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educação

Unicep é a melhor do
interior paulista

Apoio através do incentivo à pesquisa e preparação do aluno
para o mercado de trabalho, com estágios e intercâmbios
internacionais, colocam centro universitário em posição de
destaque no ranking do Ministério da Educação
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A dedicação e seriedade no ensino,
aliadas ao investimento em infraestrutura
e pessoas, foram reconhecidas pelo
Ministério da Educação, e o Centro
Universitário Central Paulista é, segundo o
Enade, o melhor do interior de São Paulo
e o quinto no Brasil.
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você sabia?

São Carlos foi a primeira no Brasil a
ter um escritório modelo para que
as pessoas pudessem aprender
o ofício. Ele fazia parte da Escola
Técnica de Comércio, fundada por
Julien Fauvel, que já apontava a
vocação educacional da cidade.
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preparação

Conhecida por suas universidades,
São Carlos desperta o interesse dos
estudantes já no Ensino Médio. Por isso,
muitos vêm de outras partes do país
e começam aqui a preparação para
alcançar o sonho (ou amarelo da USP, ou
vermelho, da UFSCar).

solidariedade

Criado há 30 anos, pela iniciativa de Edi
de Oliveira e sua esposa, Lourdes Maria, o
Lar Rosa de Sarom hoje oferece a crianças
e jovens atividades no horário alternado
aos das aulas e tem um sonho: construir
uma sede para atender mais gente.

70

rotagourmet

Já diz um antigo clichê que as pessoas são
o que comem. Apesar da frase feita, seu
sentido é real, e muitos procuram hoje
opções mais saudáveis, que garantam a
saúde em dia sem se despreocupar com os
sabores envolventes das misturas.
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kappa nos eventos mais importantes
e que agitaram a cidade.
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É

com muita alegria que abro este editorial. Estamos recebendo de
todos os lados manifestações de apoio à campanha para dar melhores condições aos nossos velhinhos no Cantinho Fraterno.
As doações em dinheiro e roupas estão chegando, profissionais
liberais se oferecendo para vários tipos de projetos e empresas iniciando conversas para conseguirmos reformar o asilo. Vamos liderar um projeto a médio prazo para que tudo isso seja realizado. A força da kappa na
sociedade são-carlense nos deixou muito orgulhosos. Lembrando que temos
essa meta e vamos cumpri-la a todo custo. Mas está sendo muito gratificante
ver o interesse das pessoas pela causa. Um veículo de comunicação como a
kappa não pode fugir das suas obrigações sociais. Vamos participar sempre
que acharmos oportuno e merecedor de nosso apoio.
Nessa edição, vamos falar mais uma vez de educação e apontar as novidades
e tendências do setor em São Carlos. A Unicep se destaca por ser o melhor centro
universitário particular do interior em levantamento feito pelo Ministério da Educação (MEC), através do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade).
Destaque para as políticas públicas também. Existe um esforço muito
grande para modernizar as escolas municipais em São Carlos. Isto prende
mais a atenção do aluno e consequentemente o coloca na globalização.
Estamos muito felizes com o apoio dos leitores.
Mais uma vez, muito obrigado.
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cartas
Acompanhamos a revista kappa
e a cada edição ficamos mais
agradecidos. Os temas enfocados
estimulam o leitor a consolidar o
conhecimento das ações que podem nos levar à excelência no cenário internacional. Continuem!
Ainda precisamos de muita qualificação de mão de obra nos segmentos que englobam o trade
turístico, quer sejam de políticas
públicas ou da conscientização
da comunidade para as nossas
potencialidades. Parabéns!
Maria Franci Mary dos Santos
da Silva
Turismo Social-Relações
Institucionais/SESC São Carlos
A kappa é uma excelente revista.
Muito bem elaborada, de visual
limpo e moderno e claro agradável de manusear e de ler.
Wilsiney Bertonha
Porto Ferreira (SP)

É com grande carinho que escrevo a
vocês da revista kappa, em especial
à Eloiza, para agradecer a excelente
reportagem sobre o autismo. Sinceramente, acredito que esta reportagem deixará pediatras e familiares
mais atentos, permitindo assim um
diagnóstico precoce desta síndrome.
E consequentemente, com um tratamento multidisciplinar, aumentam
as chances de melhorias na qualidade de vida de uma criança autista.
Ana Muniz

Mauricio Motta

O Cantinho Fraterno “Dona Maria Jacinta”, obra unida da Sociedade São Vicente de Paulo, e, em

especial os abrigados por esta entidade, através de sua diretoria, agradece pela colaboração da kappa
magazine na divulgação do nosso
trabalho social, que está sendo de
extrema importância para a nossa
entidade. O gesto nos sensibiliza e
dá forças para prosseguirmos nessa caminhada de amor. Rogamos a
Deus, nosso pai, que possa sempre
lhes estender as mãos, reservando-lhes como prêmio as bênçãos divinas.
Luiz Aparecido Baldan
Presidente

Entre em contato para dizer o que você achou da revista. Envie um e-mail para contato@revistakappa.com.br. As sugestões de matéria encaminhadas serão estudadas.
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Unicep reforça vocação
educacional de São Carlos
Segundo dados do Ministério da Educação (MEC), Centro Universitário Central Paulista ocupa
quinto lugar no ranking geral e é primeiro no interior paulista
Por Michel Lacombe
Fotos Mauricio Motta

F

undada há 39 anos por Oswaldo
A. Ienco e Antônio Carlos Vilela
Braga, o Centro Universitário Central Paulista (Unicep) reforça a vocação
educacional de São Carlos e contribui
para o desenvolvimento socioeconômico e cultural da cidade e região. Tanto
que, atualmente, a instituição de ensino
é considerada, segundo ranking do Ministério da Educação (MEC), a melhor
8 kappa magazine

do interior paulista.
Atualmente, a Unicep conta com
6.338 alunos em 28 cursos de graduação, e 19 de pós (lato sensu, formados por cursos de especialização e
MBA). No entanto, apenas a vertente
acadêmica não dá dimensão da atuação da instituição. Também fazem
parte desse cenário as atividades de
pesquisa – um ramo pouco desenvolvido na maioria das instituições
de ensino privado –, atividades de
extensão, nas quais os alunos, em

busca de aperfeiçoamento, prestam serviços à comunidade. E ainda
o banco de empregos, um serviço
que permite o contato com empresas interessadas em mão de obra e
intercâmbios com instituições internacionais. Assim, a missão da Unicep
se amplia, preparando os alunos não
apenas para o mercado de trabalho,
mas para a vida.
Os números apresentados pelo
MEC se baseiam no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes

Instituição conta com banco
de empregos, com objetivo
de inserir os alunos no
mercado de trabalho

(Enade), que analisa o desempenho
do aluno através de uma prova, o
corpo docente, a infraestrutura e o
programa pedagógico para avaliar
e classificar as instituições através
do Índice Geral de Cursos (IGC). Em
2008, a Unicep teve 226 pontos; em
2009, 256; em 2010, mais um aumento: 295 pontos, um novo avanço, em
31% da pontuação anterior, o que
garantiu a nota 4, em um ranking
que vai entre 1 e 5. O IGC é a média
das notas obtidas pelos cursos de
cada instituição. Através das notas, é
elaborado o ranking das instituições,
que garantiu à Unicep a quinta colocação no Brasil e a primeira no interior do estado de São Paulo entre as
universidades e os centros universitários particulares.
EXTENSÃO – Os programas de
extensão da Unicep promovem a
aproximação entre o saber acadêmi-

Diretores e coordenadores
de cursos da Unicep

co e o saber popular, direcionando
para reflexões sobre novas formas
de pensar, sentir e agir e também no
auxílio à comunidade.
A coordenação é feita pela diretoria dos programas de extensão. Os
programas são desenvolvidos através de ações comunitárias, dentro e

fora dos campi da Unicep. Em 2008,
foram atendidas 94.629 pessoas, em
atividades que envolveram 816 alunos; em 2009, foram 132.600 cidadãos auxiliados por 915 estudantes.
No ano passado, o número chegou a
116.392, contando com a participação de 1.097 universitários.
kappa magazine 9
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Intercâmbios internacionais:
oportunidade de aperfeiçoamento

Mantenedores: Marcelo e Cristian Ienco, Caio Graco, David José, Luis Felipe e Antônio Carlos
Vilela Braga; professores: Dorival Milani, Maria Cristina B. Tagliavini, Neise Saia, José Alberto R.
Jordão, Ana Rita Galo, André Serotini, Aristides Cordeiro, Mauro Masili e Samuel G. Robles

Pelo segundo ano consecutivo, a
instituição tem o direito de utilizar o
selo “IES Socialmente Responsável”,
da Abmes.
BANCO DE EMPREGOS – Desde
1995, a Unicep promove o intercâmbio
de seus alunos com as empresas através
do banco de empregos, um programa
de prestação de serviços grauito que
tem a finalidade e auxiliar as empresas
da cidade e da região no recrutamento
e seleção dos profissionais.
Assim, ele cumpre sua missão
que é a de inserir os alunos no mercado de trabalho e permitir que o
estudante aplique seus conhecimentos através de vivências em situações
reais. Até agora, são mais de 503 empresas conveniadas, que beneficiaram mais de 3.300 alunos.
O Banco de Empregos também é
responsável pela coordenação dos estágios internos da Unicep. Ali, os alunos
têm a oportunidade de trabalhar na
própria instituição e em sua área de for1 0 kappa magazine

mação, recebendo descontos em suas
mensalidades que podem chegar até
a 100% de acordo com a carga horária.
PÓS-GRADUAÇÃO – Desde
1985, a Unicep oferece cursos de
pós-graduação, quando celebrou na
oportunidade um convênio com a
Escola de Adminitração de Empresas

Pontuação da Unicep no Enade

Para melhorar a formação de
seus alunos, a Unicep oferece
duas propostas de intercâmbio:
uma com a Indiana University of
Pennsylvania (IUP), nos Estados
Unidos, e outra com a La Faculdad de Ingenieria da UNCPBA
(Unicen), da Argentina.
A Indiana University of
Pennsylvania (IUP) é uma das 14
universidades desse estado americano. A cidade que dá nome à
instituição tem aproximadamente 20 mil habitantes e vive praticamente em função da universidade e de empresas instaladas
na região. O acordo feito com a
Unicep foi firmado com o Eberly
colege of Business & Information
System. Já o convênio feito com a
Universidad Nacional del Centro
de La Provicina de Buenos Aires,
foi feito especialmente com a faculdade de engenharia, cujo campus fica em Olavarria, com aproximadamente 100 mil habitantes e
a 350 km de Buenos Aires.

Legenda

(em pontos)

2008= 226
2009= 256
2010= 295

Envolvimento de alunos em
atividades de extensão

Legenda

(em número de alunos)

2008= 816
2009= 915
2010= 1.097

Arquivo Pessoal

da Fundação Getulio Vargas (FGV),
de São Paulo.
Expressivos investimentos em estrutura físic, recursos humanos, pesquisa e extensão transformaram o
Centro Universitário Central Paulista
em referência no ensino superior em
São Paulo. Assim, a instituição reafirma mais uma vez o compromisso de
sintonizar o trabalho acadêmico e as
experiências do mercado.
Formação prepara
alunos para a vida

Pesquisa:

seriedade comprovada

Antônio Carlos Vilela Braga e
Oswaldo A. Ienco, fundadores
da Unicep

Participação de alunos no CIC

Legenda
UNICEP
Outras instituições

Para garantir a excelência tanto no ensino quanto na pesquisa,
a Unicep criou o Centro Integrado
de Pesquisas (Cenip), que organizou e realizou o primeiro Congresso de Iniciação Científica (CIC),
em 1996. Os eventos são voltados
para a divulgação da produção
científica das instituições de ensino superior públicas e privadas, nas mais diversas áreas do
conhecimento. No ano passado,
76% dos trabalhos apresentados
foram de alunos da Unicep. Há 14
anos, esse número representava
apenas 10%.
Em 1997, o Cenip organizou
a primeira edição do Congresso
Nacional de Pesquisadores (Conape), que congregou professores,
pesquisadores, pós-graduandos e
outros profissionais de empresas
públicas e privadas para apresentar e discutir tecnologias emergentes e novas experiências de
sucesso no Brasil e exterior.
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Rita de Kássia Cândido

Professora,
escritora e
perseverante

Jovem docente escreveu um
livro para ensinar as crianças
sobre questões ambientais,
demonstrando que o ensino
ainda é atrativo
Por Eloiza Strachicini
Fotos João Moura

E

m um passado não tão distante,
quando se perguntava a uma
criança o que ela queria ser
quando crescesse, a resposta era rápida: professora. Esse cenário mudou,
muito por conta da remuneração e por
ser considerada uma “profissão que não
dá futuro”. Porém, ainda existem os mágicos do ensino, que precisam fazer verdadeiros malabarismos para criar métodos de ensino atraentes, lidar com a
falta de infraestrutura, e serem mestres.
A jovem professora Rita de Kássia Cândido, vice-diretora da Emeb
“Artur Natalino Deriggi”, no Antenor
Garcia, encanta por sua alegria e perseverança no trabalho. Nascida em
Dourado, Rita fez Pedagogia e está
terminando uma nova graduação,
agora em História, e demonstra, todos os dias, sua paixão pela educação. “Desde pequena meu desejo
era ser professora. O sonho da minha
mãe é que eu fosse vendedora, como
ela, mas sei que hoje ela entende minha escolha. Me sinto privilegiada,
pois faço o que realmente gosto.”
Assim como tantos outros, seu iní1 2 kappa magazine

Rita (ao centro) cercada pelos
alunos do 5º ano e o boneco
Metálica

cio na profissão não foi fácil. Começou
como auxiliar de professora em uma
escola de educação infantil particular, que conciliava com a graduação.
“Queria tanto trabalhar com crianças
que não me importava com a correria.
Aliás, isso já faz parte da minha vida.”
Casada com Thiago, também professor, Rita se desdobra com os cuidados com filha Maria Rita, de três
anos, e ainda achou tempo para ser
escritora. Após participar, em 2010,
junto com seus alunos, de um projeto sobre reciclagem, a professora
teve a ideia de criar as Aventuras de
Metálica, livro que conta a história de
uma latinha, Metálica, preocupada
com as questões ambientais.
A docente criou até um boneco que

a acompanha nas escolas. O livro, que
é comercializado na livraria Sideral, está
sendo incluído no planejamento de algumas escolas como material de apoio.
“Por ter um personagem humanizado, ele consegue levar a mensagem e
atingir a criança, que irá repassar o que
aprendeu em casa, com os familiares.
Se conseguirmos isso, nossa latinha
atingiu sua meta”, completa.
E mais livros sobre valores deverão
surgir. “Escrever foi uma forma de pensar em educação de uma maneira diferente e eu amei a experiência. As pessoas estão se perdendo nesse mundo
de violência, individualidade e desrespeito. Penso que, enquanto educadora,
tenho que reforçar os laços de respeito,
amizade e boa convivência” ensina.
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R$49,90

*

/MÊS

NO NET COMBO, ATÉ O FINAL DO ANO

+ WI-FI GRÁTIS
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0800-726-0800

*Oferta válida até 30/06/2011, para novas assinaturas do NET Vírtua 10 mega por R$ 49,90,
no pacote NET Combo, na contratação simultânea da NET (TV por assinatura) na Seleção
Compacto, do NET VÍRTUA na velocidade de 10 Mega e do NET FONE no plano Fale Simples,
por R$ 99,90 por mês, nos sete primeiros meses (proporcional aos dias utilizados a partir da
data de instalação mais os seis meses subsequentes), mais custos de ligações realizadas, no
pacote de serviços Conforto e modelo de comercialização Fidelidade, exclusivo para opção de
pagamento via débito automático. Após o período promocional, o valor mensal dos serviços
contratados será de R$ 109,90. Será concedida a isenção do pagamento da franquia do plano
Fale Simples por 6 meses (sem portabilidade) ou por 12 meses (com portabilidade). Neste
período, o custo das ligações realizadas será adicionado ao valor do pacote. Oferta válida
mediante o compromisso de permanência mínima de 18 meses com o NET VÍRTUA e 12
meses com a NET (TV por assinatura). A multa de até R$ 360,00 será cobrada em caso
de cancelamento. A velocidade anunciada de acesso e tráfego da internet é a nominal
máxima, podendo sofrer variações decorrentes de fatores externos. O provedor de
acesso gratuito não inclui nenhum serviço adicional além do provimento de acesso à internet.
Serviços Inteligentes disponíveis por tempo indeterminado. Serviço de telefonia local fornecido
pela Embratel, com base no Termo de Autorização 219/2002/SPB-Anatel. O modem Wi-ﬁ será
concedido gratuitamente na assinatura dos três produtos anunciados. O sinal do modem Wi-ﬁ
pode sofrer limitações, de acordo com obstáculos e distância do local de acesso da internet.
Os equipamentos disponibilizados pela NET deverão ser devolvidos na rescisão do contrato
ou quando houver a necessidade em razão de eventual solicitação de alteração do plano.
Consulte cidades participantes desta oferta, disponibilidade técnica para instalação em
seu endereço, características e condições de aquisição, inclusive individualmente, dos
serviços apresentados através do site www.netcombo.com.br.
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Membros da comissão e dos
grupos de trabalho que se reúne
semanalmente para debater o
assunto

São Carlos discute novo
plano para o setor
Sociedade é convidada a participar das discussões que vão compor projeto que será
apresentado em conferência e colocado em prática entre 2012 e 2021
Por Ana Paula Santos
Foto Mauricio Motta

A

aprovação do Plano Nacional
de Educação (PNE) deu início
a discussões em alguns municípios do Brasil. São Carlos está inserido nesse contexto e prepara pontos
a serem levantados para a sexta conferência municipal, que deverá acontecer em novembro. No momento,
estão sendo realizadas audiências públicas para tratar o assunto e a comunidade está convidada a participar.
1 4 kappa magazine

O plano local não é uma ação exclusiva para a rede municipal, mas sim
para toda a cidade. Ele deve estar integrado não apenas aos temais nacio-

“É preciso consolidar a
construção e democratizar
o conhecimento”
nais, mas, principalmente, à realidade
do município, apresentando propostas de desenvolvimento, metas e estratégias de ações na educação escolar.
A intenção proposta pela admi-

nistração pública é atingir algumas
metas em 2012 que o plano nacional
já definiu. Entre elas estão universalização das demandas para crianças
entre 4 e 5 anos, alfabetização das
crianças até os 8 anos, professores
com formação em nível superior e
projetos e programas que ofereçam
educação em tempo integral.
O professor Osvaldo Luciano dos
Santos, coordenador da comissão
formada para a construção do plano
e membro do Conselho Municipal de
Educação, explica que na cidade o as-

Osvaldo: “O que a
comunidade espera
da educação?”

sunto integra a pauta de discussões
há pelo menos seis anos. Em 2005,
foram debatidos princípios e diretrizes; em 2007, objetivos e metas. “Com
essa experiência não partimos do
zero, temos um suporte e as concepções. Precisamos atualizar as metas”,
explica. “Queremos debater de forma
democrática e melhorar a qualidade
do muito que a cidade já oferece. Precisamos de multiplicadores.”
Para ele, não é possível pensar
apenas em educação formal. “Nem
todos são professores, mas todos
podem ser educadores. É preciso
despertar esse compromisso na sociedade. O que a comunidade espera
da educação”, indaga?

A também membro da comissão
e conselheira, Geria Montanari Franco, destaca a importância do envolvimento coletivo. “A sociedade precisa
entender que o Plano Municipal de
Educação não é da Prefeitura, todos
somos agentes e por isso a comunidade como um todo precisa participar.”
Ela comenta que uma cartilha de
orientação vai ser distribuída. Nela,
os interessados conhecerão os passos do processo e as metas a serem
atingidas em São Carlos. “A contribuição da sociedade precisa acontecer agora, durante os debates. Serão
plenárias, reuniões e encontros abertos ao público. Uma agenda extensa
de eventos”, conclui.
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aprendizagem

Alunos tiveram um
dia diferente, de muito
aprendizado, no Broa
Eco Resort

Inglês de forma prática, divertida
e eficiente

Visita foi marcada por
passeio ecológico

P

ara os alunos da Upper English, entre cinco e dez anos,
o dia 21 de maio foi de muita
diversão e prática do inglês. Nessa
data, o Broa Eco Resort foi palco de
mais uma edição do Day Camp, atividade que tem como objetivo imergi-los em um ambiente diferente da
sala de aula, com novas experiências
1 6 kappa magazine

que culminaram no enriquecimento
e fortalecimento do aprendizado.
“Desde o momento da saída, às
8h30, na frente da escola, até o retorno, às 17h, os alunos foram expostos
ao inglês”, ressalta Fabiana Innocentini Margiotti, coordenadora da Upper.
Participaram da atividade 42 crianças,
que foram monitoradas durante todo
o dia pelos professores da escola.
Durante a experiência, os alunos
tiveram a oportunidade de realizar um
passeio ecológico pelo criadouro de
animais, aprendendo, além do inglês,
mais sobre a fauna local e também conheceram o hangar. “Essa experiência
não é possível dentro da sala de aula
e esses passeios trazem uma aprendizagem mais significativa”, completa
Regina Formigoni, diretora.
Já está garantido para o segundo

Alunos foram monitorados
e amparados durante
toda atividade pelos
professores da Upper

semestre a realização do Weekend
Camp. Imersão voltada para os alunos entre 10 e 14 anos, ela se estenderá por três dias e terá os mesmos
objetivos na aprendizagem de inglês. A vivência acontecerá na República Lago, em Leme.

Serviço
Upper English
Rua 28 de Setembro, 1798
Telefone (16) 3413-5005
www.upperenglish.com.br

Fotos divulgação

Upper English realiza Day Camp, proporcionando a seus alunos
um dia inteiro de vivência com língua inglesa fora da sala de aula

kappa magazine 17

educação

Planeta Kids: uma escola rumo à excelência

Informe Publicitário

Divulgação

Instituição dá saltos de qualidade e desempenho e conquista cada vez mais a confiança e a
credibilidade de educandos, pais e comunidade em geral, investindo na formação de seus docentes

E

ducação Infantil é a porta de entrada dos cidadãos de amanhã.
É o primeiro rito de passagem
importante: da vida em casa para a
vida na escola. Essa etapa educacional apresenta elevado valor, uma vez
que durante esse período da vida é
formada a personalidade da criança,
determinando fatores que influenciarão no adulto em que se tornará.
Nessa fase, a intervenção do professor é fundamental para mediar e
estimular os saberes trazidos pelas
crianças, uma vez que estas estão
ativamente envolvidas no processo
de construir entendimento dos seus
saberes e do mundo externo.
Os anos iniciais (1º ao 5º) também
constituem um período importante
para a conclusão da primeira etapa
do Ensino Fundamental e para isto é
necessário que se trabalhe com salas
de aulas adequadas, espaços estimulantes que favoreçam a construção de
conhecimentos, desenvolvimento de
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projetos, que estimulem os alunos a
enfrentar desafios, levantar hipóteses,
buscar respostas, ler e interpretar outras linguagens e a se relacionar com
diferentes recursos como livros, atividades lúdicas e diferentes mídias e o
mais importante: esta mediação precisa ser feita com competência pelo
professor daí, a importância da boa
formação profissional.
O professor, enquanto profissional,
além do seu curso de graduação, tem
necessidade em investir em seu aperfeiçoamento, qualificação e atualização.
É importante transformar sua prática
educativa em ação-reflexão-ação.
A escola Planeta Kids, ao longo dos anos, investe fortemente na
formação de seus professores (as).
Além de reuniões semanais com cada
professor(a), a direção mantém reuniões quinzenais com toda a equipe
de educadores(as), tudo para garantir
com que o fazer pedagógico caminhe
em consonância com o projeto políti-

Localizada em São Carlos, a escola Planeta Kids está em constante evolução.
Em recente pesquisa aplicada aos pais,
confiança, proposta pedagógica, acolhimento e estrutura física foram os pontos que
mais se destacaram.
Neste texto a escola fala da importância
do ensino Infantil e fundamental e a formação
continuada de professores e coordenadores.

co-pedagógico traçado pela direção.
A escola conta ainda com uma
equipe multidisciplinar formada por:
fonoaudióloga, psicóloga, psicopedagoga, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta além de nutricionista.
E os investimentos não param por
aí. Desde 2010, a escola passou a contar,
também, com o apóio da MTC—projeto escola, uma empresa especializada
em gestão e assessoria pedagógica.
Outro grande diferencial é a presença diária das mantenedoras: do
início das atividades até o fechamento, todos os trabalhos que a escola
desenvolve são orientados e monitorados por elas. Isso dá aos pais segurança e credibilidade. Escola Planeta
Kids, a escolha de pais exigentes.

SERVIÇO
Planeta Kids
Rua Dr. Serafim V. de Almeida, 265/280
Jardim Paraíso – São Carlos
Telefones (16) 3362-5200/33762662
escolaplanetakids@escolaplanetakids.com.br

http://www.escolaplanetakids.com.br

idiomas

Aliança Francesa
alia tradição e
conhecimento
Com mais de 100 anos no Brasil, a escola é única autorizada
a aplicar os exames de proficiência DELF, DALF e Capes/CNPq
Fotos João Moura

C

om tradição de mais de cem
anos, a Aliança Francesa oferece cursos de francês com qualidade, métodos pedagógicos atuais
e professores capacitados, capazes
de estimular o diálogo e o intercâmbio entre as culturas. Os diretores da
Aliança Francesa em São Carlos, Sylvana e Edvaldo, contam que na cidade a escola existe desde 1994 e hoje
o inglês é uma língua obrigatória, enquanto que o francês é um diferencial
importante no currículo.
A Aliança Francesa não é uma franquia, mas uma fundação (Fondation
Alliance Française) criada em 1883, em
Paris, na França, e que está no Brasil
desde 1885. Ela é a única instituição de
ensino da língua francesa reconhecida
pelo Ministério Francês de Educação
Nacional e única autorizada a aplicar

os exames de obtenção dos diplomas
de estudos em língua francesa (DELF
e DALF). Ela também é o único centro
de aplicação dos testes de proficiência em língua francesa: TCF, TEF, Capes/CNPq, DFP’s e CCIP.
Trabalhando sempre com adultos,
Sylvana conta que desde o ano passado o interesse de crianças e adolescentes pelo aprendizado da língua francesa
cresceu bastante, muito por influência
dos parentes, como é o caso da família
Boisson. Além de ser língua opcional
no Enem, as universidades públicas da
cidade mantêm convênios com várias
universidades francesas e aprender a
língua facilita desde a seleção até o próprio estágio do aluno na França.
A Aliança Francesa de São Carlos
e sua filial em Araraquara fazem parte
das 40 unidades da Aliança Francesa
no Brasil, cuja Delegação Geral fica
no Rio de Janeiro. A escola oferece ao

Escola oferece biblioteca e
mídiateca aos alunos

Aliança Francesa atende
necessidades dos pequenos
aprendizes de francês

Com 17 anos em São
Carlos, escola oferece
qualidade no ensino

aluno biblioteca e midiateca completa, com livros, revistas, DVDs e CDs,
além de salas equipadas para aulas
interativas. “Falar mais de uma língua
estrangeira hoje é uma necessidade.
O francês é um diferencial no mercado de trabalho”, ressalta Sylvana.

Serviço
Aliança Francesa
Rua São Sebastião, 1690
Telefone (16) 3372-3747
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Sylvana acredita que o inglês é
língua obrigatória, enquanto o
francês é diferencial no currículo

Revista Raça 1928

Acervo família Fauvel

você sabia?

Fundada em 1919, a Escola de
Comércio mantinha um internato
para alunos provenientes de
muitas cidades paulistas

O primeiro
escritório modelo
do Brasil

São Carlos teve essa novidade na Escola Técnica de Comércio,
uma das primeiras do país, fundada em São Carlos por Julien Fauvel
Por Eloiza Strachicini
Foto Mauricio Motta

A

vocação educacional de São
Carlos vem de muito antes
das universidades e deixa
grandes lembranças históricas. A
maior delas, sem dúvida, é de 1919: a
2 0 kappa magazine

Escola Técnica de Comércio, fundada
por Julien Fauvel, que, à época, figurava entre as oito primeiras do gênero
oficializadas no Brasil.
Incialmente chamada de Escola
Remington, ela funcionava em um
prédio na rua Jesuíno de Arruda,
esquina com a Episcopal. Depois,

passou, em caráter definitivo, para
o solar do Visconde da Cunha Bueno, na rua 13 de Maio. O curso tinha
aulas de português, francês, inglês,
datilografia, taquigrafia, matemática
e escrituração mercantil. Em 1923,
Julien chegou a fundar uma Escola
de Direito, anexa à primeira, mas não

Fauvel segura a mão de
Carlos à frente da fanfarra
da escola, em desfile na
avenida São Carlos

prosperou por falta de alunos.
Carlos Roberto Fauvel, neto de Julien, conta que em 1925, o governo
federal criou uma lei oficializando o
ensino comercial no país. Como a escola estava com bases sólidas, restou
apenas enquadrá-la, com a colaboração do deputado federal Marcolino
Lopes Barreto. O prestígio do estabelecimento foi enorme em todo o interior.
A escola mantinha um internato para
alunos provenientes de outras cidades
e foi a primeira a introduzir a simulação
do funcionamento de um escritório,
para o aprendizado prático das diversas
modalidades de contabilidade, inclusive a bancária. Depois de formados, os
alunos exerceram cargos de grandes
responsabilidades no serviço público e
em organizações particulares.
Carlos afirma que tem boas lem-

branças do avô. “Me lembro dele me
levando para passear de bonde e contando histórias da guerra. A biblioteca da casa dele era maior do que a
da cidade e, aos 14 anos, eu já falava
francês e inglês. Esse foi o legado que
passou para a família: a educação.”
A Escola Técnica também era uma
instituição destinada a formar moral
e civicamente seus estudantes. Assim, manteve uma escola de Instrução Militar, a EIM-195, subordinada à
Inspetoria Geral dos Tiros de Guerra
da 2ª Região Militar. O historiador
Marco Antonio Leite Brandão conta
que, em 1928, surgiu a Faculdade
de Comércio D. Pedro II, concorrente
direta. Em 1954, ela foi vendida para
o professor José Geraldo Keppe, que
criou, em 60, no mesmo prédio, a Escola Técnica de Química Industrial.
Após o falecimento de José Geraldo, em 1963, seus filhos deram
continuidade ao trabalho e reuniram as duas escolas à antiga Escola

Carlos: “Lembro de
passear com ele de
bonde e me ensinando
francês e algumas
palavras em russo”
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você sabia?
escola, especialmente no dia marcado
para comemorar o fim da guerra. Seus
alunos ostentavam estandartes de Getulio Vargas, Churchil, De Gaulle e até de
Stalin, situação única em São Carlos.”

Quem foi Julien Fauvel
Julien Jacques Fauvel
nasceu em 6 de abril
de 1886, em Le Havre,
França. Veio para o
Brasil em 1910, aos
24 anos, para trabalhar em Santos
como técnico na
Bolsa de Café. Formado em Letras e Filosofia pela Universidade
de Sorbonne, extremante
culto e afável, falava 13 idiomas,
fixou residência em São Carlos em
1913, que despontava no setor
cafeeiro. Aqui, também ministrou
aulas de inglês e francês.
No ano seguinte, retornou à
Europa para lutar pela França na
1ª Guerra Mundial, onde foi ferido
no pé, porém condecorado com a
Cruz de Guerra da França por seus
atos de bravura em combate. Voltou para São Carlos em 1919 e se
casou com Philomena, com quem
teve cinco filhos: Ivette, João Carlos,
Raul, Carlos Antonio e Paulo.
Foi voluntário na Revolução
de 1932, tendo atuado na frente
de Bragança e Minas Gerais, como
comandante de uma companhia
de metralhadoras pesadas. Especialista em museologia, foi classificador de quadros no Louvre, em
Paris, e em 1934 classificou os minerais e os fósseis do Laboratório
de História Natural da Escola Normal de São Carlos. Autor de vários
livros didáticos para o ensino das
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línguas francesa, inglesa e grega que foram
adotados nas escolas de todo país,
nunca recebeu um
centavo por eles,
também deu aulas
em Jaú.
Aqui, recebeu
da Câmara o título
de “Cidadão Honorário”. Em 1958, voltou para
a cidade e reiniciou suas atividades de diretor da Organização
de Ensino Julien Fauvel, cargo que
não ocupou por muito tempo, devido a doença. Julien faleceu em 4
de setembro de 1963. Em reconhecimento seu nome batizava uma
escola estadual, no bairro do Tatuapé, em São Paulo. Aqui, é nome de
uma rua, no bairro Lagoa Serena,
e também da escola municipal da
Vila São José.
GOLEIRO – Grande conhecedor e admirador de esportes,
especialmente do futebol, foi levado por seus amigos à sede do
Santos, onde atuou como goleiro.
Porém, sua história no Peixe foi
curta. Em 1913, após levar 8x1 da
então poderosa equipe do Sport
Club Germânia, no campeonato
paulista, o técnico Urbano Caldeira decidiu substituí-lo por Durval
Damasceno. Também fez parte
da equipe do Ideal Futebol Clube
como goleiro em São Carlos.

Acervo família Fauvel

Técnica de Comércio, criando o Liceu
José Geraldo Keppe, que chegou a ter
1.200 alunos, mas fechou em 1974, por
problemas financeiros. “O Julien desfilava com orgulho à frente da fanfarra da
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inglês

Elton Pessoa
Customer Relations Manager

Uptime: inglês em 12 meses
Baseado em uma metodologia diferente da tradicional, escola inicia curso em qualquer dia do
ano e possui horários 100% flexíveis
Fotos Mauricio Motta

O

já testado e aprovado método Uptime, Day by Day – Inglês por Neurolinguística e
Mnemônica –, é alma da metodologia. Está fundamentado no processo
natural de aquisição de uma língua.
Os alunos aprendem o novo idioma
através da prática, prescrevendo o
uso exclusivo da língua estrangeira
e a associação direta da percepção e
do pensamento com a fala e os seus
sons, eliminando a comparação de
idiomas (tradução) ou explicações
gramaticais. Assim a Uptime elimina
toda e qualquer utilização do idioma nativo do aluno, tanto em aulas
quanto no seu material didático. Pos-

sibilitamos, dessa forma, o aluno estar em imersão no novo idioma, obtendo um aprendizado natural, fácil,
rápido e definitivo.
Aprender inglês na Uptime é de
forma natural, como aprendemos o
português: primeiro falando, depois
lendo e, por fim, escrevendo, facilitando o entendimento da gramática.
Outro diferencial da escola é o horário 100% flexível, dentro do funcionamento da unidade, que é de segunda
a sexta das 8h às 21h e aos sábados
das 9h às 17h. Por adotar esse estilo, a
Uptime resolve a dificuldade da maioria das pessoas, que é a falta de tempo. Dessa forma, ajuda jovens que
estão iniciando uma carreira e executivos que nunca conseguem encaixar

o inglês na sua vida, a frequência é de
100% e, consequentemente, o curso
tem o mesmo aproveitamento.
Para garantir a eficácia do ensino,
todos os alunos passam antes por uma
entrevista, pois o maior interesse da
Uptime é ensinar quem realmente vai
levar a sério os estudos, e selecionando os alunos se pode garantir que a
fluência do idiomas é em 12 meses.

Serviço
Uptime
Rua Sete de Setembro, 2277 – Centro
Telefone (16) 3374-2004
www.uptime.com.br

mercado

Valorização das pessoas
é o lema dos integrantes
da EMPSI Jr. na UFSCar

Aprendizado na prática
Além de promover experiência do mercado de trabalho aos universitários, empresas juniores
podem fazer a diferença na vida profissional dos recém-formados
Por Ana Paula Santos
Fotos João Moura e Mauricio Motta

A

primeira empresa júnior surgiu no fim dos anos 60 na
França quando estudantes
de ciências econômicas sentiram a
necessidade de conhecer na prática
as atividades que desenvolveriam
profissionalmente. Hoje, devido ao
alto nível no mercado de trabalho,
essa experiência faz com que cada
vez mais essa oportunidade seja ímpar na vida universitária.
Sendo uma instituição sem fins
lucrativos, seu objetivo é oferecer
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aos empresários projetos e serviços
com preços abaixo do mercado e
garantia de qualidade, tendo a supervisão dos professores e respaldo
das universidades. De acordo com a
Fundação Getulio Vargas (FGV), no
Brasil existem mais de 700 empresas
juniores, que envolvem um número
de cerca de 22 mil estudantes.
Um dos exemplos dessa atuação,
normalmente relacionada às ciências exatas, está nas humanas, dentro do Departamento de Psicologia
(DPsi) da Universidade Federal de
São Carlos (UFSCar). Idealizada em
2001, a Empresa Júnior da Psicologia

(EMPSI Jr.) oferece serviços na área
da psicologia organizacional do trabalho, como recrutamento e seleção,
treinamentos, palestras, elaboração
de cursos, organização ambiental,
análise de cargos, salários e funções,
dinâmicas e projetos no âmbito dos
recursos humanos em geral.
Atualmente, além de desenvolver projetos em parceria na cidade e
até para empresas juniores de outros
municípios do interior do estado, a
EMPSI Jr. realiza trabalhos para micro
e pequenas empresas. A estudante
Natália Pachoalino, que faz parte da
equipe, destaca a importância do

trabalho em grupo. “Desenvolvi várias habilidades. Aqui tive a oportunidade de aprender a parte teórica e
a prática também.”
A valorização de todos os membros de forma igualitária faz a diferença e garante ao grupo excelência
no trabalho que desenvolve e no
serviço prestado. Os 19 integrantes
destacam que o conhecimento desperta a grande motivação do grupo.
Segundo eles, a equipe se preocupa
não só com a imagem do curso ou da
empresa, mas também com a imagem deles como futuros profissionais, por isso é grande a dedicação.
O ambiente seguro para aprender
capacita e acrescenta.
Ao integrar a empresa júnior, os universitários podem até não ter certeza
da área de atuação que vão escolher ao
fim do curso. Quando Nayara do Pinho
Oliveira decidiu fazer parte da equipe, não sabia o que encontraria. “Hoje
posso dizer com toda a garantia que
escolhi a área que pretendo estagiar e
me dedicar profissionalmente aos recursos humanos.”
EXPERIÊNCIA – A Empresa Júnior

dos alunos da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC Jr.) é a mais
antiga da cidade e, há 18 anos,
desenvolve projetos nas áreas de
engenharia e arquitetura. Atualmente, 74 graduandos integram o
grupo e, neste ano, 170 interessados se inscreveram para o processo seletivo que define os aprovados no próximo semestre.
O presidente da EESC Jr., Vinícius de Souza Manffré, estudante
da engenharia de produção, conta que 16 projetos estão em andamento e as expectativas para
2011 são as melhores. “Fechamos
uma importante parceria com o
Sebrae, organizamos e sediamos
recentemente em São Carlos o
Encontro Paulista de Empresas
Juniores. Isso fortalece a nossa
empresa.” No ano passado a equipe conquistou um título estadual
pelo desenvolvimento da Feira de
Carreiras-Mercado. Uma oportunidade de expor aos estudantes
universitários as oportunidades
de trabalho, onde grandes empresas apresentam suas atividades e
inclusive recrutam formandos.

EESC Jr. já está em
funcionamento há 18 anos
e hoje reúne 74 alunos
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mercado

Exemplo bemsucedido

Luiz: “Na empresa júnior fiz
amigos e recebi a melhor
capacitação profissional”
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Antes mesmo de concluir o curso de
engenharia mecânica Luiz Noronha comemora o sucesso da pequena empresa
(com 10 funcionários) que administra. Ele
garante que ter sido membro da escola
júnior foi o maior estímulo para se tornar
um empreendedor.
“Fui diretor de projetos quando integrei a EESC Jr. e isso fez toda a diferença
em minha carreira, foi uma vitória pessoal. O mercado de trabalho é muito competitivo e integrar uma empresa júnior é
a experiência mais completa que um universitário pode encontrar”, conclui.
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ensino técnico

Turma de funcionários
da Schnellecke Brasil,
que se forma em julho

Parceria de sucesso na formação profissional
Instituto Atheneu e Schnellecke Brasil estabelecem acordo
que deu oportunidade a 30 funcionários da empresa
concluírem o curso técnico em Logística
Fotos João Moura

E

Divulgação

m julho, o Instituto de Educação
Atheneu, instituição especializada em ensino técnico, formará a
primeira turma de funcionários da
empresa Schnellecke Brasil, unidade
São Carlos. São 30 alunos que concluirão o curso técnico em Logística, com
duração de 12 meses.
Segundo o coordenador do curso, Prof. Pedro Top Junior, “esse tipo
de parceria é muito importante, pois
possibilita a esses alunos, que já são
profissionais com experiência prática,
uma formação teórica que melhora seu
desempenho na empresa e aumenta as
chances de crescimento profissional.”
A parceria mostra a confiança da
Schnellecke Brasil Logística na qualidade dos cursos, na proposta pedagógica
e na metodologia de ensino do Athe-

30

Equipe administrativa
da instituição

neu. “Antes de fecharmos a parceria,
analisamos a estrutura do curso e o currículo dos docentes”, afirma Clalber Rogério Ferreira, gerente da Schnellecke
Brasil na cidade. Segundo ele, o curso
de Logística do Atheneu está antenado
com as atuais exigências do mercado
de trabalho e os professores têm experiência profissional e pedagógica.
O Atheneu foi criado em 2005 e já
formou cerca de 800 alunos em seus
diversos cursos técnicos. É importante ressaltar que boa parte dos técnicos
formados conseguiu rápida inserção
no mercado de trabalho. Muitos alunos também alcançam as primeiras
colocações nos concursos públicos,
principalmente na área de saúde.
Atualmente, o Atheneu oferece
seis cursos técnicos: Enfermagem e
Radiologia, na área da saúde e Administração, Logística, Qualidade e Recursos Humanos, na área de gestão.
Além disso, também oferece duas
especializações para técnicos: Enfermagem do Trabalho e Radioterapia.
Uma característica marcante dos
cursos técnicos é que todos exigem

Instituto Atheneu oferece seis cursos na área de
saúde e gestão e duas especializações técnicas

dos alunos uma grande quantidade de
horas de estágio. Dessa forma os alunos
aliam a teoria à prática e saem preparados para o exercício profissional. Para
isso, o Atheneu firma convênios e parcerias com empresas, com órgãos públicos e com instituições filantrópicas.
A parceria do Atheneu com a Schnellecke Brasil é um exemplo de iniciativa que só tem a contribuir para o desenvolvimento de São Carlos e região.
A Schnellecke Brasil arcou com 80%
do valor das mensalidades dos alunos.
São Carlos é conhecida como Capital da
Tecnologia e por sua vocação educacional. Instituições de ensino e empresas
podem e devem se aproximar e quem
se beneficia é a própria sociedade.

Serviço
Instituto Atheneu
Rua Ambrósio dos Santos, 1081
Telefone (16) 3374-6022
www.institutoatheneu.com.br
Matrículas abertas até 15 de julho

educação infantil
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Garden Kids: qualidade e
excelência em educação
Especializada no atendimento à crianças entre zero e seis anos, hoje a escola é uma referência
em São Carlos, estando entre as cinco melhores da cidade

O

sonho da fundadora da Escola Garden Kids, no dia
seis de setembro de 2008,
foi de criar uma escola especializada
no atendimento de crianças de 0 a 6
anos, que fosse referência para a população de São Carlos. Hoje ele já virou realidade, e a escola está inscrita
no elenco das melhores de educação
infantil na cidade.
A escola foi projetada e construída com muito carinho e cuidado, pensando em oferecer espaços amplos,
harmoniosos e práticos, que pudessem proporcionar às crianças conforto, segurança, bem-estar, criatividade,
conhecimento e muita diversão. A estrutura conta com salas de aulas com
solários, cozinha própria, dois refeitórios, parque interno e externo, salas
de sono, sala de amamentação, videoteca, sala de informática, laboratório
de vivências naturais, brinquedoteca,
enfermaria, ateliê interno e externo,

mini-zoo, quadra poliesportiva, horta,
área verde, e muito mais.
A proposta pedagógica da Garden
Kids está baseada na construção do
conhecimento através da interação
entre aluno e professor. A metodologia de trabalho e a prática da pedagogia dos projetos são desenvolvidas
para oferecer conteúdos específicos e
significativos. O material de apoio é o
Sistema de Ensino Expoente, há mais
de 25 anos no mercado educacional.
A Escola Garden Kids também se
preocupa com a seleção e capacitação de seus profissionais, para que
estes possam estimular e desenvolver o potencial de suas crianças. O
corpo docente se atualiza constantemente por meio de cursos, capacitações e congressos, garantindo assim
alta qualidade acadêmica.
A escola vem ganhando destaque não só no diferencial da sua
estrutura física e nos cuidados espe-

cíficos, mas também nos resultados
de formação que seus alunos vêm alcançando, graças a todo o empenho
da equipe em desenvolver um trabalho diferenciado e de qualidade.
Também são oferecidas atividades extracurriculares, como habilidades motoras e iniciação ao esporte,
expressão corporal, horticultura, oficinas de reciclagem, musicalização,
inglês, artes plásticas, aulas sobre
sentimentos, nutrição e culinária. O
horário de funcionamento é das 7h
às 19h, podendo os familiares optarem por meio período ou integral.
Faça a escolha certa, escolha a escola
que seu filho merece.

Serviço
Garden Kids
Rua José Nunes, 65 – Jd. Gibertoni
Telefone (16) 3376-3857
www.gardenkids.com.br
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Gisele: “Estou confiante,
quero passar no
vestibular da USP, foi
para isso que eu vim”

Muito antes do vestibular
Devido a sua vocação universitária, São Carlos é escolhida por estudantes antes mesmo de
prestarem o exame
Por Ana Paula Santos
Fotos João Moura e Mauricio Motta

A

vocação universitária de São
Carlos é tanta que começa
antes mesmo do vestibular.
O número de estudantes de outros
estados que chegam para fazer cursinho ou até mesmo o terceiro ano do
ensino médio aumenta anualmente.
Para esses garotos que, por vezes, ainda nem escolheram os cursos, os atrativos são a USP e a UFSCar que, juntas,
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reúnem mais de 20 mil estudantes –
um número em contínuo crescimento por causa dos novos cursos.
A tradição da cidade foi um dos
atrativos para a manauara Giselle
Abreu Chaves, de 20 anos, que estuda no Anglo São Carlos. Ela chegou
a cursar engenharia florestal na Universidade Federal de Manaus (Ufam),
mas arquitetura sempre foi sua primeira opção. O amadurecimento da
ideia veio com a experiência de seis
meses como intercambista no Cana-

dá. Mas o que facilitou a decisão de
vir para cidade foi o fato de ter uma
prima morando em São Carlos. “Ela tinha estudado no Anglo em São Paulo
e faz ciências físicas e biomoleculares.”
Apesar da distância, a família apoiou
a decisão na certeza da melhor escolha.
Em São Carlos, a estudante ficou feliz
ao encontrar pessoas com objetivos
semelhantes. “Não pensava que essa
realidade era tão comum, mas aqui conheci pessoas de outros estados como
Tocantis, Bahia, Mato Grosso”, conta.

ENGENHARIA – Outro que
veio da região Norte do país em
busca de seu sonho – cursar engenharia mecânica no estado de
São Paulo – foi Vitor Hugo Santis Costa, estudante do Objetivo São Carlos. Por isso, deixou
os pais em Macapá, capital do
Amapá, e mora com uma tia e a
avó paterna.
A decisão de vir estudar e se
preparar para o vestibular tão longe
de casa levou um certo tempo. “Há
dois anos tenho parentes morando
aqui, mas somente agora pude vir.
Lembro que aos 13 anos resolvi o
que queria ser, no que gostaria de
trabalhar. Sempre tive a certeza que

deste lado do país seria melhor.”
Vitor conta que o pai, que é
geólogo, em certa etapa da vida
também se afastou da família
em busca de melhores oportunidades de emprego. “Antes de
Macapá morávamos em Belém.
A mudança não foi tão radical,
mas nos afastamos. Em São Carlos estranhei muita coisa, o clima,
as oportunidades, mas principalmente a distância”, garante. Com
apenas 17 anos, ele faz o terceiro
ano do ensino médio, sabe que
não tem a obrigação de passar
direto no vestibular, mas se empenha para surpreender a todos,
inclusive a si mesmo.

A dedicação de Vitor
surpreende até os
funcionários da escola
Objetivo onde estuda
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Nos laboratórios científicos, alunos exercitam na
prática o que aprendem na teoria

Mauricio Motta

ensino

Na Unidade da XV de Novembro, educação
pelo sistema começa no Infantil I

Unidade do Anglo na Vila
Alpes oferece brinquedoteca

Anglo São Carlos: ensino que faz a diferença
A escola que acompanha os alunos desde pequenos, através da Educação Infantil, passando
pelo Fundamental e Médio, até o ingresso nas universidades mais concorridas do Brasil

O

Anglo São Carlos é uma escola que se alinha com o
movimento do mundo, com
as expectativas da família, com os
sonhos e desejos de seus alunos. Ela
acompanha o aluno desde o Infantil
I, passa pelo Ensino Fundamental, pelos desafios do Ensino Médio até o ingresso em uma boa universidade. Por
essa razão, fazer parte da história dessa escola pode fazer toda diferença.
A história do sistema Anglo, ao longo desses 60 anos, sempre foi marcada por um ensino conectado ao dia a
dia dos alunos, uma metodologia que
privilegia a aplicação dos conceitos
de contextualização e interdisciplinaridade em todos os seus materiais. O
material é atualizado constantemente
e apresenta atividades diversificadas,
com linguagem adequada, rico em
imagens e esquemas que facilitam a
compreensão, com abordagens lúdicas
e interdisciplinares, permitindo ao aluno uma visão holística dos assuntos.
ATIVIDADES - A Casa-tarefa é um
importante recurso que retoma os
assuntos da aula e por isso favorece
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o processo de assimilação. Também
cria subsídios para a continuidade
da aprendizagem e identifica o que
precisa ser revisto. Sem contar que,
nessa atividade, o aluno exercita o
compromisso pessoal com seu desenvolvimento escolar.
Os plantões são semanais e apresentam um novo enfoque: não são
apenas para a retirada de dúvidas, e
sim para aprofundamento do conteúdo. Interpretação de textos, debates,
leituras, temas transversais, resolução
de situações-problema, questões de
raciocínio lógico, entre outros, visam
estimular o máximo envolvimento do
aluno com o aprendizado.
O sistema de avaliação do Anglo
é um processo constante de análise
e reorganização do trabalho escolar.
São oferecidos quatro simulados durante o ano letivo – um por bimestre
– para que o aluno possa ambientar-se com os moldes dos principais
vestibulares. Além desta ferramenta,
as provas dissertativas buscam fazer
com que o aluno se expresse com
clareza e domínio da forma culta,
além de elaborar hipóteses, estabelecer relações e interpretar dados.
O laboratório de informática e o la-

boratório científico são espaços bem
equipados, onde os alunos exercitam
a parte prática da teoria vista em sala
de aula. Uma ferramenta necessária
para a construção de conhecimentos
ajustados à exigência de seu tempo.
O processo de comunicação escola x família, professor x alunos é
constante através da sala do professor. A qualquer momento, os alunos
podem acessar este canal de comunicação exclusivo, via internet. O
ambiente escolar é motivador, valoriza a criança como sujeito ativo da
aprendizagem, com ênfase à leitura,
ao hábito de estudo, estimulo à criatividade e à vontade de aprender.
Além disso, são proporcionadas
atividades extraclasses, como visitas
a patrimônios históricos, universidades e passeios, que constituem um
importante recurso na consolidação
do conhecimento.

Serviço
Anglo São Carlos
Unidade I - Rua Pedro Bianchi, 111 –
Vila Alpes
Telefone (16) 3363-2121
Unidade III - Rua XV de Novembro,
1784 – Centro
Telefone (16) 3372-2211
www.anglosaocarlos.com.br

Informe Publicitário

Fotos João Moura
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CICBEU oferece TOEFL® Junior
Exame é o mais avançado teste de certificação do inglês para adolescentes

O

inglês se tornou o idioma
da oportunidade global.
Para se ter acesso ao maior
número possível de oportunidades
neste mundo competitivo, precisa se
ter não só o conhecimento do idioma, mas também uma certificação
de validade internacional, e quanto
mais cedo melhor.
A ETS, criadora dos mais aceitos testes de proficiência de inglês em todo
mundo – o TOEFL®, para universidades
e o TOEIC®, para negócios –, acaba de
lançar o teste TOEFL® Junior, destinado
aos jovens a partir dos 11 anos de idade.

mal do inglês. Além disso, classifica o
aluno de acordo com o Common European Framework (CEFR, do nível A2
ao B2), índice pelo qual os melhores
livros didáticos são classificados.
Como o objetivo do teste é indicar
a capacidade que o estudante tem no
inglês, ele não reprova, e se feito anualmente serve como medida confiável
da evolução da aprendizagem. Outro
benefício é que, ao receber o resultado
do exame, o estudante também recebe
uma pontuação que permite encontrar
material de leitura mais adequado para
seu nível no site www.lexile.com.

O TOEFL® JUNIOR – Desenvolvido para ser uma experiência agradável para os jovens, com temas de seu
contexto cotidiano, o TOEFL® Junior
avalia a capacidade de entendimento
da linguagem falada e escrita, juntamente com domínio da estrutura for-

EM SÃO CARLOS – A escola
CICBEU Idiomas, representante das
provas TOEFL® e TOEIC® desde 2001,
traz com exclusividade o TOEFL® Junior para a cidade. Pelo seu histórico
de excelência no ensino e avaliação
em línguas, o CICBEU conseguiu ga-

Ens. Fundamental II

Linha de
Produtos
ETS®

Ens.

Ens. Fundamental II

Ens.

Ens.
Superior Profissionais
Profissionais
Ens. Superior

TOEIC Bridge

TOEIC Bridge

(Listening / Reading)

(Listening / Reading)

TOEFL Jr.

(Listening / Reading / Vocabulary
& Grammar (+Speaking)

TOEFL Jr.

(Listening / Reading / Vocabulary
& Grammar (+Speaking)

TOEIC

TOEIC

(Listening / Reading)

(Listening / Reading)

TOEIC SW
(Speaking / Writing)

TOEIC SW

TOEFL

(Listening / Reading / Writing /Speaking)

(Speaking / Writing)

TOEFL

(Listening / Reading / Writing /Speaking)

rantir que São Carlos fosse uma das
primeiras cidades a contar com a
prova lançada mundialmente em outubro de 2010. Para comemorar essa
conquista a escola oferecerá condições especiais para as aplicações feitas este ano.
SOBRE O CICBEU – Com mais
de 50 anos de experiência no ensino
de idiomas em São Carlos, o CICBEU
evoluiu para se tornar um completo provedor de soluções na área de
línguas. Além dos cursos de idiomas
em diversos formatos – aulas nas próprias instalações ou in-company, em
grupo ou particular – o CICBEU presta
serviços de tradução e revisão, além
das certificações internacionais do
TOEFL®, TOEIC® e TOEFL® Junior.
Além do inglês, o CICBEU também oferece aulas de francês, italiano, alemão, espanhol e português
para estrangeiros.

Serviço
CICBEU
Rua Padre Teixeira, 1582
Telefone (16) 3372-7144
Informações sobre o Toefl® Junior:
www.toefljunior.com.br
toefljunior@toefljunior.com.br

* O nome ETS, o logotipo ETS, LISTENING, LEARNING, CRITERION, TOEFL, TOEIC, TOEFL Junior e TOOLS FOR TOEIC são marcas registradas da Educational
Testing Service (ETS) nos EUA e outros países. Os logotipos EPA e CMD e os nomes PROPELL, TFI, TOEFL IBT e TOEIC BRIDGE são marcas registradas da ETS.

Arquivo CICBEU

idiomas

formação

Oca dos Curumins: pedagogia
do bom senso
Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental acredita que educar é construir junto

Informe Publicitário

CORPO DOCENTE – O professor
desempenha o papel de catalisador
e de mediador, ajudando os alunos a
vencerem obstáculos, a terem iniciativa e a conservarem o entusiasmo
necessário para a vida. A avaliação é
contínua e não se constrói num processo isolado. O professor deve ser
aquele que ajuda a classe a se organizar numa célula viva que faz cooperativamente a aprendizagem da
responsabilidade, mantendo-se integrado por meio da troca de experiências, estudos e reuniões cooperativas.

Fotos João Moura

D

esde 1976, a Oca dos Curumins vem trabalhando na
construção de cidadãos
conscientes e atuantes na sociedade
de seu tempo. A escola se alicerça nos
princípios da Pedagogia Freinet: Cooperação, Comunicação, Sociabilidade,
Afetividade, Tateamento experimental, Livre expressão. Tal proposta bus-

ca desenvolver a identidade do aluno
e sua capacidade de autogestão: “A
vida prepara-se pela vida”.
O estudo é entendido como trabalho, e cada aluno em sua individualidade, é membro de um grupo social.
As relações sociais democráticas são
a base para o ensino ministrado. A
aprendizagem é da responsabilidade
e da liberdade – em lugar da disciplina imposta, da mera obediência.
O TRABALHO – O currículo é
amplo, o conteúdo é o mesmo que
qualquer escola. O conhecimento é
construído a partir de inúmeras técnicas, que incluem: experimentação,
autoavaliação, cantos de atividades,
teatro, regras estabelecidas cooperativamente, aulas-passeio, jornal escolar,
fichários de consulta, imprensa escolar, correspondência interescolar, texto
livre, livro da vida, planos de trabalho.

O ESPAÇO – Uma chácara, localizada na zona urbana da cidade, em
uma área de 4.500 m² com parques,
hortas, jardins, diversas árvores frutíferas, onde os alunos contam – além das
instalações para o desenvolvimento
de suas tarefas didáticas, pesquisas e
experimentações – com espaço para a
prática esportiva e de lazer.

Serviço
Escola de Educação Infantil e Ensino
Fundamental Oca dos Curumins

Rua da Imprensa, 392 – Vila Nery
Telefone (16) 3371-5976
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homenagem
Yvonne acredita
que o governo
deveria incentivar
que, pelo menos
50% dos alunos do
ProUni, deveriam
atuar como
professores

Professores que marcaram a
história
Sérgio e Yvonne Mascarenhas contribuíram não só com a ciência, mas também com a
educação brasileira
Por Eloiza Strachicini
Fotos Mauricio Motta

N

ão há como falar em educação e não lembrar de professores que foram exemplo e
marcaram a vida de muitas pessoas.
Em São Carlos, dois desses nomes
figuram entre os mais respeitados
cientistas do mundo na área de Física e dispensam apresentações: Sérgio e Yvonne Mascarenhas.
O professor Sérgio, como é carinhosa e merecidamente chamado,
acredita que, para mudar a educação
no Brasil, é preciso uma mudança
cultural, pois os problemas reais do
país só serão resolvidos com políticas de Estado e não de governo. Ele
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acredita que sem uso de tecnologia
educacional não vamos dar salto, vamos apenas continuar linearmente,
mantendo a diferença com os países desenvolvidos. “Minha proposta
na quarta Conferência Nacional de
Ciência e Tecnologia foi criar centrais de produção nas cinco regiões
do país, unindo essas informações
através de uma rede de TV educativa
pública, com a qualidade da novela
das 21h, despertando o interesse do
jovem”, completa.
Já a professora Yvonne Primerano Mascarenhas acredita que o problema da educação começa dentro
de casa. Segundo ela, os pais estão
se omitindo de seu papel, de ensinar
valores morais e éticos, e delegando-

-os à escola. Mas é dentro de casa
que a criança deve aprender a ser
responsável por seus atos e adquirir
conceitos de respeito, direitos, deveres e comportamento adequado.
Outro ponto importante é a chamada progressão continuada. Para
Yvonne a cultura dos certificados se
sobrepõe ao conhecimento e as condições de trabalho não são atrativas
para os profissionais. Além do salário
indigno, lidar com uma sala de aula
com 40 alunos, em escolas em ruínas
e aguentar indisciplina dos alunos são
pontos desmotivadores. “Os órgãos
educacionais deveriam voltar os olhos
para ver o que há de errado. Mais recursos deveriam ser destinados ao ensino fundamental e médio e um me-

lhor planejamento ao ensino superior
para ver em quais áreas há mais deficiências e investir nelas”, afirma. “Acho
que o governo deveria incentivar que,
pelo menos 50% dos alunos do ProUni
deveriam atuar como professores. A
infraestrutura também é importante
e não somente o ensino. Cada descola
deveria ter bibliotecária, psicólogo, assistente social, bons professores e boa
gestão escolar”, completa.
Sérgio concorda e vai além. A universidade tem papel importante na
educação. “A universidade não pode
ser uma torre de marfim fechada em
si própria. Ela tem que se preocupar
com o que acontece fora dela e criar
projetos que auxiliem na difusão do
conhecimento”, ressalta.

Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo) e CNPq (Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico), desenvolve alguns projetos
de extensão para educação em escolas públicas como a “Professor Sebastião de Oliveira Rocha” e “Jesuíno de
Arruda”, de reforço escolar. Mas tem
percebido um desinteresse por parte
delas. “Não adianta ter bons projetos patrocinados pelas empresas de
fomento, com bolsistas das universidades, sem interesse dos alunos e
das próprias escolas”, ressalta. Além
desse projeto, a docente desenvolve workshops para os professores se
familiarizem com o computador e
um projeto sobre sustentabilidade
e, também, o CiênciaWeb, página na
internet que publica vídeos produziESCOLA PÚBLICA – Yvonne, com dos com a colaboração das escolas
o apoio de agências de fomento à públicas para divulgar a ciência e a
pesquisa como Fapesp (Fundação de produção universitária.
“A ciência é uma motivação
permanente”,
acredita Sérgio. Motivado por um problema de
saúde que teve aos 78
anos, o docente criou um
novo método para medir
a pressão intracraniana,
batimentos cardíacos e
respiração sem precisar
furar o crânio. Ele tem o
apoio da Organização
Mundial da Saúde (OMS)
para disseminar esse
método e tem orientaSérgio: “Aprendi
do teses de doutorado
com meus
orientandos que
nessa área. “Aprendi com
o verdadeiro
meus orientandos que o
professor é
verdadeiro professor é
aquele que tem
alunos melhores
aquele que tem alunos
do que ele”
melhores do que ele. Se
não ocorrer isso, há uma
ruptura na cadeia de gerações que irão melhorar
o país”, salienta.
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ensino

Amplo acervo de livros,
vídeos e revistas e outros
materiais suplementares
estão disponíveis aos alunos

Aliança Idiomas
diversifica o aprendizado de línguas
Há 16 anos em São Carlos, a escola ensina alemão, inglês e espanhol de forma objetiva indo
ao encontro das necessidades do aluno
Fotos Mauricio Motta

Q

uem não sabe pelo menos
uma língua estrangeira, não
está inserido no mundo globalizado. E a Aliança Idiomas surgiu
há 16 anos em São Carlos como uma
alternativa de aprendizado de alemão, inglês e espanhol.
Os diretores da escola, Sylvana e
Edvaldo, contam que, além de universitários, muitos adolescentes têm procurado aprender alemão por vontade

Aliança é única em São Carlos a ter
autorização para aplicar os exames do
Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico

própria, pois já projetam seu futuro
profissional e focam a língua que melhor irá representá-los no mercado de
trabalho. “Se quer ser engenheiro, o
aluno sabe que muitas multinacionais
estão localizadas na Alemanha, por
exemplo. Saber se comunicar nessa
língua será ponto essencial para sua
vida profissional”, ressalta.
A Aliança Idiomas, que é parceira
do Instituto Goethe desde seu início,
também é representante e única escola a ter autorização para aplicar os
exames do Deutscher Akademischer
Austauscg Dienst (DAAD) ou Serviço
Alemão de Intercâmbio Acadêmico,
em português.
É sabido que as universidades de
São Carlos fazem convênios com universidades internacionais e um dos
pré-requisitos é dominar a língua do
país. Muitos estágios e doutorados integrais ou sanduíches têm como um
dos requisitos a língua estrangeira.
Sabendo disso, Sylvana conta que a
Aliança Idiomas desenvolve um cro-

nograma específico para atender as
necessidades de cada aluno, além de
cursos instrumentais, em que o estudante lê, interpreta e traduz.
A escola utiliza os materiais e métodos de ensino mais atualizados do
mercado, segundo critérios de dinamismo, motivação e eficiência de
aprendizagem. Um amplo acervo de
livros, DVDs, revistas e outros materiais suplementares está disponível
aos alunos para consultas e aprimoramento da língua. Dessa forma, as aulas ficam mais atraentes e interativas.
A Aliança Idiomas mantém vários convênios com empresas, escolas e universidades e está aberta a
novas parcerias.

Serviço
Aliança Idiomas
Rua São Sebastião, 1572
Telefone (16) 3372-3737
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Fotos divulgação

celebração

Atual grupo de professores

Sapiens comemora a maioridade em 2011
Escola surgida há 18 anos tem como prioridades aprimorar proposta educacional e se manter
na vanguarda do ensino
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(então Segundo Grau), desencadeando o processo de
crescimento que transformou
o Sapiens em uma das principais escolas da região.
“Hoje, temos o prazer de
ver ex-alunos já formados, ocupando cargos importantes em
empresas privadas, em órgãos
do governo e até no exterior”,
lembra Cláudia Biazolli, diretora da
unidade de São Carlos. “Já recebemos os filhos de nossos ex-alunos
para estudarem conosco, fechando
um ciclo familiar dentro da escola.” A
evolução do Sapiens incluiu a abertura, em 1996, da unidade de Araraquara, a implementação do Ensino
Fundamental em 1999, e, recentemente, a unificação com a escola Pequerruchos, incluindo de vez a Educação Infantil na linha educacional
da escola.
“A prioridade do Sapiens, agora, é
aprimorar continuamente a proposta
educacional e manter a escola sempre
na vanguarda do ensino básico”, afir-

Primeira turma
docente, de 1993

ma Braga. “Ainda vamos formar muita
gente em São Carlos e na região”.

Serviço
Collegium Sapiens
Unidades I e II - Rua XV de
Novembro, 1289 - Centro
(16) 3412-5070
Educação Infantil Rua Capital Adão
Pereira de Souza Cabral, 767
Unidade III - Araraquara - Rua
Castro Alves, 2004 - Jardim Morumbi
(16) 3114-0090
www.sapiens.com.br

Informe Publicitário

H

á 18 anos, um grupo de professores uniu esforços para
criar, em São Carlos, uma
escola que atendesse à crescente
demanda por qualidade de ensino
que se formava na região. Foi dessa
iniciativa que surgiu o Collegium Sapiens, hoje uma marca de excelência
em todo o ensino básico.
Desde sua fundação, o Sapiens é
uma escola criada e administrada por
professores. “Além do grupo de fundadores, tivemos o apoio de inúmeros
colegas que se identificavam com a proposta inovadora da escola”, conta o professor Paulo Sérgio Braga de Sousa, hoje
diretor-executivo da mantenedora.
As primeiras turmas do Sapiens
foram de cursos pré-universitários,
abertas em meados de 1993, quando a escola ocupava apenas cinco
salas da então Galeria Casa Grande,
na rua XV de Novembro – o mesmo
prédio que hoje abriga a unidade de
Ensino Fundamental. Em dezembro
daquele ano, foi oficialmente autorizada a abertura do Ensino Médio
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educação integral

Sesi São Carlos reforça sua
vocação de ensinar

Sesi: vocação em ensinar
Com ações no Ensino Fundamental, Médio e aprendizagem de jovens e adultos, instituição
busca excelência no ensino e na promoção da cultura e do esporte
Ensino de robótica
é empregado
desde os primeiros
anos escolares
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D

esde 1946, quando foi criado, o Sesi-SP mantém ações
de cidadania plena para
articular, como elementos necessariamente complementares, a formação acadêmica, a atenção ao corpo,
o desenvolvimento da sensibilidade
ética, a valorização das manifestações culturais, a prática de atividades
físicas e a participação responsável
na vida comunitária. Atualmente, a
instituição conta com equipes especializadas nas áreas de Educação,
Saúde, Alimentação, Cultura e Esportes e Lazer que, com um trabalho
integrado, visam o desenvolvimento
harmônico da sociedade. Coordenadas com as demais áreas de atendimento, as escolas estão presentes
em mais de 100 cidades do Estado
e atendem cerca de 200 mil alunos

na educação infantil, ensinos fundamental e médio e educação de jovens e adultos.
FUNDAMENTAL E MÉDIO – A
proposta educacional da rede escolar
Sesi-SP está baseada no referencial
curricular construído em parceria com
o professor. Esse material engloba o
processo de ensino, de aprendizagem
e de pesquisa. As aulas e atividades
são planejadas pelos docentes a partir
desses referenciais, garantindo a unicidade do ensino oferecido no estado.
No Ensino Médio, o Sesi-SP propõe um currículo organizado nas
áreas de Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias, Ciências da Natureza,
Matemática e suas Tecnologias, e Ciências Humanas e suas Tecnologias,
tendo como base o diálogo com as

Cultura e Esportes: reforço à cidadania

A

área sociocultural do Sesi-SP busca reforçar os conceitos da cidadania pela democratização do acesso à
cultura, contribuindo para a qualidade de vida e inserção
social dos alunos. Por intermédio de seus diferentes programas, oferece, periodicamente, atividades teatrais, de
música e poesia.
Na área esportiva, o campus do Sesi de São Carlos,
na Vila Izabel, congrega mais de dez modalidades esportivas. As crianças desfrutam, em período integral,
de vivências esportivas ministradas por professores de
Educação Física, especializados nesta faixa etária. Para
quem cursa o ensino médio ou o ensino em período
parcial, as atividades são no contraturno das aulas for-

diferenças e criando condições para
que a prática escolar se desenvolva
numa perspectiva de interdisciplinaridade. O diferencial é a possibilidade do ensino articulado, ou seja, nos
dois últimos anos do ensino médio, o
aluno também pode cursar, simultaneamente, um curso técnico de nível
médio nas escolas do Senai-SP.

Fotos: Divulgação

JOVENS E ADULTOS – Destinado
a jovens e adultos que não concluíram
seus estudos na idade convencional,
essa modalidade dá oportunidade de
elevação da escolaridade por meio da
ampliação de conhecimentos que per-

mais, disponibilizadas de maneira a atender todos os
alunos das três unidades escolares de São Carlos.
A necessidade de estimular os estudantes a praticar
atividades físicas e adotar valores disseminados pelo
esporte, motivou o Sesi-SP a implantar em vários municípios Polos Esportivos de Alto Rendimento. Nos mesmos moldes do voleibol masculino, campeão da Superliga na temporada 2010/11, São Carlos criou o núcleo
de treinamento de triatlo. A equipe possui 12 atletas de
alto nível e um grupo de 80 jovens iniciantes oriundos
das escolas e da comunidade, além do atleta Reinaldo
Colucci, representante brasileiro nos próximos Jogos
Pan-americanos e Olímpicos.

mitem aos alunos utilizá-los nas relações pessoais e de trabalho.
O sistema Sesi de Ensino é outro
diferencial. A experiência acumulada ao longo de tantos anos, a atuação em diferentes níveis de ensino
em regiões distintas, o trabalho de
investigação e a busca constante
de alternativas mais adequadas às
novas exigências foram determinantes para a criação de um modelo próprio. Além disso, há a participação decisiva da tecnologia por
meio dos Laboratórios de Informática Educacional, que funcionam
nas escolas e atendem todos os esEm São Carlos, o Polo
Esportivo de Alto
Rendimento é dedicado ao
Triatlo

tudantes. Esses espaços oferecem
um ambiente adequado à aprendizagem tecnológica e propiciam aos
estudantes o desenvolvimento de
projetos de trabalho em diversas
áreas do conhecimento.
O ensino de robótica no Sesi-SP é
adotado desde os primeiros anos escolares com o auxílio dos blocos de
montar Lego. De maneira lúdica, os
alunos aplicam métodos científicos
e adquirem habilidades para estruturar pesquisas e resolver problemas
concretos em um cenário real. Usam
vários tipos de tecnologias de forma
racional, efetiva e significativa.

Serviço
Sesi Jardim Itamarati
Rua Mauro Tomase, 455
Telefone (16) 3307-8635
Sesi Vila Prado
Rua Ananias Evangelista de Toledo,
659
Telefone (16) 3307-5634
Sesi Vila Izabel
Rua Coronel José Augusto de Oliveira
Salles, 1325
Telefone (16) 3368-7133
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solidariedade
Crianças recebem tarefa, reforço
escolar, educação musical,
informática, atividades físicas e
diversas oficinas

30 anos auxiliando os mais jovens
Lar Rosa de Sarom oferece atividades para crianças e adolescentes carentes e tem uma
vontade: construir uma sede

A

maior preocupação para os
pais que trabalham o dia
todo é onde deixar seus filhos, no horário posterior à aula com
segurança. Uma das opções, direcionadas aos mais necessitados é o Lar
Rosa de Sarom, entidade beneficente, filantrópica e sem fins lucrativos.
Com 30 anos de atuação, a entidade, antes ligada a instituições religiosas, exerce um importante papel.
Hoje, sem esse vínculo, são auxiliados 160 crianças e adolescentes de
seis a 14 anos, vindos de comunidades carentes como Cidade Aracy,
Antenor Garcia, Jockey Clube, dentre
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outras. Segundo o coordenador pedagógico e gestor, Paulo Marcondes,
são oferecidas atividades pedagógicas e lúdicas no horário contrário ao
escolar, como tarefa e reforço escolar,
educação musical, informática, atividades físicas, oficinas, educação cris-

biblioteca, salão de atividades, quadra poliesportiva, pátio, parquinho
e refeitório, além das dependências
administrativas, e é composto por
dez funcionários, 11 voluntários e

“Entidade necessita de
doações para aprimorar
sua infraestrutura e
serviços prestados”
tã, passeios, acampamentos, alimentação, além de apoio psicológico e
afetivo às crianças que se encontram
em situação de vulnerabilidade.
O Lar está instalado em uma área
de 400 m² e conta com salas de aula,

Divulgação

Por Eloiza Strachicini}
Foto Mauricio Motta

Divulgação

Projeto pretende criar um Lar
para mil crianças em uma área de
23 mil m2 no Antenor Garcia

uma diretoria administrativa. “Dispomos de um ônibus e uma Kombi
para buscar os alunos às 6h30 em
suas casas. Deixamo-os às 12h30 nas
escolas e encaminhamos às famílias
por volta das 17h.”
Paulo conta que o Lar Rosa de
Sarom é mantido com recursos da
Pinkbiju, através de seu presidente,
Daniel Diedrich, outras empresas, verba parlamentar, parceria com a Prefeitura e cidadãos. Ao longo do ano, são
realizadas ações promocionais e de
marketing para angariar fundos e doações de roupas, sapatos e alimentos.
Ainda é necessário um auxílio maior
para aprimorar infraestrutura e serviços
prestados. “Temos uma lista de espera
de 183 crianças. Nosso presidente tem
o sonho de construir um lar para mil
crianças e já adquiriu um terreno de 23
mil m2 no Antenor Garcia. No entanto,

sem ajuda da comunidade, será impossível realizar esse desejo”, ressalta.
A iniciativa de Edi de Oliveira e de
sua esposa, Lourdes Maria, deu início,
no dia 18 de fevereiro de 1981, às atividades da entidade. Em 1982, a família
Shmidt cedeu o local onde o Lar funciona atualmente. No ano seguinte,
a instituição transformou-se em uma
entidade de assistência exclusiva a
menores em medidas socioeducativas, chegando a atender 40 deles em
regime de internato ou semi-internato.
No entanto, realizava seus trabalhos com poucos recursos e condições
precárias de infraestrutura. Esta situação agravou-se em 1990 e a instituição
decidiu encerrar as atividades para reformar as instalações e funcionamento
(focando apenas em atividades pedagógicas para crianças carentes), além
de construir um novo prédio.
Quem quiser colaborar com o Lar Rosa
de Sarom pode fazê-lo através de materiais, que são retirados no local e dinheiro,
que pode ser depositado nas contas do
Santander (agência 0024 c/c 13.0015217) ou Banco do Brasil (agência 295-X c/c
28.761-X). A entidade está localizada à
rua João Ramalho, 435. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones
(16) 3372-8586/3413-2812.
Coral de 112 vozes, formado durante aulas de
educação musical, se apresenta em festa de
final de ano da entidade
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lazer

Férias com diversão
Divulgação

Julho está batendo às portas e a criançada ficará um mês em casa; conheça opções para
quem não pode sair de São Carlos ou não programou sua viagem de meio de ano

No CDCC será possível
ouvir contação de histórias,
além de participar de
oficinas de fotografia

Por Eloiza Strachicini e Ana Paula Santos
Fotos Mauricio Motta

J

ulho se aproxima e as crianças
estão em contagem regressiva.
Para as férias São Carlos oferece algumas opções de lazer gratuitas
para entreter a garotada.
O Centro de Divulgação Científica
e Cultural (CDCC) preparou uma programação extensa em sua sede entre
6 e 27 de julho, que vai de fotografia à
contação de histórias.
O Observatório Astronômico, na
USP, oferecerá atividades noturnas
nos finais de semana. Entre os dias
dois e 30 de julho, ocorrem palestras
com profissionais da área. No dia
31, o observatório estará aberto das
10h às 12h para os interessados em
observar o sol com os equipamentos do local. Para quem pretende se
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aprofundar no assunto astros, entre
os dias 20 e 22 de julho acontecem
minicursos com apenas 20 vagas.
O Shopping Iguatemi São Carlos
também entra na rota de diversão
das crianças já em junho. Entre os dias
17 deste mês e três de julho, na praça central, ocorre o evento itinerante
Exploração Discovery Kids, voltado a
crianças de zero a oito anos, acompanhadas de um responsável. O circuito
de atividades interativas terá como
tema a cidadania, dispostas em cinco
áreas diferentes, trazendo conceitos
e atitudes necessárias para viver melhor, com a participação dos personagens do Discovery Kids. Os ingressos,
que são limitados, podem ser retirados na bilheteria eletrônica localizada
ao lado do evento.
Para quem pretende participar
das atividades do Sesc, é preciso

correr para incluir o nome na lista de
interessados para reservar uma vaga.
Entre os dias 12 e 23, crianças de seis
a 12 anos poderão mostrar suas habilidades em vários jogos, que vão
de tabuleiros a jogos de filosofia.
Além de filmes e espetáculos de teatro, alguns deles de graça, também
haverá contação de histórias.
CURSO DE FÉRIAS – Os cursos
de férias sempre salvaram a funcionária pública Gloria Saratt Schmidt.
Essa era, e ainda é, a solução encontrada para dar férias divertidas para a
filha Amanda, de 12 anos. Como não
tem parentes na cidade, ela sempre
dependeu da escola e de empregada
para organizar a logística da menina,
que até os sete anos permanecia o
dia todo na escola, com atividades
até nas férias. “No começo me sentia

Divulgação

Ainda dá tempo de planejar
Quem quer viajar para o exterior pode ficar tranquilo, existem muitas
opções de roteiros para países (principalmente da Europa) que não exigem visto de entrada.
Daiany Valentim, da Student Travel Bureau (STB), indica que uma das melhores opções fica por conta dos Programas Especiais-Turismo de Aventura
oferecido para pessoas com idade entre 18 e 39 anos. “Nessa opção o turista
pode escolher por passeios de cinco a 35 dias de duração, é o meio mais barato de se conhecer a Europa.” Daiany explica que esse pacote
custa em média U$ 122 por dia incluindo hospedagem
em hotéis, traslados em ônibus, entradas para alguns
passeios e acompanhamento com guia que fala inglês. Outro bom exemplo é um curso de inglês com
um mês de duração na Nova Zelândia ou Canadá. O
visto para entrar no Canadá pode ser obtido rapidamente e o curso (com quatro aulas diárias), incluindo
hospedagem em casa de família, café da manhã e jantar, custa R$ 3.500. “Temos muitas opções prontas, mas
cada passageiro pode montar a sua viagem. Oferecemos
tranquilidade para quem pretende viajar pelo exterior.”

culpada, mas não podia parar de trabalhar. Acho que ela compreende o
sacrifício”, completa.
Depois, Amanda ficava metade do
dia com a empregada e a outra metade na escola e quando julho chegava
Gloria não queria que ela permanecesse o dia todo em casa, afinal
é época de recarregar as energias.
“Tive que encontrar uma alternativa
e as colônias de férias em clubes da
cidade foram a solução. Apesar de
ter custos, eles já estão incorporados no orçamento. O melhor é que a
Amanda ama ir à colônia, pois, além
de se divertir, ela conhece pessoas
novas”, ressalta.

A única opção de Gloria nas férias é levar a
filha Amanda a colônias de férias em clubes
da cidade, pois além da diversão, a menina
faz novas amizades

Serviço
CDCC - Informações: (16) 3373-9772
Observatório - (16) 3373-9191
Exploração Discovery Kids
(www.iguatemisaocarlos.com.br)
Sesc - (16) 3373-2333
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varal
Cristina França
(16) 3372-1677

PROMOÇÃO

(16) 3307-4235
Blusa
estampada
com renda

3X de R$ 56,00

Calça jeans
customizada

4X de R$ 52,00

R$ 150,00

Casaco veludo

3X de R$ 56,00

Staroga

Bota
“Madame Chic”

(16) 3371-0550

(16) 3364-5725
Sapato
West Coast

Bolsa
“Madame Chic”

Sapato
Tanara

Sapato
“Madame Chic”

Sapato Tanara

Jogê (Shopping Iguatemi)

Mara Silva

(16) 3371-0550

(16) 3201-2129
Fernando Pires

4X de R$ 73,00

Necessaires
Linha
cotton

Ankle boot
em couro

3X de R$ 43,00

Camisola
College adulto

Sapato
linha noiva

Bota em couro
linha confort

3X de R$ 40,00

3X de R$ 63,00

Camisola
College kids
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Linha fibra vegetal
com renda
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moda

M. Officer sob nova direção
Fotos João Moura

A

M.Officer, idealizada pelo estilista Carlos Miele nos anos 90,
criou o conceito de moda que
alia conforto e qualidade, em peças que
vão desde o básico até o prêt-à-porter.
No começo dos anos 2000, Miele precisou repensar o que queria para sua marca e sua própria carreira e deu início ao
projeto de internacionalização de seu
nome. Alguns anos depois, e colhendo
os frutos do sucesso, o estilista está de
volta a sua terra natal e tem projetos
audaciosos de expansão dos negócios,
com a criação de novas coleções.
Assim como seu criador, a M.Officer
de São Carlos também passou por
transformações. Desde fevereiro, a loja
está sob os cuidados do empresários
Marcelo e Fabiana Fantin, que, após
um período na Inglaterra, decidiram
investir nas unidades de São Carlos e
Araraquara, a começar pelo atendi5 2 kappa magazine

mento diferenciado. Marcelo trouxe
uma novidade que está fazendo sucesso lá fora: o atendimento VIP. Nele,
explica ele, o atendimento é feito com
hora marcada e com todo o conforto,
a começar pela chegada, já que a loja
disponibiliza o serviço de valet gratuito. O gerente, que já saberá inclusive o
manequim a ser mostrado, oferecerá
assessoria diferenciada e exclusiva durante todo o tempo em que o cliente
permanecer na loja. “Queremos que o
cliente tenha conforto e privacidade
para fazer suas compras. Esse serviço
também pode ser agendado pelo nosso site”, completa.
O diferencial da marca é que ela
possui coleções ecléticas, garante Marcelo. O homem e a mulher moderna
encontram na M. Officer peças exclusivas da nova coleção outono/inverno
que vão desde roupas básicas para
o dia a dia até vestidos esvoaçantes
para festas. O leque de opções inclui

Equipe M. Officer

ainda peças para adolescentes e a
moda fit, para quem não quer perder
o estilo nem durante a academia. Para
os homens, além de blazers e camisas, a loja também oferece opções de
underwear, meias e cintos garantindo
um visual elegante para quem tem
estilo básico ou descolado. “Nós trabalhamos para oferecer o melhor atendimento e as peças exclusivas, garantindo conforto e qualidade das peças”.

Serviço
M. Officer
Shopping Iguatemi – loja 73/74
Telefone (16) 3307-1107
www.mofficerfashion.com.br

Informe Publicitário

Loja oferece novidade do atendimento VIP e garante assessoria diferenciada e exclusiva com
hora marcada e ainda com o conforto do serviço de valet
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Trabalhando com as melhores marcas
em colchões e travesseiros, consultores
são treinados para entender a real
necessidade do cliente

Divino Sono: um ano de bom atendimento

Informe Publicitário

colchão

Trabalhando com as melhores marcas em colchões e travesseiros, consultores são treinados
para entender a real necessidade do cliente

C

omo estão suas noites de
sono? Nem todo mundo se
lembra de que uma noite
de sono ideal depende (e muito) do
colchão. Há um ano São Carlos conta com a Divino Sono, que, aliando
as principais marcas de colchões do
mercado com excelente atendimento, permite aos consumidores encontrar o colchão ideal para o seu biotipo.
O grande diferencial da Divino
Sono, segundo o proprietário Fernando Viccini Jr., é o respeito pelo
consumidor. A loja prioriza o bom
atendimento, tendo como maior
preocupação, a fidelização de clientes. “Nossos consultores do sono,
oferecem verdadeira consultoria sobre colchões”, ressalta.
Na Divino Sono, explica Fernando,
é possível encontrar inúmeros modelos
de colchões e molejos. Matérias-primas
como látex, espuma viscoelástica e tecidos com fibras naturais, traduzem um
mix com produtos ecologicamente corretos. A loja conta também com ampla

linha de colchões de espuma, travesseiros, cabeceiras, roupas de camas, cobertores e correlatos.
Pensando na otimização de espaço do seu quarto, a loja traz em seu
mix, uma linha fantástica de camas
box da MGA, com opções de box com
baú, armário ou gaveta, onde é possível guardar desde edredons até sapatos. A loja também é representante
autorizada da empresa Wise Comfort
& Care, fabricante de camas motorizadas articuláveis com design europeu,
as quais oferecem qualidade no sono
e conforto no tratamento de saúde.
Fernando alerta que o correto é
trocar o colchão a cada cinco anos,
dependendo é claro da qualidade
inserida na fabricação e dos cuidados no uso por parte do consumidor.
O empresário faz questão de ter em
sua exposição, produtos fora da embalagem, permitindo ao consumidor
contato direto ao tecido e acolchoamento do mesmo. “O cliente tem a
possibilidade de escolher o colchão
como se estivesse em casa”, completa.
Pensando no bem-estar de seus

clientes, a loja trabalha com prontaentrega. Em alguns casos, o colchão
chega ser entregue no mesmo dia
da compra. Finalizando, o pós-venda
também é uma realidade da loja. “Muitas vezes ligamos para o cliente para
saber se realmente está satisfeito, e
percebemos que muitos ficam envaidecidos com esse cuidado”, conta. A
Divino Sono convida você a conhecer
sua loja e escolher o melhor colchão.
Um bom despertador será necessário
nas manhãs seguintes...
Arquivo pessoal

Foto João Moura

Fernando Viccini Jr com sua mãe, Ionnette,
tradutora da essência da Divino Sono:
carinho e respeito

Serviço
Divino Sono
Rua Dr. Carlos Botelho, 1630
Telefone (16) 3416-5578
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Armazém de Maria Criança:
lugar de pequenos criativos
Loja oferece diversidade de opções com propostas lúdicas e sustentáveis, para despertar não
apenas a curiosidade, mas a importância para temas importantes do cotidiano
Foto Mauricio Motta

B

rinquedos não são apenas distração para as crianças. Muitas
vezes, eles são peças fundamentais na aquisição de conhecimento e no despertar da criatividade dos
pequenos. Por isso, o Armazém de
Maria Criança tem como objetivo
oferecer opções lúdicas para o desenvolvimento cognitivo, para meninos e
meninas de zero a 12 anos.
Os brinquedos disponíveis na
loja vão além do brincar. Todos são
educativos e diferenciados, porque
são feitos manualmente por artesãos
muitos especiais. Além disso, são encontrados livros que ajudam os pequenos a nomear sentimentos, ver
problemas familiares e diferenças
físicas, incentivando a aceitação e o
combate ao bullying. Há também op5 6 kappa magazine

ções musicais variadas, com CDS de
vários tipos, como o MPBaby e também do grupo Palavra Cantada.
O Armazém de Maria Criança tem
roupas feitas artesanalmente e diferenciadas. O carro-chefe da loja é a
Família Ovo, tradicional marca pernambucana do segmento. Também
são encontradas fantasias, todas feitas de algodão, bem confortáveis aos
pequenos. Os temas também são diferentes dos tradicionais, valorizando mais o aspecto da fantasia.
NOVIDADES – Em breve, o Armazém de Maria Criança oferecerá um
novo espaço onde serão disponibilizados brinquedos antroposóficos,
pouco conhecidos, mas de grande
importância para o desenvolvimento infantil, pois estimulam a criatividade. Feitos à mão um a um de

materiais naturais, o objetivo é que
a brincadeira desperte significados e
aumente o conhecimento.
“Outro dia estava em uma fila e
uma criança chegou com uma boneca simples. Uma menina que estava
por perto, pediu para pegá-la e disse
que o pai havia comprado uma toda
cheia de detalhes, mas que ela queria
apenas uma boneca”, conta Marina A.
Peronti, uma das proprietárias da loja.
O Armazém de Maria Criança funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às
19h e aos sábados das 9h às 17h.

Serviço
Armazém de Maria Criança
Av. Dr. Carlos Botelho, 2073 - Centro
Telefone (16) 3307-4636

Informe Publicitário

diversão

nota

TVE em HD

P

ara celebrar seus quatro anos de
existência, a TV Educativa de São
Carlos lança, nesta quarta-feira
(29), às 11h30, na sede da emissora, o
novo site. Na oportunidade, o prefeito
Oswaldo Barba também acompanhará a primeira transmissão do programa
Meio Dia Ao Vivo pelo site em tempo real.
Na ocasião, o prefeito entregará três câmeras High Definition (HD)

profissionais, um deck de captura,
além de duas ilhas de edição HD não
linear, tripés e iluminação.
No dia 30, às 18h, haverá uma reunião ordinária do Conselho de Programação, visando a apreciação dos
trabalhos em desenvolvimento e no
sábado seguinte, às 12h, a TVE São
Carlos fará uma transmissão especial
com 24 horas de programação local

reapresentando os programas que
fazem parte da história da emissora.
No domingo (4), às 20h, a emissora
retoma o programa de auditório Nossa
Viola, transmitido ao vivo do Cine São
Carlos. A data marcará também o retorno do programa de entrevistas Opinião
e o programa de música Rock Público. A
programação completa está disponível
em www.saocarlos.sp.gov.br/tve.
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Acervo Cartório Postal

serviços

Cartório Postal: atendimento
pioneiro e personalizado
São Carlos já possui a empresa que presta serviços cartorários
e solicita documentos de qualquer lugar do Brasil
Fotos João Moura

F

acilidade e comodidade são
palavras-chave da Sistecart/
Cartório Postal, uma empresa
privada que presta assessoria e consultoria para todo o Brasil. A Cartório
Postal oferece às agências de bancos,
imobiliárias, advogados, empresas e
também pessoas físicas um atendimento personalizado, com retirada e
entrega de documentos com horário
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marcado e preços diferenciados.
Há 18 anos no mercado, sendo
dois como franquia, a Cartório Postal incorporou uma rede com 140
unidades espalhadas por todo país.
Outras 60 unidades estão em fase de
implantação. A empresa é um centro
de conveniência que agrega diversos
serviços de intermediação cartorária,
que permite aos clientes total comodidade, qualidade, segurança e otimização de tempo e dinheiro.

Informe Publicitário

A principal meta é consolidarse como a primeira empresa do
país no segmento a garantir um
atendimento inovador, moderno
e seguro, visando a excelência na
prestação dos serviços, tornandose referência nacional.
Na Cartório Postal você solicita
documentos e recebe em qualquer
lugar do Brasil.
Em São Carlos a empresa oferece mais de 100 tipos de serviços,
como o levantamento de certidões
que engloba cartórios, repartições
públicas e fóruns. Dentre os principais está a Pasta Pronta que reúne
diversos tipos de documentos e certidões necessários para o processo
de compra de imóveis, financiamento e consórcios. Para reduzir gasto
com burocracia, todos os documentos são reunidos e submetidos aos
procedimentos necessários para garantir a segurança na conclusão do
seu negócio.
A Cartório Postal oferece assessoria nos processos de licitações muni-

Jerônimo e Letícia de Oliveira,
diretores da unidade da Cartório
Postal em São Carlos

cipais, estaduais, federais e tomada
de preços para empresas privadas.
Sua estrutura foi aprovada nos rígidos conceitos da normatização exigida pelo Banco Central.
Na área de imóveis, é possível fazer desde uma pesquisa patrimonial
até a solicitação da matrícula atualizada do imóvel. Qualquer que seja
o bem e onde quer que ele esteja a
Cartório Postal é capaz de localizá-lo
e apontá-lo para utilização do mesmo
nos processos judiciais de cobrança,
por exemplo. Outro serviço oferecido pela Cartório Postal é o encaminhamento de notificações, que tem
como objetivo registrar o teor ou
conteúdo de qualquer ato jurídico
junto aos cartórios de títulos e documentos. Também encaminhamos
para protesto títulos, cheques, notas
promissórias, contratos e duplicatas,
para qualquer lugar do Brasil.
Quem quiser obter a cidadania italiana, espanhola ou portuguesa encontra na Cartório Postal uma assessoria e
consultoria completa para a obtenção

do documento dos descendentes.
Na Cartório Postal você pode buscar segunda via de certidões de nascimento, casamento, óbito e outros,
além de averbações e retificações.
A mais nova conquista do grupo
é o contrato, em nível nacional, que a
empresa fechou com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT),
oferecendo aos usuários e à população em geral nossos serviços de utilidade pública.
A empresa tem uma equipe de
profissionais diretos e indiretos através do sistema de franchising garante o sucesso e qualidade, mantendo
a excelência no atendimento. Consulte e descubra tudo o que a Cartório Postal pode fazer por você.

Serviço
Cartório Postal
Rua Episcopal, 1714 - loja 2 – Centro
Telefones (16) 3201-0077 / 3201-6677
Horário de funcionamento: de
segunda a sexta-feira das 9h às 18h.
saocarlos.qsq@cartoriopostal.com.br
www.cartoriopostal.com.br
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K9 Protege
oferece
consultoria
completa
sobre cães
Centro de treinamento auxilia
desde a escolha do filhote,
passando pelo treinamento
e oferecendo até ajuda para
encontrar o parceiro ideal da
mesma raça
Foto João Moura

T

er um cão em casa exige mais
do que cuidado e carinho. A
preocupação com a procriação do animal também é uma obrigação do dono, mas nem sempre é
fácil encontrar cães da mesma raça
para o cruzamento. O centro de treinamento de cães K9 Protege oferece consultoria e auxílio na busca do
parceiro ideal e da mesma raça para
procriação responsável, evitando
animais abandonados pelas ruas.
Para isso, explica o proprietário
Everson Luiz Bernardo, basta procurar o centro de treinamento munido
de xerox do registro (pedigree) e carteira de vacinação do seu animal, endereço e telefone do dono. Se o animal ainda não possui pedigree, o K9
Protege também auxilia na retirada
de documentos, desde que os pais
tenham o registro. “Oferecemos consultoria para donos que pretendem
participar de exposições de animais,
provas de trabalho ou agility, sanan6 0 kappa magazine

Everson: “Oferecemos
consultoria para donos que
pretendem participar de
exposições de animais”

do dúvidas e dando dicas”, completa.
O centro de treinamento de cães
oferece serviço de hospedagem em
que são respeitadas a alimentação e
os hábitos do animal, porém as únicas
exigências são o cartão de vacinação,
vermifugação, carrapaticidas e fungicidas em dia e o telefone do veterinário do animal, em caso de urgência.
Ele também oferece consultoria na
implantação de canis para indústria,
residências, empresas de segurança
ou guardas municipais. “Para proprietário de hotel que quer oferecer um
atrativo a mais para seus hóspedes
ou veterinários que não dispõem de
hospedagem para animais, estamos
abertos a parcerias”, salienta.
A locação de cães de guarda é
feita com todo critério e segurança,
sempre com reservas antecipadas. Já
para quem não tem muito tempo, a
opção é a creche, ideal para filhotes

de raças que não podem ficar muito
tempo sozinho ou para pessoas que
trabalham e não querem deixar o
animal trancado em casa. Além disso,
oferece banho e tosa e serviço de taxi
dog. Se o problema são os passeios,
a K9 Protege faz isso por você com
todo carinho e atenção que o animal
merece. “Ajudamos desde a escolha
da raça do animal, ainda filhote, que
mais se adapta à família e oferecemos
consultoria em todos os estágios da
vida animal. Nossa intenção é buscar
o bem-estar do animal, sempre.”

Serviço
K9 Protege – Centro de
Treinamento de Cães
Everson – criador e cinófilo
Telefones (16) 3116-8555/
(16) 9607-3426
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Ebert Alan e o pai,
Dagoberto Ferreira

Seguro: escolha o que mais tem
a ver com sua necessidade
Muitos planos são oferecidos conforme a conveniência de diversos canais de vendas
de seguros, mas o ideal é garantir proteção com empresas tradicionais e corretores
especializados

F

azer seguro parece simples,
mas não é. Para ter a certeza
de que a proteção será individualizada, é necessário ter a orientação de um corretor, que atenderá as
necessidades específicas dos clientes, e uma empresa com tradição no
segmento. Por isso, quando se quer
tranquilidade no contrato assinado,
a opção é a DF Corretora de Seguros.
Atuando no mercado de seguros
desde 1997, a empresa é composta
por uma equipe que primeiro identifica
as necessidades e os riscos dos clientes para encontrar o melhor contrato.
Além disso, a DF Corretora de Seguros
trabalha com as principais seguradoras
do mercado, de modo a oferecer a melhor relação custo/benefício em todos
os ramos de seguros, uma vez que a
empresa trabalha com gerenciamento
de risco, tanto nos seguros individuais
6 2 kappa magazine

como para empresariais.
Segundo Ebert Alan, proprietário da empresa, o seguro é um contrato de adesão que possui regras,
coberturas e cláusulas específicas
para cada tipo de risco. “Elas podem
ser adaptadas para a necessidade de
cada cliente tornando cada contrato
único. Por isso, temos que entender
a real necessidade dele”, ressalta. “Isso
parece óbvio, mas infelizmente não é,
pois há outros canais de vendas que
não têm a comercialização do seguro
como atividade principal, como, por
exemplo, as instituições financeiras.”
Para exemplificar isso, Ebert cita
um caso recente, no qual um de seus
clientes se envolveu em um acidente
de trânsito. “Chegando ao local identifiquei que o culpado não era o meu
segurado. Conversando com o outro
envolvido, ele disse que também pos-

suía seguro ‘total’ e tirou do porta-luvas sua apólice. Como ele não tinha
muito conhecimento do assunto, me
prontifiquei a ajudá-lo, já que o seguro foi contratado com a empresa que
financiou seu veículo”, conta.
“Aí veio a surpresa: a cobertura só
iria reparar o veículo de meu cliente
pois só tinha cobertura para danos a
terceiros”, completa. “A falta de orientação que causa problemas como
esse não se restringe apenas a automóveis, mas a todos os outros tipos”,
resume Ebert.

Serviço
DF Corretora de Seguros
Rua Episcopal, 2.738
Telefone (16) 3411-3306
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Rodrigo Cândido, da
empresa Dragon MEC,
com sua invenção: um
pendente de LED

Pendente de LED é nova
opção para mecânicos
Mais seguro, equipamento gasta 60 vezes menos
energia do que uma lâmpada incandescente
POR Fernanda Manécolo | Fotos Fabiano Vagner

U

ma ferramenta que funciona
como lanterna, mas com a
vantagem de ser mais econômica e muito mais resistente. Este
é o pendente de LED, inventado e patenteado pelo comerciante Rodrigo
Cândido, da empresa Dragon MEC,
de Araraquara.
Cândido explica que o principal
objetivo de sua invenção é tornar o
trabalho nas oficinas automotivas mais
seguro. “Quando o mecânico entra embaixo de um carro com uma lanterna,
a lâmpada pode quebrar facilmente e
provocar vários acidentes”, diz ele.
O pendente lembra uma lanterna,
mas é de LED e, segundo Cândido, um
de seus grandes benefícios é ser muito econômico. “Gasta 60 vezes menos
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energia do que uma lâmpada incandescente”, acrescenta ele. Além disso, o equipamento também é resistente à água.
A ferramenta é tão versátil que já
ultrapassou a fronteira das oficinas mecânicas. Segundo seu inventor, ela já
está sendo usada por pintores, e até em
residências, para iluminação de jardins
e como lanterna de camping.
O pendente de LED foi desenvolvido em outubro do ano passado e
está à venda em lojas de iluminação,
pescaria e som de Araraquara. Vendedores autônomos também estão passando pelas oficinas mecânicas oferecendo o objeto.
Mais informações sobre a sua comercialização podem ser obtidas pelo telefone (16) 9786-6690.
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Troca de Óleo
Serviço GRÁTIS

Serviços: Troca de óleo
- Troca de Filtros:
ar, óleo, combustível e ar-condicionado
- Higienização
Rua Episcopal, 3055 - Cidade Jardim (próx. a Marginal)
Tel.: (16) 3361-3168
Rua João Lourenço Rodrigues, 55
(entre a praça Itália e escola Jesuíno) - Tel.: (16) 3375-7363
www.lubrifisc.com.br • lubrifisc@gmail.com

• Ar Condicionado
• Acessórios para picks-ups
• Acessórios esportivos
• Insulfim e bancos em couro
• Som
• Alarmes
• Travas e vidros elétricos
Rua Raimundo Corrêa, 100
Centro - São Carlos - SP
somaautomotiva@yahoo.com.br
Tel.: (16) 3368.5353 • (16) 3368.5973
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Certificado

• Reparos de funilaria e pintura;
• Especializado em martelinho de ouro e micropintura;
• Recuperação de parachoques e peças plasticas em geral;
• Pinturas originais e personalizadas em motocicletas;
• Embelezamento automotivo certificado 3M;
• Higienização de ar condicionado;
• Atendemos todas as seguradoras;
• Serviço de guincho 24 hs.
Rua Raimundo Correa, 1700 em frente a CPFL.
Tel.: (16) 3416-7412 • (16) 3416-7413

Divulgação

nota

Novo S60: o mais
atrevido da Volvo

O

Novo Volvo S60 não é chamado de atrevido por acaso:
ele é a união perfeita entre a
esportividade, sistemas de segurança
automotiva inovadores e um design
escandinavo único, totalmente revolucionário e sofisticado. Os diferenciais
são muitos, como o detector de pedestres com frenagem automática completa, um sistema que permite detectar a presença de pedestres nas ruas e
evitar impactos até 35 km/h, mesmo
sem qualquer reação do motorista. A
novidade será oferecida como item de
série, nas versões T5 e T6.
O capô esculpido e as pequenas saliências na frente e na traseira também

enfatizam a proposta esportiva e o S60
é o primeiro sedã do mercado com
Controle Avançado de Estabilidade.
O Corner Traction Control é uma
novidade que utiliza a transferência
de torque para o carro fazer curvas
ainda mais suaves. O sistema de freios
altamente avançado também é uma

importante parte das propriedades dinâmicas. O veículo chega ao mercado
brasileiro a partir de R$ 169.900 e pode
ser encontrado na Eurobike, em Ribeirão Preto, na avenida Wladimir Meirelles Ferreira, 1.600, Jardim Botânico. O
telefone é o (16) 3965-7078. O site é o
www.eurobike.com.br/volvo
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ROTA Gourmet
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As bandeiras indicam onde
você encontra a melhor
culinária de São Carlos.
Vire a página e confira!

ROTA Gourmet
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Essência do Sabor - Tortas e outros

Frutos do Cerrado

Orgânicos São Carlos

Rua General Osório, 2287 – Jardim Brasil
www.essenciadosabor.com.br
essencia_sabor@yahoo.com.br
Telefones (16) 3361-3058 • (16) 9172-8504
(16) 9182-6585

Rua Episcopal, 1.714 - Centro
Telefones (16) 3415-5641

Rua Dona Alexandrina, 2275
Centro, São Carlos
Em frente à rodoviária
Telefones (16) 3116-1988 • (16) 8188-5650

Sempre focando na fabricação de produtos diferenciados,
a Essência do Sabor oferece tortas e quiches individuais,
cujos sabores primam pela qualidade e textura dos
seus recheios e massas. Manipulados com ingredientes
únicos e frescos, eles são oferecidos ao mercado assados
e congelados. Ideais para cafés, lojas de conveniências,
franquias do ramo, assim como para supermercados,
bares e lanchonetes, que oferecem ao público produtos
com qualidade e sabor.

Com ambiente receptivo, a Frutos do Cerrado
Sorvetes conta com mais de cinquenta sabores
entre frutas do cerrado, Norte e Nordeste do Brasil.
Saboreie as frutas mais exóticas do país em São
Carlos e conheça os diferentes atrativos que a Frutos
do Cerrado oferece todos os finais de semana. Além
dos sorvetes temos também variedades de caldos
toda semana. Aberto de segunda a sábado das 11h
às 22h e domingos das 12h às 22h.

Disk picolé: 3415.5641 e 9195.3899

www.frutosdocerrado.com.br
sorvetesfrutosdocerrado@gmail.com

saúde

Ricardo Bozzo: é possível
fazer culinária saudável com
ingredientes presentes no hot
dog e nos sanduíches

Opções mais
saudáveis na mesa

Cada vez mais as pessoas estão preocupadas com os
alimentos que consomem e, quanto mais saudáveis, melhor
Por Eloiza Strachicini
Fotos Mauricio Motta

M

esmo com a vida agitada,
as pessoas estão cada vez
mais preocupadas com
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sua alimentação e, consequentemente, sua saúde. Mesmo almoçando fora de casa é possível, sim,
ingerir alimentos saudáveis e, para
aqueles que estão em busca do peso
ideal, manter o regime.

A rica concentração de nutrientes nos alimentos
orgânicos lhe dão na dose certa toda a energia necessária para que seu corpo trabalhe saudável, pois
a ausência de agrotóxicos em seu cultivo deixam
o sabor dos alimentos orgânicos incomparáveis.
Visite nossa loja ou solicite nossa lista de produtos e
tenha uma vida naturalmente saudável.
Atendimento: Segunda a Sexta das 9h às 19h,
Sábados das 9h às 15h

saúde
Talita e Levi
Zanelato: “Somos
o reflexo do que
comemos”

Apesar de a gastronomia americana ter criado o fast food é possível fazer
culinária saudável com ingredientes
presentes no hot dog e nos sanduíches.
É o que acredita Ricardo Bozzo, proprietário da Yellow Cab Authentic Burgers,
que oferece em seu cardápio a salsicha
sem corante e hambúrguer grelhado,
quebrando o paradigma de que hambúrguer não é saudável. Acrescentando
batata, acompanhamentos e salada o
cliente monta um prato harmonizado
e uma opção no almoço. “Ainda é difícil
para o são-carlense abrir mão do arroz
e feijão na refeição. Porém esse prato
também contém carboidratos e nutrientes presentes na refeição preferida
do brasileiro, só que com menos quantidade de gordura”, completa.

Esse conceito de hamburgueria
gourmet, ou seja, pensando na qualidade dos produtos e na harmonia
entre os ingredientes, faz muito sucesso em grandes centros. Os cuidados
com o preparo também estão nos lanches, nos quais os ingredientes contêm menos gordura e são grelhados.
Para quem ainda quer saborear algo
ainda mais leve, os wraps (sanduíche
com recheio leve, enrolado em um
pão especial de massa bem fina) são
a opção. “Temos um chef que cuida da
harmonização dos pratos para que um
ingrediente não sobreponha ao outro.
Ele ressalta o que cada um tem de melhor”, acrescenta.
AÇAÍ – Quando se fala em ali-

mento saudável o campeão é o açaí,
que pode ser saboreado em várias
combinações. Além dele, os sucos
energéticos e lanches naturais também estão entre os preferidos dos
clientes do Açaizeiro, confirma seu
proprietário, Levi Zanelato.
As pessoas estão tão preocupadas com a alimentação, que ele até
disponibilizou em seu cardápio opções light e diet com informações
da quantidade de calorias, além de
caldos, que são mais leves no jantar.
“Não são somente vegetarianos e
pessoas que frequentam academia
que buscam esses alimentos. Muitos
de todas as idades têm frequentado
o Açaizeiro, pois somos o reflexo do
que comemos”, ressalta.
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Planeta Kids visita
a kappa

N

a tarde da segunda
(13), um grupo de 13
alunos do quarto ano
da Escola Planeta Kids, acompanhado por duas professoras, visitou as instalações
da kappa, com o objetivo
de conhecer todas as etapas
de produção da revista, da
pauta até o produto final,
passando pela diagramação
e escolha de fotografias.
A professora Daniele Buta-
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relo, que acompanhou o grupo, explica que durante este
bimestre foi trabalhado o tema
revista com os estudantes e daí
surgiu a intenção de conhecer
a kappa mais de perto. “Queremos finalizar o projeto com
as crianças depois desta visita. Vamos produzir uma revista na escola, estudamos o
que seria preciso, mas conhecer pessoalmente foi muito
valioso para eles.”

kappa

cultural

Um conto de fadas dançante
Urze Companhia de Dança e Grupo de Dança Contemporânea apresentam Era uma vez...
durante três dias no Teatro Florestan Fernandes

T

odos os contos de fadas começam com a frase “era uma
vez”. Agora, não apenas as histórias têm esse princípio, mas também um espetáculo de dança. Com
esse nome, a Urze Companhia de
Dança e o Grupo de Dança Contemporânea, ambos da Universidade Federal de São Carlos, apresentam um
espetáculo entre 1º e 3 de julho, no
Teatro Florestan Fernandes, sempre
às 20h30. A entrada é 1 kg de alimento não perecível.

A apresentação é inspirada em
relações contemporâneas representando a história de um casal que realiza o sonho e têm Aurora. Para comemorar o acontecimento, realizam
uma festa na qual a menina é sequestrada por uma vizinha não convidada. Criada longe dos pais, ela se
torna bailarina e, no auge da adolescência, prestes a protagonizar A Bela
Adormecida, sua verdadeira genitora
a reconhece na foto do espetáculo.
Nesse mesmo dia, ela se torna mais

uma vítima de uma bala perdida,
que a põe em sono profundo.
URZE - O Projeto de Extensão de
Dança Contemporânea da UFSCar
começou em 2003, sob a direção
do coreógrafo Francisco Silva. Desta
iniciativa, alguns integrantes foram
convidados para participar e fundar
uma companhia de dança que levasse o nome da Universidade. Surgia,
então, em 2006, a Urze.
Ainda hoje, a companhia de
dança é composta por universitários, estudantes de pós-graduação e
profissionais que atuam nas mais diversas áreas. A maioria é formada na
UFSCar e os integrantes administram
o tempo entre o trabalho e a sutil e
envolvente arte da dança.

Serviço
O quê: Era uma vez..., com a Urze Cia.
de Dança
Quando: entre 1º e 3 de julho, às
20h30
Onde: Teatro Florestan Fernandes
Quanto: 1 kg de alimento não

Camila Fontes

perecível
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Cinema

SESC

SESC

Dia 2, sábado, às 18h.
Direção: Xavier Beauvois. Grupo
de frades franceses convive em
perfeita harmonia com a população
muçulmana até esta relação ser
interferida por fundamentalistas.

Dia 2, sábado, às 16h, e dia 3,
domingo, às 11h. Grátis.
Direção: Carlos Saldanha. Blu vive com
sua dona em uma pequena cidade e
descobre que outra arara vive no Rio
de Janeiro e parte ao seu encontro.

Homens e deuses

SESC

CDCC

Dia 3, domingo, às 20h. Grátis.
Direção: Roger Corman. Baseado no poema
gótico de Edgar Allan Poe. A história é sobre
dois bruxos que duelam pela supremacia na
magia. Com Vincent Price e Boris Karloff.

Dia 2, sábado, às 20h. Grátis.
Direção: Lars Von Trier. Fim da trilogia do diretor
que aborda os problemas da Europa. A história se
passa na Alemanha pós-guerra, onde um americano
pretende recomeçar a vida.

SHOPPING
IGUATEMI
Teatro aos
Domingos

Todos os
domingos, bons
espetáculos para
a família em dois
horários: às 15h e
17h. Grátis.

Europa

Artes

Teatro

Dança

O Corvo
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Rio

CENTRO MUNICIPAL
DE CULTURA
AFRO-BRASILEIRA
“ODETTE DOS
SANTOS”

Alex dos Santos:
um trabalhador
incansável

Até 3 de julho. Grátis.
Obras de Alex dos
Santos, sob curadoria
de Evandro Nicolau.

SESC

Música

Francis Hime

Dia 30, quinta, às 20h.
R$ 5 (comerciários), R$ 10
(usuários) e R$ 20 (inteira).

SESC

Grupo de Jazz David Kerr
e Canastra Trio
Dia 28, terça, às 20h. Grátis.

Marisa Brito

Dia 3, domingo, às 15h30. Grátis.

SHOPPING IGUATEMI
Happy hour

Toda sexta-feira a partir das 18h.
Grátis.

1º e 2
d

e julho

Festival Rock na
Estação
SESC
Casa das máquinas

Dia 1º, sexta, às 19h30. Grátis.
Abertura com o Senhor X.

SESC

Mulheres

Até 3 de julho. Grátis.
Mostra com obras do Acervo
Sesc de Arte Brasileira:
objetos, pinturas e gravuras
criados pelas artistas Anna
Mariah Comodos, Mira
Schendel, Renata Basile,
Renata Pedrosa, Renina Katz,
Sonia Paul, Thereza Salazar e
Tomie Ohtake.

Mostra Foto Cine Clube
Sancarlense

De 1º a 10 de julho, às 20h.
Grátis. Abertura no dia 1º,
sexta, às 20h. Grátis.
Fotografias e filmes
produzidos pelo Foto Cine
Clube Sancarlense no período
de 1948 a 1957, exibidos por
meio de reproduções em
imagens e vídeos.

ESTAÇÃO CULTURA

Festival Rock na Estação

Dia 2, sábado, a partir das 14h. Grátis.
Maratona de rock com apresentação de
cinco bandas da cidade e cinco de outras
localidades. Em paralelo, acontece a 2ª
Feira de Cultura Rock e uma programação
audiovisual sobre o ritmo musical.

SÃO CARLOS CLUBE
Sede Avenida
Circuito Expressarte – Arte em Liberdade

Até dia 30. Grátis.
Apresentação do Projeto do Programa de Medidas
Socioeducativas LA e PSC – Salesianos São Carlos.

PAÇO MUNICIPAL
16 x Arte - Pelo fim da violência contra a
mulher

Até dia 30. Grátis.
Fotografias, gravuras e arte sobre tela ilustrarão a
violência contra a mulher no saguão do Paço Municipal.

TEATRO MUNICIPAL
Exposição fotográfica

Até dia 3. Grátis.
Exposição de fotografias com um dos fotógrafos
mais importantes do país, Waldemar Lima. Nesta
exposição, uma série de fotografias inéditas é
apresentada, tendo como ambiente uma das
principais avenidas da América Latina.
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Lygia

Fontana
fotos Mauricio Motta e João Moura

Edson Fermiano
e Sônia

Mario Bogas
Laércio
Basso

Rosana Del Valle,
Maricler e Adelino
Biancardi

POLO CASA & ARTE
Os integrantes do Polo
Casa&Arte celebraram seu
primeiro ano de existência
com premiação dos
profissionais que mais se
destacaram durante esse
período
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Camila, Thiago Timarco,
Roberto e Maria Inês Gradim

Adilson Martins
de Oliveira

Fernanda, Clovito
e Hugo

FATTO
São Carlos ganhou a Fatto, uma casa
com um conceito inovador no interior do
Estado: o gastrobar. A inauguração contou
com a presença de amigos para celebrar

Heloisa e
Stefano

Daiani
Dani
Deia
Donato
Dani
Globo
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Divulgação

social
Marcos Marin Produções

Marcos,
Valda, Daniel
e Samuel
Inusittá

Kiko e Dai Barbosa, que
completaram 1 mês de casados
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Juliana Tonelli, Germano Pereira, Mayla Coli Blotta, Janaina
Paiutta e Melise Quitério na gravação do novo vídeo
institucional para Latina no estúdio Em Cena

Camila e Eliane

Luciana

Mitcho, Rita,
Nathalia e
Michael

INAUGURAÇÃO
Os amigos se reuniram
para comemorar a
abertura da Aquário
Fitness
Maria Elisabeth,
Rui e João Carlos
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social

Celso Rizzo,
Cristina Zulzke e
Fernando Fauvel

Gilson Mattos, Celso Rizzo
e Mozart Pedroso

Rotary
Amigos, familiares e integrantes do
Rotary prestigiaram a posse do novo
presidente do Club São Carlos Pinhal,
Fernando Freitas Fauvel

Renata e
Homero Busnello
Festa Junina
Sapiens

Festa Junina
Sapiens

(16) 3412-6016
www.anacaacessorios.com.br

Pulseira
folheada a
ouro

Anéis com
strass
coloriado

Colar de
3 voltas
com
zircônias

Bracelete
feito a
mão

Bracelete
folheado a ouro
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Marcio Marino, Barba,
Cidinha e Emerson Leal

Keite Alina

FESTA JUNINA
A Unicep promoveu mais uma edição
de sua tradicional Festa Junina,
reunindo cerca de cinco mil pessoas ao
som do Sambô, João Carlos e Bruno,
Arison e Emerson e Dj Daniel Marino

Darissa e
Roger

Bela e Jane

Poliana e
Franciane
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social

Andreza e Vivian
Flávia
Alison

FREELITH
São Carlos ganhou mais um espaço
feminino com a inauguração da
Freelith, loja que oferece lindos
modelos de lingeries que deixará a
mulher ainda mais poderosa.
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Onofre,
Sueli e
Thais

Danilo
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