores da cidade), que 
nas décadas de 30 e 40 fez sucesso in-
ternacional como músico. 

Lembramos que São Carlos foi uma 
das primeiras cidades do interior a ter 
leite pasteurizado e escrevemos sobre 

Em mais de 5 anos foram dezenas de reportagens com temas 
históricos. Uma viagem pelos fatos e personagens que ajudaram 
a construir os 158 anos de São Carlos

Preservando a 
memória urbana

informação

E

Preservando a 

informação
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a história de muitos sabores da cidade. 
Lembramos datas comemorativas im-
portantes, a presença de imigrantes 
e profissionais como, por exemplo, os 
alfaiates que ajudaram a construir a 
história da cidade. 

Falamos sobre a presença dos di-
nossauros, a formação do primeiro 
sindicato de classe operária do Brasil 
e destacamos a importância das fa-
zendas centenárias que mantêm viva 
a história de São Carlos. Destacamos 
também sobre a transformação na 
vida de muitos são-carlenses com a 
arte, esporte e principalmente a edu-
cação - a capital da alta tecnologia 

reconhecida outrora como Athenas 
Paulista manteve o pioneirismo e a vo-
cação educacional.

Reconhecemos nossa gente des-
tacando as homenagens aos que dão 
nome às ruas da cidade. Nos bairros, 
tudo quase sempre embasado em li-
vros e entrevistas com historiadores e 
estudiosos da cidade. Marco Bala e Ci-
rilo Braga fazem parte desta lista.

HISTÓRIA, A IDENTIDADE DE 
UMA CIDADE – Apaixonado pelo 
tema, o cronista e funcionário público 
Cirilo Braga é uma daquelas pessoas 
que nos encantam pela inteligência e 
facilidade de se comunicar. Convidado 

Cirilo: “A kappa 
trouxe a história  

para a vida 
contemporânea 
de São Carlos”
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para participar da reportagem, ele fez 
questão de apresentar uma sugestão. 
Para ele, a kappa deveria lançar uma 
edição especial, uma compilação do 
conteúdo histórico já publicado. Dis-
ponibilizando esse material para ser 
utilizado, especialmente nas escolas. 
“A revista kappa trouxe a história para 
a vida contemporânea de São Carlos. 

De forma fácil é possível conhecer te-
mas importantes, histórias dos bairros, 
de famílias e personagens. A história 
viva que estamos vivendo.”

Segundo ele, a fonte das consultas, 
livros, publicações e principalmente 
a história oral, é um dos atrativos que 
se tornaram referência no município. 
“São Carlos é uma cidade em constru-

Alunos do Caic exibem orgulhosos os exemplares usados para pesquisa

Fatos 
históricos 
sempre 
estiveram 
presentes nas 
páginas da 
kappa
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ção. Quem não conhece a história, não 
tem consciência do presente. Uma ci-

vilização sem história é uma civilização 
desnorteada”, afirma. “Olhar para trás é 

descobrir perspectivas para o futuro. A 
kappa conseguiu algo muito relevante, 

KAPPAMANÍACA

Apaixonada pela revista, a funcionária pública 
estadual Karina Marcondes Cesar de Vita é 
daquelas que ficam empolgada quando vê um 
novo exemplar e não sossega enquanto não o 
lê inteirinho. “Sou fã da kappa, leio desde o 
editorial até a coluna social. Reconheço-me na 
revista. Gosto da maneira como ela é escrita e das 
histórias que conta, gosto de ver minha cidade 
e a nossa gente retratada nela”, afirma Karina, 
que como kappamaníaca (título atribuído por ela 
mesma)nunca perdeu uma edição da revista.
“Durante os 2 primeiros anos guardei todos os 
exemplares, mas tive que dispor da coleção por 
falta de espaço. Guardo algumas edições, princi-
palmente as de aniversário da cidade e especiais, 
como por exemplo da minha querida Vila Prado, 
onde nasci e cresci.”
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facilitar a identificação da identidade da 
cidade. Um conteúdo que as gerações 
mais jovens não encontram no Google.”

FONTE DE PESQUISA – Como em 
muitas escolas, na EMEB Afonso Fioca 
Vitali (Caic) a  kappa é um recurso mui-

Marco Bala 

“A revista kappa ao longo de sua existência 
tem-nos brindado com uma edição especial 
de aniversário de São Carlos, que já é aguar-
dada com grande ansiedade. Antes de enviar 
uma mensagem de saudação aos responsá-
veis e colaboradores, resolvi dar uma olhada 
nas edições disponíveis na internet (revista 
kappa on-line). Nossa sensação de perten-
cimento à comunidade são-carlense (sobre-
tudo para quem está momentaneamente 
fora) foi intensamente revigorada e só sei que 
passei um bom tempo sorvendo o riquíssimo 
acervo que a kappa colocou à disposição de 
todos. Muito bom para celebrarmos com mais 
vigor esses 158 anos de São Carlos. Gostaria 

de destacar três efemérides que neste ano 
merecem ser sublinhadas:

1- Os 50 anos (1965-2015) de fundação da 
Fetac (Federação de Teatro Amador do Centro 
do Estado de São Paulo) por Névio Dias. Essa 
entidade desencadeou uma das páginas 
mais notáveis da história cultural de São 
Carlos: a “Era dos Festivais de Teatro Amador” 
(1965-1976)
2- Os 110 anos (1905-2015) do Grupo Escolar 
(atual EEPG) Cel. Paulino Carlos
3- Os 150 anos (1865-2015) da Câmara 
Municipal de São Carlos           
Parabéns São Carlos pelos 158 anos!”.

Marco Bala e um dos temas 
de seus livros, o bonde
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to utilizado em sala de aula. A profes-
sora do 4° ano, Rita de Cássia Pauleto, 
conta que utiliza a revista desde seu 
ingresso no ensino municipal em São 
Carlos, em 2012. “Conheci a revista 
na sala de professores da escola es-
tadual onde lecionava. Além de me 
proporcionar uma leitura prazerosa, 
foi desde o início fonte de estratégias 
didáticas para a sala de aula”, afirma. 
“Por trabalhar em um bairro relativa-
mente afastado da região central de 
São Carlos, muitos de meus alunos 
têm pouco acesso ao que acontece 
de novo na cidade. Alguns inclusi-
ve chegam a relatar que raramente 
saem do bairro. Percebo assim que a 
revista é mais uma fonte de conhe-
cimento sobre a nossa cidade e seus 
acontecimentos.”

A professora diz que as matérias 
que mais despertam atenção e inte-

resse nas crianças são as que contam 
fatos históricos sobre a cidade. 

“Eles adoram ver fotos antigas de 
pontos turísticos.” 

Atualmente Rita está utilizando 
a revista nas aulas de Geografia, com 

o tema Espaço Urbano e Espaço Rural. 
“Temos realizado muitas pesquisas de 
imagens na kappa. É um material de 
qualidade que faço questão de ter no 
meu espaço de leitura e oferecer aos 
meus alunos”.  

Profa. Rita tem a kappa como parceira em sala de aula  
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Por Mariana Lemes
Fotos Fabio Mauricio

ma cidade não é como 
uma família que pode 
controlar o seu cresci-
mento com os pais deci-

dindo quantos filhos desejam ter, ou 
como uma empresa, com o dono deci-
dindo a qualquer momento se quer ou 
não crescer mais. No caso das cidades 
é impossível impedir o crescimento, 
mas é possível que isso aconteça de 
maneira consciente e ordenada. Para 
isso existe o Plano Diretor Estratégico 
(PDE), que tem como principal objeti-
vo direcionar o crescimento da cida-
de, respeitando todas as questões do 
meio ambiente. 

De acordo com o secretário de 
Habitação e Desenvolvimento Urba-
no, Márcio Marino, o PDE determina 
outros planos como o de mobilidade 
urbana. “Dentro do Plano Diretor es-
tamos cuidando dessa questão, que 
significa como transitar, onde serão as 

avenidas, como faremos com os pe-
destres, motociclistas, veículos, veícu-
los coletivos, ou seja, toda parte refe-
rente à mobilidade das pessoas e dos 
veículos”, explica.

A secretaria elaborou um manual 
de mobilidade urbana que entrará no 
Plano Diretor Estratégico, que deter-
mina as diretrizes de como tudo deve 
acontecer. “O plano de mobilidade não 
é algo que acaba, ele sempre será mo-
dificado e aperfeiçoado”. 

O que é Plano Diretor Estraté-
gico? – Este plano é o que vai definir 
como cada cidade vai crescer. O pla-
no é uma lei e através dela a cidade 
coloca seus anseios, preocupações e 
limitações, no sentido do crescimen-
to da cidade de uma forma contínua 
e mantendo a qualidade de vida, as-
sim como os atrativos. O engenheiro 
André Fiorentino, coordenador da 
revisão do PDE, explica que todo e 
qualquer crescimento precisa ocor-
rer de maneira positiva. “São regras 
colocadas na forma de lei para que o 

crescimento tenha um controle positi-
vo. Faz parte do Plano Diretor um au-
toconhecimento, um diagnóstico da 
cidade, estudando os pontos positivos 
para o crescimento, em qualquer que 
sejam as esferas. É preciso harmonizar 
este crescimento com o plano de mo-
bilidade, protegendo seus recursos na-
turais, tanto a questão do lixo, da água 
e arborização. O Plano Diretor sintetiza 
isso em normas”.

De acordo com Fiorentino, a obri-
gatoriedade do PDE é relativamente 
nova e para que o plano seja feito é 
necessário que a cidade tenha um 
número mínimo de habitantes. “Na 
prática quase que todas as cidades es-
tão elaborando o Plano Diretor, senão 
com este nome, mas como regras para 
o crescimento. A complexidade do 
plano varia de cidade para cidade, no 
caso de São Carlos, estamos inserindo 
muitos temas ao PDE”.

O primeiro Plano Diretor feito 
em São Carlos foi em 1971, sem esse 
nome e a imposição da lei, e estava 

A prefeitura de São Carlos está finalizando o 
Plano Diretor de 2015, que é obrigatório por lei 
e deve ser revisado a cada dez anos

Crescimento ordenado

U
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focado em um plano de mobilidade. 
Foi quando se definiram as marginais 
e os córregos. “Este foi um estudo mais 
macro, depois não foi mais atualizado. 
Em 2005, através da lei, foi elaborado 
de fato o primeiro PDE da cidade. Esse 
trabalho que estamos fazendo em 
2015, e deve ser entregue à Câmara 
Municipal em novembro, é uma re-
visão do plano feito em 2005. Outros 
planos complementam o PDE, como o 
de saneamento básico e o de resíduos 
sólidos”, explica Fiorentino.

“A obrigatoriedade da revisão é a 
cada dez anos, mas isso vai depender 
muito da cidade e suas necessidades. 
O nosso principal objetivo é desen-

volver um bom plano, em que fatos 
recentes possam ser incorporados, 
como, por exemplo, a internacionali-
zação do aeroporto. O importante é 
realizar um bom diagnóstico e ter boas 
soluções, garantindo que São Carlos 
continue sendo a cidade do clima e da 
tecnologia”.

Fiorentino explica ainda que o Pla-
no Diretor Estratégico, que terá todas 
as regras para que a cidade cresça de 
maneira adequada, será analisado 
pela Câmara Municipal de acordo com 
os desejos e necessidades da popula-
ção. “Os vereadores têm todo o direito 
de analisar, criticar e solicitar subsí-
dios”.   

Plano de mobilidade urbana

De acordo com o secretário Márcio Marino, as 
medidas imediatas que devem ser colocadas em 
prática no início do ano são a implantação de 
sinalização horizontal e vertical em algumas vias e 
alteração dos semáforos. “Estamos programando 
também um sistema, chamado sistema binário de 
vias, que é possível deixar uma rua com mão única 
e podemos fazer um binário, uma vai e a outra 
vem, fazendo com que a mobilidade seja mais 
rápida, além de ter uma oferta maior de vagas para 
estacionamento. Com esse sistema criaremos maior 
fluidez no trânsito. Os semáforos serão inteligentes, 
com contadores de tempo regressivo, e serão 
colocados nos principais corredores de trânsito da 
cidade”. 

Márcio explica ainda que serão implantadas novas 
linhas de ônibus e mais quatro pontos de interliga-
ção: no bairro Santa Felícia, na UPA da Vila Prado, 
na Praça do Mercado e na Vila Nery. “Além disso, 
implantaremos aproximadamente 200 pontos de 
ônibus cobertos e com bancos. Vamos aumentar a 
quantidade de ciclovias, fazendo interligação com 
as que já existem”.
“São Carlos é uma cidade que tem poucas placas 
indicativas de localização, neste plano vamos fazer 
uma intensificação de sinalização direcional de 
trânsito. Intensificaremos também a fiscalização de 
trânsito com radares, bafômetro e lombadas ele-
trônicas, diminuindo a velocidade nas vias, assim 
como o número de acidentes”, finaliza Marino. 

planejamento

André Fiorentino e Márcio Marino
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Fotos Fabio Mauricio

e o atendimento da Hor-
tenci Móveis Planejados 
já tinha conquistado São 
Carlos, imagine agora que 

a oficina de marcenaria oferece o traba-
lho de uma designer de interiores. For-
mada pelo Senac, Andreá Maramarque 
veio somar à experiência do instrutor de 
marcenaria Luís Vanderlei Hortenci.

“Estou no ramo de projetos há mais 
de 12 anos. Os projetos focam no inte-
rior do ambiente por comple-
to, pensando na ilumi-
nação e acessibilidade, 
tudo prático e sustentá-
vel”, destaca Andréa. 

Uma conquista para 
Luís, que sempre garantiu 
a qualidade e funcionali-
dade de seus projetos fei-
tos 100% em MDF. “Realizei 
um sonho montando esta 
empresa e sei que em cada 
projeto realizo também o 

dos clientes. Nossa intenção é planejar de 
acordo com a necessidade de cada um. 
Com a vinda da Andréa, agregamos esse 
serviço sem aumentar o custo”, garante.

SATISFAÇÃO GARANTIDA – Ro-
berto Badra De Labio é fonoaudiólogo 
e há 2 anos clinica no mesmo endereço. 
Como os ambientes não atendiam suas 
necessidades, ele resolveu procurar pro-
fissionais capacitados. 

“Contratei a Andréa para elaborar o 
layout das salas. Ela me indicou o traba-
lho do Luís para a fabricação dos móveis. 
Fiquei muito satisfeito com o resultado. 
Eu precisava de funcionalidade para po-

der organizar 
meus atendi-
mentos.”

O con-
tentamento 
de Roberto foi 
ainda maior 
porque todos 

os clientes elo-
giaram as mu-
danças.

“ T u d o 
ficou mais 

aconchegante e bonito, e parece que 
sobrou mais espaço. Tudo dentro de um 
orçamento que eu pude fazer.”

Conheça você também o atendi-
mento da Hortenci Móveis Planejados. 
Faça um orçamento sem compromisso 
e confie na rapidez na execução dos 
projetos. 

Hortenci Móveis Planejados oferece agora o trabalho de 
uma designer de interiores

Crescendo para melhor atender

móveis planejados

s

informe publicitário

Hortenci Móveis Planejados

Rua Nuncio Cardinalli, 170
Parque São José
Telefones (16) 3201-2421/99733-8229 
hortencimoveisplanejados@outlook.com

rior do ambiente por comple-
to, pensando na ilumi-
nação e acessibilidade, 
tudo prático e sustentá-

Uma conquista para 
Luís, que sempre garantiu 
a qualidade e funcionali-
dade de seus projetos fei-
tos 100% em MDF. “Realizei 
um sonho montando esta 
empresa e sei que em cada 
projeto realizo também o 

der organizar 
meus atendi-
mentos.”

tentamento 
de Roberto foi 
ainda maior 
porque todos 

os clientes elo-
giaram as mu-
danças.

ficou mais 

Luís e Andréa: 
parceria de sucesso

O fonoaudiólogo Roberto ficou 
satisfeito com o resultado

Berço em                 
madeira maciça 
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Por Carolina Zanchim
Fotos Fabio Mauricio 

m estudo realizado 
pela Agência Paulista 
de Promoção de Inves-
timentos e Competiti-

vidade (Investe SP) revelou que a 

crescente migração de habitantes 
para o interior do estado de São 
Paulo, em busca de qualidade de 
vida, segurança, infraestrutura e 
mobilidade, estimula o crescimen-
to no mercado imobiliário. Outros 
aspectos levados em consideração 
pelas incorporadores são a pre-
sença de indústrias e de polos re-

gionais de ensino e pesquisa, e é 
nesse contexto que São Carlos se 
destaca. 

De acordo com a Prefeitura Mu-
nicipal, desde 2013 a cidade vem 
chamando atenção de investido-
res do setor imobiliário, que entre 
grandes e médios empreendimen-
tos devem investir no município 

São Carlos vem chamando atenção de investidores do setor imobiliário 
que devem investir mais de 900 milhões na cidade

Um boom de investimentos

mercado imobiliário

U

São Carlos está chamando atenção dos investidores imobiliários
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R$ 914 milhões. Entre moradias 
populares e de alto padrão devem 

ser construídas cerca de 3 mil uni-
dades, além de lotes em condomí-

nios fechados e edifícios na região 
central. 

Mais de 1.700 casas populares devem ser construídas 
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A Construtora Rio Verde, pre-
sente em diversas cidades do es-
tado, chega a São Carlos com um 
empreendimento residencial ao 
lado do Passeio São Carlos. O pro-
jeto é para a construção de 2 tor-
res, de 198 apartamentos, de 69 a 
86 m², com 2 ou 3 dormitórios. A 
previsão é que durante a constru-
ção sejam gerados 500 empregos 
diretos. 

LOTEAMENTO FECHADO – 
Outra construtora que está apos-
tando no mercado imobiliário 
são-carlense é o Grupo Cem, com 

sede em Jaboticabal. Com previ-
são de lançamento para 2016, a 
empresa tem o projeto de abertu-
ra de um loteamento fechado na 
região do Campus II da USP. O con-
domínio terá 1.000 lotes de 300 a 
360m². Segundo a assessoria de 
imprensa do Grupo Cem, a empre-
sa escolheu São Carlos para reali-
zar o investimento motivado pelo 
contínuo crescimento do municí-
pio e consequente necessidade de 
expansão urbana na cidade, tendo 
em vista a instalação de novas em-
presas na região.   

Conjuntos habitacionais

A Prefeitura Municipal conseguiu junto aos 
governos federal e do estado recursos para 
a construção de 1.792 moradias populares, 
com investimentos de mais de R$ 150 
milhões. 
O residencial Eduardo Abdelnur I, na região 
da Água Fria, com 986 unidade habita-
cionais, será entregue em breve. Para a 
construção foram usados pouco mais de 

R$ 80 milhões por meio do programa Minha 
Casa Minha Vida e adesão do Programa Casa 
Paulista do Governo do Estado, é destinado às 
famílias com renda de até R$ 1.600. Além dis-
so, está em análise outro residencial na mesma 
região, com aproximadamente 830 lotes. 
As 806 casas do Residencial Planalto Verde, 
no Cidade Aracy, foram entregues no dia 14 
de outubro. 

mercado imobiliário
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Avenida São Carlos: o principal centro comercial de São Carlos

Por Mariana Lemes
Fotos Fabio Mauricio

e acordo com o último 
Censo divulgado pelo 
IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografia e 

Estatística), São Carlos tem mais 

de 220 mil habitantes, sendo que 
96% se concentram na área urbana 
e, apenas, 4% na área rural. Com a 
maioria da população morando na 
cidade, o reflexo no movimento do 
comércio é inevitável. 

No entanto, diante da crise eco-
nômica e política que o país vive, o 
comércio tem sentido diretamen-

te os prejuízos. “Percebemos que 
muitos estabelecimentos estão 
mudando de local por causa dos 
altos valores do aluguel, além da-
queles que estão fechando. O co-
mércio, no geral, não está bem, até 
mesmo em datas importantes os 
lojistas não estão vendendo, e essa 
é uma situação preocupante”, co-

O presidente da Acisc José Fernando 
Domingues faz uma análise do comércio 
são-carlense 

Bairros podem ser 
grande aposta 
dos lojistas

comércio

d

Zelão: “Acredito que o crescimento do comércio está 
nos bairros”
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menta José Fernando Domingues 
(Zelão), presidente da Associação 
Comercial e Industrial de São Car-
los (Acisc). 

Diante deste cenário as pessoas 
estão se segurando e comprando 

apenas o necessário. Além disso, 
os proprietários dos comércios não 
estão investindo. “A alta carga tri-
butária e a falta de incentivo aos 
comerciantes fazem com que mui-
tos não saiam da informalidade, 

pois desta maneira não têm gran-
des gastos. Mas acredito que o so-
nho dessas pessoas é formalizar o 
seu negócio”. 

Para Zelão, uma das coisas que 
a associação tem observado, atra-

Avenida Sallum Calçadão
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vés da unidade móvel que circula pe-
los bairros, é que levar grandes lojas 
para os bairros é uma tendência, já 
que o centro da cidade está cada vez 
mais competitivo. “O comércio tem 
se expandido muito para os bairros 
e podemos apontar dois principais 
motivos: primeiro que os aluguéis 
são mais baratos e segundo a facili-
dade de estacionar. Hoje no centro 
é impossível estacionar nos horários 
de pico e neste quesito os bairros 
têm suas vantagens”, explica.

Um dos principais exemplos de 
que comércio no bairro está cada 
vez mais em alta e só tende a cres-
cer é o caso da Vila Prado, que abri-
ga muitas lojas da cidade e quem 
mora no bairro acaba não indo 
comprar no centro. “O mesmo está 
acontecendo com outros bairros 
como o Cidade Aracy, o Santa Felí-
cia e o Alto da cidade e até mesmo 

a Vila Nery, com os seus comércios 
mais tradicionais”.

Zelão explica que a rua Larga e 
a Sallum são dois grandes e impor-
tantes corredores de venda. “Acre-
dito que o crescimento do comér-
cio são-carlense está nos bairros, 
mesmo porque o centro também 
se tornou uma área limitada, hoje 
não tem mais espaço para constru-
ção de novas lojas”. 
FINAL DO ANO – Mesmo diante 
da crise que o comércio está en-
frentando, a Acisc, junto com a 
prefeitura,está planejando diversas 
ações para que o Natal seja melhor 
que as outras datas comemorativas 
de 2015. “Sabemos que muitas de-
missões ainda ocorrerão até o final 
do ano, mas precisamos desenvol-
ver ações para atrair o consumidor, 
tanto no centro da cidade como 
nos corredores comerciais. Muitas 

pessoas falavam que quem sobrevi-
vesse até julho passaria bem a crise, 
mas vimos que isso não aconteceu. 
Os escândalos políticos prorroga-
ram e a crise vai continuar. E o co-
mércio sente muito este reflexo”.  

O comércio em números

De acordo com o IBPT (Instituto Brasileiro 
de Planejamento e Tributação), que mede 
o perfil empresarial brasileiro, em 2014 
São Carlos tinha 28.075 empresas ativas. 
Em 2015 este número foi para 30.535. 
Na última atualização do IBPT 
(15/10/2015), o comércio de São Carlos 
está dividido nos seguintes setores: 
• comércio varejista de vestuário 
   e acessório: 1771
• lanchonetes: 1229
• minimercados: 684
• restaurantes: 442
• bares: 395

Mercado Municipal

comércio
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casal Fabio Aurélio e 
Elaine, que tem negó-
cios nos ramos de festa e 
imobiliário em São Car-

los, continua apostando e investindo 
no mercado da cidade, mas desta vez 
no ramo de automóveis, com a Garbo 
Mais Peças e Acessórios para Autos. 

Com 300 m² e mais de 10 mil itens 
em estoque, a nova loja conta com o 
sistema de autosserviço e uma gran-
de variedade de acessórios para seu 
carro, como faróis, lanternas, para-
-choques, calotas, palhetas, calhas 

de chuva, entre outros. Além disso, a 
Garbo Mais oferece o serviço de pit 
stop para pequenos serviços e insta-
lação de acessórios. 

O gerente comercial Fabio Martins 
tem mais de 15 anos de experiência 
na área automotiva e explica o mo-
tivo do local escolhido para a loja. “É 
uma avenida de grande movimenta-
ção de veículos. Além disso, a loja está 
localizada num ponto que está se tor-
nando um centro comercial de São 
Carlos e tem estacionamento próprio, 
o que facilita para nossos clientes”.  

Visite a Garbo Mais Peças e Aces-
sórios para Autos e se surpreenda 
com a qualidade dos produtos e com 
o atendimento oferecido.  

Loja oferece grande variedade de produtos para seu carro, além do 
serviço de pit stop

Garbo Mais chega a São Carlos

Equipe com o gerente Fabio Martins e o 
proprietário Fabio Aurélio

Loja funciona no sistema autosserviço e 
oferece grande variedade de produtos 

autoserviço

O

informe publicitário

Garbo Mais Peças e 

Acessórios para Autos

Av. Dr. Tancredo de Almeida Neves, 220 – 
Loja 10 (próximo ao shopping)
Telefones: (16) 3415-6400 / 3415-6418
www.garbomais.com.br
www.facebook.com/garbomais
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Por Carolina Zanchim
Foto Fabio Mauricio 

á menos de 1 ano das 
eleições 2016, marcadas 
para dia 2 de outubro o 
1º turno e para 30 o 2º 

turno, o prefeito Paulo Altomani con-
versa com a kappa, faz uma avalia-
ção de seu governo e fala dos planos 
para o futuro. Confira a entrevista. 

kappa – Logo no início do man-
dato São Carlos passou por uma 
grande crise financeira. Por que isso 
aconteceu e o que o senhor fez para 
amenizar o problema?

Paulo Altomani – A dívida foi con-
traída antes de 1999 e os recursos 
foram usados para pavimentação e 
saneamento. Em 2000 o governo fe-
deral possibilitou que os municípios 
repassassem a dívida para o Banco 

Em entrevista Paulo 
Altomani faz um balanço 
de sua administração e 
fala sobre reeleição

De olho 
no futuro

entrevista da kappa

H

Paulo altomani
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Paulo Altomani: “São Carlos é uma 
cidade privilegiada!”
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do Brasil, que parcelou os valores. 
Nessa época São Carlos devia R$ 31 
milhões. Entre 2001 e 2005 o gover-
no municipal para as parcelas no va-
lor aproximado de R$ 600 mil e em 
2006 uma liminar possibilitou que 
esse valor fosse reduzido para R$ 
158 mil. Em junho de 2014, ano que 
assumi a administração, essa liminar 
venceu e o Tesouro Nacional passou 
a sacar das contas do município R$ 
5,6 milhões, referentes aos recursos 
de ICMS e FPM, que o município tem 
participação. Conseguimos outra 
liminar e esse valor baixou para R$ 
4,3 milhões. Hoje estamos salvando 
a prefeitura dessa situação caótica e 
priorizando a folha de pagamento, 
compra de medicamentos e as 64 
mil merendas servidas diariamente. 
Conseguimos com a Justiça Fede-
ral a devolução de R$ 6,5 milhões, 
que foram bloqueados em julho e 
agosto, com esse valor quitamos a 
dívida da Santa Casa referente aos 
plantonistas, acertamos parte da 
dívida com a empresa de coleta de 
lixo, além das cestas básicas e ticket 
refeição. E estamos renegociando e 
parcelando as outras dívidas que a 
prefeitura tem com os mais diversos 
fornecedores, tudo para que a cida-
de não pare. 

kappa – Com todos esses proble-
mas foi possível dar continuidade 
no desenvolvimento do município?

Altomani - Administro a cidade 
do nível do solo, resolvendo os pro-
blemas do dia a dia. Cada pessoa 
tem um problema, uma demanda e 
a prefeitura precisa ter um progra-
ma, seja na área da saúde, da educa-
ção, para atender essas demandas 
da sociedade. Mesmo sem dinheiro 
terminamos e inauguramos aproxi-
madamente 34 obras. Foram 5 no-
vas creches com 240 vagas cada, o 

Centro de Esporte e Cultural do São 
Carlos VIII, o Conjunto Esportivo do 
Santa Felícia e a pista de atletismo 
de Água Vermelha. Estamos termi-
nando a ponte da rua Rodrigues Ca-
jado e a interferência na rua Rui Bar-
bosa. A ponte que liga a Marginal até 
o Jardim Cardinali estava totalmente 
destruída, fizemos a obra que melho-
rou o trânsito no local. A obra da Rota-
tória do Cristo deve ser entregue em 
60 dias, mas ainda temos que abrir 
um túnel embaixo da linha do trem 
para suportar a vazão das chuvas. 

kappa – Quais foram as ações do 

seu governo para resolver o proble-
ma do déficit habitacional em São 
Carlos?

Altomani – No Jardim das Arau-
cárias entregamos 687 e no Planal-
to Verde foram entregues 806 mo-
radias. Já no Residencial Eduardo 
Abdelnur fizemos o sorteio de 986 
casas que devem ser entregues em 
2016. Com isso estamos ajudando a 
resolver o problema habitacional da 
cidade, ainda não é suficiente. Pedi 
para a presidente Dilma mais 2.000 
moradias e, assim que voltar o Pro-
grama Minha Casa Minha Vida III, te-

entrevista da kappa
Paulo altomani

Paulo Altomani e sua esposa Alice
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remos os recursos.
kappa – A saúde talvez seja um 

dos maiores problemas enfrentados 
pelo município. O que o senhor fez 
nessa área?

Altomani – Entregamos a reforma 
do Centro de Especialidades Médicas 
(CEME), com um investimento de R$ 
240 mil, além disso contratamos 32 
médicos especialistas para agilizar 
o tempo de espera por consultas no 
centro. Desde 2013 foram realizadas 
17 mil cirurgias eletivas, sendo 8 mil 
de catarata e 9 mil das mais diversas 
enfermidades, com isso acabamos 
com a fila de espera. 

kappa – Como está a questão da 
concessão do SAAE?

Altomani – A ideia é conceder o 
esgoto para uma empresa, que pa-
garia uma outorga onerosa para o 
município e com esse valor o SAAE 
quita suas dívidas. A autarquia faz 
um bom serviço com relação ao es-
goto, mas a iniciativa privada é mais 
rápida. 

kappa – O senhor está participan-
do de um movimento cm outros pre-
feitos da região Central do Estado de 
São Paulo. Qual o objetivo?

Altomani – Queremos parar to-
das as prefeituras do estado por um 
dia, como forma de alertar o gover-
no federal para o caos que as cidades 
estão enfrentando. Evidente que não 
vamos parar a saúde, que é serviço 
essencial, mas todos os outros fica-
rão sem funcionar por 24 horas. 

kappa  - O Brasil passa por uma 
crise. Como o senhor avalia a situa-
ção de São Carlos?

Altomani - Se por um lado o país 
está em uma situação caótica, São 
Carlos é uma cidade privilegiada. Es-
tamos no centro geográfico do esta-
do e temos tudo para ser uma área 
de logística com o novo polo na SP-

318, que vai ser um centro de distri-
buição. E com a internacionalização  
do Aeroporto Maria Pereira Lopes, 
que está na fase final, São Carlos será 
uma alternativa a Viracopos. Além 
disso, temos as novas empresas que 
estão chegando. A AirShip do Brasil, 
a Orygen e a Megaleste Distribui-
dora de Materiais para Construção, 

que anunciou a construção de um 
novo centro de distribuição aqui na 
cidade, que deve gerar mais de 100 
empregos. E também tem o Passeio 
São Carlos, que será inaugurado em 
novembro com mais 800 vagas de 
trabalho. 

kappa – Estamos a pouco menos 
de 1 ano das eleições de 2016, o que 
é prioridade ser feito nesse tempo?

Altomani – Concluir tudo o que 
começamos, porque para o adminis-
trador ter credibilidade, aquilo que 
ele assumiu de compromisso com 
a população é o retrato do que tem 
que acontecer. 

Todos os compromissos que assu-

mi durante a campanha foram cum-
pridos. Agora é submeter a um julga-
mento, fica ou sai? Eu desejo ficar. 

kappa – Então o senhor pensa em 
reeleição?

Altomani – Sim, porque 4 anos 
foram pouco para fazer tudo o que 
gostaria. Por exemplo, gostaria de 
transformar todas as escolas para 
tempo integral para que a criança 
fique 9 horas sob a guarda do mu-
nicípio. Pela manhã ela estuda e à 
tarde tem contato com as múlti-
plas culturas da sociedade, como 
música, dança, artesanato. Além 
disso, gostaria de resgatar o espor-
te, fazer com que todas as práticas 
esportivas sejam feitas nos centros 
esportivos que temos na cidade, 
para despertar o talento em cada 
criança e quem sabe formar futuros 
campeões como a Maurren Maggi, 
o Nenê e a Carla Moreno, que saí-
ram das escolas da prefeitura. E fa-
zer com que a cidade, através dos 
investimentos que estão chegan-
do, resolva o problema do desem-
prego que assola o país. 

kappa – Que presente a população 
são-carlense merece nesses 158 anos?

Altomani – Estamos trazendo 3 
presentes para São Carlos. O Am-
bulatório Médico de Especialidades 
(AME) está em fase de conclusão e 
deve ser inaugurado em janeiro de 
2016. No local a população encon-
trará mais de 10 especialidades mé-
dicas, além da oferta de exames e 
pequenas cirurgias ambulatórias. 
Ganhamos também do governo do 
estado a Rede de Reabilitação Lucy 
Montoro, que se destina a atender às 
deficiências físicas, auditivas e inte-
lectuais. E estamos em fase final de 
conquista do Centro de Tratamento 
da Mulher, que esperamos implantar 
em 2016.  

Todos os 
compromissos que 
assumi em campanha 
foram cumpridos. 
Agora é submeter a 
um julgamento, fica 
ou sai? Eu desejo ficar
Paulo Altomani
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Por Carolina Zanchim
Foto Divulgação 

deputado federal Lo-
bbe Neto foi vice-
-prefeito de São Carlos 
entre os anos de 1983 

e 1987; 28 anos depois ele analisa 

que a cidade tem crescido mui-
to em número de população, em 
serviços, indústrias, logística e em 
educação. “Com o campus II da USP, 
Fatec, Embrapa Instrumentação, 
Unicep, dois parques tecnológicos 
e as escolas, a nossa Capital da Tec-
nologia se desenvolveu bastante”. 

Durante os 4 mandatos na Câ-

mara dos Deputados, Lobbe con-
tribuiu para o desenvolvimento de 
São Carlos. “Ajudei, praticamente, 
todos os prefeitos. Destaco a vinda 
da TAM e da Volkswagen. Na área 
da educação, a Faculdade de Tec-
nologia Estadual (Fatec), escolas 
estaduais, sendo que duas estão 
em fase de construção nos bairros 

Deputado federal enfatiza que a cidade tem crescido muito em 
população, serviços industriais e em educação

Lobbe Neto: “São Carlos 
merece valorização”

depoimento

O

Seguirei lutando 
pela melhoria na 

qualidade de vida 
da comunidade 
são-carlense e 

da população 
brasileira
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Zavaglia e Cidade Aracy. Com rela-
ção à infraestrutura urbana, parti-
cipamos da pavimentação da vici-
nal Guilherme Scatena (Estrada do 
29), da estrada que liga o Botafogo 
ao Jardim Zavaglia, da rua Vitório 
Bonucci e do recapeamento e re-
modelação da rodovia Domingos 
Innocentini (que liga São Carlos ao 
Broa), com construções de novas 
e modernas rotatórias e trevos de 
acesso. Atualmente destaco a du-
plicação da SP-318, que liga São 
Carlos a Ribeirão Preto. Também 
participei da conquista do Poupa-
tempo para São Carlos, da 2ª Vara 
da Justiça Federal e recursos para 
os projetos do Fórum Justiça Fe-

deral. Destinei emendas parlamen-
tares para a construção do Centro 
de Convenções da USP II, para a 
Santa Casa de Misericórdia, APAE 
e diversas entidades filantrópicas. 
Não deixando de citar o grande tra-
balho junto ao governo do estado 
para que a Santa Casa se tornasse 
um hospital estruturante. Outra 
conquista foi a destinação de R$ 
1,2 milhão mensais para ajudar no 
custeio de ônibus escolares e viatu-
ras para as polícias Civil e Militar e 
Corpo de Bombeiros”. 

O deputado integra a Comis-
são Permanente de Educação, 
sempre lutando pela melhoria da 
qualidade de ensino. “Cobramos o 

cumprimento dos programas edu-
cacionais, como o Programa de 
Financiamento Estudantil (Fies). 
Sempre lutei pela educação e vou 
continuar lutando pela liberação 
de recursos”.

Para São Carlos, que no dia 4 
de novembro comemora 158 anos, 
Lobbe diz que a cidade merece va-
lorização. “O Brasil arrecada muitos 
impostos e esse dinheiro não che-
ga às cidades e os prefeitos muni-
cipais sofrem para atender todas as 
demandas. Como deputado fede-
ral, seguirei lutando pela melhoria 
na qualidade de vida da comuni-
dade são-carlense e da população 
brasileira”.   
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Por Carolina Zanchim
Foto Divulgação 

ara o presidente da Câ-
mara Municipal de São 
Carlos, Lucão Fernandes, 
o Legislativo esteve pre-

sente em momentos decisivos para a 
história de São Carlos, sempre cum-
prindo seu papel com transparência e 
respeito com o dinheiro público. 

kappa - Como o senhor vê São 
Carlos hoje, com 158 anos?

Lucão Fernandes - São Carlos, 
além do caráter acolhedor que pos-
sui, é nitidamente um município em 

pleno desenvolvimento e que cole-
ciona muitas conquistas nos 158 anos 
de sua existência. O título de Capital 
da Tecnologia prova isso. É motivo de 
orgulho para os moradores a cidade 
possuir um pesquisador doutor (PhD) 
para cada 180 habitantes, enquanto a 
média nacional é de um doutor para 
cada 5.423.

Também nos orgulha morar em 
uma cidade estruturada, arborizada 
e que possui pessoas que batalham 
diariamente para construir uma so-
ciedade sempre mais igualitária e 
humana. E isso são conquistas que só 

podem ser alcançadas com empenho 
coletivo de pessoas e instituições sé-
rias que tenham como foco os mes-
mos objetivos. Isso vem acontecendo 
há 158 anos, e não vai parar por aqui.

 kappa – De que forma a Câmara 
pode contribuir para um futuro me-
lhor para São Carlos?

Lucão - Este ano a Câmara Muni-
cipal completou 150 anos, data da 
primeira sessão do Legislativo. Nesse 
período a Câmara esteve presente em 
momentos decisivos da história de 
São Carlos. A instalação das duas uni-
versidades públicas (USP e UFSCar), 

Para o presidente, São Carlos merece ser uma cidade cada vez mais estruturada

Lucão Fernandes: “A Câmara sempre atuou 
como protagonista no desenvolvimento de 
São Carlos”

legislativo

p

Os são-carlenses merecem 
uma cidade cada vez mais 
estruturada

kappa ed109 S CARLOS 23out15.indb   52 23/10/2015   21:38:08



53  kappa magazine

centros de pesquisa, a federalização 
do Hospital-Escola, além das duas 
unidades da Embrapa, incubadoras, 
empresas e um polo industrial que 
contém empresas de alta tecnologia, 
entre outros.

A trajetória da Câmara demonstra 
que este poder sempre atuou como 
protagonista na construção do desen-
volvimento do município, uma tarefa 
histórica que tem continuidade nos 
dias atuais.

A contribuição do Poder Legislati-
vo é cumprir o seu papel com transpa-
rência e respeito com o dinheiro públi-
co e fiscalizar para que o mesmo seja 
feito pelo Poder Executivo, buscando 
melhores condições de vida para a 
população, atuando na construção de 
uma cidade cada vez melhor. 

kappa - Em sua opinião, o que 
falta para São Carlos ser uma cidade 
modelo em qualidade de vida?

Lucão - São Carlos está entre as 
50 melhores cidades para se viver 
no Brasil. São muitos jovens que vêm 
para cá cursar uma universidade e 
acabam escolhendo São Carlos para 
viver, constituir uma família e criar 
os seus filhos. Fico muito feliz de ter 
construído esses mesmos sonhos 
aqui, mas também reconheço que 
existem dificuldades. 

No entanto, tenho a confiança de 
que nossa cidade está caminhando 
para que em um amanhã, não tão 
distante, existam não somente mais 
empresas, mais universidades e ins-
titutos de pesquisa, mas que tenham 
mais pessoas satisfeitas de viver aqui 

e empenhadas em fazer deste muni-
cípio um lugar cada vez melhor. 

 kappa - Que presente a popula-
ção são-carlense merece neste ani-
versário?

Lucão - São Carlos merece con-
tinuar sendo destaque em índices 
qualitativos, se manter entre as 
melhores cidades para se viver, ba-
talhando para sanar problemas es-
truturais que qualquer cidade em 
desenvolvimento possui. Os são-
-carlenses merecem uma cidade 
cada vez mais estruturada e que 
continue recebendo a atenção do 
poder público e o carinho do dia a 
dia, no contato e respeito entre os 
seus semelhantes. É isso o que eu 
desejo: qualidade de vida, oportuni-
dades, igualdade e respeito.  
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deputado estadual 
Roberto Massafera mu-
dou-se para São Carlos 
em 1962 para cursar o 

colegial na Escola Estadual Álvaro 

Guião. Formou-se em Engenheira na 
USP e montou um escritório na cida-
de. “Nesse período, a região teve um 
desenvolvimento muito acelerado, 
com avanços na qualidade de vida. 
A economia regional se fortaleceu 
através da agroindústria e de em-
presas tradicionais, uma história que 
se repetiu de forma homogênea em 

nossas cidades”. 
Para Massafera, o grande diferen-

cial de São Carlos foi ter se tornado 
um polo tecnológico e um grande 
centro de inovação. “A cidade se con-
solidou como um grande centro uni-
versitário de ensino e pesquisa. Suas 
duas universidades de excelência, 
USP e UFSCar, fazem de São Carlos 

Deputado estadual diz que o grande diferencial da cidade foi ter se 
tornado um polo tecnológico

Roberto Massafera: “São Carlos 
está preparada para enfrentar os 
desafios do futuro”

depoimento

O

Hoje o maior 
capital não é a 
terra, as máquinas 
ou o dinheiro; 
o recurso de 
maior valor é o 
conhecimento
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um dos maiores centros de Enge-
nharia do país”. 

O deputado lembra que quando 
estudou na USP a universidade tinha 
500 alunos, hoje tem mais de 5 mil 
estudantes de graduação e mais de 4 
mil alunos de pós-graduação, espe-
cialização e pós-doutorado. E que a 
UFSCar, inaugurada em 1970, segue 
os mesmos parâmetros de qualidade 
e sucesso. “Hoje o maior capital não 
é a terra, as máquinas ou o dinheiro; 
o recurso de maior valor é o conhe-
cimento. São Carlos está preparada 
para enfrentar os desafios do futuro 
econômicos e sociais”. 

Sobre as principais contribuições 
para São Carlos enquanto deputa-
do, Massafera destaca a instalação 
do Poupatempo, a ampliação do 
Fórum, o recapeamento da vicinal 

até a represa do Broa, das vicinais da 
Babilônia; Matadouro; Santa Eudóxia 
e Embrapa e os trevos do Tangará e 
da UFSCar. “Também contribuímos 
para a viabilização de parceria entre 
os governos estadual e federal para 
construção de 1.792 casas populares, 
a entrega de quatro escolas estadu-
ais, sendo 2 no Cidade Aracy, no Jar-
dim Zavaglia e Coqueiros. Além da 
instalação da Fatec, do Ambulatório 
Médico de Especialidades (AME) e 
a construção do Bom Prato, comida 
saudável e barata à população mais 
pobre. Também ajudamos a liberar 
recursos para custeio da Santa Casa 
dentro do programa Santa Casa Sus-
tentável e para APAE. Entre emendas 
parlamentares, apresentamos pedi-
dos para a criação do curso de Enge-
nharia de Materiais e Manufatura da 

USP, liberamos emendas para Santa 
Casa, APAE e para obras de infraes-
trutura urbana. 

Outros 2 grandes projetos que o 
deputado estadual está defenden-
do junto ao governo do estado são 
finalização da obra de duplicação da 
rodovia Engenheiro Thales de Lore-
na Peixoto Júnior (SP-318) até o rio 
Mogi-Guaçu e a internacionalização 
do aeroporto estadual Mário Pereira 
Lopes.

 “Acho que o maior presente que 
São Carlos poderia ganhar seria uma 
solução para a crise política nacional, 
que está se refletindo na baixa ativi-
dade das empresas, no desemprego 
e inflação. Quem mais sofre neste 
momento é a população mais pobre, 
que perde seus empregos e não tem 
a quem recorrer”.   
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Por Carolina Zanchim
Foto Divulgação

ão Carlos foi escolhida 
para receber a primeira 
fábrica da Orygen no 
Brasil. O diretor científi-

co da empresa, Andrew Simpson, ex-
plica que a decisão foi por causa da 
vocação tecnológica do município. 
“A presença de grandes universida-
des na região garante a disponibili-

dade de mão de obra qualificada e 
incentiva colaborações visando pes-
quisa e desenvolvimento de novos 
produtos. Além disso, a riqueza em 
águas subterrâneas (Aquífero Gua-
rani) foi considerada também um fa-
tor importante, uma vez que a água 
é um dos componentes cruciais na 
produção dos medicamentos que 
iremos fabricar, além da disponibili-
dade de um local ideal em termos de 
acesso e logística para as operações 
da fábrica”. 

O objetivo do projeto Orygen 
é o desenvolvimento, produção e 
comercialização de medicamentos 
biológicos considerados estratégi-
cos para o governo federal em sua 
aquisições via Sistema Único de 
Saúde, e dessa maneira ampliar o 
acesso a esses medicamentos. “O 
foco do projeto é a excelência tec-
nológica e científica para alcançar os 
mais elevados padrões de qualidade. 
Além de produzir medicamentos 
após transferência de tecnologia da 

Joint Venture vai gerar cerca de 500 empregos diretos e indiretos

Orygen 
começa 
a ser 
construída 
em 2016

saúde

s

Andrew Simpson, diretor 
científico da empresa
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maior empresa farmacêutica mun-
dial, a Orygen também tem o com-
promisso de acelerar a descoberta e 
desenvolvimento de medicamentos 
inovadores para ampliar a gama de 
opções terapêuticas para médicos e 
pacientes através de acesso à ciência 
da mais alta qualidade, com o objeti-
vo de trazer benefícios à população”. 

A fábrica em São Carlos será 
construída em um terreno localizado 
a aproximadamente 18 km do centro 
da cidade, na rodovia Thales Lorena 
de Peixoto Junior (SP-318), que liga 
São Carlos a Ribeirão Preto. “A cons-
trução está prevista para iniciar em 
2016 e durar aproximadamente 2 
anos, com investimento de R$ 200 
milhões”, explica Dr. Andrew. 

Além das unidades para a manu-
fatura dos medicamentos biológi-
cos, a planta incluirá um restaurante, 

serviço médico, utilidades (caldeiras, 
chillers), recepção e outras áreas de 
apoio, incluindo creche para os fi-
lhos dos colaboradores e áreas de 
repouso e lazer. “A fábrica será cons-
truída em conformidade com as re-
gulamentações de boas práticas de 
fabricação da Anvisa, assim como de 
agências regulatórias internacionais, 
bem como todas as regulações adi-
cionais pertinentes”. 

A Orygen contará com aproxima-
damente 110 colaboradores, geran-
do em torno de 500 empregos dire-
tos e indiretos. “A fábrica deve entrar 
em operação em 2018 e os primeiros 
lotes de medicamentos no país para 
prover o SUS estão previstos para se-
rem produzidos em 2019”, conta Dr. 
Andrew. 

JOINT VENTURE – A Orygen é 
uma joint venture integrada pelas 

empresas Biolab Sanus Farmacêutica 
e a Eurofarma Laboratórios. “A Euro-
farma e a Biolab, as sócias fundado-
ras da fábrica, são, respectivamente, 
a terceira e quarta maiores empresas 
farmacêuticas brasileiras. Essas em-
presas investem uma porcentagem 
significativa dos seus lucros na pes-
quisa e desenvolvimento e a criação 
da Orygen vai ao encontro da aspira-
ção dessas empresas em promover a 
excelência tecnológica para fornecer 
medicamentos biológicos para a po-
pulação brasileira. A posição e a con-
solidação de ambas as empresas no 
mercado farmacêutico refletem-se 
na Orygen, que seguirá os mesmos 
parâmetros de qualidade e ética das 
empresas que a originaram, na pro-
dução de medicamentos biológicos 
de excelência para a população bra-
sileira”, conclui Dr. Andrew.   
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Por Ana Paula Santos
Fotos Fabio Mauricio – reproduções do livro 
Candido Botelho - A voz apaixonada do Brasil 
de Candida de Arruda Botelho

os anos 1930 e 1940, 
Candido Botelho rei-
nou absoluto nas rá-
dios brasileiras e ficou 

conhecido como a “Voz Apaixo-
nada do Brasil”. Foi ele, como ba-
rítono, quem inicialmente cantou 
Aquarela do Brasil (no musical Jou-

Neto do Conde do Pinhal, 
primeiro a apresentar a 
música Aquarela do Brasil 
e um dos intérpretes 
preferidos de Villa Lobos, 
fez sucesso no teatro, 
cinema, cantou e encantou

Candido 
Botelho: 
um dos 
maiores 
cantores 
do Brasil

você sabia?

n
Imortalizado 
na música 
brasileira
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joux e Balangandans), isso antes 
mesmo do sucesso de Ary Barroso 
ser gravado.

Neto do Conde e da Condessa 
do Pinhal, Candido de Arruda Bo-
telho nasceu em 1907 e morreu  
em1955. Em apenas 48 anos de 
vida fez história na música brasi-
leira, nasceu e morreu fazendeiro, 
mas como artista encantou nas 
rádios, teatros, cassinos e filmes 
onde atuou.

Candido deixou o interior, onde 
a família tinha fazendas, foi para 
São Paulo cursar a faculdade de 
Direito e partiu para o Rio de Ja-
neiro, onde frequentou o Instituto 
Nacional de Música. Sua brilhan-
te carreira musical teve início em 
1926, quando se apresentou em 
audição como aluno do professor 
Carlos de Carvalho, na então ca-
pital brasileira. Um dueto que lhe 
rendeu os primeiros elogios em 
publicações fluminenses. “Sua voz 
é agradável, cheia; o timbre é puro 
e sua dicção admirável.”

Por volta de 1928, Candido co-
nheceu a pianista araraquarense 
Maria do Carmo Monteiro da Silva, 
que viria ser sua companheira de 
palcos, esposa e mãe de seus fi-
lhos: Leonor e Candido Carlos.

Candida de Arruda Botelho, so-
brinha que tem o mesmo nome em 
homenagem a ele e ao avô Candi-
do Lacerda, autora do livro Candi-
do Botelho – A voz apaixonada do 
Brasil, registrou a vida do homem 
e fazendeiro, mas principalmente 
do músico.

“Tio Candido foi sempre admi-
rado e querido. Com seu charuto 
na mão, lembrava Villa Lobos. De 
personalidade livre e criativa, não 
fazia problema das coisas, tudo 
lhe parecia sempre fácil de resol-
ver. Ficamos todos muito marca-

Com os 
filhos Leonor 

e Candido 
Carlos
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dos pela sua morte.”
Em sua obra a sobrinha conta 

uma parte da história da música 
e dos músicos brasileiros entre os 
anos 1920 e 1940. Trazendo prin-
cipalmente a importância de Can-
dido Botelho e Maria do Carmo 
Monteiro da Silva.

O INTÉRPRETE QUE ENCAN-
TOU O MUNDO – Em 1929 o casal 
foi para a Europa, apresentando-se 
em diversos países, onde também 
foi sucesso absoluto de crítica. Lá o 
brasileiro teve a oportunidade de 
se aperfeiçoar com Jeanne Bathori 
(a pianista francesa era famosa no 
palco da ópera e foi figura impor-
tante no desenvolvimento da mú-
sica francesa contemporânea).

Reportagens destacaram a in-
tepretação, talento, voz flexível e 
timbre delicioso de Candido. Sem-
pre presente na casa de Villa Lobos 
em Paris, com sua refinada educa-
ção, foi importante referencial de 
cultura e animação em todos os 
lugares por onde passou. 

Em 1931 o casal volta ao Brasil 
e se apresenta em São Paulo. As 
críticas ao trabalho de Candido fa-

você sabia?

De marroeiro, 
no Pavilhão 
do Brasil em 
Nova Iorque, 
com projeto 
de Oscar 
Niemeyer

Coletânea de discos. 
Arquivo da família Saveli

Arquivo da família Santini
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zem sempre referência ao timbre 
de sua voz e a emoção que causa-
va em suas apresentações, e com o 
passar dos anos o artista misturou 
gêneros que variavam entre a mú- Capa do livro escrito pela sobrinha Candida de Arruda Botelho
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sica de câmara, choros e canções. 
Sobre essa diversidade de reper-
tório Candido dizia: “O canto é a 
música da voz humana”.

Uma visão que refletia a vida 
do artista. Candido foi alegre, co-
municativo, expressivo e sempre 
colocava as pessoas num estado 
de bom humor com suas irreve-
rências graciosas.

Em 1935 o casal se apresentou 
no Teatro Municipal de Araraquara 
num espetáculo beneficente em 
prol do Hospital Gota de Leite. Na 
época o jornal O Imparcial publi-
cou: “Ela partiu menina de nossa 
cidade, viajou e nos trouxe o 1º 
Prêmio do Conservatório de Paris. 
Ele, neto do Conde e Condessa do 
Pinhal, é considerado o maior can-
tor do Brasil”.

TRAJETÓRIA DE SUCESSO 
– Como artista Candido passou 
pelas rádios, fez teatro de revista, 
apresentou-se em casas noturnas 
e shows beneficentes, alcançou 
sucesso nos tempos áureos dos 
cassinos, inclusive no famoso Cas-
sino da Urca e chegou ao cinema.

É importante saber que Car-
men Miranda, antes do sucesso, 
foi coadjuvante de Candido em al-
guns espetáculos e além dela ou-
tros artistas famosos, como Aracy 
de Almeida, Carlos Galhardo, Pi-
xinguinha, Grande Otelo e muitos 
outros foram parceiros de cena.

A primeira incursão no cinema 
foi em 1937. Os estúdios se multi-
plicavam e o Brasil vivia um boom 
de produções cinematográficas.

“A música ia do teatro para o 
cinema e Candido, com sua beleza 
e artista múltiplo que era, logo foi 

você sabia?

Candido e Carminha 
caminhando pela Granja 
Dona Elisa - anos 50
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convidado a participar do seu pri-
meiro filme: Roda Gigante”, escre-
veu Candida no livro.

Mais uma vez a crítica foi posi-
tiva. Diversos jornais acompanha-
vam a performance de Candido 
e os comentários falavam da me-
recida escolha do ator - mais um 
astro para o cinema brasileiro. Um 
verdadeiro galã.

Foi na época das apresenta-
ções em cassinos (que possuíam 
ar refrigerado) que surgiu um pro-
blema na garganta que afetou seu 
dom mais precioso, a voz. 

Em 1947, com a saúde vocal 
debilitada, decide se retirar para a 
propriedade da família em Ibaté/

São Carlos, onde se dedicou à pro-
dução leiteira, voltando às suas 
raízes.

Mas se engana quem pensa 
que seus concertos terminaram. 
Eles reuniam a família em saraus 
domésticos e encantavam as 
crianças, deliciando a todos com 
seu canto, sempre acompanhado 
por Carminha ao piano.

“Tio Candido foi um homem 
extraordinário. Seu semblante era 
repleto de energia criativa, de ale-
gria de viver e de música, como se 
lhe escapassem pelos poros as no-
tas de Carlos Gomes, de Brahms ou 
do cancioneiro francês e italiano, 
que tão bem interpretou”, reforça 

Candida.
No álbum de discos regravados 

após sua morte, o amigo Henrique 
Pongetti escreveu:

“Candido de Arruda Botelho 
morreu fazendeiro, talvez sem a 
mágoa de não ter morrido can-
tor. Durante anos, sua bonita voz 
e uma sensibilidade artística apu-
radíssima desviaram-no do seu 
destino. Correu o mundo. Teve su-
cessos inequívocos. Ainda ficaram 
seus discos como uma presença. 
Sua passagem pela nossa música 
de câmara e popular deixou sulcos 
visíveis como os que seu arado dei-
xava na terra endurecida. No seu 
gênero, ninguém o substituiu.”  
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omo demonstrado fre-
quentemente pelos meios 
de comunicação, a falta de 
aparelhos de radioterapia 

é um problema que atinge milhões de 
brasileiros.  Hoje existem 357 aparelhos 
de radioterapia no Brasil, dos quais 269 
estão nos hospitais que atendem pa-
cientes pelo SUS.

A Organização Mundial da Saúde 
prevê a necessidade de uma máquina 
para cada 300 mil habitantes. Com isso, 
precisaríamos ter 680 máquinas para 
suprir a necessidade da população 
brasileira.  Até no Sudeste, a região 
com mais recursos do país, muitos pa-
cientes vivem o drama de esperar pelo 
início do tratamento dentro do prazo 
previsto em lei, que é de 60 dias após o 
diagnóstico da doença. 

Diferentemente da realidade nacio-
nal, São Carlos conta com um dos mais 
modernos Centros de Radioterapia, 
equipado com Acelerado Linear UNI-
QUE e sistema de planejamento tridi-
mensional, que baseado em imagens 
tomográficas, permite realizar planeja-
mentos com diferentes técnicas de tra-
tamento, sendo um dos poucos Centros 
Oncológicos do interior a contar com 

tecnologia tão avançada dedicada ao 
tratamento do câncer. 

A técnica mais atual de Radioterapia, 
o RapidArc - que significa Arcoterapia 
Volumétrica Modulada, onde a dose de 
radiação conforma precisamente o vo-
lume alvo, aumentando assim a proba-
bilidade de cura e minimizando a dose 
nos tecidos e órgãos sadios adjacentes, 
de maneira a reduzir a toxicidade do tra-
tamento, está disponível no Centro  de 
Radioterapia de São Carlos. Essa técnica 
apresenta benefícios clínicos compro-
vados em casos de tumores de cabeça 
e pescoço, próstata, sistema nervoso 
central, pulmão e em locais onde a 
presença de tecidos normais próximos 
ao tumor possa representar um fator 
limitante ao tratamento adequado. 
A redução no tempo de tratamento 
diário com esta técnica significa mais 
conforto ao paciente e menor possi-
bilidade de movimentação durante a 
sessão.

O Centro de Radioterapia de São 
Carlos apresenta importante abran-
gência regional, dando suporte a ci-
dades de grande tradição nas diver-
sas áreas médicas, fato reconhecido 
por órgãos governamentais e várias 

vezes divulgados na mídia.
O Centro conta também com um 

quadro de profissionais de diversas 
áreas, como médicos especialistas, 
físicos, técnicos em radioterapia, en-
fermagem e equipe de apoio traba-
lhando de forma multidisciplinar, para 
proporcionar a mais alta qualidade e 
segurança de tratamento.

Atualmente a Santa Casa de Mi-
sericórdia de São Carlos é classificada 
como Unidade de Atendimento de 
Alta Complexidade em Oncologia 
(UNACON), ou seja, uma unidade Hos-
pitalar com todos os recursos necessá-
rios para o diagnóstico e tratamento 
dos mais variados tipos de câncer.

Como referência nacional no tra-
tamento contra o câncer, o Centro de 
Radioterapia contabiliza mais de 3.500 
tratamentos num período aproximado 
de 8 anos, desde a sua fundação.

Nossa missão é levar um tratamento 
humanizado ao maior número de pacien-
tes, proporcionando bem-estar físico e 
emocional. Respeito, conhecimento, indi-
vidualidade, superação, compromisso e, 
acima de tudo, valorização da vida são tidos 
como nossos valores.

Parabéns, São Carlos, pelo 158º ani-
versário e obrigado pela oportunidade 
de podermos colaborar com a saúde da 
cidade.   

Centro de São Carlos é um dos mais modernos e atende cidades da região

A Radioterapia 
do terceiro 
milênio

tratamento

c

Centro de Radioterapia

Rua Maestro João Sepe, s/n 
 Prédio da Santa Casa
Telefones: (16) 3307-5332 / 3413-8799
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Dr. Flávio S. Guimarães

Equipe 
especializada e 
multidisciplinar
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Por Ana Paula Santos 
Fotos Fabio Mauricio

simpatia e simplicidade 
da são-carlense, atriz 
de sucesso, que brilha 
no teatro, cinema e te-

levisão, surpreenderam a equipe da 

kappa, por isso a reportagem tem 
início com um agradecimento pela 
oportunidade e os cumprimentos e 
felicitações pelo aniversário que se 
aproxima.

Vera Mancini nasceu em São Car-
los no dia 6 de novembro de 1954. 
Filha do comerciante Otávio Mancini 

(já falecido) e da funcionária pública 
estadual Nilza Mancini (hoje com 88 
anos de idade), tem 2 irmãos: Lucia 
e Clemente, 3 sobrinhos e 2 sobri-
nhos-netos (Theo e Lorenzo).

Antes de pensar em ser atriz Vera 
acreditou que seria atleta. Dedicada 
à natação, conquistou medalhas nos 

Prestes a completar 
40 anos de carreira, a 
atriz de teatro, cinema e 
televisão sente-se feliz 
com a vida, a família e 
as escolhas

A são-
carlense 
que brilha 
nos palcos 
brasileiros

personagem

a

Vera Mancini
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campeonatos que participou no São 
Carlos Clube e Jogos da Primavera.

“Fiz curso Normal no Álvaro 
Guião, sempre fui muito participati-
va, adorava bailes de carnaval e fan-
tasias, mas não sabia qual profissão 
escolher, até assistir o espetáculo O 
milagre de Anne Sullivan”, lembra a 

atriz, que no ano que vem completa 
40 anos de carreira. 

Com aprovação e preocupação 
dos pais, ela se inscreveu para um 
teste em São Paulo. “Projetei-me na-
quela peça. A partir daí tive certeza 
do que queria, me preparei, contei 
com ajuda do Angelo Bonicelli. Foi a 

primeira vez que subi num palco, le-
vei comigo cenário e figurino, e sur-
preendi os jurados.” 

Vera participou de um teste escrito 
e prático. Eram 800 inscritos para 20 
vagas. Ela foi aceita no curso profis-
sionalizante com o diretor de teatro 
Antunes Filho, que na época era ofe-
recido no Teatro Sesi. Ao fim do curso 
foi contratada e seu primeiro trabalho 
profissional nos palcos foi em 1976 em 
Guerras do Alecrim e da Manjerona.

Na cidade natal ficaram muitas 
amizades verdadeiras e boa parte 
da família. A frequência com que 
vem para São Carlos varia, ela faz 
questão de estar sempre que pos-

Um registro dos pais e irmãos (Vera é a menina mais nova)

Os amores, sobrinhos-netos: Theo e Lorenzo

Família sempre reunida
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sível com a mãe, mas os encontros familiares 
acontecem também em outros lugares.

“Somos uma família muito unida. 
Estamos sempre juntos. Sempre que 

podem meus irmãos e sobrinhos viajam 
para me assistir.”

CARREIRA CONSOLIDADA – 
Dona de um extenso currículo, Vera 

soma mais de 40 peças teatrais e deze-
nas de filmes e novelas, além de parti-
cipações em programas e especiais de 
televisão.

Com várias premiações no teatro 
e cinema, Vera recebeu também indi-
cações importantíssimas. A maior ex-
posição e reconhecimento do grande 
público aconteceu há 15 anos com a 
primeira participação em televisão na 
novela O amor está no ar, na Rede Glo-
bo, mas um dos papéis mais lembra-
dos é a divertida empregada Cleonice 
de Morde e Assopra.

“É difícil escolher um trabalho, 
cada personagem é como um filho, 
que você cria de corpo e alma. Teatro é 
uma escola, mostra o ator de corpo in-
teiro, mas a principal base da profissão 

Uma das imagens preferidas da atriz no teatro. Com o ator Thiago Lacerda na peça Evangelho Segundo Jesus Cristo

Um de seus maiores sucessos na televisão com o saudoso ator Paulo Goulart

Atuação no filme As garotas do ABC rendeu o Prêmio Candango de
Melhor atriz coadjuvante no Festival de Brasília em 2004 

Folder do atual espetáculo em cartaz

personagem
Vera Mancini
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é a leitura”, garante.
Discreta, conta que cuida do corpo 

com uma alimentação regrada e exer-
cícios físicos. Os treinos regulares são 
um hobby saudável. 

No teatro interpretando dramas 
e principalmente comédias, Vera 
Mancini trabalhou com grandes di-
retores como Bibi Ferreira, Antônio 
Abujamra e Gabriel Villela, que, se-
gundo ela, sempre enriqueceram 
seu trabalho. Atualmente está em 
cartaz em São Paulo no Teatro Re-
naissance com a peça Loucas por Eles. 
No elenco: Suely Franco, Cynthia Fa-
labella, Fafá Rennó e Ellen Roche.

“É uma comédia onde todas as mu-
lheres são obcecadas por um homem. 
Pai, marido, cantor sertanejo, amante e 
filho, um texto que mostra essência e 
aparência. Um sucesso que pretende-
mos trazer para o interior, quem sabe 

também para São Carlos.”
Para a atriz todos podem ter talen-

to, mas vocação é persistência e de-
senvolvimento. Realizada com a carrei-
ra ela confidencia que nunca pensou 
em aposentadoria.
      “Quando você ama o que faz, não 

é um trabalho. Essa profissão nos per-
mite adiar essa fase, acredito que ne-
nhum ator pense em parar de atuar”, 
declara, sorridente. “A vida de um ator 
nem sempre tem todo glamour que as 
pessoas pensam, mas eu sou feliz com 
a profissão que escolhi.”  

A atriz com a mãe: feliz convivência
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Agradecemos a todos pela participação. Foram cerca de 120 fotos recebidas pela redação da 
kappa. Nas páginas dessa edição especial, veja as 30 imagens que foram selecionadas

158 anos
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Meu clique de São Carlos

daniel Röhm
Estrelas na Praça da Ciência UFSCar daniele Fracassi

Trem chegando na Estação Ferroviária

Josué sepe
A majestosa árvore símbolo de nossa cidade

Janaína Rossi
Não tem como falar de São Carlos sem pensar na Catedral
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Ronaldo de carvalho

Seu Rossi em seu salão de cabelo e barbearia

célia Patrizzi verzolaCemitério que representa o lugar para onde todos um dia iremos
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158 anos

Jaqueline gomes Pereira

Detalhes

márcio dotta
Casarão na Av. São Carlos esquina com Conde do Pinhal

shawnee Ispala camargo

Querida igreja matriz e sua praça

Rogerio alexandre de almeidaO caso
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ana sales
Um presente de outono

giuliano Ferrati
Rodoviária de São Carlos
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osiris de lara

158 anos

Walter caparrós Blanco
Igreja São Benedito vista através dos lindos ipês

guilherme milanetto

Palacete Conde do Pinhal

aparecida Branco
Entre o Céu e a Terra
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guilherme scopim
Pássaros Música Urbana

Karime albuquerque
São Carlos Borromeu
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158 anos
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odair Pejon
Casarão na Jesuíno de Arruda esquina com a Episcopal, nossa 

Catedral no alto

Jorge Bueno dos santosIgreja de São Judas Tadeu

daniel silva
Fazenda Santa Maria um dos lugares mais lindos que nos remete à 

grandeza da nossa cidade

Theodoro monteleone de oliveira Início do dia na Aparecida da Babilônia
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Ricardo Palone
Calmo como o pôr do sol

Ricardo muniz da silvaLago Invernada
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edgleison aguiar 

Superexposição de gente!

158 anos

Francisco Barnabé FerreiraMotociclista funde-se ao painel feito por Walter Gullo

marlei carvalho larocca

Quando a natureza imita a arte na UFSCar

liege maria da silva sepePraça dos Voluntários
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Rosana Fenero
Balão do Bonde

Tatiane liberato
UFSCar, ciência e tecnologia destacam o potencial ambiente acadêmico e de desenvolvimento de São Carlos

kappa ed109 S CARLOS 23out15.indb   79 23/10/2015   21:40:10



80  kappa magazine

s vasinhos e varizes são 
problemas que assustam 
as mulheres. O Dr. Jorge 
Hermes Guimarães, dire-

tor do Instituto Especializado em Vari-
zes, que desde 1993 oferece técnicas de 
aprimoramento para o bem-estar e em-
belezamento das pernas, responde as 
dúvidas mais frequentes sobre varizes,  
vasinhos e vasinhos no nariz. 

O que são varizes?
Dr. Jorge – São veias dilatadas, tor-

tuosas, que surgem nas pernas e interfe-
rem no funcionamento normal da circu-
lação venosa.

Como tratar as varizes?
Dr. Jorge – No Brasil, em um tempo 

não muito longe, fazíamos apenas seca-
gem de vasinhos. Hoje já existem profis-
sionais capacitados a secar grandes vari-
zes, com habilidade e conhecimento. Na 
capital temos vários cursos que orien-
tam os médicos a executar esse proce-
dimento e várias clínicas, assim como a 
nossa, que fazem esse tratamento.

Como é feito o tratamento?
Dr. Jorge – Primeiramente fazemos 

uma avaliação visual dos vasinhos e vari-
zes maiores, em seguida, através do Fle-
boscópio, identificamos todas as veias 
abaixo da pele que alimentam os vasi-
nhos e varizes, para em seguida usarmos 
a Espuma Densa.

Para os pacientes mais sensíveis à 
dor usamos o aparelho de resfriamento 
de pele ( Freddo), que após aplicamos na 
pele a -38º iniciamos o tratamento prati-
camente com a dor nula.

E os vasinhos no nariz, têm trata-
mento?

Dr. Jorge – Atualmente o tratamen-
to realizado é a escleroterapia com Espu-
ma Densa, laser e os resultados têm sido 
muito bons.

Hoje a Espuma tem revolucionado 
o tratamento de vasinhos e varizes?

Dr. Jorge – Perfeitamente, casos em 
que antigamente eram resolvidos só 
com cirurgia, hoje são solucionados com 
a escleroterapia com Espuma Densa.  

Técnica oferecida pelo Instituto 
Especializado em Varizes de Ibaté, realiza 
tratamento com Espuma Densa 

Orientações do Instituto 
Especializado em Varizes

Cuidados com os 
vasinhos e as varizes

• Evite o sol em excesso, sauna e 
banhos quentes;

• Evite sapatos de salto alto. A altura 
ideal é de três a cinco centímetros, 
com apoio largo no chão e não ter 
bico fino;

• Quando ficar muito tempo em pé 
ou sentada (como, por exemplo, 
em viagens longas) deve-se exerci-
tar os pés com flexões e extensões 
(como se tivesse acelerando um 
carro);

• Controle da alimentação, pois 
o aumento de peso prejudica a 
circulação;

• Habitue-se diariamente a elevar as 
pernas durante 15 minutos;

• Fazer ginástica sem impacto, como 
bicicleta e hidroginástica;

• Cuidado com hormônios;
• Aos primeiros sinais de vasinhos 

ou varizes, procure um médico 
especialista em Angiologia ou 
Cirurgia Vascular. 

saúde

O

Instituto Especializado 

em Varizes

Rua Conde do Pinhal, 632 – Centro – Ibaté
Telefones: (16) 3343-1445  e
(16) 99797-1445

Dr. Jorge Hermes Guimarães

Freddo: aparelho de 
resfriamento da pele

Sala de vídeo onde os pacientes 
recebem todas as informações 
sobre os procedimentos 
realizados no Instituto 

Fleboscópio: aparelho ajuda a identificar e secar as 
veias mais profundas
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varal
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O estilo nosso de cada dia
por Ana Escrivão*

Ana Escrivão já foi workaholic. Hoje é worklove.  Fale com ela: ana.escrivao@equilibriomoda.com.br
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ASPAS
“E como ficou chato ser 

moderno. Agora serei eterno.”
Carlos Drummond 

de Andrade
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Pensa numa coisa complicada. Estamos na 
primavera, nem iniciou o verão 2015 e já esta-
mos fazendo as coleções do inverno 2016. É uma 
sensação de urgência, de estar sempre um passo 
à frente, quando no íntimo aquela vozinha insis-
tente diz: tem que viver o aqui e agora. E dá pra 
viver o aqui e agora tendo que pensar sempre 
uma estação à frente? Se até alguns anos atrás 
as estações para a moda se dividiam em inverno 
e verão e eram duas coleções por ano, elas ago-
ra estão se multiplicando: é primavera é verão é 
outono é inverno,  mais coleção Resort e cole-
ção Capsula, que significam coleções dentro das 
coleções. Em resumo a indústria da moda tem 
mesmo é que - inventar moda.  Mas que é bom, 
ah!, Isso é. Em setembro começam as semanas 
de moda do verão 2016 do hemisfério Norte e, 

quase sobrepondo a eles, em outubro iniciam 
os desfiles de inverno no Sul. Nas entrelinhas 
entrevemos um misto de lá e de cá, ou seja, 
como no lado de baixo do Equador praticamente 
não esfria mais, as roupas ficam muito parecidas. 
Feminilidade é a palavra de ordem. Rendas, baba-
dos, laços, poás, transparências estão presentes 
neste calor de matar e estarão firmes no nosso 
inverno tropical, bem como o Rosa Quartzo que a 
Pantone escolheu como a cor de 2016.  Neste ve-
rão a delicadeza nas roupas encontra contrapon-
to não só nos acessórios, que são imprescindíveis 
para composição do look, mas há que ter muita 
atitude para carregar uma roupa delicada com 
ares de modernidade. Então fica assim: femini-
lidade + atitude = poder. Um toque superdoce 
contraposto por um agridoce = equilíbrio.

PONTO DE EQUILÍBRIO A moda está bem feminina, porém perde o excesso de açúcar anos 
1950 e ganha ares cosmopolitas anos 2015. 

Contraponto

Diane von 
Fürstenberg
Desfile 
Verão/2016

Wrapp dress
Diane von 

Fürstenberg
Desfile 

Verão/2016

Alberta Ferretti
Primavera-
verão 2016
Milan Fashion 
Week

Vestido, blusa de 
renda e colete 

franjas  Equilíbrio
Verão/2015

Body Animale
Saia de seda LeLis 

Bandana Equilíbrio
Verão/2015

Vestido 
de renda 
Equilíbrio 
Verão/2015
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Fotos Divulgação 

e preparem para ver 
muitas cores nas lentes 
dos óculos de sol neste 
verão. As lentes espe-

lhadas e coloridas estão no gosto 
das pessoas há um tempo, mas nes-
sa estação elas vêm com tudo. Prova 
disso são as famosas, que esbanjam 
charme com o acessório. 

Os óculos espelhados são es-
colha quase unânime para quem 
está curtindo o verão 2015, seja na 
praia, na montanha ou na cidade. 

As lentes espelhadas são as 
mais esportivas dos modelos e são 

encontradas na cor tradicional, 
prateada, ou em cores fortes como 
amarelo, laranja, verde, azul e ver-
melha. Lembrando que os óculos 
escuros vão muito além do estilo e 
da moda. Acessório indispensável 
quando da exposição solar, suas 
lentes devem fornecer proteção 
dos raios UV-A e UV-B, portanto, o 
ideal é comprá-los em locais segu-
ros. Além disso, a cor da lente inter-
fere no conforto visual e na prote-
ção fornecida pelos óculos. 

Com relação ao formato da ar-
mação ou modelo dos óculos de 
sol e o formato do rosto, a dica bá-
sica é não repetir o formato do ros-
to no formato dos óculos, exemplo: 
se seu rosto é quadrado, evite uma 

armação quadrada com cantos em ân-
gulos retos. 

As lentes espelhadas coloridas são 
as queridinhas das famosas e serão a 
aposta para a estação

Os óculos de sol

s

verão

varal
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ós, da Sinhá Flor, co-
mercializamos artesa-
nato têxtil e também 
objetos de madeira e 

ferro. Aqui você vai encontrar peças 
em tear manual como tapetes, jogos 
americanos e guardanapos em cores 
exuberantes e fios macios. Peças em 
cabaça, cada uma na sua originalida-
de, e a incomparável criatividade das 
artesãs transformam cada cabaça 
em uma peça única. Também temos 
caminhos de mesa, trabalhos em 
patchwork, arte sacra em peças de 
madeira e muito mais. 

 Conheça a Sinhá Flor e se surpreen-
da com o belíssimo e original artesana-
to mineiro. 

CHÁ DE COZINHA – Para as noivas 
que estão organizando o tão esperado 
Chá de Cozinha, a Sinhá Flor oferece o 
serviço de lista para o chá, que facilita 
para as convidadas que, na maioria das 
vezes, ficam indecisas na hora de esco-
lher o presente. Visite a loja e escolha o 
que deseja ganhar para decorar sua fu-
tura casa.   

Loja especializada em artesanato mineiro oferece 
também objetos de madeira e ferro

CUPOM 
PROMOCIONAL

Sinhá Flor: Junto com São Carlos 
comemora seu aniversário

artesanato

n

informe publicitário

Sinhá Flor

Rua Jesuíno de Arruda, 1843 – Centro
Telefone: (16) 3419-8860
sinhaflor.com.br 

Na apresentação deste cupom, ganhe 
10% de desconto. Promoção válida 
para o mês de novembro de 2015.
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Fotos Divulgação

os anos 1920 as franjas 
eram sucesso e agora 
estão de volta em looks 
delicados, mas podem 

ser usadas em ocasiões mais sofisti-
cadas, ficando ótimas em vestidos e 
saias. Os sapatos devem ser mais le-
ves e sem muitos detalhes. 

Marcas famosas como Prada e 

Gucci apostaram nas franjas em suas 
coleções.  Para complementar o es-
tilo, as roupas requerem elementos 
da natureza e culturas étnicas. Peças 
feitas à mão com tinturas tiedie esta-
rão em todos os lugares. Tudo bem 
artesanal. Isso para uma pessoa que 
tem personalidade, liberdade e quer 
conforto com elegância. Portanto 

não saia de casa sem uma franja! Por-
que elas vêm em todos os tamanhos, 
cores e lugares, sejam na bolsa, no 
cinto, no sapato.

No Brasil, as franjas também apa-
receram na última temporada de 
desfiles, que aconteceu entre maio 
e junho deste ano. Algumas grifes 
apostaram na tendência usando, 

As franjas são a 
tendência da moda 
primavera/verão e 
podem ser usadas nas 
roupas e nos acessórios

Elas 
voltaram 
com tudo

moda

n
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principalmente, matérias-primas al-
ternativas aos clássicos couro e ca-
murça – destaque para o cetim plas-
tificado e cortado a laser.

Na moda western, normal-
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mente de camurça ou couro, são fran-
jas mais pesadas e combinam melhor 
com programas informais. Calça skinny 
e botas são bons complementos.

A moda folk, do velho oeste ame-
ricano, volta com tudo nessa estação 
em roupas, sapatos e acessórios. 

Moda é isso mesmo, um constante 
vai e volta do que já foi tendência, 
mas sempre com uma nova rou-
pagem. Relembrando desde o mo-
vimento hippie setentista, índios 
apaches e até as dançarinas melin-
drosas.  

moda

Dicas de como usar franja 

• As bolsas podem ser usadas no dia a 
dia sem medo de errar, e vai bem com 
todos os looks, do casual ao chic. O 
acessório se torna indispensável, trans-
formando o look simples em arrojado 
e moderno

• A franja é um recurso criativo para 
mostrar e esconder o corpo e ainda 
permitir um movimento manso e 
ritmado para a silhueta

• Pode ser usada por qualquer tipo 
de mulher, desde que colocada no 
lugar certo. Por ser um detalhe com 
movimento, chama muita atenção para 
onde estiver localizada

• Mulheres com quadris volumosos po-
dem jogar franjas no decote, mangas, 
bainhas, decote das costas ou em volta 
de um xale

• Baixinhas devem evitar franjas 
posicionadas na horizontal. Na bainha 
ou longas, em forma de saias alongam 
a silhueta

• Quem tem busto grande deve usar 
franjas enviesadas ou abaixo da cintura

• Coxas grossas são disfarçadas com saias 
longas de franjas

• Pernas finas ganham volume com saia 
curta de franjas

• As botas desta estação também pro-
metem ter franjas estilo apache, mas 
não devem ser usadas com roupas ou 
acessórios de franjas

TRABALHO 
SERIO 

FAZ UMA 
CIDADE 
FORTE

VEJA COMO SÃO CARLOS ESTÁ DANDO 
A VOLTA POR CIMA EM MEIO À CRISE. 

É A PREFEITURA COLOCANDO A CIDADE NOS TRILHOS.
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INFORME PUBLICITÁRIO

TRABALHO SÉRIO FAZ UMA CIDADE FORTE  3

BOM PRATO

1.500 refeições 
servidas diariamente.
Promover a cidadania e uma alimentação saudável para sua 
gente. Foi pensando nisso que a Prefeitura de São Carlos, 
em parceria com o Governo Estadual, inaugurou a 1ª unidade 
do restaurante Bom Prato no município. Servindo até 
1,5 mil refeições por dia, o Bom Prato serve café da manhã 
e almoço, sempre refeições balanceadas e nutritivas. No 
almoço, as opções são arroz, feijão, salada, legumes, farinha 
de mandioca, um tipo de carne, pãozinho, suco e sobremesa, 
geralmente uma fruta da época.

COM O 
BOM PRATO, 

A POPULAÇÃO 
DE SÃO CARLOS 

AGORA TEM 
COMIDA BOA 

E DE QUALIDADE 
POR APENAS 

R$ 1,00.

INFORME PUBLICITÁRIO

TRABALHO SÉRIO FAZ UMA CIDADE FORTE  2

Em 2013 o município investiu R$ 622,46 por 
pessoa na área da saúde. Em 2014 aumentou 
esse valor, passando a investir R$ 744,46 
por habitante, 20% a mais que a média de 
investimento no país, que no último ano foi R$ 
611,42 por habitante. Isso só foi possível porque 
São Carlos reduziu o desperdício e enxugou a 
máquina pública. Com essa economia gerada foi 
possível investir mais na saúde da sua população. 

CIRURGIAS

PREFEITURA 
DE SÃO CARLOS 

REALIZA MAIS DE 
17 MIL CIRURGIAS 
E ACABA COM A 

FILA DE ANOS 
DE ESPERA.

Depois de ajustar a máquina pública, uma das 
primeiras ações da administração foi reduzir 
a fila de espera para cirurgias eletivas, que já 
durava anos, reestabelecendo assim um direito 
de todos os cidadãos são-carlenses. 

Mais de 17 mil 
pessoas já receberam 
atendimento médico 
adequado através das 
cirurgias eletivas, de 
urgência e emergência 
e ambulatoriais. Para 
isso foram investidos 
R$ 9,5 milhões em dois 
anos de governo.
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BOM PRATO

1.500 refeições 
servidas diariamente.
Promover a cidadania e uma alimentação saudável para sua 
gente. Foi pensando nisso que a Prefeitura de São Carlos, 
em parceria com o Governo Estadual, inaugurou a 1ª unidade 
do restaurante Bom Prato no município. Servindo até 
1,5 mil refeições por dia, o Bom Prato serve café da manhã 
e almoço, sempre refeições balanceadas e nutritivas. No 
almoço, as opções são arroz, feijão, salada, legumes, farinha 
de mandioca, um tipo de carne, pãozinho, suco e sobremesa, 
geralmente uma fruta da época.

COM O 
BOM PRATO, 

A POPULAÇÃO 
DE SÃO CARLOS 

AGORA TEM 
COMIDA BOA 

E DE QUALIDADE 
POR APENAS 

R$ 1,00.
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Em 2013 o município investiu R$ 622,46 por 
pessoa na área da saúde. Em 2014 aumentou 
esse valor, passando a investir R$ 744,46 
por habitante, 20% a mais que a média de 
investimento no país, que no último ano foi R$ 
611,42 por habitante. Isso só foi possível porque 
São Carlos reduziu o desperdício e enxugou a 
máquina pública. Com essa economia gerada foi 
possível investir mais na saúde da sua população. 

CIRURGIAS

PREFEITURA 
DE SÃO CARLOS 

REALIZA MAIS DE 
17 MIL CIRURGIAS 
E ACABA COM A 

FILA DE ANOS 
DE ESPERA.

Depois de ajustar a máquina pública, uma das 
primeiras ações da administração foi reduzir 
a fila de espera para cirurgias eletivas, que já 
durava anos, reestabelecendo assim um direito 
de todos os cidadãos são-carlenses. 

Mais de 17 mil 
pessoas já receberam 
atendimento médico 
adequado através das 
cirurgias eletivas, de 
urgência e emergência 
e ambulatoriais. Para 
isso foram investidos 
R$ 9,5 milhões em dois 
anos de governo.
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Quem economiza sempre tem um pouco mais. A Prefeitura de São Carlos economizou e agora acaba 
de criar o maior programa de incentivo ao esporte que São Carlos já viu. O Programa Municipal de 
Esporte e Cidadania terá 14 modalidades e irá atender todas as faixas etárias. Com o esporte, vem 
mais saúde e qualidade de vida para a população. E para coroar esse grande projeto esportivo da 
Prefeitura, em parceria com o Sistema Clube de Comunicação, São Carlos será uma das cidades que 
receberão a tocha olímpica dos Jogos de 2016. 

A Prefeitura de São Carlos, em parceria com o SBT, criou o projeto Bairro a Bairro, que aproxima e integra as famílias, 
dos bairros, em atividades que envolvem saúde, lazer e diversão. Cinco edições já foram realizadas e milhares de 
pessoas compareceram e aproveitaram os serviços oferecidos pela Prefeitura.

ESPORTE

PROMEC, O MAIOR 
PROGRAMA DE 

INCENTIVO 
À PRATICA 

DO ESPORTE 
DA HISTÓRIA 

DE SÃO CARLOS.

PROJETO 
BAIRRO 

A BAIRRO 
PROMOVE 

CIDADANIA E 
LAZER PARA 
AS FAMÍLIAS 

INFORME PUBLICITÁRIO
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MORADIA

No último mês de outubro, foi realizada a entrega das 
chaves do Conjunto Habitacional Planalto Verde, que 
contemplou 806 famílias. Outras 986 casas já foram 
sorteadas no Residencial Eduardo Abdelnur.

A Prefeitura de São Carlos, por meio do seu Programa 
Municipal de Habitação, tem trabalhado muito nos últimos 
anos para garantir moradia digna às famílias que mais 
precisam. E o trabalho deu resultado, São Carlos conquistou, 
em parceria com os Governos Federal e Estadual, mais de 
1700 novas moradias para a nossa gente.

SÃO 
1.791 NOVAS 
MORADIAS , 

UMA GRANDE 
CONQUISTA 

PARA NOSSA 
CIDADE.
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INVESTIMENTO

NA CONTRAMÃO 
DO BRASIL, 

SÃO CARLOS 
ATRAI 

INVESTIMENTOS 
DE MAIS DE 

R$ 2 BILHÕES.

Com trabalho sério e planejado, São Carlos vem se preparando há muito tempo 
para enfrentar a crise que o país atravessa. O município reduziu secretarias, 
cortou despesas, acabou com 150 cargos comissionados, pagou uma dívida 

de mais de R$ 75 milhões de gestões passadas e deu início a um novo ciclo de 
desenvolvimento econômico, que tem atraído investimentos para a cidade e 

resultará na geração de empregos para a população.

Empresas como a Orygen e a AirShip do Brasil estão 
investindo quase  R$ 1 bilhão em São Carlos e devem 

gerar mais de 500 empregos para o município. 

A Volkswagen também está ampliando sua fábrica na cidade. O setor imobiliário 
é outro que investe em São Carlos, são mais de R$ 900 milhões entre grandes 

e médios empreendimentos. No momento em que o país vive sua pior crise 
econômica, São Carlos trabalha de forma séria e transparente e se torna uma 

cidade mais forte, mais segura e mais desenvolvida.

INFORME PUBLICITÁRIO

TRABALHO SÉRIO FAZ UMA CIDADE FORTE  6

O projeto também trabalha outras frentes como a recuperação 
de praças, a fiscalização de terrenos, a sinalização de trânsito 
em vias públicas e a operação tapa-buraco, melhorando as 
ruas da nossa cidade. A Prefeitura criou uma programação 
dessas ações e a Operação Primavera atuará nos quatro 
cantos da cidade, melhorando os bairros de São Carlos e 
também a região central. 

Quem não quer viver em uma cidade mais 
bonita e bem-cuidada? A Prefeitura de São 
Carlos mapeou toda a cidade, envolveu as 
secretarias, mobilizou toda uma equipe e criou 
um grande projeto para tornar São Carlos 
cada vez melhor. A Operação Primavera está 
realizando diversos mutirões de limpeza, 
pintura, poda e capinação por toda a cidade. 

OPERAÇÃO PRIMAVERA

UMA CIDADE MAIS 
BONITA, LIMPA 

E ORGANIZADA. 
É A OPERAÇÃO 

PRIMAVERA 
DEIXANDO 

SÃO CARLOS 
MAIS BELA.
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Graças ao trabalho realizado pela Prefeitura, São Carlos é hoje 
referência no estado de São Paulo no controle da tuberculose. 
Desde outubro de 2014, os pacientes que fazem parte dos 
programas de saúde de Hanseníase Tuberculose, Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST’s), HIV/Aids e Hepatites 
Virais são atendidos em lugar apropriado e não mais no 
Centro Municipal de Especialidades (CEME). A Prefeitura 
inaugurou o Centro de Atendimento de Infecções Crônicas 
“Ana Cláudia Lucato Cianflone”, que atende mais de 150 
pessoas diariamente. Recentemente São Carlos recebeu 
um prêmio da Secretaria Estadual de Saúde, graças ao 
trabalho desenvolvido no CAIC, com destaque para a busca 
ativa de pessoas com sintomas da doença e também pelo 
acolhimento oferecido.

SAÚDE

NOVO CENTRO 
ONCOLÓGICO 

DE SÃO CARLOS 
CONTA COM 

PROFISSIONAIS 
DE DIVERSAS 

ESPECIALIDADES.

PREFEITURA 
INAUGURA CENTRO 
DE ATENDIMENTO 

DE INFECÇÕES 
CRÔNICAS 

E SÃO CARLOS 
SE TORNA 

REFERÊNCIA 
NO ESTADO.

Inaugurado no final de 
2013, o Centro Oncológico 

localizado na rua Paulino 
Botelho, próximo à Santa 

Casa, conta com nove salas, 
onde trabalham profissionais 
da rede de saúde de diversas 

especialidades ligados 
ao tratamento do câncer, 

inclusive cirurgiões. 

Aproximadamente 
50 atendimentos 

ambulatoriais 
são realizados 

diariamente.

INFORME PUBLICITÁRIO
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No início desse ano, a Prefeitura 
de São Carlos entregou para a 
população a nova UPA “Dra. Maria 
Dóris de Campos Pereira Lopes”, 
localizada no bairro Santa Felícia. A 
unidade conta com 70 profissionais 
e capacidade para atender mais 
de 50 mil pessoas. A UPA do Santa 
Felícia faz atendimento de urgência e 
emergência 24h por dia, melhorando 
e ampliando o atendimento ao 
cidadão são-carlense.

SAÚDE

PRÉDIO 
DO CEME É 

REFORMADO

PREFEITURA 
ENTREGA UMA 
DAS MAIORES 

OBRAS DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO 
PARA MELHOR 

ATENDER 
A POPULAÇÃO.

Se a dívida deixada por gestões passadas comprometeu os 
investimentos da Prefeitura na saúde, por outro lado, a administração 
também se comprometeu em fazer um grande esforço para melhor 
atender a população.   E deu resultado, São Carlos conquistou, em 
parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, a transformação da 
nossa Santa Casa em “Hospital Estruturante” do SUS e fez com 
que o hospital se consolidasse como referência em 
atendimentos de alta complexidade na região.  

O fato possibilitou à Santa Casa um aumento de 
repasse mensal do  Governo Estadual em mais 
de R$ 1,2 milhão.

Preocupado em oferecer melhores condições de trabalho 
para os servidores públicos e conforto para os usuários 
do Sistema Único de Saúde (SUS), a Prefeitura realizou a 
reforma do Centro Municipal de Especialidades Médicas 
(CEME). Com investimento de R$ 245 mil, foram feitos 
reparos de trincas e rachaduras, colocação de rampas de 
entrada, pintura, troca de telhas, troca do piso da entrada, 
retirada de degraus internos, reforma dos consultórios, 
além de modificações estruturais que possibilitaram maior 
luminosidade e ventilação e troca de portas. Uma reforma 
com pouco investimento, mas de grande benefício.

SANTA CASA 
SE CONSOLIDA 

COMO HOSPITAL 
ESTRUTURANTE 
E ESTÁ ENTRE AS 

MELHORES DO 
ESTADO.
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Uma cidade só cresce quando investe na educação da sua gente. 
Por isso, a Prefeitura já entregou 4 novas escolas para a população, 
abrindo mais de 700 novas vagas na educação infantil. E não para por 
aí, 8 novas escolas estão chegando e vão gerar mais de 1500 novas 
vagas na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. A administração 
investiu ainda quase R$ 1 milhão na reforma e ampliação das escolas 
que necessitavam de melhorias. Com novas escolas, professores 
valorizados e alunos motivados, São Carlos será uma das maiores 
potências no ensino de qualidade nesse país nos próximos anos.  

Quem mora em São Carlos agora conta com quatro 
pontos de acesso gratuito à internet. Os cidadãos 
podem se conectar pelo Wi-Fi na Praça Coronel Salles, 
na Praça do Mercado, na Praça da Estação e na 
Praça XV de Novembro. 

É a Prefeitura conectando 
São Carlos com o mundo digital.

SÃO CARLOS 
AGORA TEM 

INTERNET 
GRATUITA: 

É A POPULAÇÃO 
MAIS ATUALIZADA 
SEM PAGAR NADA.

SÃO CARLOS 
GANHA NOVAS 

ESCOLAS 
E AMPLIA AS 
VAGAS NAS 

CRECHES. 

EDUCAÇÃOINFORME PUBLICITÁRIO

TRABALHO SÉRIO FAZ UMA CIDADE FORTE  10

O último Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb) apontou que a rede municipal 
de Ensino de São Carlos superou as metas 
projetadas pelo Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) 
para o ano de 2015, registrando um dos maiores 
avanços da educação no município nos últimos 
anos. Esse resultado mostra que a educação em 
São Carlos está no caminho certo.

Em São Carlos, os professores da rede de ensino são reconhecidos e valorizados pela administração. Prova 
disso é o novo projeto criado pela Prefeitura, o  Educador em Ação, que vai fortalecer a integração entre alunos, 
professores e os pais.  O novo projeto da Prefeitura, que incentiva práticas inovadoras de ensino-aprendizagem, 
vai premiar os melhores trabalhos da educação. Outra iniciativa da administração foi a assinatura da portaria que 
permite jornada dupla para os professores que não foram enquadrados na lei que regulamenta a educação pública. 

Os educadores esperavam essa medida há oito anos.

PREFEITURA 
VALORIZA OS 
EDUCADORES 

E LANÇA PROJETO 
QUE INCENTIVA 

PRÁTICAS 
INOVADORAS NO 

ENSINO.

EDUCAÇÃO EM 
SÃO CARLOS 

MELHORA 
E REGISTRA UM 
DOS MAIORES 
AVANÇOS DO 
IDEB NO PAÍS.

EDUCAÇÃO
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e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) 
para o ano de 2015, registrando um dos maiores 
avanços da educação no município nos últimos 
anos. Esse resultado mostra que a educação em 
São Carlos está no caminho certo.

Em São Carlos, os professores da rede de ensino são reconhecidos e valorizados pela administração. Prova 
disso é o novo projeto criado pela Prefeitura, o  Educador em Ação, que vai fortalecer a integração entre alunos, 
professores e os pais.  O novo projeto da Prefeitura, que incentiva práticas inovadoras de ensino-aprendizagem, 
vai premiar os melhores trabalhos da educação. Outra iniciativa da administração foi a assinatura da portaria que 
permite jornada dupla para os professores que não foram enquadrados na lei que regulamenta a educação pública. 

Os educadores esperavam essa medida há oito anos.

PREFEITURA 
VALORIZA OS 
EDUCADORES 

E LANÇA PROJETO 
QUE INCENTIVA 

PRÁTICAS 
INOVADORAS NO 

ENSINO.

EDUCAÇÃO EM 
SÃO CARLOS 

MELHORA 
E REGISTRA UM 
DOS MAIORES 
AVANÇOS DO 
IDEB NO PAÍS.

EDUCAÇÃO
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As obras de duplicação da SP-318, que liga São Carlos a 
Ribeirão Preto, já foram iniciadas. Nesta primeira etapa serão 2,1 
quilômetros de duplicação. A obra completa terá 13,6 quilômetros 
de pistas, com investimentos de R$ 90,1 milhões. Esse trecho 
atende uma população de 1,5 milhão de pessoas, incluindo alunos 
de duas unidades da Universidade de São Paulo (USP) e da 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). O projeto faz parte 
do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado 
de São Paulo e a Prefeitura de São Carlos trabalha em parceria 
com o governo para acelerar a conclusão da obra.

A Prefeitura de São Carlos entregou a ampliação do Centro de Produção, Reservação e Distribuição do Cidade 
Aracy. O complexo é composto pelos dois maiores reservatórios de água de São Carlos, com capacidade para 
2.652.000 litros cada um, duas novas bombas de recalque, novos painéis de controle e comando, nova instalação 
elétrica, além da estrutura já existente composta por um poço de 100 mil litros por hora; reservatório elevado 
em concreto de 200 mil litros e reservatório apoiado metálico de 1 milhão de litros, todos interligados por 
adutoras dedicadas com os Centros do CDHU e Antenor Garcia. Um investimento de R$ 1 milhão para resolver o 
abastecimento nessa região da cidade.

Para melhorar a mobilidade urbana em 
São Carlos, a Prefeitura recapeou mais de 
50km de ruas pela cidade, foram 59 vias 
que receberam melhorias e agora oferecem 
melhores condições de tráfego.  
A Prefeitura também entregou 
400 mil metros quadrados de ruas 
pavimentadas em bairros como 
Santa Angelina, Santa Felícia, 
São Carlos VIII, Serrinha do Aracy 
e Antenor Garcia. 

COM A 
DUPLICAÇÃO 

DA SP-318, 
SÃO CARLOS 
GANHA MAIS 
SEGURANÇA 

NO TRÂNSITO.

NOVOS 
RESERVATÓRIOS 

DE ÁGUA 
RESOLVEM UM 

PROBLEMA 
ANTIGO: 

ABASTECIMENTO

DESENVOLVIMENTO

RUAS ASFALTADAS 
E RECUPERADAS: 

É A PREFEITURA 
INVESTINDO 

PARA MELHORAR 
A MOBILIDADE EM 

SÃO CARLOS.
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Fotos Divulgação

atriz Giovanna Anto-
nelli, que está no ar 
na novela “A Regra do 
Jogo” com a persona-

gem Atena, é uma das famosas que 
sempre lançam moda com os seus 
personagens.  Com a delegada Helô 
de “Salve Jorge”, ela usou muitas es-
tampas animal print, já com a Clara 
de “Em Família”, os bodies, maxibrin-
cos e o esmalte azul fizeram a cabeça 

da mulherada. 
Agora, na pele da vilã Atena, Gio-

vanna é a verdadeira mulher “sexy 
sem ser vulgar” e, além de usar mui-
to do seu poder de sedução, ela tam-
bém abusa dos looks modernos e 
dos acessórios diferenciados. 

Uma característica muito forte no 
visual da Atena é a assimetria, desde 
as roupas até o estilo das unhas. Para 
compor o estilo dessa personagem 
foram estudadas várias referências, 
como decotes compridos, saias en-
viesadas, roupas de couro e outros 

A atriz Giovanna Antonelli é uma das famosas 
que mais lançam moda enquanto está atuando

Da TV para as ruas

moda

a
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elementos que valorizam o corpo da 
atriz. Já os acessórios da Atena são 
sempre dourados e as coleiras já são 
um sucesso entre as mulheres. 

AS UNHAS – Este é outro deta-
lhe que está chamando muita aten-
ção. Essa é uma versão sensual da 
tradicional “francesinha”, feita com o 

esmalte preto fosco em um forma-
to V. Para facilitar o desenho, você 
pode utilizar fitas adesivas para de-
marcar a unha.  
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Foto Fabio Mauricio

Universidade Federal 
de São Carlos (UFSCar) 
recebe, entre os dias 
4 e 7 de novembro, o 

VII Congresso Paulista de Educação 
Infantil (COPEDI) e o III Simpósio 
Internacional de Educação Infantil, 
que terão a temática “Eu ainda sou 

criança... Educação Infantil e Resis-
tência: os lugares das infâncias na 
educação e nas lutas políticas”. É a 
primeira vez que o evento aconte-
ce em uma universidade no interior 
do Estado de São Paulo. 

Organizado pelo Fórum Paulista 
de Educação Infantil, o evento con-
grega pesquisadores, professores, 
especialistas, estudantes e interes-
sados, ancorado em três pilares: 
políticas, práticas e teorias refleti-

dos em 2015. 
Com metodologia própria, os 

congressos contarão com confe-
rência, mesas de debates temáti-
cos, apresentação de trabalhos de 
pesquisa ou relatos de experiên-
cias, além de oficinas pedagógicas 
e atividades culturais. 

Mais informações pelo http://www.
copedi.ufscar.br/  

Congresso é considerado um dos mais importantes na área 
de Educação Infantil no Brasil

COPEDI acontece pela 
primeira vez na UFSCar

universidade

a

kappa ed109 S CARLOS 23out15.indb   108 23/10/2015   21:41:18



109  kappa magazine

kappa ed109 S CARLOS 23out15.indb   109 23/10/2015   21:41:20



110  kappa magazine

assunto que ganhou 
destaque nacional, 
gerou muita polêmica 
e foi parar nos tribu-

nais de justiça é mais complexo do 
que parece. Supostamente a fór-
mula desenvolvida em São Carlos 
(estudo científico) pode ser capaz 
de curar ou ajudar no tratamento 
de alguns tipos de câncer, mas não 
existe comprovação de eficácia 
contra a doença. 

De maneira conflitante a im-
prensa, em nível nacional, vem 

Por que a droga 
desenvolvida pela USP 
em São Carlos, que não 
pode ser considerada 
um medicamento, 
gera tanta dúvida e 
discussão?

polêmica

O

Fosfoetanolamina

Jo
ão

 M
ou

ra
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Instituto de 
Química da 
Universidade De 
São Paulo

abordando o assunto e a kappa 
tem a intenção de esclarecer al-
guns pontos que podem ter dei-
xado o são-carlense sem entendi-
mento.

É preciso saber que existe no 
mercado a substância fosfoetalo-
namina sintética, mas o compos-
to da droga criada há 25 anos, 
estudada de forma independente 
pelo Prof. Dr. Gilberto Orivaldo 
Chierice (outrora ligado ao Grupo 
de Química Analítica e Tecnolo-
gia de Polímeros do Instituto de 
Química de São Carlos (IQSC) da 
Universidade de São Paulo (USP) 
e já aposentado) e uma equipe de 
pesquisadores, pode ter uma fór-
mula diferenciada.

Em entrevista exibida pela rede 
Globo o professor aposentado Gil-
berto Chierice explicou como a 
fosfoetanolamina ajuda o organis-
mo a combater a célula cancerosa.

“Os tumores diminuem de vo-
lume porque o próprio sistema 
imunológico do paciente se in-
cumbe disso.”

Em artigo publicado na revista 
Anticancer Research, a equipe do 
pesquisador apresenta o estudo 
experimental dos efeitos antican-
cerígenos da fosfoetanolamina 
sintética no tumor ascítico de Ehr-

lich, destacando a fórmula como 
potencial candidata a droga anti-
câncer.

Mas a droga desenvolvida em 
São Carlos não foi testada em hu-
manos, não tem registro na Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) e por isso não pode ser 
considerada um medicamento. 

FÓRMULA PATENTEADA – De 
acordo com o IQSC, pessoas tive-
ram acesso à fosfoetanolamina 
produzida pelo professor e a utili-
zaram para fins medicamentosos. 
Nas redes sociais facilmente en-
contramos relatos de pacientes e 
familiares de pessoas portadoras 
de câncer agradecendo a oportu-
nidade de fazer uso da substância. 

Empresas de diferentes lugares 
do mundo já demonstraram in-
teresse em comprar a patente da 
fosfoetalonamina sintética, mas a 
mesma está protegida e registrada 
(PI 0800463-3 e PI 0800460-9).

Desde o ano passado as cáp-
sulas estavam sendo distribuídas 
pela USP mediante decisão judi-
cial. A distribuição foi suspensa, 
surgiram centenas de liminares e a 
justiça determinou que a universi-
dade voltasse a fornecer fosfoeta-
nolamina sintética.

Em caráter excepcional, o IQSC 
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está produzindo e fornecendo as 
cápsulas em atendimento a de-
mandas judiciais individuais. Ain-
da que a entrega seja realizada por 
demanda judicial, ela não é acom-
panhada de bula ou informações 
sobre eventuais contraindicações 
e efeitos colaterais.

De acordo com a USP o produ-
to não está registrado como re-
médio – ele não foi estudado para 
esse fim e não são conhecidas as 
consequências de seu uso.

“É compreensível a angústia de 
pacientes e familiares acometidos 
de doença grave. A USP não é uma 
indústria química ou farmacêutica. 
Nada disso exclui, porém, que es-

tudos clínicos suplementares pos-
sam ser desenvolvidos no âmbito 
desta Universidade, essencialmen-
te dedicada à pesquisa e à ciência.”

O presidente da Sociedade 
Brasileira de Oncologia Clínica 
(SBOC), Dr. Evanius Wiermann, 
reforça que estudos clínicos são 
essenciais para que a vida dos pa-
cientes não seja colocada em ris-
co. “O estudo determina os efeitos 
colaterais, a melhor administração 
e as indicações de medicação. Isso 
vale para um antibiótico e para um 
remédio contra o câncer. É o que 
dá noção de eficácia e segurança 
para ser usado.”   

ESCLARECIMENTO IQSC

Informamos que sob nenhuma hipótese 
será feita a entrega da fosfoetanolamina no 
IQSC. As pessoas que obtiverem a liminar 
não deverão ir ao instituto para retirar a 
substância. Uma vez expedida a liminar, o IQSC 
será notificado através do Oficial de Justiça 
e encaminhará a substância via sedex/AR no 
endereço constante na petição inicial. O serviço 
do correio será cobrado do destinatário.
O Instituto de Química de São Carlos lamenta 
quaisquer inconvenientes causados às pessoas 
que pretendiam fazer uso da fosfoetanolamina 
com finalidade medicamentosa. Porém o 
IQSC não pode se abster do cumprimento 
da legislação brasileira e de cuidar para 
que os frutos das pesquisas aqui realizadas 
cheguem à sociedade na forma de produtos 
comprovadamente seguros e eficazes.

 Fosfoetanolamina: um 
assunto polêmico

polêmica
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Hey!Burgers, hambur-
gueria focada em serviço 
de buffet, traz uma no-
vidade para São Carlos: 

trata-se das encomendas, realizadas 
em seu espaço físico de terça a sábado, 
entre 16h30 e 22 horas. Agora, além do 
inovador serviço de buffet em eventos, 
é possível degustar os saborosos mini-
-hambúrgueres artesanais em casa ou 
no espaço preparado para receber os 
clientes. 

Este novo modelo de negócio 
completa o circuito de atendimento 
da empresa em São Carlos. “Estru-
turamos nosso espaço físico para 
atender os consumidores de manei-
ra prática e com o máximo de como-
didade. Os clientes podem consumir 
nossos produtos na própria loja ou 
apenas retirar a encomenda, que 
pode ser feita pessoalmente, por te-
lefone ou pelo site, onde encontram 
promoções exclusivas”, explica Rena-

to Pane, proprietário da Hey!Burgers. 
A empresa trabalha com o míni-

mo de quatro hambúrgueres para 
encomenda. “Pelo site, é possível 
agendar o horário de retirada para 
que o cliente possa se programar e 
realizar sua comemoração com tran-
quilidade e confiança”, garante. O pa-
gamento pode ser feito pelo site ou 
pessoalmente na hora da entrega.

CARDÁPIO E BOX – A 
Hey!Burgers garante a variedade e 
a qualidade dos sabores para o ser-
viço de encomendas. O cardápio 
é composto por hambúrgueres de 
carne bovina, frango, lombo suíno e 
opções vegetarianas, tendo diversas 
combinações e acompanhamentos. 
Há opções de mini-hambúrgueres a 
partir de R$ 3,90 e não existem limi-
tações mínimas de quantidade para 
cada sabor. 

As caixas personalizadas – que 
comportam 4, 12 ou 20 unidades – 

garantem a padronização e a qua-
lidade dos produtos. “Também é 
possível encomendar porções de 
batata-frita e onion rings, além de 
bebidas como refrigerantes, água e 
alcoólicas”, ressalta Renato. 

O proprietário ressalta que a 
Hey!Burgers atende, além de clien-
tes físicos, empresas que queiram 
organizar reuniões e confraterniza-
ções. “Como os mini-hambúrgueres 
são práticos de serem degustados, 
a ideia é que os clientes se sintam à 
vontade para experimentar todos 
os sabores que desejarem”, afirma. 
As encomendas na Hey!Burgers po-
dem ser feitas diretamente pelo link  
www.heyburgers.dlvr.com.br. 

O serviço de buffet continua aten-
dendo São Carlos e região, garantin-
do exclusividade ao seu evento. A 
Hey!Burgers é responsável por todo pro-
cesso, garantindo praticidade, qualida-
de e conforto também em sua festa.  

Hamburgueria focada em serviço de buffet amplia seus serviços e oferece 
encomendas, que podem ser retiradas ou degustadas no próprio local 

Hey!Burgers: 
sabor, qualidade 
e foco no cliente

Box e combos 
com diiferentes 

opções de 
cardápio

gastronomia

a

informe publicitário

Hey!Burgers 

Rua Padre Teixeira, 2216, Centro
Telefone: (16) 3374-1571  / 3413-8106
E-mail: contato@heyburgers.com.br
www.heyburgers.com.br
Redes sociais: 
Facebook: /heyburgers
Instagram: @heyburgers
 Twitter: @heyburgers
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er a casa própria é o so-
nho da maioria dos brasi-
leiros. Em outubro, a ADN 
Construtora e Incorpora-

dora realizou o sonho de várias famílias, 
que receberam as chaves do Residen-
cial Flamboyant. 

O condomínio fechado, localizado 
na região do Jardim Tangará, possui ca-
sas de 50 m², com 2 quartos e 1 vaga de 
garagem, que foram vendidas pouco 
tempo depois do lançamento do em-
preendimento. 

A ADN Construtora e Incorporadora 
busca sempre a satisfação do cliente e 
tem como diferencial, além da quali-
dade do empreendimento, a entrega 
pontual. Uma prova disso é que o Resi-

dencial Flamboyant foi entregue 2 me-
ses antes do prazo. 

Com o sucesso de vendas do pri-
meiro empreendimento, e com uma 

grande lista de espera de interessados 
em adquirir a casa própria, a ADN lan-
çou o Residencial Flamboyant 2, a 100 
metros do primeiro empreendimen-
to, com casas de 55m², 2 quartos, 1 
vaga de garagem e área comum com 
churrasqueira. As casas foram ven-
didas 30 dias após o lançamento do 
residencial.   

ADN entrega, com 2 meses de antecedência, casas do Condomínio Flamboyant

LANÇAMENTOS

Com as chaves na mão

O Residencial Flamboyant 3 está em fase de aprovação 
e também será construído na região do Jardim Tangará. 
Em breve Água Vermelha também ganhará um 
condomínio fechado de casas. 
Outras novidades serão lançadas pela ADN Construtora e 
Incorporadora, fique atento e saiba dos próximos lança-
mentos da construtora que mais cresce em São Carlos.

imóveis

t

informe publicitário
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ADN Construtora e 

Incorporadora

Rua Nove de Julho, 754 – Centro
Telefone: (16) 3415-6593
e-mail: adn@adnconstrutora.com.br
www.adnconstrutora.com.br
facebook.com/adnconstrutora

Residencial Flamboyant: empreendimento entregue 2 meses antes do prazo 

Willian e Priscila recebendo as chaves 
da casa própria
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Por Mariana Lemes
Fotos Fabio Mauricio

campanha conhecida 
como Outubro Rosa 
começou nos Estados 
Unidos, na década 

de 1990, para estimular a partici-
pação da população no controle 
do câncer de mama. Anualmente 
a data é celebrada com o objeti-
vo de compartilhar informações 
sobre a doença, promovendo a 
conscientização sobre detectar 

precocemente o câncer. Desde 
2010 o Instituto Nacional de Cân-
cer (Inca) participa do movimen-
to, divulgando e disponibilizando 
materiais informativos, tanto para 
os profissionais de saúde quanto 
para a sociedade. O instituto tam-
bém aponta que a estimativa para 
São Carlos e região é de cerca de 
70 novos casos de câncer de mama 
a cada 100 mil mulheres por ano. 

De acordo o médico mastolo-
gista Carlos Erbolato, o câncer de 
mama é o segundo mais frequen-
te entre as mulheres e o que mais 

Outubro Rosa é o mês dedicado à conscientização sobre a 
importância da detecção precoce do câncer de mama

Conscientizar 
para prevenir

cuidados

a

Estação Cultura iluminada para o Outubro Rosa

precocemente o câncer. Desde 

Outubro Rosa é o mês dedicado à conscientização sobre a 

Dr. Erbolato: “Para as pacientes 
consideradas de alto risco a mamografia 
e a ressonância magnética devem ser 
solicitadas anualmente a partir dos 30 
anos de idade”
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provoca mortes; só em 2014 foram 
13 mil casos de óbitos. “Estima-se 
que uma em cada oito mulheres 
desenvolverão a doença ao longo 
da vida. O câncer de mama não 
consiste somente em uma doença, 
mas sim em dezenas delas. Hoje 
com os recursos científicos e tec-
nológicos sabemos que existem 
vários tipos desta doença, cada 
um deles com um comportamento 
biológico peculiar”. O médico diz 
ainda que este conhecimento fez 
com que o tratamento para esse 
tipo de câncer fosse estratificado 
de acordo com o comportamen-
to de cada tipo de tumor, por isso 
hoje existem vários tratamentos.  
“Logo, não devemos esperar que o 
tratamento de uma paciente seja 

parecido com o de outra”.
Existem mulheres que têm mais 

probabilidade de desenvolver a 
doença e são consideradas de alto 
risco, com as portadoras de mu-
tações genéticas, ou com vários 
casos de câncer de mama e /ou 
ovário na família, sobretudo em 
parentes de primeiro grau, como 
mãe e irmã, ou então mulheres 
com biópsias de mama mostrando 
hiperplasia atípica ou carcinoma 
lobular in situ. E atenção especial 
para os casos em mulheres e ho-
mens jovens.

PREVENÇÃO – Diferente do 
câncer de colo de útero que pode 
ser diagnosticado através do exa-
me de Papanicolau, o câncer de 
mama não tem exames preventi-

Fatores de risco

• Idade: cerca de 80% dos casos no 
Brasil ocorrem após os 40 anos, com 
pico entre os 50 e 70

• Histórico familiar: cerca de 10 a 20% 
de todos os casos são considerados 
hereditários, ou seja, a doença 
“caminha” através de gerações. E 
75% destes casos familiares estão as-
sociados aos genes BRCA1 e BRCA2. 
Hoje identificados através do teste 
genético

• Estilo de vida: uma alimentação rica 
em gordura saturada de origem ani-
mal, ingestão de álcool, obesidade, 
sedentarismo e maternidade tardia 
são alguns dos fatores relacionados 
ao maior índice da doença
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vos. O que existe é o diagnóstico 
precoce através dos exames de 
mamografia e outros comple-
mentares, como o ultrassom e a 
ressonância magnética. Dentre os 
exames mais importantes a ma-
mografia é o primeiro a ser realiza-
do por ser o melhor para detectar 
as formas mais iniciais. 

Para o Dr. Erbolato, uma das 
perguntas mais frequentes é o 
momento em que se deve come-
çar a realizar os exames. “Para as 
pacientes consideradas de alto ris-
co a mamografia e a ressonância 
magnética devem ser solicitadas 
anualmente a partir dos 30 anos 

de idade. As demais pacientes de-
verão realizar o exame mamográfi-
co dos 40 aos 69 anos, anualmen-
te, isso de acordo com as diretrizes 
da Sociedade Brasileira de Masto-
logia, Colégio Brasileiro de Radio-
logia e Febrasgo. Com relação às 
mulheres acima dos 70 anos deve 
ser considerada a expectativa de 
vida individual, para se manter os 
exames anuais”, explica.

TRATAMENTO – Existem algu-
mas modalidades de tratamento. 
A cirurgia radical ou conservadora 
(mastectomia ou quadrantecto-
mia/setorectomia), radioterapia 
ou medicamentosa (quimiotera-

Fenômeno Angelina Jolie

Em 2013, a atriz se submeteu a uma mas-
tectomia dupla preventiva e reconstrução 
com implantes de silicone, após receber 
um teste genético BRCA1/BRCA2 positivo, 
devido aos vários casos de câncer na 
família. “Este teste genético é realizado 
por aquelas mulheres com parentes que 
têm mutações conhecidas ou consideradas 
de alto risco familiar para a doença, ou 
seja, aquelas que possuem na família 
uma das seguintes situações: dois ou mais 
casos de câncer de mama em parentes de 
1º ou 2º grau, um caso de câncer de mama 
bilateral, câncer de mama em parente 
de 1º grau antes dos 50 anos, câncer de 
mama em homem ou câncer de ovário”, 
explica o médico.
As mulheres portadoras dessas mutações 
genéticas têm cerca de 80% de chance de 
desenvolver câncer de mama ao longo da 
vida, sendo que o aparecimento em idades 
mais jovens é mais frequente.
De acordo com o médico, quando o teste 
genético for positivo a paciente deverá ser 

avaliada por uma equipe multidisciplinar 
composta por geneticista, mastologista e 
psicólogo. “No momento da indicação do 
teste e após a sua realização a equipe deve 
explicar as consequências do resultado 
positivo, e um cirurgião plástico deve 
avaliar as possibilidades de uma cirurgia 
reparadora”.
Quando o teste genético tem resulta-
do positivo é possível fazer algumas 
intervenções para diminuir o alto risco de 

desenvolver a doença. “É possível fazer a 
abordagem cirúrgica, ou seja, a retirada 
preventiva da glândula mamária, preser-
vando-se a pele, o mamilo e a aréola, com 
a reconstrução imediata com implante de 
silicone e/ou retalho muscular. Essas me-
didas reduzem a chance de ter a doença 
em cerca de 80 a 90%. Também é possível 
o uso de medicamentos que diminuem 
em até 50% o risco de se desenvolver a 
doença”, finaliza Erbolato.

Programação Outubro Rosa

Palestra com o Dr. Carlos Erbolato
Dia 29/10 às 8h30 na Centrovias

Palestra com o Dr. Luiz Gazzi 
Dia 30/10 às 19h30 na Associação 
Espírita Obreiros do Bem
Rua Vivaldo Lanzoni, 200 – Lagoa 
Serena 

Dia 30/10 às 19h30 Baile de Más-
caras do Gaicam (Grupo de Apoio 
Interdisciplinar para Mulheres com 
Câncer de Mama) do Ambulatório 
Oncológico, no CPP, com Banda Doce 
Veneno

cuidados
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Novembro Azul

Terminando o mês de outubro, novem-
bro começa com uma nova campanha 
dedicada à saúde dos homens, conscienti-
zando-os sobre a prevenção do câncer de 
próstata. 
Dados do INCA (Instituto Nacional de 
Câncer) mostram que, no Brasil, o câncer 
de próstata é o segundo tipo mais comum 
entre os homens (perde apenas para o 
câncer de pele não melanoma). As esti-
mativas do INCA, para 2014/2015, são de 
cerca de 68.800 novos casos de câncer de 
próstata no país.  
O câncer de próstata ocorre principalmen-
te em homens mais velhos. Cerca de 6 

em cada 10 casos são diagnosticados em 
homens com mais de 65 anos, sendo raro 
antes dos 40 anos. A média de idade no 
momento do diagnóstico é de cerca de 70 
anos. Desta forma, recomenda-se que a 
prevenção passe a ser feita a partir dos 45 
anos se existe risco elevado para o surgi-
mento do câncer, ou seja, casos de câncer 
de próstata na família. Se não existe, o ho-
mem deve visitar o urologista anualmente 
a partir dos 50 anos e realizar o exame 
de toque e de PSA, principais meios para 
detectar a doença precocemente, quando 
as chances de cura são maiores, e os 
tratamentos, menos invasivos.

pia, hormonioterapia, imunotera-
pia). 

“Mais uma vez é importante 
ressaltar que quanto mais cedo 

o diagnóstico for feito, menor a 
agressividade da doença e mais 
simples será o tratamento. Há situ-
ações onde realizamos apenas um 

ou dois dos tratamentos citados. 
Em alguns casos, de maior agressi-
vidade, todas as modalidades são 
necessárias”, comenta Erbolato. 

kappa ed109 S CARLOS 23out15.indb   121 23/10/2015   21:42:09



122  kappa magazine

Por Mariana Lemes
Fotos Fabio Mauricio

unânime quando per-
guntamos a qualquer 
mulher como ela se 
sentiria ao saber que 

está com câncer de mama e, con-

sequentemente, que precisasse fa-
zer uma mastectomia, cirurgia de 
retirada total ou parcial da mama. 
A maioria trata esse processo como 
uma mutilação e não se imagina sem 
essa parte tão importante do corpo 
feminino. Muitas não aceitam e até 
apresentam um quadro de depres-
são, porque ficam com a autoestima 

muito abalada. 
Diante desta situação e sabendo 

que é possível ajudar essas mulheres 
a terem uma vida mais feliz, além de 
dar a oportunidade para que elas se 
sintam mais bonitas, a micropigmen-
tadora Ivana Maria Lima Bemerguy, 
junto com suas alunas do Centro 
Magnifica de Micropigmentação 

Grupo de esteticistas se uniu para fazer a reconstrução 
de aréolas mamárias de mulheres submetidas à 
mastectomia 

Ato de amor

solidariedade

É

Grupo cria campanha para ajudar mulheres que passaram pela mastectomia

kappa ed109 S CARLOS 23out15.indb   122 23/10/2015   21:42:15



123  kappa magazine

estão realizando uma nobre ação: a 
reconstrução da aréola mamária de 
mulheres que passaram pela mas-
tectomia. “Essa campanha é um so-
nho que há 8 anos vem crescendo 
e tomando forma. É uma ação to-
talmente gratuita para as mulheres, 
mas, infelizmente, muitas delas não 
sabem da existência deste procedi-
mento”. 

Há 2 anos morando e trabalhan-
do em São Carlos, Ivana sentiu que 
não dava mais para adiar os planos e 
passou a pedir para suas alunas que 
fossem voluntárias nesta campanha 
e a adesão é de 100%. “Eu morei 
4 anos na Espanha, quando voltei 

montei a escola e comecei a ensinar 
meus alunos a desenvolverem este 
procedimento de reconstrução das 
aréolas”, explica.

Como forma de obter cada vez 
mais voluntários ela passou a espe-
cializar as alunas. “Para cada um que 
aceita o meu pedido de ser um vo-
luntário na campanha ofereço uma 
especialização de micropigmen-
tação oncológica. Desta maneira 

elas aprendem uma nova técnica, 
passam a me ajudar na campanha 
e juntas ajudamos as mulheres que 
precisam”. 

Em São Carlos, Ivana já formou 
mais de 50 alunas e todas aceitaram 
ser voluntárias. “Achei uma linda ini-
ciativa e não pensei duas vezes quan-
do a Ivana me fez o convite para ser 
voluntária, pois essa é uma situação 
em que eu não me vejo e não consi-
go imaginar como essas mulheres se 
sentem. Penso que se fosse comigo 
eu ficaria realizada em poder contar 
com este ato solidário”, comenta Gis-
laine Penteado.

O PROCEDIMENTO – De acordo 

Como ajudar

Quem tiver interesse em ajudar a 
campanha é necessário entrar em 
contato pelo telefone (16) 3116-
4864 e falar com a Ivana. 
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com a Sociedade Brasileira de Masto-
logia, uma em cada cinco mulheres 
com câncer de mama que se subme-
tem a mastectomia perde sua aréola 
e o mamilo. A restauração pode ser 
feita logo que o seio for reconstruí-
do e sua cicatrização tenha ocorrido 
adequadamente. No entanto, este é 
um procedimento que muitas mu-
lheres não conhecem por não ser 
muito divulgado. “Essa micropig-
mentação é um método invasivo 
que utiliza agulhas para infiltrar o 
pigmento sob a pele, desenhando 
de novo a aréola mamilar, melhoran-
do a aparência estética”, explica Iva-
na. Ela diz ainda que para a recons-
trução ficar perfeita são feitas no 
máximo duas sessões e após 45 dias 
a mulher retorna e se for necessário é 
feito um retoque. 

De acordo com Ivana, os pro-
dutos utilizados são seguros e di-
ficilmente causam algum tipo de 
reação. “No entanto, são produtos 
caros e precisamos de ajuda para 
comprá-los. Seria muito bom se ti-
véssemos parceiros nessa campa-
nha, por enquanto sou apenas eu 
e as voluntárias”.

COMO SER ATENDIDA PELA 
CAMPANHA – As mulheres que pas-
saram pela mastectomia e já foram 
liberadas pelo médico podem fazer 
a micropigmentação. “Peço para 
que elas entrem em contato comigo 
e nós faremos uma avaliação antes 
de marcar a sessão. É importante 
trazer um atestado de liberação do 
médico. Essa campanha não de-
pende de classe social, se a pessoa 
tem dinheiro ou não, vamos atender 
qualquer mulher que nos procurar”, 
orienta Ivana.

A intenção do grupo é atingir 
toda a região. “Queremos divulgar 
a campanha “Magnifica: Mulher é 

luz e cor” para hospitais oncológi-
cos, clínicas e todos os lugares onde 
têm mulheres precisando da nossa 
ajuda. Quem passou por isso muitas 
vezes nem quer tocar mais neste 
assunto e por isso contamos com 
médicos e psicólogos que vão nos 
dar o suporte necessário, para con-
seguirmos abordá-las da maneira 
correta”.

A esteticista e voluntária Maria-
na Sbampato Lopes diz que este é 
um conhecimento sem limite. “Mui-
tas mulheres que passaram pela 
mastectomia não sabem deste pro-
cedimento e a campanha é uma ma-
neira de divulgar essa possibilidade 
de mudar a vida delas, uma oportu-
nidade única tanto para nós apren-
dermos quanto para ajudar”.  

solidariedade

Ivana: “Essa campanha não depende de classe social, se a pessoa tem 
dinheiro ou não, vamos atender qualquer mulher que nos procurar”
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Fotos Divulgação

abemos que a prefe-
rência da maioria das 
crianças gira em torno 
dos doces e alimentos 

calóricos como cachorro-quente, 
batata frita e refrigerantes e aí está o 
problema.

A Associação Brasileira para o 
Estudo da Obesidade e da Síndro-
me Metabólica (Abeso), responsável 

pela Campanha Nacional de Comba-
te à Obesidade, alerta os pais sobre a 
importância do cuidado com o peso 
de seus filhos. Segundo a Abeso, até 
70% das crianças que sofrem desse 
distúrbio, e chegam à adolescên-
cia acima do peso, permanecem da 
mesma forma quando adultas.

De acordo com os dados da Se-
cretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República, 33,5% das 
crianças com idade entre 5 e 9 anos 
estão com excesso de peso. 

Combater a obesidade é o pri-

meiro passo para a prevenção de 
inúmeras complicações relacionadas 
com o excesso de peso, principal-
mente as doenças cardiovasculares.

PROBLEMAS MAIS FREQUEN-
TES – As complicações são a diabe-
tes tipo 2, hipertensão arterial, coles-
terol aumentado, problemas ao nível 
dos ossos e articulações, problemas 
respiratórios, problemas ao nível 
emocional (baixa autoestima, autoi-
magem insatisfatória, isolamento 
social e sentimentos de depressão e 
rejeição) e doenças cardiovasculares 

Números indicam que 33,5% das crianças estão acima do 
peso. Conheça os riscos e saiba como enfrentar o problema

Uma doença crônica

obesidade infantil

s

Fatores como genética e sedentarismo podem contribuir para o aumento de peso dos pequenos
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(enfarte agudo do miocárdio, aci-
dente vascular cerebral).

MUDANÇAS NECESSÁRIAS – Fa-
tores como genética e sedentarismo 
podem contribuir para o aumento 
de peso do pequeno, entretanto 
uma alimentação saudável e equili-
brada é capaz de minimizar o ganho 
elevado de peso.

É preciso educar as crianças a es-
tabelecer novos hábitos alimentares 
e praticar atividades físicas. O trata-
mento da obesidade é complexo e 
multidisciplinar.

Pequenas mudanças podem fa-
zer grande diferença. Devemos co-
mer mais frutas, legumes e vegetais, 
evitar açúcar, sódio, gorduras e pro-
dutos industrializados.  

Manter uma 
alimentação saudável 
é a melhor maneira de 
combater a obesidade 
infantil
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Fotos Divulgação

oenças crônicas como 
hipertensão e diabetes 
podem ser prevenidas 
com uma alimentação 

equilibrada e variada e a prática de 
atividade física regularmente. No 
caso do colesterol há um conside-
rado “ruim”, o LDL, responsável por 
depositar gordura na parede das ar-

térias, podendo entupir os vasos, e o 
colesterol “bom”, o HDL, que trans-
porta a gordura acumulada nas pa-
redes das artérias para o fígado, para 
ser metabolizada. 

O excesso de gorduras satura-
das, originadas de uma dieta rica em 
alimentos gordurosos como carnes 
com capa de gordura e leite, precisa 
ser contido para que não contribua 
com o aumento do LDL, aumentan-
do o risco de desenvolver problemas 
cardiovasculares. Segundo a Orga-

nização Mundial da Saúde (OMS), 
as doenças do coração são a causa 
número 1 de mortes no Brasil e no 
mundo. 

O controle do colesterol pode 
ocorrer por meio de alimentação rica 
em fibras, gorduras “boas” e fitoeste-
róis para ajudar a diminuir os níveis 
de LDL e aumentar os níveis de HDL. 
Os fitoesteróis são compostos vege-
tais que contribuem para a redução 
da absorção do colesterol.  

Dieta equilibrada pode contribuir para o aumento 
do colesterol “bom” e diminuição do “ruim”

Veja alimentos que ajudam no controle do colesterol

O bom e o ruim

Ajudam a diminuir o colesterol “ruim”

alimentação

d

aveIa: o farelo de aveia é a opção com  
maior quantidade de fibras;
suco de uva: um copo de suco integral de uva  
pode ser benéfico;
cReme vegeTal com FIToesTeRóIs: ajuda a 
diminuir a absorção do colesterol no intestino;
açaí: contém antioxidantes naturais,  
fibras e vitaminas, um ótimo aliado ao sistema 
cardiovascular.
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Ajudam a 
aumentar o 
colesterol 
“bom”

Atenção ao 
consumo dos 
seguintes 
alimentos:

aBacaTe: aposte na fruta 
para ingerir mais gorduras 
“boas” na alimentação;
casTaNHas e semeNTes: 
pertencem ao grupo 
das oleaginosas, ricas 
em gorduras poli e 
monosaturadas; 
alImeNTos INTegRaIs: 
recomendado ingerir 2,5 
gramas de fibras por dia; 
PeIXes: consuma ao menos 
duas refeições por semana 
para aproveitar os benefícios 
desse alimento. 

• Alimentos 
   ricos em açúcar;
• Alimentos fritos;
• Carne vermelha; 
• Alimentos com excesso de  
   gordura trans. 
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Informações e fotos Assessoria 
de Imprensa da Santa Casa

Santa Casa de São Car-
los lançou a campanha 
Pai Doador, que vem 
integrar os principais 

pontos do trabalho da saúde: o nas-
cimento e manutenção da vida. A 
proposta foi elaborada pela comis-
são que representa o Centro Inte-
grado de Humanização (CIH), com 
o intuito de sensibilizar o pai da im-
portância da doação no momento 
que tem a felicidade de receber um 
filho. 

Uma equipe do Banco de San-
gue irá percorrer a maternidade 

abordando os pais para explicar a 
necessidade de manter o estoque 
ativo. O pai, através de um material 
informativo, terá conhecimento so-
bre a doação de sangue e, se hou-
ver interesse, será encaminhado ao 
Banco de Sangue pelas atendentes. 
Após a doação ele ganhará uma car-

teirinha com o boton da campanha. 
BANCO DE SANGUE – O banco 

atende a demanda da Santa Casa e 
da maternidade. Nos seis primeiros 
meses de 2015 o estoque de bolsas 
sanguíneas registrou um déficit de 
10%. Em contrapartida, a Santa Casa 
registrou um aumento de 11% no 
número de transfusões.   

Campanha busca doadores na maternidade para 
manter o estoque do Banco de Sangue ativo

Requisitos para doação 

Pai doador

• ter boas condições de saúde
• idade entre 16 e 69 anos
• 50 kg ou mais
• não estar em jejum
• não ingerir bebida alcoólica 24 horas 
antes da doação
• não fumar 1 hora antes da doação

solidariedade

a

Eliberto Rodrigues doou pela primeira vez

Detalhe do boton entregue aos pais 
que participam da campanha 
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Fotos Divulgação

ara algumas culturas 
a celebração de 31 de 
outubro é quando as al-
mas saem dos túmulos 

amedrontando as pessoas. Nos Es-
tados Unidos a festividade do Hallo-
ween é uma tradição divertida. Aos 
poucos a influência vem ganhando 
espaço, principalmente em escolas 

de idiomas, condomínios residen-
ciais, onde a garotada aproveita no 
melhor estilo norte-americano - gos-
tosuras ou travessuras. Em cenários 
com abóboras e morangas recorta-
das e iluminadas e decorações nas 
cores: preto e laranja.

Mas o que pouca gente sabe é 
que no Brasil o dia 31 de outubro foi 
oficializado como Dia do Saci-Pererê, 

figura mitológica do imaginário fol-
clórico brasileiro. Com o objetivo 
de fazer resistência à cultura norte-
-americana, a Comissão de Educação 
e Cultura elaborou o Projeto de Lei 
Federal nº 2.479, de 2013.

Uma das pioneiras na proposta 
foi a cidade paulista de São Luiz do 
Paraitinga, que desde 2002 decretou 
a data. O evento reforça a história do 

Bruxa 
ou Saci?

fantasia

p

A celebração do dia 31 de outubro, 
que está cada vez mais incorporada 
à nossa cultura, pode contar com a 
influência do folclore brasileiro
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negrinho arteiro e outros mitos na-
cionais, como a Cuca, o Boitatá e a 
Mula-sem-cabeça.

HALLOWEEN – A história tem 
mais de 2.500 anos. Surgiu entre o 
povo celta, que acreditava que no úl-
timo dia do verão (31 de outubro), os 
espíritos tomam posse dos corpos dos 
vivos. Para assustar estes fantasmas, os 
celtas colocavam, nas casas, objetos 
assustadores, como caveiras, ossos de-
corados e abóboras enfeitadas.

SACI-PERERÊ – A lenda do Saci-
-Pererê surgiu no sul do Brasil, em 
meados do século XVIII, onde as 
histórias populares narravam traves-
suras de um pequeno índio de rabo 
que assustava os animais e destruía 
plantações. 

Com o passar do tempo, quando 
a lenda chegou ao Norte do país, o 
personagem ganhou características 

diferentes. Ele passou a ser negro, 
usar um gorro vermelho e a fumar 
um cachimbo (por influência da cul-
tura africana na região). A lenda tam-
bém descreve o Saci como tendo 

apenas uma perna, pois a outra teria 
perdido em uma luta de capoeira. 

O mito foi eternizado na obra de 
Monteiro Lobato, com destaque para 
o Sítio do Picapau Amarelo. 
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ocê sabia que 13 de no-
vembro é o Dia Mundial 
da Gentileza?

Sinônimo de ama-
bilidade, elegância, cavalheirismo e 
delicadeza, a palavra gentileza ga-
nhou destaque recentemente com 
a frase que tomou conta das ruas e 
mídias sociais. Gentileza gera genti-

leza – uma atitude transformadora.
Um sorriso é uma das formas 

mais simples de gentileza, um elogio 
é outra forma. E o que dizer daquelas 
palavrinhas mágicas que ensinamos 
às crianças e depois quando adultos 
esquecemos de dizer: por favor, obri-
gado, com licença.

Ser gentil envolve amadureci-

mento, valores e bom senso. A vida 
moderna, a correria do dia a dia nos 
impede, mas é preciso ter consci-
ência de que gentileza é um ato de 
amor ao próximo.

No Brasil a data também é co-
memorada em 29 de maio, mas, 
independente da comemoração, 
gentileza é uma receita simples e 

Uma forma de convivência entre as pessoas que traz 
harmonia e demonstra, no mínimo, a boa educação, é uma das 
necessidades mais urgentes entre os seres humanos

Dia da gentileza

boas maneiras

V

Sugestões

• Não esqueça a data de aniversá-
rio das pessoas queridas

• Ajude alguém que precisa 
atravessar a rua

• Agradeça o convite que receber, 
mesmo que não possa ir

• Ajude um colega de trabalho 
atarefado

• Olhe para a pessoa enquanto 
conversa

• Tenha paciência e mantenha o 
bom humor

• Convide alguém que está sozi-
nho para passar a ceia de fim de 
ano na sua casa
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eficiente para ser e fazer as pessoas 
mais felizes. Seja gentil em casa, com 
os filhos, com os amigos, no trânsito, 
com os colegas de trabalho, na esco-
la. Seja gentil, os resultados podem 
te surpreender, não custa tentar.

GENTILEZA GERA GENTILEZA     
A frase, que ficou nacionalmente 
conhecida, era dita por José Datrino, 
mais conhecido como profeta Genti-
leza, que morreu em 1996. Persona-
lidade urbana carioca, ele se torou 
conhecido na década de 1980 por fa-
zer inscrições peculiares nos pilares 
de um viaduto situado na Avenida 
Brasil, na zona portuária do Rio de Ja-
neiro, onde andava com uma túnica 
branca e longa barba. 
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Fotos Fabrio Mauricio

evento acontecerá nos 
dias 17 e 18 de novem-
bro no Centro de Even-
tos e Ginásio de Espor-

tes do campus USP de São Carlos. 
Durante os dois dias, serão apresen-
tados os resultados alcançados pelos 

750 projetos selecionados no edital 
2014/2015 do programa “Aprender 
com Cultura e Extensão”. O objetivo 
do programa, criado pela Pró-Reito-
ria de Cultura e Extensão Universitá-
ria em 2008, é fomentar as ações de 
cultura e extensão na universidade 
por meio da interação das ativida-
des de pesquisa dos estudantes de 
graduação. Todos os projetos serão 
apresentados à comunidade acadê-

mica e avaliados durante o simpósio 
por docentes da USP. Os projetos 
classificados em primeiro lugar em 
suas respectivas áreas – Humani-
dades, Ciências Exatas e Biológicas 
– receberão distinções acadêmicas 
e, ainda, poderão propor um artigo 
para o volume 15 da “Revista de Cul-
tura e Extensão USP”, publicação da 
Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 
Universitária.  

Objetivo é formentar as ações de 
cultura e extensão na universidade

5º Simpósio 
Aprender com 
Cultura e Extensão 
da USP

esporte

O

ão Carlos recebe no dia 
31 de outubro o Encon-
tro Estadual de Huma-
nização denominado 

Trilho do Crescimento. 
O evento acontecerá no Ginásio 

de Esportes Milton Olaio Filho, das 
9h às 21h, e será aberto ao público.
Mais informações pelo telefone (16) 
3413-2194. 

Trilho do Crescimento

Ginásio Milton 
Olaio Filho recebe 

Encontro Estadual de 
Humanização

s
Fa

bi
o 

M
au

ric
io
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Fotos Divulgação

o dia 21 de novembro, 
acontece no Ginásio do 
Salesianos o Zumba-
thon®, evento benefi-

cente que arrecada fundos em prol 
de alguma instituição.

Para participar é preciso adquirir 
o ingresso, que custa R$ 10, no Sale-
sianos ou na loja Polishop no Shop-
ping Iguatemi. 75% do valor arreca-
dado será doado para o Salesianos 
e 25% serão utilizados para a reali-

zação do evento. O evento contará 
com mais de 10 instrutores de São 
Carlos e região. 

O Zumbathon® acontece das 15h 
às 17h, no Ginásio do Salesianos, rua 
Padre Teixeira, 3649, Vila Nery.  Venha 
fazer parte dessa festa e ajude o pró-
ximo! 

Evento beneficente arrecada fundos em prol de alguma instituição

Dance em prol do Salesianos

zumba

n
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20 anos de experiência em venda, 
locação e assistência técnica de 
equipamentos

tecnologia

Mendonça Radiocomunicação: parceiro 
de negócios Ouro da Motorola

Fotos João Moura e divulgação

ioneiros em Arara-
quara e há 20 anos no 
mercado, a Mendon-
ça Radiocomunicação 

tornou-se sinônimo de credibilida-
de e eficiência em toda a cidade e 
região, qualidade comprovada por 
ser um parceiro de negócios Ouro 
da Motorola. 

A empresa trabalha com ven-
das, locação e assistência técnica 
especializada de rádios portáteis, 
móveis, fixos, repetidores, além de 
uma linha completa de acessórios 
da Motorola. O objetivo é oferecer 
soluções com tecnologia avançada, 
diminuindo as distâncias, com co-
municação eficiente em diferentes 

segmentos do mercado. A Men-
donça Radiocomunicação atende 
a administração pública, agricultu-
ra, bares e restaurantes, comércio 
atacadista e varejista, construção, 
educação, eventos (shows, casa-
mentos) e promoções, hotelaria, 
indústria, segurança e transporte.

ATENDIMENTO – Com enge-
nheiros e técnicos altamente ca-
pacitados e atualizados com todas 
as novidades deste setor, o cliente 
tem à disposição uma assessoria 
personalizada e um atendimento 
ágil, tanto na venda, como na lo-
cação ou assistência técnica de seu 
equipamento. 

A locação de equipamentos de 
radio comunicação inclui a licença 
de uso e pode ser mensal ou diária, 
de acordo com a necessidade do 

cliente. Os profissionais da Men-
donça Radiocomunicação vão até 
o local onde o equipamento será 
utilizado e passam todas as orien-
tações.

Entre em contato com a Men-
donça Radiocomunicação e veja 
as opções de projeto que vão se 
adequar às suas expectativas com 
o melhor custo-benefício. 

p

informe publicitário

Mendonça 

Radiocomunicação

Av. Papa Pio X, 564 e 568
Araraquara-SP
Telefones: (16) 3332-2467 / 3334-2043
www.eletricamendonca.com.br
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Fotos Fabio Mauricio

uem não sonha em estar 
sempre em dia com a 
beleza? Mesmo que os 
anos passem e a idade 

chegue, todos querem ter uma pele 
bonita e bem cuidada. Para ajudar 
você a ter uma pele dos sonhos, o es-
teticista Munir Kabbach trouxe para 
São Carlos o tratamento Sangue do 
Dragão, baseado em tecnologia de 
ponta com ação rejuvenescedora e 
regenerativa. “A ação da epigenéti-
ca é acelerar a produção de coláge-
no, elastina e ácido hialurônico. Sua 
atividade antioxidante é 50 vezes 
maior que que vitamina E e 20 vezes 
maior que vitamina C, inibindo da-
nos causados na exposição da pele 
ao ambiente. É um tratamento ex-
tremamente eficaz e ainda pode ser 
associado a outros procedimentos, 
por exemplo, o laser”, explica.

O esteticista preza por um atendi-
mento personalizado,  que através de  
um softaware inicia um questionário 
para que ele possa conhecer mais so-

bre a vida do paciente. “Esse software 
aponta, por exemplo, a quantidade 
de cada tipo de produto que deve ser 
utilizado”. 

DNA GEN – Se você ficasse sa-
bendo agora que sua pele tem gran-
des chances de ganhar rugas preco-
cemente ou que tem potencial para 

desenvolver dermatite atópica (ain-
da que isso nunca tenha acontecido 
antes), procuraria um tratamento 
preventivo? Pois o que parece ficção 
– prever como sua pele poderá estar 
daqui a alguns anos – virou realidade, 
graças aos avanços da medicina ge-
nética. “Por meio de um teste, é pos-
sível analisar dez genes relacionados 
à pele e saber se eles possuem altera-
ções que podem significar um maior 
risco de desenvolver determinadas 
características”, finaliza. 

É retirada uma amostra da saliva 
através de um esfregaço e encami-
nhado para um laboratório de gené-
tica de São Paulo.   

O esteticista Munir Kabbach apresenta, 
com exclusividade, o tratamento 
Sangue do Dragão, tecnologia 
avançada para tratamentos de 
rejuvenescimento

Resultado comprovado

A fórmula 
da beleza

“Estou fazendo o tratamento de reju-
venescimento facial desde janeiro de 
2015 e o resultado foi ótimo, senti muita 
diferença. Sempre achei que esses tra-
tamentos eram muito caros e que nunca 
ia conseguir fazer, mas com o Munir foi 
possível e indico ele para todo mundo” 
Maria Aparecida Thomaz, 
cozinheira.  

estética

Q

informe publicitário

Munir Kabbach

Rua São Joaquim, 588 – Centro
Telefone (16) 3201-9516
Facebook: munir-kabbach
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Por Ana Paula Santos 
Fotos Arquivo pessoal

o livro São Carlos na 
esteira do tempo, são 
lembrados momentos 
de aflição e dor em São 

Carlos no século XIX por conta das 

condições sanitárias precárias da 
vila. Não existia rede de água e es-
goto e um documento da Câmara 
citava a condição de salubridade. 
“São muito frequentes as pneu-
monias, bronquites, infecções de 
olhos e garganta e febre.”

Naqueles primeiros tempos não 
havia médicos ou farmacêuticos 

habilitados. Para cuidar da saúde 
pública eram improvisados atendi-
mentos e cabia à Câmara autorizar 
o exercício da profissão. “Por aqui 
andou assistindo em uma chácara 
no largo Santa Cruz, o vigário de 
Capivari, padre Fabiano José Morei-
ra de Camargo, o qual curava com 
alopatia e homeopatia e, especial-

Conheça a história dos primeiros médicos que 
atuaram em São Carlos e ajudaram principalmente 
no combate a doenças como varíola e febre 
amarela

Pioneiros da saúde

memória

n

Ladeira da avenida São Carlos (rua do Comércio em 1866) nas proximidades do Mercado Municipal. Ilustração de Julio Bruno
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mente, com dedicação e caridade 
cristã.”

PIONEIROS NA MEDICINA – 
Por não haver médicos formados 
na vila, foram autorizados praticar 
o ofício: o português José de Al-
buquerque Vaz Granjo e o alemão 
Carlos Fleischmann.

Maria Lúcia Teixeira Machado 
conta, em História da saúde em São 
Carlos, que na segunda metade do 
século XIX era alta a mortalidade 
dos moradores (livres ou escravos) 
vítimas de doenças gastrointesti-
nais, tétano, desnutrição, tubercu-
lose, sífilis e traumatismo, além da 
elevada mortalidade neonatal.

“Em 1866, o Coronel Antonio Farmácia Luiz Carlos - Almanaque 1928
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Carlos de Arruda Botelho, mais tar-
de o Conde do Pinhal, convida os 
Arruda Mendes, naturais de Piraci-
caba, a estabelecer uma botica, a 
Farmácia Luiz Carlos, provavelmen-
te a mais antiga.”

Somente por volta de 1867 apa-
receu o primeiro médico. Formado 
na Europa, o italiano Dr. Ernesto 
Lancia passou por São Carlos por 
ter casado com uma filha de João 
Carlos de Arruda Botelho. O mé-
dico mudou-se com a família para 
Araraquara.

Os recursos eram precários, mas 
a população confiava nos curandei-
ros práticos e nas ervas medicinais 
e na grande variedade de chás que 
atendiam as mazelas humanas.

“Não faltava quem lembrasse 
que a jalapa era poderoso purga-
tivo e a ipeca era vomitório e tam-
bém eficiente nas tosses convulsas.”

EPIDEMIAS – Em 1873 fixou-
-se definitivamente o Dr. Antonio 
Rodrigues Cajado, que teve grande 
atuação na primeira epidemia de 

varíola que assolou a região no ano 
seguinte a sua chegada. Antonio 
Rodrigues Cajado foi delegado de 
polícia e colaborou para instalação 
do primeiro teatro na cidade. 

Octavio Carlos Damiano, na 
obra Caminhos do tempo, expli-
ca que no momento da epidemia 
de varíola, Jesuíno de Arruda en-
tregou as chaves de sua casa, na 
Chácara do Brejo, localizada nas 
proximidades do atual Mercado 
Municipal, para que servisse de iso-
lamento para os doentes, uma vez 
que a cidade não tinha hospital.

Por volta de 1874 a população 
deixou a vila em busca de refúgio 
em fazendas e sítios para escapar 
da peste, vista com horror. A vila 
renasceu no ano seguinte e mesmo 
a volta da febre amarela, em 1879, 
não causou o mesmo pânico. 

Já entre 1895 e 1898 São Carlos 
viveu uma epidemia de febre ama-
rela e muitas pessoas morreram. 
No Almanaque de São Carlos Anuá-
rio de 1928 o período foi registrado 

com temor. “Tomada de pavor, a 
população fugia em massa para fa-
zendas e outros municípios, aban-
donando a cidade, que silenciosa e 
triste, mais se assemelhava a uma 
vasta necrópole.”

O livro retrata a preocupação 
das autoridades com o avanço da 
epidemia. Na época o governo do 
estado tentou providenciar a ex-
tinção da epidemia, trazendo de 
Buenos Aires um cientista italiano. 
Infelizmente em São Carlos a do-
ença causou muitas mortes, entre 
eles: David Cassinelli, Amador de 
Mello, João Alves Ferreira, Cônego 
Joaquim Botelho da Fonseca e tan-
tos outros.

“Para conter o avanço da febre 
amarela, que teve registrados mais 
de 800 óbitos, foi reativado o Laza-
reto Municipal e em 1899 passou a 
funcionar regularmente a primeira 
instituição permanente e com pos-
tura profissional, a Santa Casa de 
Misericórdia”, escreveu Maria Lúcia 
Teixeira Machado. 
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pesquisa desenvolvida 
no Programa de Pós-Gra-
duação em Fisioterapia 
da Universidade Federal 

de São Carlos (UFSCar) analisa os efei-
tos da preparação da musculatura do 
assoalho pélvico durante a gestação. 
Podem participar gestantes maiores 
de 18 anos.

O estudo é desenvolvido pelas 
alunas de doutorado Mikaela Corrêa e 
Priscila Godoy, sob orientação da do-
cente do Departamento de Fisioterapia 
da UFSCar Profa Dra. Patricia Driusso.

Para realizar esta pesquisa serão 
incluídas gestantes com mais de 18 

anos, em qualquer idade gestacio-
nal, que estejam na primeira ou se-
gunda gestação, e sejam gestantes 
de baixo risco.

Os exercícios para fortalecimento 
desta musculatura são muito impor-
tantes durante a gestação, pois além 
de prevenir e tratar disfunções que 
podem aparecer durante esse perí-
odo, como a perda involuntária de 
urina, ajudam na preparação para a 
passagem do bebê e na recuperação 
após o parto. Além disso, várias téc-
nicas auxiliam na conscientização e 
preparação para o trabalho de parto. 

Sendo assim, o Laboratório de 

Pesquisa em Saúde da Mulher ofe-
rece às mulheres que forem admiti-
das para o estudo avaliação física e 
da força da musculatura do assoalho 
pélvico, além de preparo adequado 
dessa musculatura através de aten-
dimentos individuais e gratuitos, o 
acompanhamento na gestação e 
após o parto.

Interessadas podem entrar em 
contato com as pesquisadoras pe-
los telefones (16) 3351-9577, (16) 
981354025 (Mikaela); (16) 981929710 
(Priscila); ou ainda pelos e-mails: 
m i k a e l a . s i c o r r e a @ g m a i l . c o m ; 
priscilajanuario@yahoo.com.br. 

Pesquisa desenvolvida na UFSCar analisa os efeitos do 
treinamento e preparação da musculatura do assoalho pélvico 
para o parto em gestantes

Fisioterapia 
para gestantes

UFSCar

p
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realização é do Laborató-
rio de Análise do Desen-
volvimento Infantil (Ladi). 
O objetivo é avaliar e ca-

racterizar os hábitos da vida de crian-
ças prematuras de 0 a 12 meses de 
idade, bem como comparar prematu-
ros de diferentes idades gestacionais 
– limítrofes, moderados e extremos – 
e comparar o seu desempenho com 
crianças nascidas a termo.

A pesquisa é realizada no escopo 
do projeto de iniciação científica da 
aluna do terceiro ano da graduação 
do curso de Fisioterapia Milena Pe-
reira Rossi, orientada pela professora 
Nelci Adriana Cicuto Ferreira Rocha, 
do Departamento de Fisioterapia. 
Segundo Milena, o objetivo é entre-
vistar pais ou cuidadores de crianças 
prematuras utilizando a versão bra-

sileira da Assessment of Life Habits 
(LIFE- H_ BR). “A entrevista tem dura-
ção de aproximadamente 30 minutos 
e avalia os hábitos de vida em 11 do-
mínios da vida infantil: alimentação, 
atividades físicas, cuidados pessoais, 
comunicação, habitação, mobilidade, 
responsabilidades, relacionamentos, 
vida na comunidade, educação e re-
creação”, explica a estudante.

Os entrevistados deverão ainda 
responder um roteiro de anamnese 
com questões que envolvem ante-
cedentes clínicos da mãe, condições 
da gestação e do parto, dados sobre 
o nascimento, condições atuais da 
criança e situação socioeconômica da 
família. “Os pais ou cuidadores podem 
optar por realizar a entrevista pessoal-
mente ou por telefone. Dessa maneira, 
local e horário mais oportunos serão 

escolhidos por eles”. Milena ressalta 
que todas as respostas serão mantidas 
em sigilo.

Os entrevistados que participa-
rem do estudo receberão orientações 
quanto à estimulação adequada da 
criança para favorecer as atividades 
relacionadas aos hábitos de vida. 
“Além disso, uma vez que seja iden-
tificada a necessidade de algum cui-
dado especial, a família será orienta-
da a procurar a Unidade Saúde-Escola 
(USE) da UFSCar para que receba 
apoio adequado”, informa Milena. 

Interessados em participar do es-
tudo devem entrar em contato pelo 
email milenaprossi@gmail.com ou 
pelo telefone (16) 99722-7448 para 
agendamento da entrevista. Dúvidas 
também podem ser esclarecidas por 
estes mesmos contatos. 

Quem participar do estudo, realizado pelo Departamento de Fisioterapia da 
UFSCar, vai receber orientações para estimular atividades adequadas

Pesquisa sobre hábitos de 
vida de crianças prematuras

universidade

a
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Por Mariana Lemes
Fotos Fabio Mauricio 

ue o Brasil vive uma 
crise econômica não é 
segredo pra ninguém. 
Todos os dias somos 

bombardeados com notícias que 

chegam por todos os lados e com 
isso o povo brasileiro, de modo ge-
ral, teme por seus empregos. Quem 
tem, luta para não perder e quem 
não tem se desdobra para voltar ou 
entrar no mercado. 

De acordo com o secretário de 
Trabalho, Emprego e Renda, Hilário 
Apolinário de Oliveira, quando o 

De acordo com o secretário Hilário Apolinário de Oliveira, a Casa do 
Trabalhador de São Carlos oferece vagas em diversas áreas

Mesmo 
com crise, 
não faltam 
empregos 

empregos

Q

Como se cadastrar

O interessado deve comparecer na 
Casa do Trabalhador, que fica na Ave-
nida São Carlos, 1800, no Centro, das 
8h às 17h. O candidato deve levar o 
RG, CPF e Carteira de Trabalho. Para os 
que não têm a CTPS, pode fazer direto 
na Casa do Trabalhador. 

Casa do Trabalhador 
oferece em média 
80 vagas por dia
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assunto é oferecer empregos, São 
Carlos não vive crise. “Em nível na-
cional, o quadro está muito nega-
tivo. Muitas empresas e indústrias 
estão dispensando os funcionários. 
E no comércio não é diferente, o 
número de vendas caiu significati-
vamente. O quadro é diferente em 
São Carlos, já que está prevista a 
vinda de algumas empresas para 

a cidade em 2016. Com a vinda da 
Honda, por exemplo, muitas vagas 
serão abertas, em todos os setores. 
E a Casa do Trabalhador está pronta 
para atender a demanda que deve-
rá ser crescente”. 

Atualmente o banco de dados 
da Casa do Trabalhador possui 
aproximadamente 45 mil currícu-
los cadastrados, que são renovados 

Hilário: “Casa do Trabalhador está 
pronta para atender a demanda 

que deverá ser crescente”
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e atualizados regularmente. Esse 
cadastro tem como principal obje-
tivo fornecer às empresas, que es-
tão em busca de colaboradores, o 
perfil completo de cada candidato, 
facilitando o processo de seleção. 

Diariamente são oferecidas em 
média 80 vagas de empregos nas 
mais diversas áreas, as mais pro-
curadas são para a indústria e co-
mércio. “Mas isso é muito flexível, 
depende da época. Em setembro 
fizemos a primeira Feira do Empre-
go, onde reunimos várias empresas 
para divulgarem as vagas abertas.  
Em dois dias atendemos mais de 
sete mil pessoas. E em novembro 
realizaremos a Feira do Emprego 
Temporário, já que no final do ano 
o comércio chega a oferecer cerca 
de 800 vagas temporárias”, conta 
Hilário. 

Ainda segundo o secretário, do 
total de vagas oferecidas mensal-
mente pela Casa do Trabalhador 
cerca de 80% são preenchidas, mas 
a falta de mão de obra qualificada 

ainda é um agravante. “Recebemos 
diariamente cerca de 300 pessoas 
na Casa do Trabalhador, mas às ve-
zes, por causa da falta de qualifica-
ção, muitas vezes as vagas não são 
preenchidas”. As vagas que mais 
necessitam de qualificação são: 
encanador, pedreiro e eletricista. 
“Para qualificar os interessados 
nessas áreas, oferecemos cursos. 
No de encanador participaram 90 
pessoas e foi um sucesso. Temos 
a intenção de fazer cursos para 
pedreiro e eletricista, porque são 
áreas que percebemos que existe 
muita necessidade”. 

O secretário explica que, além 
da falta de qualificação dos candi-
datos, outro problema constante 
é com relação à confecção de cur-
rículos. “O currículo é a ferramen-
ta que vai apresentar o candidato 
para as empresas, mas a maioria 
das pessoas não sabe elaborar um 
currículo adequado. Na Casa do 
Trabalhador, a cada 10 recebidos 6 
são inadequados”. 

A Casa do Trabalhador oferece à 
população cerca de 20 cursos gra-
tuitos, todos com apoio de institui-
ções. “Temos parcerias com entida-
des e sindicatos que representam 
as mais variadas categorias pro-
fissionais, além de: Senac, Senai, 
Sesc, Sesi, Sebrae, Instituto Federal 
de São Paulo, CIEE, USP, UFSCar e 
Fesc”, explica Hilário. 

Cursos de qualificação oferecidos:

• cursos e oficinas para técnicos de vendas
• oficina de currículo
• como usar a internet
• curso alimente-se bem
• curso sabor na medida certa
• curso de maquiagem
• curso de padeiro e confeiteiro
• curso de montagem de bijuterias
• curso de higiene na manipulação de alimentos
• curso de cabeleireiro assistente
• curso de corte e costura
• curso de manicure e pedicure
• curso de depilação
• curso de encanador
As inscrições são feitas direto
na Casa do Trabalhador. 

Como montar um 
currículo?

Além dos dados pessoais, é impor-
tante colocar qual o objetivo, ou 
seja, para qual vaga o material está 
sendo encaminhado. Essa informação 
deve ser alterada de acordo com a 
vaga que a pessoa irá se candida-
tar. Também é importante colocar 
suas habilidades, isso inclui alguns 
pontos da sua personalidade, como, 
dinamismo e bom relacionamento 
interpessoal. Além das experiências 
profissionais e a escolaridade. 

Carteira de Trabalho pode 
ser emitida direto na Casa do Trabalhador

empregos
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Foto Fabio Mauricio  

professora da Univer-
sidade Federal de São 
Carlos (UFSCar) Mariana 
de Lima Isaac Leandro 

Campos, do Departamento de Psico-
logia (DPsi), defende no próximo dia 
27 de agosto, pelo Programa de Pós-
-Graduação em Educação Especial 
(PPGEEs), seu doutorado intitulado 
“O processo de ensino-aprendiza-
gem de Libras por meio do Moodle 
da UAB-UFSCar”, orientada pela pro-
fessora Cristina Broglia Feitosa de La-
cerda, do DPsi. Mariana de Lima é a 
primeira pessoa surda a defender o 
título de doutora no Estado de São 
Paulo. 

A defesa acontecerá em Libras, 
que é a primeira língua da profes-
sora, com a presença de intérpretes 
de Libras e de Português, já que na 
própria banca participarão a pro-
fessora Marianne Rossi Stumpf, da 
Universidade Federal de Santa Ca-
tarina (UFSC), que também é surda, 
e Ana Cláudia Balieiro Lodi, docente 
da USP Ribeirão Preto, que é ouvin-
te e fluente em Libras. Completam 
a composição da banca Cláudia 
Raimundo Reyes, do Departamento 
de Teorias e Práticas Pedagógicas 
(DTPP), e Isamara Alves Carvalho, do 
Departamento de Artes e Comunica-
ção (DAC), ambas da UFSCar.  
     Mariana, que atua como profes-
sora de Libras nos cursos Tradução 
e Interpretação de Língua de Sinais/
Língua Portuguesa (TILSP), Educação 

Especial e demais licenciaturas da 
UFSCar, e é atual vice-coordenadora 
do curso TILSP, pesquisou, em sua 
tese, as ferramentas da UFSCar no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA), no âmbito do processo de en-
sino-aprendizagem de uma segunda 
língua que tem como principal ca-
racterística ser da modalidade viso-
-gestual. A análise focou em como 
acontece esse processo em um en-
sino a distância, com o objetivo de 
contribuir na melhoria da qualidade 
do modo como essa disciplina é mi-
nistrada, principalmente na UFSCar, 
mas também nas demais instituições 
de Educação Superior.
    A defesa de doutorado será no dia 
27 de agosto, às 14 horas, no Anfite-
atro da Reitoria, na área Sul do Cam-
pus São Carlos da UFSCar. 

Defesa acontecerá em Libras, no dia 27 de agosto, na UFSCar 

Professora é a primeira 
pessoa surda a defender 
doutorado no estado

inclusão

a
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Por Ana Paula Santos
Fotos Fabio Mauricio

projeto Doces Flautis-
tas conquistou este ano 
uma aprovação do Mi-
nistério da Cultura para 

captação de verbas através da Lei de 
Incentivo Fiscal (Lei Rouanett).

Mais que ensinar a tocar um ins-
trumento, o projeto Doces Flautistas 
proporciona, às crianças e jovens da 
região do bairro Cidade Aracy, uma 
forma diferente de ver o mundo. 

Tudo começou em 2007 através 
da parceria entre Prefeitura e De-
partamento de Música da UFSCar. 
Em 2013 o projeto Doces Flautistas 
ganhou um reforço da ONG Projeto 
Aracy (Proara). O grupo já gravou in-
clusive um CD com músicas tocadas 

exclusivamente pelas crianças e jo-
vens atendidos no projeto social.

Atualmente 3 professores volun-
tários e 3 professores remunerados 
atendem 40 meninos e meninas com 
aulas de flauta, violão, percussão e 
canto-coral no Centro da Juventu-
de Lauriberto José Reyes, no Cidade 
Aracy II.

Para Matheus Augusto Ferreira 
um dos idealizadores do projeto é 
mais uma oportunidade de conse-
guir novos parceiros. “Agora vai ser 
possível contratar profissionais e 
ampliar o atendimento. Nossa meta 
é até dezembro atender 100 alunos.”

Para que isso aconteça são neces-
sárias parcerias com empresas e pes-
soas que acreditam em uma atuação 
na sociedade comprometida com o 
desenvolvimento cultural e social.

“Para contribuir, o doador ou pa-

trocinador poderá deduzir do Impos-
to de Renda os valores efetivamente 
contribuídos em favor do projeto. A 
dedução fiscal poderá ser de até 4% 
pessoa jurídica e 6% pessoa física do 
IR devido”, explica Matheus.  

Projeto musical desenvolvido na região do Cidade Aracy foi aprovado 
pela Lei Rouanet e espera agora receber mais incentivos

Doces Flautistas

incentivo

O

Atualmente 40 jovens são atendidos pelo projeto

Matheus e Carol, professores
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programação cultural
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O pato, a morte e a tulipa
Dia 2, segunda, às 16h. R$ 5 
(comerciários), R$ 8,50 (meia) e 
R$ 17 (inteira)

A boneca 
no bolso

Dia 1, 
domingo, às 
11h. Gratuito

Os sete fios 
d’água
Dia 2, 
segunda, às 
11h. Gratuito

A sapateira 
prodigiosa

Dias 6 e 7, sex-
ta e sábado, 
às 20h. R$ 5 

(comerciários), 
R$ 8,50 (meia) 
e R$ 17 (inteira)

Malandragens do Zé
Dia 22, domingo, às 11h. 
Gratuito

 Estação Gourmet
Dia 4, quarta, às 

16h. Gratuito
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Demônio da noite
Dia 7, sábado, às 20h. Gratuito
Inspirado na vida real do criminoso 
Irwin Walker, “O Demônio da Noite” 
narra, em estilo semidocumentário, 
a perseguição ao criminoso Roy 
Morgan por haver matado um 
policial. Apesar de Alfred L. Werker 
constar nos créditos como dire-
tor, o cineasta Anthony Mann (não     
credita) e John Alton que assina 
a fotografia desse e de boa parte 
dos film noirs do período clássico 
são os verdadeiros artífices do 
filme. Não recomendado para 
menores de 12 anos.

Quando voam as cegonhas
Dia 14, sábado, às 20h. Gratuito
A União Soviética perdeu, na II 
Guerra Mundial, pelo menos dez 
por cento de sua população. A 
efetiva proibição de um honesto 
retrato da guerra até a morte de 

Stálin, em 1953, paralisou o cinema. 
Em 1956 a ditadura enterneceu e 
isso foi sentido por toda a socie-
dade e cultura. Os cineastas de-
ixaram de lado aqueles monótonos 
clichês e exploraram suas histórias, 
num cinema municioso, misto de   
ambivalência e incertezas. Esta 
produção sobre a guerra é um dos 
marcos da história do cinema so-
viético. Um filme considerado uma 
obra primorosa na URSS, que ob-
teve grande sucesso internacional, 
vencedor da Palma de Ouro em 
Cannes. Assistir “Quando voam as 
cegonhas” é uma incrível experiên-
cia que nos faz reviver um período 
de lágrimas e derrotas, quando o 
mundo, assolado pela guerra, se 
calou diante de tanta destruição 
e dor. Não recomendado para 
menores de 12 anos.

 

Os esquecidos
Dia 21, sábado, às 20h. Gratuito
Durante os anos 1950, na Cidade 
do México, o adolescente El Jaibo 
foge do reformatório e volta a 
viver na rua uma vida de miséria. 
Ao lado de outros garotos, passa 
a cometer pequenos assaltos até 
que um dia se envolve em um as-
sassinato. Não recomendado para 
menores de 14 anos.

Luz de inverno
Dia 28, sábado, às 20h. Gratuito
Um dos representantes da im-
portante Trilogia do Silêncio de 
Bergman, conheça a história do 
pescador que vai buscar ajuda de 
um pastor quando descobre que a 
China tem uma bomba atômica e 
pretende usá-la. Só que o pastor, 
também temendo a crise nuclear, 
passa por uma séria crise de fé e 
teme não poder ajudá-lo.
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Foto: Matheus Mazini Ramos

té o dia 20 de novembro a Bibliote-
ca Comunitária (BCo) 
da UFSCar recebe a ex-
posição fotográfica “A 
UFSCar que queremos 

é a UFSCar que construímos”. A mos-
tra, dividida em duas partes que se 
complementam, integra o projeto 
que promoveu a digitalização, o tra-
tamento e a organização das foto-
grafias do acervo da Coordenadoria 
de Comunicação Social (CCS) da uni-
versidade, contemplado pelo edital 
de apoio à realização de atividades 
sobre a memória da universidade, 
em comemoração aos 45 anos da 
instituição, celebrados em 2015.

No primeiro segmento da expo-
sição, os visitantes poderão apreciar 
imagens que retratam em uma li-
nha cronológica visual aspectos da 
evolução institucional do campus 
São Carlos da UFSCar e também de 
suas conquistas. Já no segundo, há 
fotografias contemporâneas que 
enfatizam perspectivas conceituais 
e técnicas fotográficas profissionais, 
que levam os visitantes a projetar 
um futuro por meio da visualização 
dessas imagens.

Além deste jogo temporal, ilus-
tres figuras que fizeram parte da 
transformação, e que ajudaram a 
posicionar a UFSCar como uma das 
principais instituições federais do 
país, também poderão ser vistas. 

A exposição “A UFSCar que que-

remos é a UFSCar que construímos”, 
que tem o apoio da Pró-Reitoria de 
Extensão (ProEx), pode ser visitada 
gratuitamente na BCo, localizada na 
área Norte do campus São Carlos da 
universidade, de segunda a sexta-
-feira das 8 às 22 horas, e aos sába-
dos das 8 às 14 horas, até o dia 20 
de novembro, quando a mostra será 
transferida para o saguão da Reitoria 
da instituição. Mais informações pelo 
telefone (16) 3351-9590. 

Exposição retrata os 45 anos da universidade e pode ser vista até dia 20 de novembro

A UFSCar que queremos é a 
UFSCar que construímos

kappa cultural 

a

o quê: “A UFSCar que queremos 
é a UFSCar que construímos”
Quando: Até dia 20 de novembro
onde: Biblioteca Comunitária da UFSCar
Quanto: Gratuito
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Por Carolina Zanchim
Fotos Fabio Mauricio

ara comemorar o Dia 
do Idoso, celebrado 
no dia 1º de outubro, 
o Cantinho Fraterno 

Dona Maria Jacinta realizou a 1ª 
Semana do Idoso da instituição. 

“A semana foi toda pensada pelos 
funcionários do Cantinho Frater-
no. O principal objetivo era a inte-
ração dos nossos idosos com a so-
ciedade”, contou Cintya Confella, 
presidente da instituição. 

De segunda a sexta-feira os 
idosos participaram de tarde da 
beleza, ciclo de atividades físicas, 
piquenique comunitário e missa 

sertaneja. Além dos internos, a co-
munidade também participou de 
palestras com orientações como 
prevenção de quedas, higieniza-
ção, postura, entre outros assun-
tos que envolvem os cuidados 
com os idosos. “A semana teve um 
conteúdo sólido e muito rico, que 
chamou a atenção da comunida-
de, que participou ativamente das 

Desfile durante a 1ª Semana do Idoso escolhe os 
representantes da instituição

Miss e Mister 
Cantinho Fraterno

dia do idoso

p

Cantinho Fraterno realiza 1º desfile 
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atividades abertas”. 
MISS E MISTER – Provavelmen-

te a atividade que mais marcou, 
tanto os internos como os que es-
tiveram presentes, foi a escolha da 
Miss e do Mister Cantinho Frater-
no, que aconteceu na quarta-feira 
(7). “Foi a 1ª vez que realizamos um 
desfile na instituição e contamos 
com a participação dos funcioná-
rios e dos idosos, além de parcei-
ros que nos ajudaram doando os 
vestidos e as roupas masculinas”, 
explicou Mariangela Pedrechi, as-
sistente social. 

Os idosos decidiram se iriam ou 
não participar do desfile, os que 
optaram por desfilar receberam 

Dona Ditinha, Miss Cantinho Fraterno Senhor Juarez, Mister Cantinho Fraterno
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roupas, além de um tratamento de 
beleza, com cabelo e maquiagem. 
“No dia do desfile tínhamos con-
firmados 7 mulheres e 3 homens”. 
Porém, na hora, outros idosos que 
não tinham confirmado presença 
decidiram desfilar, tamanha era 
a animação na passarela. No final 
todos os “modelos” ganharam uma 
rosa vermelha pela participação. 

Os escolhidos pelo júri foram 

a dona Ditinha e o senhor Juarez, 
como Miss e Mister Cantinho, res-
pectivamente, e irão representar o 
Cantinho Fraterno em uma evento 
na Prefeitura Municipal. 

“Além de ser uma oportunida-
de de mostrar o trabalho realizado 
pela instituição para a sociedade, 
a semana ajudou na melhora de 
vida e no bem-estar dos nossos 
idosos”, finalizou Cintya.  

dia do idoso

Dia do Idoso

Até 2006, o Dia do Idoso era comemora-
do no dia 27 de setembro, isso porque, 
em 1999, a Comissão pela Educação, 
do Senado Federal, havia instituído tal 
data para a reflexão sobre a situação do 
idoso na sociedade com relação à saúde, 
convívio familiar, abandono, sexualidade, 
aposentadoria, entre outros. 
Porém, no dia 1º de outubro de 2003, 

foi aprovada a Lei nº 10.741, que tornou 
vigente o Estatudo do Idoso. Por isso, 
em 2006 foi criada a Lei nº 11.433, para 
transferir o Dia do Idoso para 1º de outu-
bro. Vale lembrar que desde 1994, com a 
Lei nº 8.842, o Estado brasileiro já havia 
inserido a figura do idoso no âmbito da 
política nacional, dado que essa lei criava 
o Conselho Nacional do Idoso.

Mariangela, Cintya e Mariana 
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Santa Eliza Eco Resort 
está localizado em uma 
fazenda entre as cida-
des de Ribeirão Bonito e 

Dourado. O local é perfeito para quem 
quer se hospedar com a família ou 
somente passar um dia  (day use), po-
dendo utilizar a piscina, o restaurante 
e as bicicletas. Um local aconchegan-
te e charmoso, apartamentos com 
frigobar, tv a cabo e ar-condicionado. 
Pode ser alugado também para a 
realização de eventos como  ca-

samentos, festas de aniversários, 
encontros familiares, confraterni-
zações e outros, contando com um 
espaço com capacidade para 230 
pessoas.

O Resort possui piscina de profun-
didades variadas, ideal para crianças, 
jacuzzi aquecida, quadras de tênis e 
futebol suíço, playground, bicicletas, 
sala de sinuca, sala de cinema e  um 
amplo local para caminhadas. Conta 
ainda com cavalos, quadricíclos e com 
um campo de paintball outdoor que 
podem ser alugados. 

Para completar, o local possui 
também um aeródromo com pista 
pavimentada à disposição dos hós-
pedes, inclusive com balizamento 
noturno. 

Aos domingos o Resort também 
está aberto ao público para o almoço, 
uma ótima oportunidade para conhe-
cer e desfrutar da tranquilidade que o 

campo oferece. 
Todo ano o Santa Eliza promove 

seu Réveillon oferecendo de entrada 
uma miniceia e posteriormente uma 
ceia. A animação fica por conta de um 
DJ ou Banda. Na virada, há uma linda 
queima de fogos para brindar e cele-
brar a chegada do novo ano. O evento 
é aberto ao público. 

“Recebemos eventos em que os 
convidados preferem ficar hospe-
dados no próprio hotel pela como-
didade e também para desfrutar um 
pouco mais do local”,  explica Josmar 
Verillo, proprietário do Santa Eliza Eco 
Resort. 

Localizado em uma área privilegiada, às margens da SP-215, com acesso totalmente 
pavimentado, o Santa Eliza Eco Resort é uma ótima opção para passar o final de 
semana ou fazer o seu evento 

encontro com a natureza

O

Santa Eliza Eco Resort

Rodovia Luís Augusto de Oliveira (SP-215) 
Km 187,5 - Ribeirão Bonito/SP
Telefones (16) 3344-1595 ou 3344-1179
Site: www.santaelizaecoresort.com.br
Facebook: Santa Eliza Eco Resort

informe publicitário

Um lugar para descansar
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social

 Luis A. Cella, Vlamir Detoni, Frederico e Rodrigo

Fulvio, Bruno e AndréMauricio Cantoni, Mauricio Metzker e Sérgio Sacchis
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Veja quem 
esteve presente 
no coquetel de 
lançamento do 
Residencial Princesa 
Isabel

Empreendimento
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Luciano Abelhaneda  e Frederico

 Marisa e Priscila

Carlão 
(Proprietário Roca Imóveis)

Adair e Milenna C. Remédio André, Flavia, Wellinton, Caio e Raquel

Angelo
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social

Rodrigo Oehlmeyer e Daniel Botelho

Gisele, Nicolas e Patricia Netto, Crismara e Douglas

Priscila Sgobbi e Daniela Otaviano Rodrigo e Gislaine
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Raquel, Édina Maia e Claudia
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social

Paulo Altomani (Prefeito de São Carlos)

Rodrigo e Carlão

Clara, Edméia, Ezio e PedroAlessandra e Alexandre

Rejane, Juliana, Vanessa e Renato

Tomas Ramos (Diretor Comercial e de Marketing) e Fernando Chabert 
(Diretor Superintendente)

Veja quem participou 
da inauguração do 
São Carlos Othon 
Suítes

Hotelaria

Fa
bi

o 
M

au
ric

io
 

kappa ed109 S CARLOS 23out15.indb   182 23/10/2015   21:46:42



183  kappa magazine

Hildebrando, Berro e José Roberto

Lucimara, Kalinca e Renato

Ariane e Camila

Luvir e Ezio Malaquini

Rita Antunes

Regina, Davi e Silene

Pe. José Luiz, Décio Botura, Reinaldo Blengini e Orlando E. Camargo
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Paula e Roberta

Lucimara. Isabella e Eden

Sandra, Clara e Patricia

Clara e Alice

Elaine

social

Balloon Shoes comemora 3 anos de sucesso 
em novo endereço

Coquetel
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o 
M

au
ric

io
 

kappa ed109 S CARLOS 23out15.indb   184 23/10/2015   21:47:34



185  kappa magazine

Antonio, Rafael e Eden

Bruna, Olava e Ilma Lucimara e Ana Paula Japur

kappa e Cafezera organizam café da manhã para os 
anunciantes da revista que fizeram aniversário no mês 
de outubro

Festa 

Carol, Larissa e João Munir Kabbach e Renata
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social

Gabriela Barbosa, Beatriz Lutfi, Danilo 
Ribeiro, Pedro Sanchez

Maria Victoria Rebolho, Isabella Piovesan e 
Lorena Piovesan

Ruana Campos, Maria dos Santos, Gabriele Catosso, 
Luiza CrizolPedro Soares, Flávio de Olveira Neto e Hugo

Tuila Tachikawa e Francisco CabralAline Souza e Edilson Rodrigues, Professores Modular

Lu
 Z

an
ol

lo

Confira quem esteve 
no Aulão do Enem 
realizado pelo 
Modular - Centro 
Educacional

Aula
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Senador Cristovam e Famí lia Picolo

GLadys Buarque, Sen. Cristovam Buarque, Marcus Franç a, 
Cleide Franç a e Prof. Azuaite Prof. Azuaite, Senador Cristovam e Dra. Jacy Mennucci

Prof. Azuaite, Dra. Jacy Mennucci e Prof. Emé rito Jamir Prof. Azuaite, Ulysse F. Picolo e Fá bio Picolo

Prof. Azuaite, Dra. Jacy Mennucci e  Professora do Ano - 
Natalí cia Medrado da Cunha

Sessão solene
Centro do Professorado Paulista (CPP) 
homenageia docentes

social
D

iv
ul

ga
çã

o
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social

Bianca, Nayara, Nicolle e Mayara

Alice

João Otavio Luiz Gustavo Maria Clara

Ana Leticia

Para comemorar o 
dia dos pequenos, 
Colégio Anglo 
realizou a Toca do 
Leão no Iguatemi 
São Carlos. Veja 
quem participou das 
atividades

Dia das 
Crianças
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social

Equipe Ótica Santa Luzia

Carol Peplis 
(Cerimonialista)

Antonio Carlos Senise 
(sócio proprietário SENISEG 
e Dir. Regional Sincor)

Beto Cavichioli 
(Coordenador Unopar 
São Carlos)

Equipe União Imóveis

Registramos amigos e clientes 

Giro da kappa
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Carsten Schwabe e Paulo Amaral

 Marcela (Proprietária)

João Victor, Pedro, Ademir, Eliana e Inês Maria Fran, Renata e Célia

Murilo (Gerente de Expansão) e Junior Nery (Gerente Regional)

Amigos e convidados Heleny e Zelão (Presidente da ACISC)

Inauguração
São Carlos ganhou franquia da Fritz - 
Restaurante Alemão e Cervejaria Artesanal

social
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