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Laboratório Maricondi
completa 65 anos
Administrado pela segunda geração da família, empresa anuncia nova
ampliação da matriz, que já realiza média de 200 mil análises mensais,
auxilia laboratórios da região nos exames e na gestão e se consolida como
referência no setor
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F

alar em futuro e São Carlos nos editoriais desta kappa parece ser
um assunto batido, mas não temos como fugir quando se vai a
fundo num projeto como o da RedeSanca que começa a ser implantado na cidade.
É olhar o futuro na palma das nossas mãos, literalmente. Quantas vidas serão salvas, quantos projetos de segurança poderão ser
implantados com a mais alta tecnologia existente e rapidez nas informações?
Isso mostra o quanto São Carlos sai na frente das cidades do seu mesmo porte
e até maiores em habitantes e importância regional.
Estamos chegando no final do ano e os preparativos para as festas de Natal e Réveillon começam a tomar conta do comércio. Um ano que acaba com
cautela, mas com muito positivismo, afinal em 2010 o crescimento foi muito
grande e seria difícil acompanhar os mesmo índices.
A kappa prepara de agora até o final do ano duas edições especiais de Natal para mostrar tudo que a cidade está oferecendo para seus clientes. É uma
grande chance de falar com toda a população através do veículo de maior
tiragem da cidade e o único auditado na história de São Carlos.
Boa leitura e boas compras.
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cartas
BODAS INVERTIDAS
Ao contrário do informado na edição 36, p. 92, o casal Roberto e Azizi Kabbach não completou bodas de
prata, que representa 25 anos de casado, mas sim as
bodas de diamante, ou seja, uma união de 60 anos.
Arquivo pessoal

Parabéns mais uma vez pelo sucesso. Nunca recebemos
tantos telefonemas sobre a matéria da CBT. Foi uma grande e uma grata oportunidade de relembrar os nossos
postos de trabalhos. Temos certeza de que a homenagem ao Dr. Mario Pereira Lopes foi feita. O agradecimento
especial é nosso por poder participar de um momento
histórico da cidade.
Jorge L. Zanetti e Lizandro C. Tramonte
Escrevo para agradecê-los, em especial a Vanessa Gurian,
pela maravilhosa matéria realizada sobre meu trabalho e o
lançamento da minha biografia, Menina de Arte, na edição
36. Agradeço o carinho e respeito que vocês vêm tendo
comigo e com meu trabalho. Obrigada pelas oportunidades (nas edições 9 e 36) de aproximar minha arte aos leitores de São Calos! Deus lhes abençoe.
Daniela Caburro
Gostaríamos de agradecer a equipe da kappa sobre a reportagem “Bons de mira” [ed.34, p.58]. A reportagem teve
grande repercussão na cidade, já que vários órgãos da imprensa nos procuraram para ter conhecimento dos campeonatos já realizados em outras cidades. Várias pessoas nos
procuraram para fazer parte da equipe, obter informações e
também participar do primeiro campeonato, que será realizado no dia 11, na sede de campo do Sindicato dos Metalúrgicos. Por isso em nome da equipe de São Carlos queremos
parabenizar a revista kappa por divulgar este esporte desconhecido por muitas pessoas e relembrar a infância vivida
na área rural. Nossos agradecimentos à revista kappa.
Leandro Santos
A kappa foi o maior achado que grandes ideias tiveram
sobre a divulgação de personalidade e também gente
simples, mas grandes representações da nossa cidade.
Trata-se de uma revista que sabe olhar para todos com
neutralidade, mas mostrando a grandeza que cada um
tem para ser conhecida. Não deixo de ler um exemplar
e há brigas entre as pessoas pra conseguir. Lindas imagens, boas fotografias, retratos lindos da cidade, retrato
dos olhares dos editores e proprietários que não se deixam envolver por uma ideologia marcadamente política
que privilegie um partido político e rejeite outro. Por isso
também o sucesso da revista onde todos se encontram
– consigo mesmo e com todos os olhares da cidade. Parabéns! Que delícia se ver nela. É um grande prazer!
Irene Zanette de Castañeda
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MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES
“Tenho a honra de levar ao conhecimento (...) que em
sessão ordinária ontem realizada, esta Câmara Municipal aprovou por unanimidade, moção de iniciativa do
vereador Marquinho Amaral, subscrita pela Presidência e
pelos vereadores: Julio Cesar Pereira de Souza. Roberto
Mori Roda, Dr. Normando Lima, Ronaldo Lopes de Oliveira e Laide das Graças Simões manifestando calorosas
congratulações com a direção, seus funcionários, jornalistas, fotógrafos, designers, vendedores e profissionais
pela comemoração do 1º ano de fundação da conceituada revista, bem como pela edição comemorativa do 154º
aniversário desta cidade. “
Edson Antonio Fermiano
Presidente da Câmara
NOTA
A kappa agradece à moção de congratulações feita pela
Câmara, tanto pelo seu primeiro aniversário quanto pelo
trabalho apresentado na edição especial de aniversário.

Todos os comentários, elogios, críticas e sugestões
de matérias são bem-vindos. Quer falar com a gente?
É fácil: basta enviar um e-mail para contato@revistakappa.com.br.
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No auge aos 65
Novo formato laboratorial
deverá triplicar a capacidade
de análises do Maricondi,
que hoje já realiza 200 mil
exames por mês

Por Vanessa Gurian
Fotos Mauricio Motta

H
Nova logo marca
evolução do Laboratório
Maricondi
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á algo novo na rua Major
José Inácio, 2.392. Desde
1977 no mesmo endereço,
o prédio do Laboratório Maricondi
está com uma nova fachada e nova
logomarca. Simplesmente uma estratégia publicitária?
Não. Para Wagner Maricondi, médico patologista clínico e hematologista, diretor da empresa, a mudança
da logomarca é a consolidação do momento que o laboratório passa. “Com
a evolução que tivemos, obviamente
que a logomarca também evoluiu”. E é
ela que marca os 65 anos da empresa,
comemorados neste ano.

O Laboratório Maricondi oferece
hoje recursos encontrados apenas nos
grandes centros, atuando em todas as
áreas da medicina, desde a realização
de testes mais comuns até os mais sofisticados. São mais de 1.500 diferentes
testes, realizados quase diariamente.
Os de Biologia Molecular (PCR), paternidade, doenças infecciosas, carga viral
do HIV e de Hepatite C, estão entre os
mais específicos e modernos.
O aparelho Immuno CAP 250, reconhecido internacionalmente como o
sistema mais eficaz para a realização de
testes alérgicos, por exemplo, é encontrado em raríssimos serviços no interior
do estado. Outros de última geração,
como LH 750 Beckman Coulter (hematologia), Dimension RXL (bioquímica) e
Advia Centaur e Immulite 2000 (endocrinologia) são referência em toda a região.
Com um trabalho que não se limita às três unidades em São Carlos
– a matriz, no centro, na Vila Prado
e na Casa de Saúde – o laboratório
atende cerca de três mil pacientes por
dia, gerando uma demanda de aproximadamente 200 mil exames/mês.
“Temos que ter uma estrutura muito
bem preparada para isso.”

Desde 1979 participa do
Programa de Excelência
para Laboratórios Médicos
(PELM), recebendo em todos
os anos o Certificado de
Qualidade pela excelência
de suas análises
Barra Bonita, Campinas, São Paulo etc.
“São exames que eles não realizam. O
resultado é encaminhado via sistema
informatizado integrado”, explica Wagner. Segundo ele, há uma logística especializada de translado das amostras,
coletadas nas unidades e analisadas
na matriz. “É uma atividade importante e já temos laboratórios clientes que
atendemos há 10 anos.”
Um deles é o laboratório Dr. Coutinho, de Ribeirão Preto. Segundo seu
presidente, o médico Vicente Coutinho, a parceria proporciona apoio
seguro. “Além de logística precisa, o
retorno dos resultados é rápido, principalmente no sistema online para envio
e recepção dos laudos”.
Outra atividade externa são as par-

cerias de gestão. “Levamos toda nossa
experiência, funcionários, administração, equipamentos e conhecimento
para atuar na estrutura de outros laboratórios”, explica Wagner. O uso dos
recursos tecnológicos, com automação
de cerca de 90% dos processos, garante aos parceiros segurança e rapidez
nos resultados. Uma das parcerias de
gestão é com o Hospital Santa Bárbara,
em Santa Bárbara d´Oeste. “Iniciamos
nosso trabalho em fevereiro de 2010.
Ele é o único da cidade e ali construímos um novo laboratório que virou
modelo na região.”
Para Laerte Tadeu Zucolo, presidente do Hospital Santa Bárbara, além
da parceria possibilitar a construção
do novo laboratório, com 400 metros

ALÉM FRONTEIRAS – A tradição
do laboratório na cidade ultrapassou
suas fronteiras e hoje é referência em
outros municípios. Por meio da chamada “atividade de apoio”, o Maricondi realiza exames para cerca de 250 laboratórios, de pequenos e grandes portes,
como Ribeirão Preto, Franca, Catanduva, Leme, Araras, Porto Ferreira, Jaú,

Wagner Maricondi (no destaque
seu pai, Lourival): segunda
geração à frente do primeiro
laboratório médico de São Carlos
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quadrados, a aquisição de novos equipamentos e a melhoria na qualidade
dos exames realizados pelo Laboratório Maricondi proporcionam um atendimento muito mais seguro e eficiente.
“A parceria também agiliza todos os
procedimentos realizados na unidade,
permitindo aos médicos e pacientes
um acesso aos dados de forma rápida
e eficaz. Podemos dizer que estamos
muito satisfeitos.”
Hoje, todos os exames da Secretaria de Saúde, particulares, planos de
saúde e pacientes de outras cidades
que são atendidos pelo Hospital Santa
Bárbara são realizados pelo Maricondi.
Em média são 200 pacientes atendidos diariamente, totalizando aproximadamente mil exames por dia.

tros quadrados, em quatro pavimentos,
houve um longo caminho percorrido.
Fundado pelo patologista clínico Lourival Maricondi, em 1946, época em
que as análises eram artesanais, foi o
primeiro laboratório médico da cidade.
O prédio onde está instalado hoje
passou por uma ampliação em 1989,
e, atualmente, passa por outra, que dobrará seu tamanho. Ela deve proporcio-

LABORATÓRIO HORIZONTAL – De
uma pequena casa adaptada, também
na rua Major José Inácio, ao lado do cinema, para uma estrutura de 2.600 me-

nar uma adaptação física para atender
aos padrões internacionais de estrutura laboratorial moderna: o laboratório
horizontal. “Nele, todos os setores fun-

Rotinas diárias são
protegidas por controles
internos e externos
supervisionados pela
Sociedade Brasileira de
Patologia Clínica/Medicina
Laboratorial

Maricondi dispõe de
aparelhos de última
geração, só encontrados nos
grandes centros do país
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cionarão integrados para diminuir o
número de mão de obra e atender de
forma mais segura e ágil à nossa demanda, que cresce em um ritmo de 30
a 35% ao ano”, afirma Wagner.
O primeiro pavimento do novo
prédio abrigará o almoxarifado, sala
de preparação de reagentes, esterilização, lavanderia, refeitório, entre outros; no segundo (térreo), a recepção;
no terceiro, a área técnica onde serão
realizados os exames; e no último o
centro de estudos e treinamento, auditório e setores da administração.
O biomédico e gestor da área
técnica do laboratório, Alessandro
Roberto Marine Rosa, trabalha há 19
anos na empresa e vivenciou muitas
das mudanças e adaptações às novas
tecnologias. “A evolução é contínua.
O importante é conseguir absorver
essa tecnologia e isso a diretoria tem
feito durante todos esses anos.”
Alessandro explica que, no novo

Alessandro: área técnica já
está preparada para atuar
na estrutura laboratorial
horizontal

laboratório horizontal, será unificada
toda a área técnica, as amostras serão
movimentadas entre os equipamentos por esteiras, evitando o manuseio
e aumentando a rapidez nas análises.
“Todo o processo será gerenciado pelo
código de barras. O funcionário só irá
controlar a entrada da amostra na esteira. Com o novo sistema, devemos
triplicar nossa capacidade de análise”.
Os 30 funcionários que trabalham
na área técnica da matriz estão treinados para operar os aparelhos de última geração. “Já estamos trabalhando
com todos os aparelhos. A esteira irá
apenas integrá-los.”
EVOLUÇÃO – “Só conseguimos
continuar crescendo nos adaptando
à evolução da área”. Essa não é apenas
uma frase de Wagner Maricondi, mas o
conceito que orientou a história da empresa. “Chegamos a um ponto no qual
deixamos de ser só um ‘laboratório de
porta’ e isso exigiu um sistema que permitisse se comunicar a distancia com
vários serviços.”
Em 1984, o
laboratório iniciou seu processo de informatização, com o
desenvolvimento de softwares
específicos para

suas necessidades laboratoriais. Hoje,
quem visita a área técnica do laboratório pode comprovar o nível tecnológico
dos procedimentos. As análises são automatizadas e interligadas ao sistema
de informática. Segundo Wagner, todos
os exames laboratoriais são complementares ao diagnóstico médico e sua
relevância cresceu muito nos últimos
30 anos.
Em 2010, o Maricondi fechou contrato com uma empresa de informática
que desenvolve um sistema de integração usado por grandes laboratórios.
“Os laboratórios apoiados cadastram
seus pacientes no momento do atendimento, o arquivo dos exames que serão
realizados pelo Maricondi é gerado, entrando diretamente no sistema. Após
realizados, os resultados vão para o

arquivo gerado pelo laboratório apoiado e retornam à origem. Isso garante
atendimento a distância com grande
rapidez e sem transtornos.”
Acompanhando a modernização
do laboratório Maricondi, um novo site
está em fase de finalização, no qual os
resultados poderão ser acessados pelo
paciente e pela classe médica.

A Biblioteca “Lourival
Maricondi”, dentro da matriz,
participa da Rede Brasileira
de Informação em Ciência
da Saúde, coordenada
pela Biblioteca Regional
de Medicina (Bireme), com
acesso online às suas bases
de dados

Parceria com o
Hospital Santa
Bárbara permite
qualidade e
rapidez nas
análises para a
região de Santa
Bárbara d´Oeste
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Hit no verão: beleza
e elegância
Se você é adepta das estampas de
bichos, prepare-se: é preciso abrir a porta do
guarda-roupa para o píton
Por Ana Paula Santos

N

o verão, as mulheres podem
abusar dos looks com estampas de cobra. Para compor um
visual up, é preciso ter pelo menos
uma peça no guarda-roupa.
Pode ser blusa, vestido, calça,
legging, calçado ou acessório em píton. Há quem
prefira a versão em inglês python (páiton),
mas o significado
da palavra é
o mesmo:
uma espécie de cobra.

A tendência das estampas de bichos (onças, zebras e leopardos) seguiu
forte durante o inverno, mas na próxima estação a cobra é o bicho da vez.
Píton, a terrível serpente da mitologia
grega que nasceu do lodo na Terra após
o grande dilúvio, foi morta a flechadas
por Apolo.
Democrática e discreta, a estampa
que proporciona sofisticação e sensualidade marcou presença nos principais
eventos de moda brasileiros e internacionais. Integrando o desfile de grandes marcas como Prada, Gucci, Roberto
Cavalli e Chloé. A força da tendência é
grande, tanto que até a Montblanc lan-

çou relógios com pulseiras no estilo.
A padronagem do píton chega em
aplicações e versões coloridas. Tons fortes como vermelho, rosa, verde e azul e
também dourado e nude.
Para fazer bonito, é preciso cautela e
algumas dicas são indispensáveis. O píton é fácil de usar. Basta escolher a peça
certa, evite o look inteiro com a estampa. Se a roupa for píton, use calçado liso
e vice-versa. A combinação com cores
claras, como o bege e o off-white, dará
um toque sofisticado ao visual. Ousar e
aproveitar o píton com o color blocking
requer mais atenção, mas o resultado
pode surpreender.

varal
Staroga

(16) 3371-0550
Rua Episcopal, 2221
Staroga está no facebook!
(16) 3364-5725
Domínio Benne

Maria Folia
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Madame Chic

Rasteira
Cravo Canela

Anabela
Via Marte

Sandália Dakota

Fotos divulgação

Padronagem
píton também
tem versões
coloridas

Aspas

Walter Fukuhara

“Menos é mais, porém nada
não a levará a lugar algum!”

O estilo nosso de cada dia

Nina Garcia

por Ana Escrivão*

S

empre achei que, na
moda, menos é mais. Menos é mais no equilíbrio
entre o simples e o chic. Tanto na
festa quanto na feira, acredito nesta máxima.
Aprender a definir o uso de
uma roupa para cada ocasião
é uma arte. Gloria Kalil afirma
que “quem sabe usar um básico
de forma criativa, enfrenta uma
noite de gala com naturalidade”.
Básico é uma expressão contemporânea, um fenômeno urbano
que democratizou a maneira das
pessoas se vestirem.
Sabe aquela hora de decidir
qual roupa colocar, numa manhã
corrida antes do trabalho, aula
ou supermercado? Aí podemos
ver quais são nossas peças curingas e quais as que simplesmente
não dá pra viver sem.
Sei que dá um “trabalhão” danado ter um armário coerente,
com peças que conversam entre si
e que se adaptam ao nosso estilo
de vida. Em compensação, quem
consegue chegar perto disso,
pode não mudar a vida, mas com
certeza, vai mudar de atitude – e
para melhor, com mais confiança e

sem ser vítima da moda.
Uma pantalona de linho bege
com uma regata branca, invariavelmente denota bom gosto e identifica o estilo de quem está usando.
É um exemplo de roupa que vai do
trabalho ao happy hour (mudando
o acessório ganha-se novo visual).
Por sua vez, o jeans não faz distinção de idade – com uma camisa é
o máximo. São peças que fazem do
básico, do casual e do fashion a espinha dorsal da moda.
Da mesma forma, fazendo um
contraponto – e meus filhos dizem

que adoro um – vejo-me obrigada a
questionar essa máxima do menos
é mais ao admitir que admiro a perua assumida. Acho bárbara a mulher audaciosa, exuberante, segura
de si que usa tudo com o maior exagero e fica linda. E está linda!
Parece fácil, mas sei que ela pensou e estudou todos os
detalhes da roupa, sapatos e acessórios. É
impossível, inadmissível mesmo a
esta mulher, ir à padaria “simplesinha”.
Para ela tudo é exagerado, glamuroso
e ao mesmo tempo harmônico,
sem perder a
graça, claro!
De qualquer
forma, básica ou
perua, é bastante
confortável
me
deparar na hora
da pressa com as
peças que confio. São aquelas
sem as quais realmente não consigo viver.

Oliver Sarnighausen

Menos é mais

Quando
o menos
é mais:
calça jeans
e camisa
branca

Anna Dello
Russo:
perua mor

Você acha que é fácil ser perua? É muito tênue a linha entre o extravagante e o
“over”. Já o clean, precisa de um pouco de rebeldia, algo fora do lugar, nada muito
combinado, arrumadinho, monótono.
*Apesar de Ana Escrivão adorar um contraponto, ela gosta mesmo da moda que faz com que a
pessoa se sinta bem em qualquer lugar. Fale com ela: ana@equilibriomoda.com.br
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direção: Renata Gregolin fotos: João Moura
modelos: Victor Sigoli e Bianca Vital
cabelo e maquiagem: Studio Cintra sapatos: Carmen Steffens
moda@revistakappa.com.br
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R. General Osório, 707 – centro
Fone (16) 3307-4920
Shopping Iguatemi, loja 49
Fone (16) 3371-7506
kappa magazine 17

varal
Robert Crnkovic´
(16) 3374-1477
Quarteirão Shopping

Vestido
5ª Geração

(16) 3371-3691
Rua General Osório, 736
Shorts jeans
Pitchfork

Blusa
regata 2KB

Bolsas Robert
Crnković

Cinto feminino

(16) 3372-7955
Shopping Iguatemi
Pijama com
box

(16) 3201-2129
Rua São Joaquim, 1237

Calcinhas
final de ano

R$68,00

R$15,00 cada
(dinheiro,
amor, paixão,
paz, sorte)

Robe tomara
que caia
R$98,00

Sandália
Fernando Pires

Camisola
com box
R$58,00

Mara Bolsas

(16) 3375-5940
Rua Allan Kardec, 626

Erva Doce

Anabela
solado
corda

Vestido justo com
recorte franzido

(16) 3412-8634
Travessa 7, 571
Aberto aos
sábados até
as 17:00

Blusinha
tomara que
caia com renda
Tamanco
solado corda
Bolsa
Fellipe
Krein
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Vestido
tomara que
caia com bojo
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Expectativa de vendas crescente
Com a chegada do Natal, lojistas já estão se preparando para as melhores vendas
Por Ana Paula Santos, Eloiza Strachicini e
Vanessa Gurian
Fotos João Moura e Mauricio Motta

A

Arquivo kappa

s luzes do Natal não alegram somente as crianças
encantadas com toda sua
magia, mas também os comerciantes que esperam um fim de
ano movimentado. A kappa perguntou a eles qual era a expectativa de venda e as estratégias para
ajudar o cliente. Confira as respostas:

“Estamos com estratégias específicas para atrair bons negócios,
investimentos na decoração das vitrines, aquisição de mercadorias para
diversificar o estoque e, claro, o bom
atendimento que, aliado a todos esses
requisitos, podem fazer a diferença e
aumentar as vendas nesse Natal.”
Joice Fernanda Eleutério, proprietária da Kabana Dândi

“Apesar da alta carga tributária,
colocando nosso produto em desvantagem em relação aos importados, nossa
expectativa é um crescimento de 15%.
A Hering está lançando ações internas
para atrair o consumidor, como estratégias de preço e facilitando o pagamento
em até 90 dias”.
Fabiano Pinotti Nunes, proprietário
da Hering (Shopping Iguatemi)
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“Analisei as projeções da Confederação Nacional do Comércio, que prevê um
crescimento de 5% e da Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas, que calcula
um aumento entre 6% e 7% em relação ao
mesmo período do ano passado, e acredito
que aliado a meu plano de negócio, minha
expectativa é crescer entre 10% e 15%.”
Rick Bertogna, proprietário da Hering
(Calçadão)

“Nossas perspectivas são positivas e impulsionadas pela família são-carlense que,
uma vez mais, tem a oportunidade de se unir
para agradecer o bom ano e aspirar por um
ainda melhor.”
Tatiana Rossignolo Del Lama, proprietária da Casa & ETC.

“Em novembro, realizamos a tão
aguardada inauguração da decoração de
Natal, que este ano traz um cenário totalmente novo e ainda mais interativo. Com
essa e outras ações, nossa expectativa de
vendas é de um crescimento em vendas
da ordem de 9% sobre 2010.”
Ronaldo Constantino Bastos,
gerente geral do Shopping Iguatemi São Carlos

“O ano 2011 foi marcado por intensa crise
externa. No Brasil, tivemos uma melhoria na classificação de risco para o investimento externo, que
se refletiu em São Carlos, com a criação de 3.657
vagas de trabalho. Assim, o cenário mostra-se
favorável para dezembro. A Equilíbrio manteve o
crescimento previsto em seu planejamento anual,
com metas realistas. Por isso, esperamos um final
de ano maravilhoso de vendas.”
Ana Escrivão, proprietária das lojas Equilíbrio

“Estamos prevendo um Natal superior ao de 2010 em pelo menos 15%. Este
ano, vamos promover nossa loja com as
belas coleções de cama, mesa e banho,
com oportunidades únicas para nossos
clientes. Estamos acreditando no aquecimento das vendas natalinas.”
Sandra Sudan, gerente da MMartan
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comércio
“No segmento de vinhos e importados, a
expectativa de vendas está muito melhor que no
ano passado. O mercado está investindo mais para
atender a demanda. A procura por diversidade de
produtos e nacionalidades também deve aumentar. Vinhos de qualidade devem também ser muito
procurados porque o consumidor está mais exigente, porque esperamos um aumento nas vendas de
espumantes nacionais e de cestas, principalmente
como brindes e presentes de fim de ano”.
Idinir Janduzzo, proprietário da Mercearia 3M

“O mercado está aquecido e as pessoas já estão
fazendo suas compras, podendo escolher melhor os
produtos e até conseguindo descontos especiais. Mais
próximo da data sobra apenas correria. Espero vender
15% a mais do que em 2010. Além do capricho com a
decoração de Natal, este ano teremos uma promoção:
R$ 400 em compras dão direito a uma camisa polo da
Mr. Kitsch, que vem em uma mochila personalizada.
É a nossa aposta para fidelizar clientes.”
Alessandra Paulillo, proprietária da Mr. Kitsch
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“O volume de vendas dos mais variados setores deve ser aproximadamente 10% maior que
em 2010. A Acisc desenvolverá, em parceria com
a Prefeitura, a já tradicional Campanha de Natal.
Vale ressaltar que os resultados serão realmente
satisfatórios se vierem em conjunto com ações
dos empresários. É o empenho coletivo que tornará o Natal de 2011 realmente inesquecível”.
Alfredo Maffei Neto, presidente da Associação Comercial e Industrial de São Carlos (Acisc)
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beleza
José Roberto
mostra as
oito linhas de
tratamento
completo para
todos os tipos de
cabelo

Ckios
apresenta sua
nova linha
Infinity Care
Empresa de cosméticos traz produtos exclusivos fabricados com ativos naturais como o
Camu-Camu, fruto da Amazônia, e o óleo de argan para todos os tipos de cabelo

C

om cinco anos no mercado,
a Ckios Cosméticos, empresa
genuinamente são-carlense,
apresenta um novo conceito em produtos: a Infinity Care para os cabelos,
com novo design de rótulos e embalagem. O presidente da empresa,
José Roberto Carisani Jr., explica que
a nova proposta é o cuidado infinito
com a beleza da mulher e por isso lançou produtos com qualidade superior
às de salão de beleza, mas com preços acessíveis ao consumidor.
O corpo químico da empresa,
que está em busca de parcerias com
universidades para desenvolvimento de pesquisa, está sempre querendo trazer novos ativos aos xampus,
condicionadores e máscaras de hidratação. Um deles é o Camu-Camu,
fruto nativo da Amazônia, rico em
vitamina C (com concentração cem
vezes maior que a da laranja), que
previne o envelhecimento precoce.
O ativo Luna Matrix promete restaurar e reconstruir os fios.
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Para 2012, a proposta é focar
em biotecnologia, trazendo nova
linha baseada em sementes e investir no mercado externo. Em apenas
um dia, conta José Roberto, a Ckios
Cosméticos vendeu toda a sua produção da Infinity Care, que deveria
durar 60 dias. “Vendemos todos os
nossos produtos e estamos com
nossa capacidade produtiva toda
compromissada para o ano inteiro,
fruto da credibilidade que nossa
linha passou com o novo design,
novos produtos, novas essências,
enfim, o consumidor percebeu nosso carinho e amor, que foram traduzidos em toda nossa linha”, ressalta.
Isso demonstra a qualidade
dos produtos e a preocupação da
Ckios em oferecer cosméticos hipoalergênicos que não contêm sal
e corantes em sua fórmula, com
pH fisiológico, o mesmo do nosso
organismo, diminuindo assim o risco de alergias. O empresário conta
ainda que a empresa está investindo em mídias sociais, com a venda
eletrônica. A vantagem é divulgar a

marca entre seus próprios amigos.
A ideia é também fazer campanha
dos produtos entre as blogueiras.
A Ckios oferece oito linhas de
cuidados para os cabelos: Curly Active, Etnic, Equilibrium, Pro Resist,
Radiance Colors, Reconstrutor, Therapy Liss e Silver. “Nossa intenção é
encantar, porque cabelos tratados
encantam a todos. Um belo corte,
somado a um tratamento coeso
com o tipo de cabelo e necessidade, sobressai qualquer pessoa. Os
cabelos são nossa moldura. Pensando assim, queremos que eles
reflitam o que cada um tem de melhor”, pondera.

Serviço
Ckios Cosméticos
Rua Rui Barbosa, 979
Telefone (16) 3413-7440
Email: atendimento @ckios.com.br
www.ckios.com.br

Informe Publicitário

Foto João Moura
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tecnologia

Rapidez
para salvar
vidas
Paulo Motta, diretor do
Hospital-Escola, explica que o
prontuário eletrônico evitará a
repetição de exames de forma
desnecessárias

Por Ana Paula Santos
Fotos João Moura

A

instalação do prontuário eletrônico é o principal
objetivo dos gestores da área da saúde em São
Carlos. Através de tecnologias de ponta, como a
RedeSanca, que permite a transmissão de dados em alta
velocidade, vai ser possível criar essa alternativa eletrônica para armazenamento e recuperação da informação
dos pacientes, agilizando o atendimento, tornando mais
eficaz o tratamento e interligando as informações entre
as unidades básicas de saúde, o Hospital-Escola e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
O atendimento de saúde envolve diversos profissionais e registros. A possibilidade de manter todos os dados de um paciente arquivados de forma eletrônica dá
mais segurança clínica e administrativa. Alguns hospitais
brasileiros já estão em fase de implantação do prontuário, mas a substituição completa da nova técnica ainda
deve demorar para acontecer.
Em São Carlos, a agilidade na informação vai ser gra2 8 kappa magazine

Tecnologia oferecida pela RedeSanca
pode otimizar recursos e o prontuário
eletrônico mostrar todas as
informações do paciente em tempo
real
dual, explica o secretário de Saúde, Marcus Bizzaro. “A
rede que temos hoje para transmissão de dados não nos
permite implantar o prontuário eletrônico, mas com a
velocidade da nova tecnologia isso vai ser possível. A estratégia depende de um sistema que temos de começar
a configurar.”
Um piloto do sistema está em fase inicial. Páginas estão
sendo elaboradas e algumas unidades de saúde precisam ser
reformadas para receber a implantação da rede.
Para isso serão necessários investimentos, recursos que,
de acordo com o secretário, serão obtidos com a Prefeitura
e também através de verbas federais. Um novo programa do
Ministério da Saúde, em fase de credenciamento, vai destinar
recursos para um pool de cidades que mantêm o programa
saúde da família. “Temos 20 equipes em São Carlos e nossa
intenção é ser referência neste novo programa, para o que
pode colaborar com a implantação do prontuário eletrônico.”
SAÚDE PÚBLICA – Para Paulo Motta, diretor do Hospital-Escola, o prontuário eletrônico vai facilitar o atendimento em toda a rede de saúde municipal. “Muitas vezes

repetimos exames de forma desnecessária. Com informações de forma virtual, em tempo real, toda a estrutura de
saúde da cidade vai ganhar muito.”
Ele argumenta que o Hospital está caminhando para
a nova tecnologia oferecida pela RedeSanca. “O Hospital
tem dentro de sua estrutura um banco de dados com registros de atendimento e fluxo de pacientes. Nosso sistema está dando os primeiros passos para integrar a nova
rede, isso vai ser um show.”
Quando o sistema do prontuário eletrônico estiver
funcionando, o cidadão poderá acessar seu prontuário
de casa, através de uma senha. O secretário comenta que
a intenção é permitir inclusive que a pessoa faça um pré-cadastro, incluindo os dados da carteira de vacinação,
transferindo as informações que posteriormente serão
homologadas por um agente nas unidades de saúde.
Outra agilidade está garantida, futuramente, no processo
de internação. Em breve, o SAMU vai ser responsável pela regulação do sistema de internação na cidade. Com a implantação da RedeSanca, a facilidade da comunicação vai permitir
que a função seja exercida com mais presteza.

Marcus Bizzaro, secretário da Saúde: “A rede que temos hoje
não nos permite implantar o prontuário eletrônico”

kappa magazine 29

educação

Escola
também é
espaço para
se fazer
amigos

No Colégio Diocesano La
Salle, todos são sempre
bem vindos, pois amamos
fazer amigos!

M

uitos dizem que escola é lugar para estudar. Contudo,
os limites impostos principalmente pela urbanização exigem
que o local também seja um espaço
de convivência. Por isso, o Colégio
Diocesano La Salle São Carlos é um
dos mais privilegiados da cidade.

Informe Publicitário

Pais e filhos no Dia
da Família na Escola

Os que não a frequentam diariamente observam o quanto os alunos
desfrutam do espaço, sobretudo nos
períodos contrários às aulas, nota o clima de harmonia e o ambiente familiar,
que reforça a segurança em relação à
boa formação propiciada desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.
As possibilidades oferecidas ao
desenvolvimento dos alunos são infinitas aos olhos de educadores bem
preparados, como são os lassalistas,
que, além do desenvolvimento inte3 0 kappa magazine

lectual, preocupam-se com a educação integral, a socialização e o cultivo de valores para o bem viver.
Como escola confessional católica, o colégio possui espaço específico para a catequese, oferecida em
horários extra-aula. Para os alunos, o
diálogo inter-religioso é trabalhado
na grade curricular, motivando-os a
respeitar a diversidade. Nesse ambiente, voltado à educação plena, os
integrantes do grupo da Vivência Lassalista – avós da melhor idade –, também dão sua contribuição com ótimos exemplos de valorização da vida.
Para atividades esportivas, há três
quadras, sendo duas cobertas, amplos
vestiários, piscina semiolímpica, um
minicampo para futebol e outro com
medidas oficiais, além de local apropriado para atletismo. Há também o
Encenação da Paixão de
Cristo apresentada por
professores e alunos

Escola e Família: Robson (pai) e Rafael
(filho) na 3a Mostra Musical Lassalista

Fotos divulgação

Mais do que um local de aprendizagem, Colégio Diocesano La
Salle São Carlos também é um espaço para convivência

Teatro La Salle, que comporta eventos
internos e externos e abriga as aulas de
violão, flauta, coral e dança. A biblioteca, por sua vez, é um espaço dedicado
ao estudo e à hora do conto.
O envolvimento dos familiares e
amigos dos alunos nos eventos promovidos é outro diferencial. Dessa
forma, a parceria escola-família complementa a Educação Lassalista, na
qual o slogan “Eu Amo Fazer Amigos”
torna-se realidade. Se você ainda não
conhece o Diocesano La Salle, faça
uma visita. Lá, você será mais um dos
queridos amigos da Família Lassalista,
uma comunidade que zela pela harmonia dos seres humanos entre si e
com o meio ambiente.

Serviço
Colégio Diocesano La Salle
Av. José Pereira Lopes, 252
Telefone (16) 2107-5100
www.lasallesaocarlos.com.br
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iniciativa

Dia S de solidariedade
Voluntários da Campanha Natal Solidário da UFSCar percorrerão bairros arrecadando
doações que serão revertidas às instituições da cidade
Por Eloiza Strachicini

N

em só de estudos, festas, baladas, jogos esportivos vivem
os universitários de São Carlos. Há cinco anos, por iniciativa de
um grupo de alunos do curso de Engenharia de Produção da UFSCar, foi
criada a campanha Natal Solidário,
que tem por objetivo ajudar pessoas
carentes de instituições da cidade.
A campanha, que em seu início tinha poucos participantes, hoje conta
com 75 voluntários de vários cursos,
divididos em oito times e uma coordenadoria, que realizam tarefas
específicas. Marília Lanzoni, coordenadora do time de divulgação, conta
que a campanha foi iniciada há cerca
de um mês, com a distribuição de
caixas de coleta em supermercados,
escolas, academias, cursinhos e universidades da cidade, e que, através
de panfletagem e pedia a colaboração da população. E até mesmo
a universidade “rival” contribuiu, já
que na venda de ingressos para o
CaipirUSP, evento realizado recentemente, os organizadores pediram a
doação de um quilo de alimento ou
litro de leite.
Para engrossar as toneladas de
donativos, o grupo realizará no sábado (3) o Dia D, que recolhe as
doações de porta em porta. A ação
acontecerá das 14h às 18h, na Vila
Prado, Jardim Real, Jd. Paulistano, Jd.
Centenário, Santa Felícia, Vila Faria,
Vila Rancho Velho, Jd. Ricetti, Bela
3 2 kappa magazine

Voluntário vestido
de Papai Noel
faz a entrega
das sacolinhas
personalizadas
para crianças
carentes de
instituições da
cidade

Fotos divulgação

Em cinco anos, já foram entregues mais de 16 toneladas de alimentos, além de roupas, calçados
e sacolinhas contendo também brinquedos

Vista e Botafogo. “Os participantes
estarão uniformizados com o logotipo da campanha; pedimos a colaboração dos moradores desses bairros.
Não ganhamos nada em fazer o Natal Solidário, a não ser a satisfação de
ajudar o próximo”, ressalta.
HISTÓRICO – Em sua primeira
edição, a campanha ajudou a creche
Nosso Lar, o Cantinho Fraterno e a
Unidade Saúde Escola, com cerca de
670 kg de alimento, 1.400 peças de
roupa, 600 brinquedos e 60 pares
de calçados. No ano seguinte, foram
cinco instituições: Cantinho Fraterno, Lar Rosas de Sarom, Pastoral da
Criança, Cefa e EAPA, com 1.400 kg
de alimentos, cinco mil peças de roupa e cerca de mil brinquedos.
A campanha foi crescendo e
em 2008 foram arrecadadas seis
toneladas de alimentos que foram
distribuídos entre nove instituições
carentes. Em 2009, mais oito instituições foram agraciadas com 6 toneladas de alimentos.
Já em 2010, conta Marília, as
crianças passaram a receber saco-

linhas de doações, uma espécie de
apadrinhamento de Natal. Os voluntários recebem um cartão contendo
os dados da criança: nome, idade,
instituição, tamanhos de roupa e
calçado. Depois, eles montam uma
sacola contendo uma guloseima, um
brinquedo novo, roupa e sapato e
produtos de higiene pessoal, que são
entregues em uma festa, com a presença de um participante do Natal
Solidário vestido de Papai Noel. Os
alimentos são doados em uma tarde
de festa, onde os voluntários doam
também seu tempo aos velhinhos
dos asilos. No ano passado foram
400 sacolinhas, 12 instituições assistidas e duas toneladas de alimentos.
A meta de 2011 é chegar a 440
sacolinhas personalizadas. “Somos
uma fatia privilegiada da sociedade.
Quando criança, meus presentes não
cabiam no porta-malas e sei que,
para muita gente, esse será o único
presente do ano. Conciliar estudo,
trabalho e o Natal Solidário não é fácil, mas ver o sorriso agradecido de
uma criança ou idoso vale todo o sacrifício”, avalia.
kappa magazine 33

solidariedade

Inserção social
Cooperativa formada por doentes mentais traz de volta a cidadania através da confecção e
venda de produtos feitos com papel reciclável

Iolanda e Denise (em primeiro plano),
junto aos integrantes do Recriart

Por Ana Paula Santos
Fotos Mauricio Motta

A

iniciativa pioneira do Centro
de Atenção Psicossocial (CAPS)
de São Carlos fez surgir em
2006 o grupo Recriart, uma cooperativa que tem por objetivo de reinserir
os participantes na sociedade, através
da produção e venda de produtos de
papel reciclado.
De acordo com Denise Martins
Gualtieri, administradora da regional
de saúde da Redenção, oferecer a oficina de trabalho é uma das missões do
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CAPS. “Queremos cada vez mais devolver aos pacientes a sua autonomia. A
questão da geração de trabalho e renda é uma conquista muito grande para
o município e também para eles.”
A cooperativa disponibiliza 32 vagas, mas atualmente apenas 23 pessoas fazem parte. Para participar, eles precisam estar clinicamente preparados,
mas a adesão tem que ser espontânea.
O grupo é mantido através de uma
cogestão entre prefeitura, a Incubadora
Regional de Cooperativas Populares da
UFSCar (Incoop) e pelo Departamento
de Enfermagem da universidade.

“A universidade sempre foi nossa
parceira dentro do serviço e na busca
de uma melhor reabilitação psicossocial. Além de incentivadores, são nossos melhores clientes”, garante Iolanda
Cristina Barbério, Terapeuta Ocupacional, Coordenadora do CAPS Mental.
Ela explica que diversos produtos
são confeccionados com papel reciclado: cartões, pastas, blocos para
rascunho, marcadores de livros, cadernos, álbuns de fotografia, porta-retratos e embalagens.
“Vendemos diretamente na universidade. Temos também alguns pontos

A comercialização
dos produtos
acontece também
em feiras e eventos

fixos no comércio da cidade e participamos todo segundo sábado do mês da
feira de artesanato da Estação Cultura.”
CIDADANIA – São Carlos é referência em atendimento de transtorno
mental severo, recebendo usuários de
Ibaté, Ribeirão Bonito e Dourado. Uma
equipe interdisciplinar atende em média 110 pacientes/dia. André Lima, um
dos primeiros a integrar a cooperativa,
é atendido há mais de 10 anos. “No
começo, eu tinha medo que não fosse
dar certo. Gosto do que faço, aprendi a
mexer nas máquinas e sou responsável

pela nota fiscal
dos produtos.”
Iolanda explica que a meta
da coordenação
nacional de saúde mental é que
todo CAPS apoie a criação de uma iniciativa de geração de trabalho e renda.
O resultado é o maior incentivo. “Além
da pequena verba que hoje cada cooperado recebe, cerca de R$ 60 mensais,
constatamos que depois da criação do
Recriart a incidência de crises e reinternações diminuiu”, conclui, satisfeita.

COMO AJUDAR – Quem se interessar em conhecer os produtos
pode visitar as oficinas que acontecem de segunda à quinta-feira, no
Núcleo 3R na UFSCar, área norte, das
14 às 16h. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (16)
3374-7217 e (16) 3372-3111.
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experiência

Viver diferente
Reconhecida pela ONU como modelo de vida sustentável, São Carlos já conta com a realidade
de uma ecovila
Por Vanessa Gurian
Fotos Mauricio Motta

P

ense e responda. Você é capaz
de abandonar a ideia de que
só é possível obter produtos
e serviços pagando por eles? E escolher onde morar, considerando primeiro a afinidade com o vizinho? Se
a resposta for sim, você poderia viver
em uma ecovila.
Na verdade, são muitos conceitos
em uma proposta. Viver em uma ecovila é morar de forma a causar o mínimo
impacto ambiental, buscar recursos
sustentáveis e construir um ambiente
de relações amigáveis. Isso pode acontecer em qualquer grupo, rural ou urbano, nômade ou sedentário, que busque
concretamente a sustentabilidade social, cultural, econômica e ecológica.
Utopia? Talvez não. Em 1998, as
ecovilas foram consideradas modelos excelentes de vida sustentável
pela ONU, integrando a lista das 100
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melhores práticas para o desenvolvimento sustentável. Dados da Global
Ecovillage Network (GEN), apontam
que existem cerca de 15 mil comunidades como essas no mundo. Em
1995, eram apenas nove.
O casal Jeysom e Gleise Teixeira
são tibaporás. Assim são chamados
os sócios da ecovila Tibá, primeira e
única de São Carlos, que tem 11 alqueires e está localizada a 20 km do
centro.
A ideia da ecovila surgiu em 1997
por um grupo de amigos inspirados
pelas experiências bem-sucedidas
de se viver em repúblicas universitárias. “A visão foi de famílias morando
próximas, com individualidade, dividindo áreas comuns que propiciem
o convívio, o trabalho e a redução do
custo de vida”, explica Jeysom.
Apenas em 2006, Tibá surgiu
como associação. Tem estatuto, regimento interno e venda de títulos.
“Ele dá direito ao uso da terra. O valor

da construção, que deve ser sustentável, refere-se ao título de benfeitoria. Em caso de saída da associação,
vendem-se os títulos e não a propriedade”, explica Gleise.
Hoje são oito sócios. Deles, apenas Jeysom, Gleise e seus filhos moram lá. Outras três famílias estão no
local em fase de experimentação,
indispensável no processo antes da
aquisição do título.
“COLA” – Em cada ecovila existe
um conceito que identifica a atuação comum de seus moradores: a
“cola”. Pode ser a opção religiosa ou
alimentar do grupo. No caso da Tibá,
ela é a diversidade. “Todos são bem-vindos, mas se não há amizade não
adianta insistir.” Para Jeysom, ser um
bom vizinho não se limita às pessoas que vivem ao seu lado. O conceito estende-se para a natureza, daí a
preocupação com a ecologia.
A ecovila em São Carlos ainda está

Viver em uma ecovila
envolve conceitos sociais,
culturais, econômicos e
ecológicos

Arnaldo: “Temos que
aprender a viver de
forma sustentável
e harmoniosa para
sobrevivermos
como espécie”

em crescimento. Existe para o local o
projeto de instalação de “equipamentos comunitários”, como lavanderia,
restaurante e outros espaços comuns,
onde devem ser realizadas atividades
colaborativas e ambientalmente sustentáveis. “Já cultivamos uma horta
para a qual cada um dispende um

pouco do seu tempo e todos temos
direito”, explica Arnaldo Sanchez, tibaporá que mora na cidade.
Segundo Arnaldo, o fato de morar
em um condomínio e participar da
ecovila o ajuda a identificar as diferenças entre as realidades. “O primeiro é valorizado por sua área construída, pelo conforto e segurança que
podem proporcionar. Já as segundas
é valorizada pelo seu modelo de convivência colaborativo e rico em relações humanas”.
Sua proposta é incorporar os conceitos de sustentabilidade no condomínio e adaptar as receitas organizacionais na ecovila. “É impossível mover a
sociedade para esse modelo, mas é totalmente possível incorporar conceitos
de ecovila dentro dos condomínios.”
Jeysom, Gleise e
os filhos: “Nosso
ponto de partida
é a afinidade
entre as pessoas”
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Vendas do Beatricce devem
superar expectativa
Empreendimento no Parque Faber terá 32 unidades e espaço de 100 m²

A

pós um trabalho de divulgação do empreendimento,
realizado por quatro meses, a Valor começou as vendas dos
apartamentos do Edifício Beatricce,
localizado no Parque Faber próximo
ao Shopping Iguatemi, superando as
expectativas.
Segundo o diretor da Valor, Daniel
Villani, o trabalho prévio de divulgação causou um ótimo resultado e a
expectativa de fim das vendas, que
era para o fim do ano, pôde ser adiantada. “A procura está muito boa e
como são apenas 32 unidades disponíveis as vendas devem ser rápidas.”
Com três dormitórios, uma suíte e varanda com espaço gourmet
e churrasqueira, distribuídos em
100m², o pagamento pode ser parcelados em até 72 meses. “O preço e
as condições de pagamento são con-
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dizentes com o mercado imobiliário
de São Carlos, o que também deve
acelerar as vendas”, complementa.
Os plantões de vendas estão na Valor
e em frente ao Iguatemi.
TECNOLOGIA – Além da localização privilegiada e do espaço
gourmet, o Edifício Beatricce possui
projeto moderno, com recursos tecnológicos diferenciados para automação residencial. Os moradores
poderão contar com sistema de tubulação e dreno para instalação de
ar-condicionado, central de aspirador de pó no condomínio e sistema
Voz, Dados e Internet (VDI), por meio
do qual será possível conectar computador, telefone e internet por um
único ponto.
A obra, com previsão para ser
entregue em 30 meses, está em fase

inicial. O edifício é o segundo empreendimento na cidade realizado pela
Guzzo Arquitetura e Construção, de
Jaboticabal.
Daniel Villani:
“Como são apenas
32 unidades
disponíveis, as
vendas devem ser
rápidas”
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Dr. aventura
www.draventura.net
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Travessia de montanha
Por Marcelo Botosso

T

ravessia é ação de atravessar
de lado a lado uma região, um
rio, um mar, uma floresta etc.
Dessa vez, ela seria uma travessia de
montanha, a clássica Marins-Itaguaré

– minha antiga conhecida e sempre
desafiadora. Elas fazem parte da Serra
da Mantiqueira. A primeira tem seu
cume (2.420 m) em Piquete (SP); a
segunda (2.308 m), em Cruzeiro (SP).
Entretanto, a crista que as liga é o
marco divisório entre os estados pau-

Guilherme Gnipper

O maciço Marins-Itaguaré – da
esquerda para a direita: Pico dos
Marins e Pico do Itaguaré

Dica do autor
A carga de equipamento para um pernoite é basicamente a mesma
para dois, três e até mais pernoites. Portanto, opte por estender o tempo
da travessia. Além de se tornar menos árdua, a paisagem na montanha é
demasiadamente bonita para não ser contemplada em toda sua plenitude.

Robson R. Suntree

lista e mineiro, sendo o ponto por onde
comumente se percorre. A belíssima
caminhada – ou “escalaminhada” como
preferem os montanhistas – ocorre
quase toda acima dos 2.000 metros de
altitude, num verdadeiro sobe e desce,
exigindo grande esforço físico, principalmente porque há de se levar todo o
equipamento para acampar, o alimento
e parte da água a ser consumida.
Baixas temperaturas, fortes rajadas
de vento, risco de mau tempo, neblina
e escassez de água são características
constantes dessa travessia, além do
labirinto de rochas e capim alto que
realçam a dificuldade do roteiro até
mesmo para os mais experientes. A
paisagem, o isolamento e o sentimento de vencer o desafio são as recompensas de quem completa a travessia.
A reflexão sobre a nossa anunciada fragilidade fica como herança.

Na travessia, a árdua e
inevitável tarefa de prover
sua própria autonomia
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Prevenir é o melhor remédio
Conheça diferenças entre bronzeador, protetor e bloqueador solar e aproveite melhor o sol

Exemplos de alguns produtos disponíveis na
Farmácia do Rosário

Por Ana Paula Santos
Fotos João Moura e Mauricio Motta

J

á faz tempo que o filtro solar
deixou de ser um acessório para
quem vai à praia ou piscina. Ele
é indispensável diariamente para
todas as pessoas, mas nas estações
mais quentes, para aproveitar ainda
melhor o sol, é preciso aumentar o
uso da proteção.
O sol é essencial para a vida, fornece calor, ajuda na síntese da vitamina D
e proporciona sensação de bem estar
físico e psíquico. Mas a dermatologista
Ana Tereza Grosso Ota explica que ele
4 4 kappa magazine

traz também malefícios, pois a exposição da pele aos raios solares provoca
fotoenvelhecimento (manchas, rugas
e perda da elasticidade cutânea) e até
câncer de pele. “Diante da preocupação, em 1985 a Academia Americana
de Dermatologia alertou para os riscos
da superexposição solar, enfatizando o
uso de filtros solares.”
Ter uma pele bronzeada não é
sinal de saúde. Pode parecer estranho, mas o bronzeado da pele é uma
questão cultural. A médica conta
que o conceito mudou através dos
tempos. Na Roma antiga, as mulheres clareavam a pele com cosméti-

cos. Na Europa, nos séculos XVIII e
XIX, a pele branca representava um
sinal de status social. No século XX,
muitos trabalhos passaram para locais fechados, fazendo com que, depois dos anos 60, o bronzeado fosse
associado ao lazer, refletindo prosperidade econômica e saúde.
ENTENDA A DIFERENÇA – Para
garantir a eficácia dos produtos é
preciso saber que o número do fator de proteção solar, é que indica
quantas vezes a mais a pele estará
protegida do sol. Protetores ou filtros solares são agentes químicos,

A Organização Mundial de Saúde (OMS)
estima que 80% da exposição solar acontecem até os 20 anos. Por isso é preciso
proteger desde criança. O recomendado é
o uso dos produtos a partir dos seis meses. A professora universitária Ana Cláudia
Capella sempre tomou os cuidados necessários, mas a preocupação aumentou
depois que a filha, Júlia, nasceu. Sempre
que pode, a família aproveita o clube ou
viaja para praias. “Segui as orientações da
dermatologista, usando filtro solar, mas Ana Cláudia e Júlia: quando os amigos
principalmente obedecendo os horários
chegam elas já estão indo embora
permitidos para exposição.”
Ana Cláudia conta que é comum encontrar amigos e outras famílias
chegando para curtir o sol no horário em que ela já está deixando o local. “Costumo brincar que sempre damos tchau quando as outras famílias estão chegando. É até complicado encontrar amiguinhos para Júlia
brincar, mas acho que no futuro ela vai me agradecer”, afirma.

Dra.Ana: “Os
raios UVB são
responsáveis
pelas
queimaduras e
a radiação UVA
causa danos a
longo prazo”

cosméticos. Os bloqueadores são
mais espessos e mais resistentes, deixando uma aparência esbranquiçada
sobre a pele. Já os bronzeadores são
produtos que tentam atrair raios so-

Arquivo pessoal

Proteção desde cedo

lares, não oferecendo proteção. De
acordo com a dermatologista, o que
bronzeia não protege e vice-versa.
“Não existe milagre, mas você pode
amenizar os riscos unindo um fator
de proteção junto ao bronzeador.”
Para a escolha do produto devem-se levar em conta a tonalidade da pele
e o tipo de pele de cada indivíduo, ou
seja, quanto mais clara a pele, maior
deve ser o fator de proteção solar
(FPS). É recomendado o uso de FPS 15
no mínimo, mesmo para quem tem a
pele morena, e a Sociedade Brasileira
de Cirurgia Dermatológica indica a
aplicação do produto pelo menos 15
minutos antes da exposição solar e em
todas as áreas que estarão expostas,
devendo ser reaplicado a cada duas
horas. Além dos protetores solares, são
recomendadas outras medidas, como
uso de chapéus, óculos e vestimentas,
lembrando que é preciso evitar a exposição solar entre 10h e 16h.
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Fotos Arquivo ICMC/USP

história

Em seu início, instituto ostentava
prédios modestos que hoje deram
espaço a grandes construções

ICMC comemora 40 anos
Acompanhando o crescimento da computação nos últimos anos, instituto presta
colaborações em diversos segmentos
Por Eloiza Strachicini
Foto João Moura

E

m 1971, como parte da Escola
de Engenharia da USP, surgia
o Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos. Mais tarde,
tornou-se unidade independente e
ganhou o nome que tem até hoje:
Instituto de Ciências Matemáticas e
de Computação (ICMC).
Os 40 anos da instituição se confundem com a vida profissional de
seu atual diretor, Prof. Dr. José Carlos
Maldonado, que veio para São Carlos
cursar Engenharia Eletrônica com ênfase em computação e desde 1985 é
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docente. O ICMC vem experimentando uma mudança tecnológica grande, a começar pela popularização
dos computadores e miniaturização
dos seus componentes. Maldonado
conta que o instituto, acompanhando
essa evolução de forma estruturada,
investiu na formação de recursos humanos e na relação internacional para
seus docentes. “Sempre tivemos uma
política de planejamento e com forte
quadro de recursos humanos, tanto
de docentes como servidores administrativos, aliado ao aluno preparado. É mais do que nossa obrigação
produzir recursos humanos de qualidade para a sociedade”, completa.

O Instituto, que hoje ocupa uma
área de mais de 14 mil metros quadrados, teve um crescimento paulatino
até a década de 90. A partir daí, muito
acentuado, onde saiu de um patamar
de 400 alunos de graduação e 100 de
pós-graduação para 1.200 de graduação de 420 de pós. O quadro de docentes girava em torno de 70 e hoje
já são 150 e o mesmo ocorreu com
os funcionários administrativos que
saltaram de 50 para 110. “Apesar de
ser uma unidade enxuta, há uma cooperação de todos que nos leva a um
patamar de qualidade invejável, tanto
em termos de qualidade, quantidade
e diversidade. Em nossa área de atu-

ação, estamos entre as três maiores
unidades em termos de quantidade
do Brasil”, ressalta.
O ICMC, que também abriga o
Museu da Computação retratado na
edição nº 6, na página 32 da kappa,
oferece oito cursos de graduação e
dois programas de pós-graduação,
com aproximadamente dois mil alunos. Também é pioneiro ao oferecer
um curso de pós-graduação em estatística em parceria com a UFSCar.
Maldonado conta ainda que o instituto possui uma rede de colaboração
que envolve também empresas e indústrias como a Itautec, a Microsoft (o
corretor ortográfico foi fabricado em
colaboração do ICMC e o IFSC), Embrapa (língua eletrônica, mineração
de dados climáticos, melhoramento
genético de gado), Embraer (modelagem de fluxo) e na medicina no
processo e tratamento de imagens
em parceria com a Faculdade de Medicina da USP, campus Ribeirão Preto.
Também na área de robôs e aviões
para direção assistida em veículos
e aviões não tripulados que servem
também para controle ambiental.
O docente conta ainda que, como
sempre ocorreu, a diretoria já plane-

Maldonado e Solange contam que várias
atividades comemorativas acontecem
desde agosto

ja quais serão os próximos passos
para os anos que virão. “Já estamos
traçando metas para 2021, quando
completaremos meio século. Para
isso, iremos elaborar um Plano Institucional e nosso objetivo é continuar
crescendo e nos estruturando para
oferecer sempre o melhor ensino e
pesquisa”, salienta.
COMEMORAÇÕES – A Profª
Dra. Solange Oliveira Rezende, presidente da comissão executiva dos
40 anos, conta que desde agosto
foram realizadas várias atividades
comemorativas à data. Entre quin-

ta e sábado (1º a 3), acontecem os
workshops dos dois programas de
pós-graduação e de egressos. Na
sexta (2), haverá uma palestra gratuita com o professor Dr. Virgílio Almeida, secretário de Política de Informática do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação. “No sábado
vamos fazer algo diferente: dia de
vestir a camisa, em que todos são
convidados a mostrar o orgulho
de trabalhar/estudar aqui vestindo
literalmente a camisa”, completa
dizendo que o encerramento das
comemorações será no dia 16 com
uma confraternização.

No destaque, vista do prédio (à esq)
ainda em construção e acima um dos
primeiros computadores do ICMC
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você sabia?

Um bairro com
nome de novela

Redenção:
construção de
algumas das 104
casas, em 1967

Vila, construída na década de 1960, recebeu o nome de Redenção em homenagem à
produção de sucesso da TV Excelsior
Por Vanessa Gurian
Fotos João Moura e Mauricio Motta

N

ota publicada pela TV Excelsior Canal 9, no jornal Folha
de S. Paulo, de 6 de maio de
1968, anunciava que a vila Redenção, em São Carlos, iria perpetuar a
novela de mesmo nome. Após mais
de quatro décadas, saber que o bairro tem esse nome em homenagem
à novela é uma lembrança ou um
conhecimento de poucos, mas sem
dúvida uma história pitoresca.
Sua criação aconteceu na segunda administração de Antonio Massei
(1964-1969). Em uma extensão de 35
mil metros quadrados, rodeada pela
Vila Boa Vista II, Jardim Medeiros e
Jardim Beatriz, foram construídas, em
1967, 104 casas populares financiadas
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pela Caixa Estadual de Casas para o
Povo (Cecap), hoje Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo (CDHU). Segundo lei n‘ 5475, de 3 de novembro
de 1966, o terreno foi uma doação simples realizada por Carola Rodemburgo
de Medeiros Neto à Prefeitura.
O bairro ainda mantém suas características originais, com ruas arborizadas, sendo que apenas parte das casas
sofreu alguma alteração com reformas
e adaptações para uso de um pequeno comércio varejista, como padaria,
açougue, que se desenvolveu. “Tratando-se de um dos núcleos habitacionais populares mais antigos, ele preserva o conceito das vilas, nas quais os
habitantes possuem todos os serviços
públicos e privados que necessitam no
seu dia a dia", esclarece o secretário de

Habitação e Desenvolvimento Urbano
de São Carlos, Alberto Engelbrecht.
BATIZADO – A ideia de dar o
nome de Redenção à nova vila que se
constituía na cidade foi do compositor,
letrista e radialista Paulo Noronha Lisboa. À frente de movimentos culturais
e responsável pelo programa Audições

Roberta:
lembranças
da influência
do pai no
nome da Vila
Redenção

Paulo Lisboa, na rádio São Carlos, foi
ele quem fomentou a homenagem
entre os órgão competentes e na população, que vivia envolvida com a trama da novela.
Foi ele, que tinha influência no Rio
de Janeiro e na capital paulista onde
foi personagem importante da rádio
Tupi, que articulou e trouxe para a
inauguração da vila atores que faziam
parte do elenco da novela, inclusive, o
protagonista, Francisco Cuoco.
Roberta Lisboa Moretti, filha do
compositor, lembra que houve um
espetáculo com os atores no Ginásio

Ruas arborizadas e clima de vila

“João Marigo Sobrinho”. “Foi um grande acontecimento para a cidade. O ginásio estava lotado e me lembro bem
de alguns atores, como Maria Aparecida Baxter, que fazia a Dona Marocas e
Geórgia Gomide, a Helena”.
Roberta, que era adolescente e ti-

nha as facilidades da influência do pai,
lembra que acompanhou os atores no
camarim e que esteve com eles na tarde do dia do espetáculo, na vila.
A NOVELA – Se 40 anos depois, não
foi o nome do bairro que perpetuou a
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você sabia

Poucas casas tiveram sua
estrutura original alterada

novela, outros fatores sim. Ainda hoje,
Redenção, exibida de 1966 a 1968, é a
telenovela que ficou mais tempo no ar
no Brasil, com um total de 596 capítulos e vinte e quatro meses e dezessete
dias. Teve a primeira cidade cenográfica
da teledramaturgia brasileira e contou
a história do primeiro transplante de
coração no país. Segundo relatos, o sucesso da novela foi um dos fatores decisivos para que terminasse a importação
de textos de novelas estrangeiras para a
televisão brasileira.
A trama era simples. O jovem médico Fernando Silveira, vivido por Cuoco, chegava à cidade de Redenção e
causava dúvidas quanto sua verdadeira formação profissional, além de
despertar paixão em três moças. Acaba se casando com uma delas, que
morre e ele passa a conviver com as
armações de uma das preteridas. O
êxito teria sido alcançado pela produção ter conseguido, pela primeira vez
na história da TV, transportar a realidade imediata para o vídeo.
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No elenco também estavam, entre
outros, Fernanda Montenegro, Lélia
Abramo, Procópio Ferreira, Newton
Prado, Fernando Baleroni, Wilma de

Aguiar, Lurdinha Félix, Vicente Leporace, Armando Bógus, Edmundo Lopes,
Turíbio Ruiz, Flora Geny, Edson França
e Aldo César.

O maior prêmio que a novela
Redenção já recebeu não foi nem
troféu, nem diploma, nem título.
Foi o povo de São Carlos, cidade paulista de
95 mil habitantes que deu.
Eles construíram 104 casas pela “Caixa
Estadual de Casas Para o Povo” e foram falar
com o Prefeito. O Prefeito concordou. Batizou
de “Vila Redenção”.
Francisco Cuoco, Miriam Mehler, Marcia Real,
Rodolfo Mayer, Armando Bogus, todo mundo
bateu palmas quando ficou sabendo.
E todos prometeram ir à inauguração para
fazer uma festa danada.
Ninguém esperava um prêmio tão grande.
Vila Redenção vai perpetuar a novela.
Gente boa já tem.
Agora só faltam os votos de muitas alegrias,
maiores que as da novela.
E nem de leve aquelas tristezas.
TV Excelsior Canal 9
(Jornal Folha de S. Paulo, 6 de maio de 1968)

nota

Jornalista de São Carlos é
co-autor de livro

J

oão Castanho Dias e Jorge Reti, ex-assessor de imprensa da Embrapa
Pecuária Sudeste, ambos com 35
anos de jornalismo agrícola, fizeram
na cidade, o lançamento em primeira
mão do livro A Imprensa Rural no Brasil,
que narra histórias da agricultura e da
propaganda agrícola. Na quarta (30), o
evento acontecerá em São Paulo.
A obra, ricamente ilustrada, apre-

senta cerca de 300 publicações, entre revistas e jornais, 40 programas
especializados de rádio e 35 de TV,
além do perfil de mais de mil jornalistas que atuam ou já atuaram no
segmento, inclusive na imprensa de
cooperativas e dos órgãos de extensão rural. O livro da editora Barleus
traz também 105 capas de revistas e
jornais, algumas do século 19.
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Divulgação

notas

São-carlense no
alvo da moda

E

le é ruivo, tem 19 anos,
e é de São Carlos e,
ultimamente, vem entrando na casa das pessoas
nos intervalos da novela das
nove. Mas essa é só a ponta
do iceberg da carreira meteórica de Lucas Mascarini.
Lucas foi descoberto por
um scouter ao participar de
um concurso para eleger o
aluno mais bonito da escola (ele não ficou nem entre

Filarmônica realiza
concerto de
Natal

A

Orquestra Filarmônica de São Carlos realiza no domingo (4), a partir das 20h,
o Grande Concerto de Natal. O evento,
que acontece na sede campo do São Carlos Clube, marca o encerramento da temporada 2011
da companhia.
A apresentação da orquestra, que é regida
pela maestrina Flávia Bombonato, contará com
a participação especial de 140 crianças de coros
do Projeto Guri dos polos São Carlos, Pirassununga e Santa Gertrudes. A entrada é gratuita.
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os dez primeiros, diga-se de
passagem). Daí em diante não
parou mais. Em 2002, venceu a etapa nacional do Elite
Model Look e desfilou para
marcas como Alexandre Herchcovitch, British Colony, Ellus,
Fause Haten, V.Rom , TNG, Prada, Yves Saint Laurent, John
Galliano, Alexander McQueen,
Burberry e Jil Sander. Alguém
duvida que para o ruivo são-carlense o céu é o limite?

Festival
Contato supera
expectativa de
público

O

Contato, Festival Multimídia Colaborativo teve a participação de mais de 20 mil
pessoas em suas várias atrações, realizadas em diversos pontos da cidade.
Além da Feira da Economia Solidária, da apresentação do Contato Eletrônico (mostra de projetos artísticos multimídias) e do Contatinho (atividades voltadas ao público infantil), o Festival
teve atrações nacionais como MC Criolo e Marcelo Jeneci, dentre outras e internacionais como a
banda norueguesa BigBag.

Senai conquista medalha
nas Olimpíadas do
Conhecimento
conhecimentos. A competição que
tem como objetivo estimular o estudo e reconhecer o trabalho realizado pelos estudantes e demais colaboradores. As edições acontecem
a cada dois anos.

Divulgação

A

Escola Senai “Antônio Adolpho
Lobbe”, representada pelos
alunos Cauanan Cantú e Diego
Ballador, conquistou duas medalhas
de prata na modalidade de Mecatrônica na fase estadual das Olimpíadas do
Conhecimento. Além disso,
eles participarão, no ano
que vem, de um desempate junto aos primeiros
colocados, colocando-os
em uma nova competição
para representar o estado
na etapa nacional.
Além dos medalhistas, mais 12 alunos puderam participar da competição e testaram seus

Objetivo Jr. visita a kappa

D

uas turmas do primeiro ano do Ensino Fundamental do Colégio Objetivo Júnior realizaram, na quinta (17), pela manhã, e sexta (18), à tarde, uma visita
pedagógica à kappa. Acompanhados pela professora Alexandra Viali e uma
monitora, os alunos conheceram todo o funcionamento dos setores da revista.
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Personagem da kappa
Fernando Antonio Zerbetto

Zerbetto com uma máquina
pesada de fole; no destaque,
foto com múltipla exposição do
negativo, feita manualmente

O
senhor
das imagens
Com 74 anos de profissão,
fotógrafo ainda está na
ativa consertando máquinas
mecânicas e não se rendeu ao
mundo digital
Por Eloiza Strachicini
Fotos João Moura

N

o número 429 da rua General
Osório não há letreiro na fachada. Mesmo assim, todo mundo
sabe que ali funciona, há mais de 50
anos, o Foto Zerbetto. É lá que Fernando Antonio Zerbetto, com 74, garante
seu sustento. Vindo de uma família de
fotógrafos (pai, tio e irmão trabalhavam
no ofício), começou a trabalhar aos dez
com o pai, em Pirassununga, onde nasceu, fazendo retoques em negativos e
em fotografias novas e antigas.
Após aprender a profissão, casou-se com a sobrinha de sua cunhada,
Maria Thereza, que era de São Carlos. “Acabei me tornando sobrinho
do meu irmão”, diverte-se. Mudou-se
para cá em 1952 e com ela tem cinco
filhos, cinco netos, um bisneto – o segundo está a caminho. Em dezembro,
o casal comemora bodas de diamante (60 anos juntos).
Nesse tempo, a cidade possuía
apenas cinco fotógrafos, que, apesar
de concorrentes, especialmente para
registrar casamentos, mantinham
uma estreita amizade. Tudo era fei5 4 kappa magazine

to manualmente: o ajuste do foco, o
disparo do flash e o preparo da química para a revelação. E até mesmo
alguns truques como a múltipla exposição do negativo que fazia com a
foto dos filhos era manual, garantindo uma foto totalmente diferente e
inovadora para a época.
Quem o vê, nem imagina que ele
já recebeu Comenda Comercial “José
Gullo”, da Acisc, troféu em homenagem aos fotógrafos da Prefeitura e o título de Cidadão Benemérito. Zerbetto,
porém, não gosta de homenagens. “Já
me considero cidadão são-carlense,
não preciso de holofotes. Se não gostasse da cidade, já teria ido embora”,
diz, meio ressabiado.
O fotógrafo diz que tem saudade
de quando as imagens eram em preto
e branco. Aos 84 anos, Zerbetto ainda
está na ativa, consertando máquinas
mecânicas, mesmo tendo acabado

com o laboratório, pois
seu custo era elevado. Ele não se rendeu à máquina digital e nem faz consertos delas, e conta que, no seu tempo, pensava na imagem que ia fazer,
criava na cabeça antes de executar. Segundo ele, a digital dá muita distorção
nos cantos. “A fotografia é a única que
registra o momento, que vira passado
e você vê esse momento em todos os
momentos”, ressalta.

notas

Oficina Cultural oferece
programação diversificada

A

Oficina Cultural “Sérgio Buarque de Holanda” está com
uma programação diversificada nesse final de ano. Duas exposições fotográficas poderão ser
visitadas até dia 31 de dezembro.
A primeira delas, Itaqueri, terra de
Ulysses, retrata o vilarejo bucólico
fundado por bandeirantes onde o
político Ulysses Guimarães viveu
seus primeiros 11 anos. A segunda

é a Nano Arte, uma manifestação artística recente, baseada na nanotecnologia, em que partículas em escala nano (um milhão de vezes menor
que um milímetro) são fotografadas
com microscópios de alta precisão.
As exposições estão abertas de segunda a sexta-feira das 13h às 22h e
aos sábados das 13h às 18h.
ATIVIDADES – Na quarta (7), às

19h30, haverá o workshop “Cuidados com a Voz”, sob a coordenação de Jane Borges. São 30 vagas
e as inscrições podem ser feitas
até sexta (2). Já na quinta (8), também às 19h30, será apresentado
o Concerto Didático com o grupo
Coral “Viva Canto”, também sob a
coordenação de Jane. Mais informações podem ser obtidas pelo
telefone (16) 3372-8882.

ROTA Gourmet

Anuncie na
Tabajara Grill

Restaurante Panela

Av. São Carlos, 3677 – Cidade Jardim
Fone: (16) 33614282

Rua Orlando Damiano, 2157 - centro
Telefone delivery (16) 3371-4157

Preços especiais para o seu fim de ano. Comemore
com a gente!
A churrascaria Tabajara Grill conta com um espaço
especial para atender a sua empresa nas comemorações de final de ano.
Tabajara Grill: a sua melhor opção de churrascaria
em São Carlos. O verdadeiro e sofisticado churrasco
dos pampas é aqui!
Horário de Funcionamento: Almoço: Seg. - Sex. Das 11h às 14h 30min. Sáb. , Dom. E Feriados - Das
11h às 15h 30min. Jantar: Seg. – Sex. - Das 18h
30min às 22h 30 min. Sáb. > Das 18:30 às 23h
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O restaurante Panela serve almoço à kilo todos os dias
a partir das 11 horas, com grande variedade de pratos
quentes e frios (mais de 50 pratos) alem do delicioso
churrasco, e suco como cortesia. Servimos também
jantar a la carte com varios pratos tradicionais entre
eles o famoso filet a parmegiana e entre outros.
* delivery no almoço e jantar
* pratos orientais no buffet aos sabados e domingos
* horario de funcionamento: almoço de segunda a
sexta das 11:00 as 14:00 horas
almoço de sabado e domingo das 11:00 as 15:00 horas
jantar a partir das 18:00 hs ate 22:30 hs

e entre no
circuito da
melhor
gastronomia
da cidade!

kappa magazine 57

trabalho

Cristina e Hugo: “Já
tínhamos planos de
viver uma experiência
como essa”

Meu patrão é o Mickey
Universitários trocam as férias do verão brasileiro para viver a experiência de trabalhar na Disney
Por Vanessa Gurian
Foto Mauricio Motta

C

om visto J-1, emitido para trabalho ou estudo, aprovado,
passaporte em mãos e muita
vontade, os universitários Cristina T.
Gurian, aluna do segundo período de
Engenharia Civil da UFSCar e Hugo O.
de Souza Ribeiro, no sexto período do
mesmo curso na USP, já estão voando
para Orlando, na Flórida (EUA).
Pelo documento que ambos conquistaram, já se prevê que os jovens
não irão se divertir. Pelo menos, não
só. Cristina e Hugo foram dois entre
centenas de selecionados brasileiros
para participar do Disney International College Program. O ICP é um programa de trabalho remunerado, nos
5 8 kappa magazine

parques e hotéis do complexo Walt
Disney World Resorts.
Juntar a experiência de um work
travel com a segurança de ser funcionário temporário de uma das cinco
melhores empresas nos Estados Unidos para se trabalhar, foi a opção deles.
Benefícios maiores, concorrência
de cerca de 15 candidatos por vaga.
Como não há custos de inscrição
para a seleção, a cada ano a procura pelo programa tem sido maior.
Segundo Felipe Delbin Glaser, recrutador oficial do ICP para o interior,
além de dominar o inglês e ser universitário, o candidato deve ser uma
pessoa proativa e ter flexibilidade
para vários trabalhos. “Os estudantes
vivem uma experiência de trabalho
internacional e a oportunidade de

conhecer visitantes e outros participantes de todo o mundo”.
CARGOS – Após duas fases de seleção, basicamente com palestras e
entrevistas em inglês, Cristina e Hugo
foram selecionados. “Na seleção indicamos os cargos de preferência, que
não são garantidos. Mas no nosso
caso vamos trabalhar naquilo que
queríamos”, conta Hugo. São oferecidas 12 posições, desde vendedor, até
limpeza dos parques, amigo do Mickey e carregador de malas.
De novembro a março, Cristina será
merchandiser no Magic Kingdom, um
dos cargos mais requisitados e Hugo,
de dezembro a março, será lifeguard
em um resort. Cada um será treinado
de acordo com a função e terá que es-

tar adapto ao Disney look. “Para mulheres, cabelos sem luzes, nem vermelho.
Um brinco grudado por orelha, unhas
bem curtas e sem esmalte, um anel pequeno por mão. Homem, sem brinco,
barba e com cabelo curto”, acrescenta
Cristina. “Estou preparada para muita
adaptação. Mas, principalmente, estou
preparada para trabalhar em uma loja
da Disney em pleno Natal, com todos
querendo comprar e ainda ter que
manter o bom humor e o sorriso”.
Para Hugo, o treinamento que receberá como salva-vidas será algo que

levará para toda a vida. Mas, além disso e da língua que ganharão fluência, a
experiência de trabalhar em uma companhia do tamanho da Disney será importante. “Penso que vamos crescer
e amadurecer muito, principalmente
nós que fazemos universidade morando na casa dos pais. Aqui tenho comida pronta, roupa lavada. Lá vamos ter
que trabalhar, cuidar de tudo e ainda
administrar o dinheiro.”
VERBA – Cuidar do orçamento é
mesmo uma das principais preocu-

pações dos dois. A remuneração varia
entre US$ 7,25 e 8,48 por hora, o que
deve cobrir os custos da acomodação
e alimentação, com 30 horas de trabalho por semana. “Mas com hora extra
dá para ganhar mais para podermos
passear e ir para a ‘balada’. Vamos
para trabalhar, mas queremos curtir
o máximo”, planejam. “Fico imaginando como será ir ao Walmart com US$
100 para comer na semana. Eu nunca
vivi isso. Aqui, vou ao supermercado
e simplesmente passo o cartão do
meu pai”, analisa, preocupada.
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odontologia

Antigamente mais comum
em crianças e adolescentes
em fase de crescimento,
hoje o tratamento também
é acessível a adultos e à
terceira idade
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Dr. Fábio R. Nogueira

tamento ortodôntico para melhorar
sua saúde bucal e aparência.
No tratamento ortodôntico utilizamos aparelhos fixos e móveis para
correção dos dentes, porém com diferentes indicações. A principal distinção é o tipo de movimento que o
aparelho é capaz de induzir os dentes a fazer.
O aparelho móvel, mais do que
movimentar dentes tem a função de
reeducar a musculatura facial e estimular o desenvolvimento ósseo e
muscular, por meio de mudanças na
postura com que se fecha a boca. Já
o aparelho fixo, movimenta os dentes pela aplicação de força. Usando
acessórios (molas e elásticos) e dobras no arco, o ortodontista consegue fazer com que os dentes se movimentem, corrigindo os problemas
estéticos e funcionais da boca.
REFERÊNCIA – A Odontoclinic é
a maior rede de tratamentos odontológicos do Brasil. Referência em
tratamentos para a saúde e beleza
do sorriso, a clínica oferece atendimento personalizado, com profissionais capacitados em todas as áreas
da odontologia, com segurança. E
você pode fazer todo seu tratamento em um único lugar. Para o tratamento de ortodontia, a Odontoclinic

dispõe aos seus pacientes desde os
aparelhos convencionais (metálicos),
até os aparelhos de cerâmica e safira,
que são uma excelente opção para
quem busca algo mais discreto.
Outro diferencial da Odontoclinic
é o horário especial de atendimento:
de segunda a sexta-feira das 8h às
20h e aos sábados das 9h às 13h. A clínica possui estacionamento próprio
facilitando o acesso a seus pacientes.
Agende já sua avaliação pelo telefone (16) 2106-2166 ou pelo site www.
odontoclinic.com.br. Odontoclinic:
porque sorrir é tudo.

Fotos divulgação

A

ortodontia é a especialidade
Odontológica que previne e
trata do posicionamento dos
dentes, dos maxilares e músculos da
face, incluindo língua e lábios. Assim,
uma pessoa pode fazer o tratamento para ficar mais bonita se preocupando com a beleza do seu sorriso,
ou então por problemas com a má
posição dos dentes, que causa mastigação inadequada, dificuldades na
escovação dos dentes, ou problemas
mais sérios como defeitos na face e/
ou dores de cabeça.
Há algum tempo, era comum
apenas crianças e adolescentes em
fase de crescimento usando aparelhos. Isto porque estes aproveitam
a formação dos dentes e dos arcos
para logo colocá-los na posição
correta. Hoje em dia, os adultos e a
terceira idade também utilizam o tra-

Informe Publicitário

Mauricio Motta

Você precisa
de aparelho
ortodôntico?

Serviço
Odontoclinic
Rua Conde do Pinhal, 2.250
Horário de atendimento: de segunda
a sexta das 8h às 20h; sábados das
9h às 13h
Telefone (16) 2106-2167
www.odontoclinic.com.br
saocarlos@odontoclinic.com.br
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Dez anos de estrada,
amizade e rock’n’roll

Formação que gravará o
primeiro DVD do grupo

Carrão de Gás comemora a data com show especial e oportunidade também servirá para a
gravação do primeiro DVD do grupo
Por Ana Paula Santos
Fotos Divulgação

O

nome vem de uma música
do Premeditando o Breque.
No entanto, a semelhança
com o conjunto paulistano termina
aí. Com muito rock’n’roll, o Carrão de
Gás mostra fôlego e chega a primeira década de existência. A comemoração da data será na quinta (1º), às
20h, no Sesc. O grupo aproveitará o
show para fazer o primeiro registro
em DVD da carreira.
Segundo Dioy Pallone, vocalista
e baixista, a banda que começou de
forma despretensiosa. Em dezembro
de 2001, ele, o guitarrista Leo Amorim e o baterista Maurinho Saldanha
se apresentaram pela primeira vez.
“Tinha 21 anos, fomos convidados
6 2 kappa magazine

para tocar na Usina de Eventos, mas
não tínhamos nem nome para a banda. Sugeri uma música do Premê que
estava ouvindo. Nem pensei se era
sonoro ou não.”
No ano seguinte, começaram
os convites para fazer a abertura de
shows de grandes bandas de rock nacional em São Carlos e região. “Foi em
um show do Frejat que convidamos
o tecladista Rodrigo Costa, maestro e
arranjador que morava em Dourado,
para integrar a banda”, relembra.
Daí surgiram as composições
próprias, até então o Carrão só tocava covers. “Todos foram se desenvolvendo como compositores
e, aos poucos, paralelamente com
nossas vidas pessoais, íamos gravando as primeiras músicas.”
A parceria com o Café Cancun

rendeu mais visibilidade e até a letra
de uma das músicas mais tocadas da
banda nas rádios – Noites em Cancún.
Com isso, surgiram a primeira abertura
de um show dos Titãs e os empresários. “Estávamos aproveitando isso ao
máximo. O Rodrigo se afastou para se
dedicar mais ao trabalho que exercia
com o cantor Sérgio Reis e fechamos
um contrato com Unimar Music, maior
distribuidora de discos do Brasil.”
DIFICULDADES – Da formação
inicial, apenas Dioy se manteve durante todos os períodos e formações. Mas
ele garante que a amizade entre os integrantes superou as dificuldades e escolhas de cada um no decorrer do trabalho. “A banda buscou dar seu recado
sem estar presa a modismos e tendências, sendo muito fiel à espontaneidade

Fotos arquivo pessoal

cultura

de repertório e criatividade. E recebemos muitas críticas positivas por isso.”
A fase mais madura e profissional durou pouco mais de dois anos.
Dioy conta que havia muita cobrança, muita responsabilidade. “Do fim
de 2004 até meados de 2007 viajamos 35 mil km, fizemos 80 shows
divulgando nosso primeiro disco,
Rock´n´Roll 4X4. Teve coisa ruim, mas
a maior parte foi legal”, garante.
Entre as lembranças, ele destaca um
show em Três Lagoas, quando o Carrão
substituiu o Skank, que não pôde se
apresentar, e a participação na Expomusic, maior feira de música do país.
Para ele, o primeiro álbum pode
ser considerado um pop, com letras
mais suaves, açucaradas. “Eu queria
algo mais ácido, me identifico mais

com este tipo de música e era esse o
caminho que queria no segundo trabalho. Foi então que o Léo resolveu
sair da banda e como nós não estávamos satisfeitos com um produtor,
rompemos com o empresário.”
Os rapazes resolveram parar, preservar a amizade e o que sobrou foi o
essencial: a vontade de fazer rock’n’
roll. Apesar de 90% do novo disco,
Sangue, suor e carnaval, estar pronto, ele nunca saiu. Mas a pretensão
da banda é lançar o álbum em 2012,
junto com o DVD que será gravado
na apresentação dos dez anos. “Queremos celebrar, fazer uma grande
festa. Da melhor maneira possível,
vamos traduzir a história do Carrão.
Todos os que passaram pela banda
vão participar”, afirma.

Dioy deu nome da banda
e é o único remanescente
da formação original
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Ações
além da
praça
Em sua oitava edição,
o ChorandoSemParar
ganha novas atividades
que atendem ainda
mais à sua proposta:
disseminar cultura

exposição, mesa redonda e outras atividades. “Desde a primeira edição, nossa
ambição não é realizar um megaevento. Nosso objetivo é crescer com
ações na comunidade, aumentar
a interação entre os diferentes setores e transmitir, cada
vez mais, conhecimento”. E
acrescenta: “Estamos chegando cada vez mais
perto disso”.

Por Vanessa Gurian

ChorandoSemParar nasceu como
parte de um projeto para revitalização das praças públicas. Por isso, ainda que cresçam as atividades ao seu
redor, seu cenário principal, a Praça
XV, não deverá mudar. “Os shows são
apresentações com repertórios preparados especialmente para o festival,
durante todo ano. E para 2012 já estamos começando os preparativos.”

Serviço
O quê: ChorandoSemParar
Quando: dia 4, domingo, a partir
das 10h
Onde: Praça da XV
Quanto: grátis

Uma das atrações da oitava edição é o
francês já brasileiro Nicolas Krassik

Divulgação

A

s aulas dos alunos do ensino
fundamental 2 de algumas
escolas públicas da cidade
estão sendo interrompidas sem prévio aviso. Grupos de choro chegam
repentinamente, apresentam uma
música de Pixinguinha e deixam a
explicação para a professora, que,
comparsa da história, dá uma aula
sobre o gênero musical e apresenta
quem foi esse flautista, saxofonista,
compositor e arranjador brasileiro.
Pixinguinha é o grande homenageado da oitava edição do
ChorandoSemParar e o convidado
homenageado é Jorginho do Pandeiro. O evento terá duração 12 horas,
mas já começou desde o início do
mês, com atividades como essa (veja
a programação completa a seguir).
Segundo Fátima Camargo, diretora do projeto Contribuinte da Cultura,
que realiza o festival, além da ação
nas escolas, a edição 2011 está com

Cinema

sesc
A ilusão cômica

sesc
Look, stranger

Dia 27, domingo, às 19h.
Direção: Arielle Javitch. Nos terrenos e florestas desolados de
uma guerra não identificada, uma mulher sai de um campo
de refugiados rumo a sua casa.

Fotos divulgação

Dia 26, sábado, às 19h30.
Direção: Mathieu Amalric. Um pai procura o filho que não vê há
dez anos e a busca o leva a uma caverna habitada por um mago
que lhe mostra tudo que perdeu na vida do garoto.

sesc
Copacabana

Artes

Dia 4, domingo, às 19h.
Direção: Marc Fitoussi. Babou é o tipo de mulher de meiaidade que não se preocupa com o que vão pensar sobre ela.

sesc
Saneamento básico, o filme

Dia 3, sábado, às 18h. Grátis.
Direção: Jorge Furtado. Moradores de uma pequena vila de
descendentes de colonos italianos reúnem-se para tomar
providências a respeito da construção de uma fossa.

BIBLIOTECA COMUNITÁRIA

Programação da 8ª edição
chorandosemparar

CENTRO CULTURAL DA USP

OFICINAS E MESAS REDONDAS

Exposição Junku Nishimura
Até dia 30. Grátis.

Sentimentos e Um fotógrafo da meia-noite
Até 20 de janeiro. Grátis.
Exposição de quadros de Janete Ferreira Rodriques e
fotografias de Junku Nishimura.

SESC

Arte e Acessibilidade: experimentações artísticas
compartilhadas
De 3 de dezembro a 26 de fevereiro. Grátis.
Mostra de trabalhos interativos de Josely Carvalho, Michel
Groisman e Raquel Kogan. Abertura dia 3, sábado, às 11h.
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ESPAÇO 7

Choros sambados e sambas chorados
Dia 1º, quinta, às 19h.

A importância de tia Ciata no cenário cultural brasileiro
Dia 2, sexta, às 18h30.
Convidados: Gracy Mary Moreira, Barão do Pandeiro e Petronilha
Beatriz Gonçalves e Silva.

O violino na música popular brasileira
Dia 3, sábado, às 14h.

O gênio inventivo de Pixinguinha

Dia 3, sábado, às 17h.
Convidados: Marcelo Vianna, Luis Nassif, Cristovão Bastos e Henrique
Cazes.

TEATRO
MUNICIPAL

Rebola

Dia 30, quarta, às 20h. R$ 1,50 (comerciários), R$ 3 (usuários) e R$ 6 (inteira).
Monólogo, livremente baseado na literatura de Marcelino Freire, traz a
saga de Zulu, que vem com um único objetivo: ser jogadora de futebol
no Brasil.
Teatro para todas as idades

Os Saltimbancos

A Roda

Dia 3, sábado, às 16h. Grátis (comerciários), R$ 2 (usuários) e R$ 4 (inteira).

Pocahontas

Dia 8, quinta, e dia 9, sexta,
às 20h, e dia 11, domingo,
às 15h.
Realização: Escola de Ballet
Corpo & Arte.

Coppélia

Dia 10, sábado, e dia 11,
domingo às 20h.
Realização: Escola de Ballet
Corpo & Arte.

Dança

Dia 25, sexta, às 20h, dia 26,
sábado, e dia 27, domingo,
às 17h.
Adaptação da obra de
Chico Buarque, que teve
nos Irmãos Grimm a
inspiração. Preços: R$ 40
(inteira) e R$ 20 (meia).
Realização: Fábrica de Artes.

João Moura

Música Teatro

SESC

SHOPPING
IGUATEMI
Happy Hour

Junior Barros

Roda de samba –
Homenagem a Candeia

Cassiano e Diquinho

André de Souza e convidados

SESC

Dia 27, domingo, às 15h30. Grátis.
Dia 27, domingo, às 10h30. Grátis.
Abertura com Pedro Viola e
Caxiado.

PRAÇA XV

Dia 2, sexta, às 20h. Grátis.

Dia 4, domingo, às 15h30. Grátis.

Projeto Guri

Dia 6, terça, às 19h. Grátis.

Tributo a Pixinguinha

Dia 3, sábado, a partir das 17h. Grátis.
Apresentações do grupo Choro de Ouro e
Pixinguitar (com presença do músico Marcelo
Vianna, neto de Pixinguinha).

Chorandosemparar

Esquenta Chorando

Dia 2, sexta, a partir das 19h. Grátis.
Apresentações do Choro em trio e Conexão
Pixinguinha

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

EXPOSIÇÃO
A casa da tia Ciata

Até dia 30 ,na Biblioteca Comunitária da
UFSCar e, entre 2 e 4 de dezembro,
na Praça XV. Grátis.

Dia 4, domingo, a partir das 10h. Grátis
Apresentações de Jorginho do Pandeiro, Zimbo
Trio & Raul de Souza, Grupo Nó em Pingo D’água,
Henrique Cazes & Cliff Kornen (EUA), Tibô Delor
(França, Orquestra de Contrabaixos Tropical,
Conjunto Época de Ouro, Clube do Choro de
Brasília (Choro Libre, com participação de Tiago
Antunes), Orquestra Experimental da UFSCar,
John Berman (EUA) & Choro’n Jazz, David Saidel
com participação do Grupo Sanfonando, Nicolas
Krassik e Cristóvão Bastos.
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social

Lygia

Fontana
fotos Mauricio Motta e João Moura

Renato e Milena
Gibertoni

Polyane e
Flávio Salik

Roberto Ferreira
Moraes e Mara
Sandra Canova
Moraes

um ano...
Uma festa com mais de 700
convidados: esse foi o aniversário da
kappa
Márcio Guaratini e
Priscila Cordebello

Gaudêncio e Irma
Guidorzi
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Natália de Paula Pereira
e Daiane Ferrari
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social

Xxxx

Kelly Mary e
André Ricardo
Frujuelle

Leonor
Gregolin

Gisele e Tom
Borlengui

Antenor Carpi, Marcia Fragelli,
Tatieny Morato e Sérgio Yaegashi
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social
Bel Postigo e
Marcos Zani

Mario e
Claudia Bogas
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Cristiano do
Prado e Priscila
Chiara Dias

Erhard
Drittlhuber e
João Ricardo
Zanjacomo

Francisca e
Ricardo Lima

Fábio Sverzut
Valéria e Mauricio
(Sindicato Rural)

Alexandre
Roveri
Piglialarme
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social
Fachini e Celso Lopes

Henrique Cassinelli
Jô Triques

Fulvio Temple de
Moraes e Andrea
Honda

Ana Nascimento, Maria Rita e
Paulo Botelho e Edir Nascimento
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Evandro Luiz Lavadeci e
Cristiane N. Godoy do Amaral
Edson Ferraz

Joice e Maria

kappa magazine 75

SOCIAL
Cid Garcia
e Leila Ro

Daniela e
Claudio
Chinaglia

Rodrigo Zafalon
Damiano e Camila
Rodrigues de
Carvalho
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Natalye de Lima
e Kris Tavares

Patricia Piacentini e
Fernanda Manécolo

Aldo
Pasetto
Francisco

A equipe da kappa de Araraquara
também prestigiou o evento

Roberto
Schiavon

Mário Gonçalves
de Mattos Jr.
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social
Teresinha “Tucha”
e Thiago Passos
Todeschini

Naiara Gomes
Unimed

Ronie
Malimpensa
Unicep

Richard Miocque
Cultura Inglesa
Edmundo
Altobello
Óticas
Carol

kappa visita
A kappa fez uma visita surpresa a
diversos pontos da cidade e registrou
quem acontece

Marcelo Piantkoski
Colégio Diocesano
La Salle

7 8 kappa magazine

kappa magazine 79

social

Silvana Tosanelli
Cristal

Keilla Rodrigues e
Gabriel Scarpinella
Maison K
Yolanda Sikora
Staroga

Stefano Marcotriggiano
Stefano Hair
Tézia Sangaletti
Anayana

Fátima Paulo
Evidência
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zettai
São Carlos ganhou mais um espaço
para a culinária japonesa: o Zettai

Mayla Coli e Blotinha

Daniel Lima

Emerson Conquista
Proprietário-Sushiman

A Carreata de Natal
da Coca-Cola passou
pelas ruas de São
Carlos e já anuncia a
chegada do Natal

Daniel,
Valda e
Samuel

Thiago e
Seu Gera

Vera Lúcia Marinzeck
de Carvalho e Marcio
Roberto Chabaribery

social

Mônica, Miriam, Veronica, Andressa e Mariana
Julio e Sandra

Claudio
e Sueli

noite
Veja quem aproveitou a noite na Donnaléo

Tatiana e Fernando

Ana Claudia e
Antonio Carlos
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