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Por
Luciano
Abelhaneda
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Repercussão 
e mães

N ossa última edição desta kappa deu o que falar, 
como sempre para o lado positivo e real das coisas. 
Jornalismo é tão simples, você apura, fala com 
especialistas, fala com todos os lados envolvidos e 
projeta uma matéria de qualquer editoria. É o básico e 
é o que fazemos sempre, não podemos deixar de ouvir 

todos os lados.
A ampliação do Iguatemi, bem como seu entorno, é 

importantíssima para a cidade e para toda uma cadeia produtiva de 
serviços e materiais básicos para processar o desenvolvimento.

Nesta edição estamos falando do dia das mães, e olha que tem 
mães que doam a vida pelos filhos, deixam de lado seus projetos, 
sua carreira e passam a se dedicar 24 horas por dia aos filhos.

Essas mulheres são heroínas e exemplo de que podemos 
contornar os problemas de todos os tipos e levantar a cabeça. Nesta 
edição temos vários exemplos de dedicação.

Para presentear as mães também temos propostas e produtos de 
todos os tipos e gostos. Você vai adorar e com certeza encontrar o 
presente da mamãe.

Estamos preparando um especial sobre os melhores lugares para 
se comer em São Carlos e também todas as dicas para realizar suas 
festas. Você não pode ficar de fora. 

Iguatemi São 
Carlos: vértice de 
desenvolvimento
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O pessoal que pegou a revista está me ligando, fora o Facebook que não 
para, toda hora tem gente falando que adorou a matéria. Eu olhei e também 
adorei, vocês estão de parabéns, fizeram uma reportagem excelente [“Pele 
vegetal”, edição 69, página 14]. Muito obrigado.

Peterson José Bernardo

cartas

TROCANDO OS CRÉDITOS
Na última edição, por problemas técnicos, cometemos dois equívocos. 
Na página 80, a foto do vestido de noiva, feito pela Liart Fotografia, é do 
Attelier Ana Célia. Já na página 76 a legenda Alessandro, Sheila, Carla, 
Claudia, Rita e Cláudio corresponde à imagem abaixo.

Alessandro, Sheila, Carla, Cláudia, Rita, Cláudio

Atelier 
Ana Célia 

Li
ar

t F
ot

og
ra

fia
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Mães de fé 
Divididas entre casa e hospital, Gislaine Clara Boni e Maria Beatriz Cordeiro Mecca pararam a 
vida para cuidar da saúde e sair nas ruas para lutar pelos direitos de seus filhos 

Por andrea de castro
Fotos Fabio mauricio

O que Gislaine Clara Boni 
e Maria Beatriz Cordeiro 
Mecca têm em comum? 

Elas não tiveram medo de enfren-
tar o mundo para salvar a vida de 
seus filhos. Elas moveram mundos 
para auxiliar os filhos, Caliane Boni, 
a menina de 11 anos que nunca se 
alimentou pela boca, e Renato Cor-

caPa

Gislaine: luta 
de 11 anos para 
que Caliane 
volte a ter uma 
vida normal

Caliane com a 
mãe: unidas, 

sempre
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deiro Mecca, o professor de Educa-
ção Física que fraturou a coluna em 
acidente de moto na Indonésia.

“Quando Caliane está sedada 
por remédios, meu mundo acaba, 
pois não consigo olhar nos olhos 
dela nem ver o seu sorriso”, afirma 
Gislaine. “Beijar a careca do meu 
filho é a minha alegria hoje”, com-
pleta Beatriz.

CIRURGIAS – Gislaine tinha 20 
anos quando engravidou de Caliane. 
Até o sexto mês de gestação tudo es-
tava normal na vida da jovem mãe. 
Até que, através de um ultrassom, 
foi detectado algo estranho na sua 
filha, ainda na barriga. Após o parto, 
a garota nem chegou a ir para os bra-

ços da mãe; foi transferida para a UTI 
sem ser amamentada. “Fizeram vá-
rios exames e disseram que ela tinha 
hérnia de hiato e teria que ser ope-
rada com urgência com três dias de 
vida. Nesse momento, o médico res-
ponsável afirmou que era coisa sim-
ples e uma cirurgia que não passava 
de 40 minutos. A cirurgia demorou 
cinco horas e o médico nunca mais 
foi visitá-la.”

A família resolveu transferir Ca-
liane para um hospital em Ribeirão 
Preto. “Chegando lá, disseram que o 
estômago dela estava no tórax, que 
foi erro médico e que nunca tinham 
visto algo parecido. A partir de então, 
foi uma cirurgia atrás da outra, idas e 
vindas da casa para  hospital”, conta. 

Gislaine achou que poderia per-
der sua filha. “Me ajoelhei no chão e 
debrucei-me a Deus. Falei que se era 
para ele levar minha filha e pô-la em 
seus braços, que ele poderia levar, 
pois não aguentava vê-la sofrer tan-
to.” Quando Caliane tinha seis meses, 
Gislaine perdeu seu pai. “Ele nos aju-
dava muito, mas sei que ele não su-
portaria ver a neta sofrer eternamen-
te.”  Ela conheceu seu marido quando 
Caliane tinha cinco anos e, hoje, tam-
bém divide seu tempo com Nicolas, 
seu filho, de dois anos. “Minha maior 
dor é dividir o tempo com os dois, 
pois Caliane está há oito meses in-
ternada e Nicolas em São Carlos com 
meu marido. Sofro muito de não po-
der ter os dois juntos e  eles também 
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sofrem com minha ausência.”

DE VOLTA PARA CASA – Beatriz 
ainda estava em luto pela perda de 
seu pai, três dias antes do problema 
com o filho, Renato. Há seis anos ele 
trabalhava como monitor em duas 
academias de musculação na Indo-
nésia e no dia 23 de janeiro sofreu 
um acidente de moto, fraturando 
duas vértebras. A luta para trazer o 
filho de volta ao Brasil e o amor de 
mãe transferido por uma webcam 
salvaram Renato. “Meu filho foi para 
o outro lado do mundo atrás do so-
nho de dar um futuro melhor para 
sua filha de 10 anos. E lá ele encon-
trou estabilidade, através do que 
amava fazer, que era dar aula.” 

Ainda buscando forças para cui-
dar de sua mãe, que tinha acabado 
de ficar viúva, Bia recebeu a notícia 
do acidente com o filho pela inter-
net. “Minha filha estava conversando 
com a namorada do Renato pela in-
ternet quando vi que ela estava ner-
vosa querendo dizer algo. Foi então 
que ela deu a notícia”, explica Bia, 
que não podia demonstrar desespe-
ro. “Fui para fora de casa e de repen-
te fiquei sem chão, meu estômago 
embrulhou, fiquei com enjoo, mas 
mesmo assim fui pensando possibi-
lidades de minha mãe não perceber”.

A família Mecca se mobilizou e 
após dois dias, seu outro filho, Gui-
lherme, estava com Renato, que vol-
tava de uma cirurgia de emergência. 
“Ele largou toda a vida dele para ir 
atrás do irmão. Sabendo que meu 
outro filho estava lá para cuidar dele, 
fiquei mais tranquila. Se ele não ti-
vesse ido, Renato estaria morto.” A 
partir de então, Bia começou a ver 
Renato pela internet. “Ele não falava 
por conta da traqueostomia, mas 
movia os lábios para falar comigo. 
Porém, só de vê-lo, sabendo que ele 
estava vivo, meu coração se encheu 

de esperança”. 
A luta começou e, sabendo que 

seu filho não tinha condições físicas 
de voltar ao Brasil, começou a ir atrás 
de autoridades e apelou à família e 
amigos para trazê-lo de volta. “Ele 
precisava vir em um avião adaptado 
para a UTI, uma vez que seu estado 
era extremamente delicado. Quan-
do cotei o preço, quase caí para trás. 
Tudo aquilo era mais do que ganhei 
a vida inteira.” A conta para trazer Re-
nato de volta ao Brasil ultrapassava 
R$230 mil. 

Bia então utilizou as redes sociais 

Bia agora se 
divide entre ser 
mãe e filha

Renato Mecca no 
Hospital das Clínicas, 
onde está internado

caPa
sofrem com minha ausência.”
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para falar sobre o estado do filho. “Es-
crevi uma frase dizendo o que se pas-
sava e, em menos de dez minutos, as 
pessoas começaram a compartilhar.” A 
cidade se mobilizou e a campanha foi 
se espalhando. “O Itamaraty nos res-
guardou a todo momento, não falhou 
com a gente e fizeram o que puderam. 
Mas não dava para bancar tudo.”

Foi através dessa mobilização 
que Renato voltou ao Brasil. “A via-
gem foi muito difícil, um avião todo 
adaptado. Ele chegou a ter febre de 
41 graus, e as ampolas de oxigênio 
deram no limite, foram controladas 
por Deus. Meu filho perdeu quatro 
quilos durante o voo de 32 horas.”

RECOMEÇO - A mesma histó-
ria se repetiu com Gislaine. Graças 
à campanha de solidariedade em 
São Carlos, Caliane está internada 

no hospital Sírio Libanês, em São 
Paulo. “Saí às ruas, entrei na Justiça, 
apelei aos juízes. Sempre soube que 
para Caliane ser salva ela precisava 
de um hospital com equipe médica 
altamente qualificada, mas nunca 
tive dinheiro. Não deixei de ir à luta 
e nunca tive vergonha disso.” No to-
tal, foram arrecadados R$120 mil e 
Gislaine conseguiu que Caliane fosse 
mantida no hospital, onde está há 
oito meses, pelo plano de saúde. 

Renato está internado no Hos-
pital das Clínicas de Ribeirão Pre-
to. “Nem acreditava que ele estava 
vivo. Quando desceu do avião, a 
primeira coisa que fiz foi dar um 
beijo na careca dele”, comenta Bia, 
que se divide entre ser mãe e filha. 
“Perdi meus irmãos no mesmo ano, 
em pouco tempo, e hoje minha mãe 
só tem a mim e sou eu a mãe de Re-
nato, então faço o possível para viver 
em função deles”.   

Pedágio realizado 
em São Carlos  em 

prol de Renato
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Bota couro com 
amortecedor interno

Ankle boot 
em couro 

Linha Confort

Linha Confort 
em couro(16) 3201-2129

Rua São Joaquim, 1237
www.marasilva.com.br

Estamos no facebook

Av. Sallum, 909 
(16) 3364-5725

Rua 9 de Julho, 1056
(16) 3372-3748

O caminho da moda

 São Carlos - Lojas Centro e 
Shopping Iguatemi

Forma de pagamento:  

4x 1+3

(16) 3201-2129
Rua São Joaquim, 1237

www.marasilva.com.br

Estamos no facebook

Comfortflex

Di Cristalli

Dului

Sapato Piccadilly
Sapato Mississipi

Sapato Piccadilly

Sapato Piccadilly

Peep Toe 
Comfort Flex

Bota Piccadilly

Bota 
Comfort 

Flex

Coleçã
o com

 descontos e prazo especial no mês das mães!!! O
ba!

!

(16) 3371-0550
Rua Episcopal, 2221

www.fb.com/staroga

Staroga

Varal

kappa sao carlos ed70 02mai13.indb   14 02/05/2013   21:47:52



kappa magazine 15  

in
fo

rm
e

O estilo nosso de cada dia
por Ana Escrivão*

Ana Escrivão já foi workaholic. Hoje é worklove.  Fale com ela: ana@equilibriomoda.com.br

W
al

te
r F
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uh

ar
a Aspas

“Tudo o que se pode 
imaginar é real”

                Pablo Picasso

PONTO DE EQUILÍBRIO

Preparar um desfile é um trabalho insano. Felizmente, conto com uma equipe muito afinada, coesa e completamente 
comprometida com o resultado final. 

Desfiles

C om o friozinho dando as ca-
ras, chegou a hora de mos-
trar um panorama do que 

vai rolar na estação – o que aposto, 
acredito e invisto para a temporada. 
E a melhor de forma de expor o meu 
olhar e as minhas escolhas é fazer 
um desfile de moda para os meus 
clientes de São Carlos e Araraquara. 

Preparar um desfile é um traba-
lho insano, uma trabalheira que dá 
preguiça só de pensar. A começar 
pela escolha do dia. Não ter outro 
evento na cidade é condição primei-

ra. Contar com a sorte de um dia (ou 
noite) linda e rezar para São Pedro 
colaborar fazem parte do pacote. 

Escolher o layout do convite, 
mandar para a gráfica, elaborar 
listas de clientes, torcer para que 
todos sejam entregues (atualiza-
mos o mailing constantemente, 
mas muitas pessoas não recebem 
o convite, apesar de terem sido en-
viados), administrar esta falha, pen-
sar na estrutura do local, escolher o 
casting e, por fim, começar a criar 
as produções. 

Esta é a parte mais doída e tam-
bém a mais prazerosa. Primeiro é 
preciso praticar o desapego. Por-

que, convenhamos, decidir o que 
vai para a passarela é um exercí-
cio para lá de difícil. Com tantas 
opções de roupas lindas nas lojas, 
é preciso, além de visão apurada, 
não ter medo de arriscar na hora de 
montar um look. 

Inovar é a palavra de ordem. 
Tentar sair do óbvio. Não ter 
como prioridade agradar a todo 
mundo também ajuda na hora de 
ousar, afinal ninguém consegue 
agradar todos o tempo todo. Mas 
conto com meu feeling e a minha 
exigência estética para fazer um 
bom trabalho e o resultado final 
surpreender.  

Vestido Animale/Casaco Carmim

Calça Ana Mac
Blusa Animale

Casaqueto Carmim

Tailleur Le Lis
Cluthing Capodarte

Vestido Patricia Bonaldi

Calvin Klein
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(16) 3413-3878
Rua da Imprensa, 239

Vila Nery

(16) 3413-3878
Rua da Imprensa, 239

Vila Nery

Ballasox by 
Caudia Leite

Andacco

Lia Line

MALU Supercomfort

3415-7472
R. XV de Novembro, 1751

Parcelamos até 

6x no cartão

(16) 3374-2673
Rua XV de novembro, 2132

Moringa

Kit Mãe 
Amor 

Perfeito

Caneca Mãe seu 
Amor é Tudo

Vaso 
Aromatizador

Fronha 
Mãe Amor 
Perfeito

Almofada 
Massageadora Não 
Vivo Sem Você

Kit L’Occitane
Flor de Cerejeiras  

3 x R$91,33

Pijama Daniela 
Tombini  - Filhinha

3 x R$36,66

3307-4770
R. São Sebastião, 1209 

Santa Mônica

Kit L’Occitane
Flor de Cerejeiras  

3 x R$91,33

Pijama Daniela 
Tombini  - Filhinha

3 x R$36,66

R. São Sebastião, 1209 

Kit L’Occitane
Flor de Cerejeiras  

3 x R$91,33

Pijama Daniela 
Tombini  - Mamãe

3 x R$69,00

(16) 3307-3939
R. XV de Novembro, 1298

Centro

Varal
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(16) 3416-6227
R. Miguel Petroni, 2401

loja 20 – América Shopping Mall

Saia Justa

R. Miguel Petroni, 2401
loja 20 – América Shopping Mall

Saia Justa

Parcelamos até 

5x no cartão

Corselet Ouseuse

Conjunto Belles

Conjunto Del Laras

(16) 3415-7126
R. Miguel Petroni, 2401

loja 02
América Shopping Mall

Corselet Ouseuse

Conjunto Belles

Conjunto Del LarasConjunto Del Laras

(16) 3411-2227
R. Miguel Petroni, 2401 - loja 09

www.decorana.com.br
América Shopping Mall

Panela Colorida 
R$69,90 (20cm) 
R$84,90 (24cm)

Panela de Pedra 
com rechaud
R$ 109,00

Vasos Coloridos
R$64,00 (o par)Chaleira Colorida  

R$36,90

(16) 3419 -1920
Rua Miguel Petroni, 2401

Loja 23 - América Shopping Mall

Bolsa de couro, pashmina e 
carteira de couro ecológico

Semijoias com 
pedras drusa: 

pulseira, anel e 
brincos

Presentes criativos: caneca 
(na lata) e porta-retrato 

Coleção Mães

Bolsa de couro 
e nylon

Bolsa de couro, pashmina e 

Semijoias com 
pedras drusa: 

pulseira, anel e 
brincos

Bolsa de couro, pashmina e 
carteira de couro ecológico

Estamos no Facebook

Biquínis a partir 
de R$69,90

BIBI OUTLETBIBI OUTLET

Biquínis a partir 

(16) 3416-5490
R. Miguel Petroni, 2401

loja 10
América Shopping Mall

Top R$ 16,90

Regatas a partir 
de R$39,90

Leg a partir 
de R$69,90

Varal
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Parcelamos até 

5x no cartão
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Listras ganharam destaque nas 

passarelas

A s listras desfilaram nas principais semanas de 

moda do mundo e, por aqui, invadiram as passa-

relas no SPFW Verão 2014. Aposte nessa tendên-

cia, que aparece em diversas peças do vestuário tanto da 

moda feminina quanto masculina.
Estão em alta as peças com listras em preto e branco, 

com destaque para a calça com listras verticais. Mas as 

coloridas e estilo navy também estão na moda.

Para as baixinhas, a dica é usar listras verticais para 

alongar a silhueta. As listras mais estreitas e escuras pas-

sam a impressão de que a pessoa é mais alta e magra.

Para as discretas, combine as peças listradas com 

complementos mais neutros e, para as mais ousadas, a 

dica é combinar com estampas florais e poás.  

Listras ganharam destaque nas 

passarelas

A s listras desfilaram nas principais semanas de 

ESTILO LISTRADO

tENDÊNcias

ESTILO ESTILO ESTILO 
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UFSCar realiza Universidade Aberta 
A UFSCar realiza na quinta (9) 

e sexta (10), o 15º Univer-
sidade Aberta, no campus 

São Carlos. O evento é destinado a 
alunos do ensino médio e dos últi-
mos anos do ensino fundamental 
e cursinhos pré-vestibulares, com 
objetivo de apresentar a Univer-
sidade e seus cursos aos futuros 
universitários, além de aumentar 
o interesse desses jovens pelo co-
nhecimento, ciência, profissões e 
pela continuidade de seus estudos.

Na programação, são apresen-
tados estandes dos cursos, pa-
lestras, visitas pelo campus, aos 
laboratórios de ensino e pesquisa 
e à Biblioteca Comunitária. Todas 

as atividades e visitas são gratui-
tas e monitoradas pelos alunos da 
UFSCar.

Simultaneamente ao Universi-
dade Aberta e seguindo o mesmo 
cronograma de horários, ocorre 
o evento de divulgação científica 
“Circo da Ciência”, que conta com 
exposição de experimentos, ativi-
dades internas e apresentação de 
peças teatrais, envolvendo o lado 
teórico e prático de fenômenos e 
conceitos em todas as disciplinas 
das Ciências (Biologia, Química, 
Física e Matemática), mostrando 
como elas podem ser fáceis e di-
vertidas. Graduandos e docentes 
da UFSCar são os responsáveis 

pelas apresentações, efetivando a 
integração de ações e troca de co-
nhecimentos com a comunidade 
externa, bem como dentro da pró-
pria Universidade.

As escolas interessadas em 
participar devem acessar o site do 
evento, www.visite.ufscar.br, e fa-
zer sua inscrição de acordo com o 
horário das atividades de interes-
se. A organização do Universidade 
Aberta solicita que os responsáveis 
pelas visitas leiam o tópico “Infor-
mações importantes” contido no 
site. A programação completa e os 
procedimentos de inscrição para 
escolas estão disponíveis no site 
www.visite.ufscar.br.

Nota
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O prazer 
de ser vovó
Após terem criados seus filhos, 
elas agora se dedicam a cuidar 
diariamente de seus netos

Por mari lemes
Fotos Fabio mauricio e João moura

V ilma Zabotto Pereira Nunes e 
Maria de Fátima Alves da Sil-
va apresentam duas caracte-

rísticas em comum: ambas são avós e 
têm muita disposição para cuidarem 
dos netos o dia todo, enquanto as fi-
lhas trabalham. 

Vilma, avó de Lucas, que comple-
tou um ano em março, se enche de 
orgulho ao falar do primeiro neto. 
“Ele chegou no momento certo em 
nossas vidas, veio para preencher 
um vazio e uma grande saudade”, 
afirma ela, que, há três anos perdeu 
seu companheiro e esposo durante 
35 anos, Angelo Pereira Nunes. 

Antes da chegada de Lucas, Vilma 
tentava enganar a saudade ajudando 
os filhos. Um dos grandes desafios 
foi ajudar o filho mais novo a cons-
truir sua casa. Sem medo, ela colo-
cou a “mão na massa” e diariamente 

estava lá ajudando a carregar tijolos 
e a fazer concreto. Mas, durante este 
momento de construção e prepara-
tivos para o casamento do caçula, a 
notícia mais emocionante chegou. 
“A notícia de que minha filha mais 
velha estava grávida foi uma gran-
de surpresa e uma emoção que até 
hoje não consigo explicar”, relembra, 
emocionada. 

Após o anúncio da gravidez, 
Vilma passou a contar os dias para 
a chegada do neto. E a alegria con-
tagiou a todos. Como sempre, na 
casa da vovó pode tudo. “Agora ele 
pode mais ainda, já que eles muda-
ram para a minha casa em fevereiro.” 
A avó mudou até a disposição dos 
móveis para que seu príncipe tenha 
mais espaço para brincar e menos 
possibilidades de se machucar. “A 
primeira coisa que faço quando acor-
do é ir até o quartinho dele pra ver se 

está tudo bem, depois vou preparar 
o almoço dele e o restante do dia é 
todo dedicado a ele”, conta a vovó.

Entretanto, seu maior medo ainda 
está para chegar. “Minha maior preo-
cupação é o dia que ele for pra escoli-
nha. Sei que este momento vai chegar, 
mas por enquanto não quero nem 
pensar. Por isso estou curtindo muito 
os momentos que tenho com ele.”

Para Vilma, ser avó foi uma expe-
riência renovadora. “Para mim, ser 
avó é ser mãe de novo, mas de uma 
maneira diferente e ainda melhor. 
Aqui em casa é o Lucas quem man-
da e desmanda, não me importo 
mais com a arrumação da casa e ele 
faz o quer. E quando os outros netos 
chegarem pretendo fazer as mesmas 
coisas”.  

AMOR DIVIDIDO POR QUA-
TRO - Para Maria de Fátima, os netos 

Vilma e Lucas: o 
neto dominou a 
casa da vovó

comPortamENto
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também são uma grande alegria. No 
entanto, enquanto Vilma se dedica a 
Lucas, Maria divide seu amor e aten-
ção por quatro – Nicolas que tem 10 
anos, Rafael, de cinco, Felipe de três  
e Lorena, de dois. 

Maria fica com dois em cada pe-
ríodo. “De manhã fico com o Rafael 
e com o Felipe e na parte da tarde 
com o Nicolas e Lorena”. Neste meio 
tempo, ela busca um na escola, leva 
o outro no inglês, no caratê e haja 
pique para acompanhar a rotina dos 
quatro, porém ela não reclama. “No 
meu carro tem até uma cadeirinha 
para os menores. Além de avó, fico 
de motorista deles também”, conta.

Entre tantas histórias que  Maria 
tem pra contar, uma que marcou 

sua vida foi o nascimento da primei-
ra neta, a Lorena. “Tive três filhas, 
depois três netos e quando fiquei 
sabendo que viria a primeira neta 
foram 15 dias com a coluna travada 

de tanta ansiedade. Porém, depois 
de cuidar de três meninos tive que 
lembrar como era cuidar de uma me-
nina e hoje ela fala que sou a vovó do 
coração dela.”  

Maria de Fátima, rodeada pelos 
netos: à disposição sempre
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Mãe muito 
cedo
Apesar de trazer problemas 
à formação da mulher, uma 
família ainda adolescente pode 
trazer realizações inesperadas

Por ana Paula santos
Foto mauricio motta

P ode parecer impossível, mas, 
em pleno século 21, ainda é 
tabu falar sobre educação se-

xual para muitas famílias. A desinfor-
mação é um dos principais motivos 
para doenças sexualmente transmis-
síveis e também para a gravidez pre-
coce. Números da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) indicam que 
22% dos adolescentes fazem sexo 
pela primeira vez aos 15 anos de ida-
de e 16 milhões de meninas dão à luz 
todos os anos no mundo.

Em 2011, foram registrados no 
Brasil quase nove mil partos entre 
adolescentes (idade entre 12 e 19 
anos). A OMS considera a gravidez 
na adolescência como uma gestação 
de alto risco que pode acarretar pro-
blemas sociais e biológicos.

Em São Carlos, a Prefeitura ofe-
rece atendimento especial e desen-
volve pelo menos 15 ações dentro 
do Programa Saúde da Mulher com 
a intenção de aumentar a informa-
ção. Entre os atendimentos estão a 
prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis, planejamento fami-
liar, grupo de gestantes, prevenção 
do câncer do colo de útero e mama, 

Gilce entre os filhos Daniel e Ana 
Beatriz. União do casal foi determinante 

para solidez da família

rElacioNamENtorElacioNamENto
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vacinação, saúde bucal para mulhe-
res e gestantes, tratamento e pre-
venção dos agravos em hipertensão 
e diabetes, atividades físicas, acom-
panhamento nutricional e pré-natal. 

GRAVIDEZ PRECOCE – Gilce 
Villani tinha 15 anos quando engra-
vidou do filho Daniel. “Foi um susto, 
trabalhava durante o dia e estudava 
à noite. Minha vida parou.” O apoio 
da mãe, da avó e principalmente 
do companheiro, Walter, foi deter-
minante. “Minha mãe foi muito di-
reta: ela disse que se tínhamos sido 
adultos para fazer, seríamos para 
assumir. Foi o que aconteceu”, re-
lembra. “Daniel nasceu antes que eu 
completasse 16 anos. Abandonei o 
colegial e o pai, que na época tinha 

25 anos, parou a faculdade.”
Apesar do casamento acontecer 

de forma tumultuada, a relação do ca-
sal, sempre sólida, foi a base de uma 
família feliz e realizada. 

Quatro anos depois nasceu Ana 
Beatriz e foi somente quando os dois 
filhos tinham crescido que Gilce con-
seguiu retomar os estudos. “Não foi 
fácil, fiz supletivo, foi uma batalha. O 
Dani me ajudou muito, na época ele 
cursava o ensino médio e estudava 
comigo.”

A mãe acredita que a pouca di-
ferença de idade tenha sido um dos 
pontos favoráveis para a relação sau-
dável com os filhos, mas garante que 
o apoio do marido foi fundamental. 
“Enfrentamos muitas dificuldades, 
mas faria tudo de novo, desde que 

fosse com o mesmo homem. Sem 
ele, eu não venceria todas as frustra-
ções que enfrentei.”

Hoje, Gilce é um exemplo de mu-
lher que retomou a vida profissional 
depois que os filhos cresceram. Ela 
vive a felicidade da conclusão do 
curso técnico em estética e garan-
te que pretende seguir em frente. 
“Fiquei muitos anos sem estudar e 
trabalhar, por conta das crianças e 
da casa, hoje estou ainda mais rea-
lizada. Espero dar continuidade, me 
especializar.” 

Mas isso segundo ela vai ter que 
esperar; Daniel está no último ano 
de radiologia, mas faltam pelo me-
nos dois anos para a Beatriz entrar 
na universidade. Afinal de contas, os 
filhos são sempre prioridade.  
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Promoção do Dia das Mães 
do Iguatemi sorteia viagens 
e vale compras

A Bahia é conhecida pelas 
praias paradisíacas e por ter 
sol o ano todo. É lá que está 

localizado um dos resorts mais bada-
lados do Nordeste: o Club Med Ilha de 
Itaparica, bem próximo a Salvador.

Para celebrar o mês dedicado 
às mães, o Iguatemi São Carlos vai 
sortear para seus clientes um fim 
de semana inteirinho, com direito a 
muitas mordomias, neste que é um 
dos principais destinos turísticos do 
país. Além disso, a mãe que ganhar 
esta incrível viagem poderá renovar 
o guarda-roupa com um vale-com-
pras no valor de R$ 5 mil para serem 
gastos no Iguatemi. A promoção ter-
mina no dia 12 de maio e serão duas 
chances de ganhar: um sorteio no 
dia 6 de maio e outro no dia 13, às 16 

horas na praça de eventos do shop-
ping. Para participar, basta apresen-
tar no posto de troca, localizado na 
antiga loja Ortobom, notas fiscais de 
R$ 250 e trocá-las pelo cupom para 
concorrer.  

Posto de troca fica na antiga 
loja Ortobom

Ru
i M

en
de

s

Serviço

Promoção Dia das Mães 

Iguatemi São Carlos

Quando: de 29 até 12 de maio

Prêmio: 1 viagem com acompanhante para 

o Club Med de Itaparica e um vale compras 

de R$ 5 mil 

Posto de troca na antiga loja Ortobom

Horário: 10 às 22 horas

Sorteios: dia 13 de maio, às 16h na Praça de 

Eventos

Nota
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HomENaGEm

Victor Piva Zonzini, 
Milena Piva Zambrano e 
Gabriel Piva Zonzini

Olivia Marini Stamato, 
Marina Stamato 
e Helena Marini 
Stamato

Sandra 
Sudan 
e Higor 
Luchesi

Gabriel, Erika Kaibara 
Cardinali e Rafael

Maria Victoria, 
Ana Cláudia 
Rebolho e 
Maria Eduarda

Fo
to

s 
Jo

ão
 M

ou
ra

HomENaGEm

Gabriel, Erika Kaibara 
Cardinali e Rafael
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Felipe, Lygia 
Fontana e Pedro

Daniel Amaral Brigante 
e Silmara Amaral

Arthur, Betina 
Grehs Porto 
e Théo

Elen Galli Faccin 
e Vicenzo

Lucimara Ribeiro 
e Isabella

Fernando Henrique Paulo, Maria Fatima de 
Souza Paulo e Bianca Paulo

Fernando, Maria Cristina Bianchini 
Pedroso e Mariane

Daniel Amaral Brigante 
e Silmara Amaral

Elen Galli Faccin 
e Vicenzo

Lucimara Ribeiro 
e Isabella
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Sem limites para amar
Mesmo com os filhos morando em outro país, mães encontram um modo de ficar perto e 
garantem que a felicidade deles é o mais importante

Por mariucha magrini
Fotos João moura e Fabio mauricio

“ Mesmo (de) longe...estamos 
perto”. Essa é a frase que moti-
va Beatriz Botta a minimizar a 

saudade da filha Thais, que mora no 
exterior há quase dez anos. Formada 
em Turismo, ela já havia morado em 
outra cidade. “Piracicaba é um puli-
nho daqui”, afirma a professora, mãe 
de cinco filhos.

As visitas eram frequentes, pelo 
menos a cada 15 dias, até ela ir para 
a primeira mudança. Buenos Aires foi 

o pontapé inicial e ali Thais, a primo-
gênita, fez mestrado e morou por 
dois anos. Após esse período, foi 
para a Europa, com destino à Espa-
nha. Nesse momento a mãe nem 
imaginava que a filha, apesar de 
aventureira e corajosa, se estabe-
leceria no continente europeu. “A 
Thais sempre teve a asa maior do 
que o ninho. E eu sabia que, mes-
mo que quisesse, nunca consegui-
ria segurá-la. É da natureza dela”, 
parafraseia Bia, como é chamada.

Saudade é, para Bia, um sen-
timento constante, porém, hoje, 

controlado. “Não posso dizer que a 
gente deixa de sentir saudade com 
o passar dos anos, o que acontece 
é que aprendemos a conviver com 
esse sentimento”, conta. “Mas sofro 
sim, principalmente em datas espe-
ciais e em ocasiões em que a família 
está reunida, que são muitos, pois 
tanto a minha família quanto a do 
Paulo são muito unidas e festeiras.” 

Hoje após morar na Itália, Ho-
landa, França, Estados Unidos, 
Canadá, Thais reside em Bruxelas, 
capital da Bélgica. No entanto, os 
planos de voltar para o Brasil nunca 

Beatriz com a foto de Thais: 
“Se ela estiver feliz,  eu 

também estou”

DistÂNcia
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deixaram de fazer parte dos pensa-
mentos dela e dos desejos da mãe. 
“Ela me dizia que voltaria quando 
fizesse 30 anos, mas já está com 32 
e ainda nada. O que importa é ela 
estar bem. Se ela estiver feliz, eu 
também estou”, diz Bia. 

PELA INTERNET –  A assistente 
social Silvia Bianco do Amaral tam-
bém vive essa experiência. Eduardo, 
seu filho, está há dois meses está 
morando na Austrália. A viagem tem 
como objetivo aperfeiçoar a fluência 
no inglês.

Formado em Economia, Eduardo 
já iniciou curso de barista, barman e 
dá conta dos afazeres da casa com-
partilhada, em que divide com vários 
outros intercambiários, em Sydney. 
Ele, que morou por um mês em uma 
casa de família, hoje divide o quarto 
com um estudante turco, um ensina-
mento para vida e maneira de convi-
ver com pessoas de várias nacionali-
dades. Silvia – que tem mais um filho, 
o Felipe, de 21 anos – não esconde a 
saudade e as preocupações de uma 
boa mãe coruja. “Meu maior medo é 
que ele precise de mim e eu não es-

tarei por perto para ajudar”, destaca. 
No entanto, para ela a distância 

se tornou relativa. A tecnologia e a 
internet auxiliam a minimizar a sau-
dade. Ferramentas como Facebook, 
Skype e celular permitem o contato 
entre mãe e filho a qualquer hora 
do dia e em qualquer ocasião. “An-
tes da viagem, não tinha Skype e 
nem via necessidade. Hoje é uma 
das ferramentas que me deixam 
muito perto do Du”.

Será também esse o mecanismo 
que lhe permitirá estar perto do filho 
em momentos que já a deixam apre-
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ensiva, que são ocasiões especiais, 
como o Dia das Mães e o aniversário 
do filho, em junho. “São momentos 
novos que ainda iremos viver. Mas a 
gente busca a felicidade dos filhos. 
Se eles estão felizes nós também es-
tamos. E ele está muito bem, feliz e 
tranquilo.”

RELAÇÃO MÃES E FILHO(S) – 
Quem diria que uma relação não 
amadurece mesmo com a distância? 

As mães destacam o quanto conhe-
cem seus filhos e pela voz já sabem 
diagnosticar como eles estão. Após 
tantos anos fora de casa com o prin-
cipal contato estabelecido pela in-
ternet, Bia diz que reconhece a filha 
pelo “digitar”, brinca. “A Thais é muito 
espontânea. Pela maneira que ela se 
expressa, que ela escreve as mensa-
gens no computador eu já sei reco-
nhecer quando ela não está bem por 
algum motivo”, aponta.   

Silvia: hoje, as notícias 
do filho chegam pelo 

computador

DistÂNcia
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Em novo endereço
Reforma e adequação do novo espaço que vai abrigar o Albergue Infantil já estão prontas e 
serão inauguradas em breve 

Por Eloiza strachicini a ana Paula santos
Fotos Fabio mauricio e mauricio motta

A Promotoria da Infância e Ju-
ventude de São Carlos, atra-
vés do seu titular, Mário José 

Corrêa de Paula,  ingressou, em se-
tembro passado, com uma ação civil 
pública contra a Prefeitura por conta 
das más condições físicas e materiais 
do Albergue Infantil “Cláudia Picchi 
Porto”. O prédio antigo, que abri-
ga cerca de 33 menores, apresenta 
problemas na estrutura física como 
falta de ventilação, iluminação e iso-
lamento acústico, mobiliários ina-
dequados, camas e banheiros não 
adaptados, além de berçário super-
lotado. 

Na sala de psicologia, por exem-
plo, funciona a brinquedoteca, a bi-
blioteca e as reuniões com a profis-

sional, e são usadas caixas de ovos 
para dar à acústica e privacidade ne-
cessárias.  Mário conta que até 2012, 
funcionavam na cidade dois alber-

gues com capacidade para abrigar 
20 menores cada: um para crianças 
e outro para adolescentes, que foi 
fechado, reunindo todos os meno-
res em um mesmo local. “Entramos 
em contato com a gestão anterior e 
não encontramos respaldo. Não era 
prioridade a vida daquelas crianças 
abrigadas, por isso entramos com a 
ação”, conta.

Por esse motivo, em breve, um 
novo espaço será inaugurado. Se-
gundo o promotor, o prédio terá es-
paço para todas as atividades de que 
as crianças e adolescentes precisam.

REFORMAS E ADEQUAÇÕES – O 
novo endereço do Albergue Infantil 
é na avenida José Pereira Lopes, ao 
lado da capela do Diocesano, prédio 
do Seminário disponibilizado pela 
Cúria. A data de inauguração ainda 

Novo albergue ficará 
ao lado da capela do 
Diocesano

O promotor de Justiça Mário afirma 
que o prédio terá espaço para todas 
as atividades de que as crianças e 
adolescentes precisam

iNFÂNcia E JuVENtuDEiNFÂNcia E JuVENtuDE
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não está confirmada, segundo a se-
cretária municipal de Cidadania e 
Assistência Social, Wiviane Spaziani 
Tiberti. “Não temos uma data exata, 
queremos mudar com tudo pronto. 
A intenção é concluir as adequações 
de acordo com as necessidades. 
Queremos o melhor para as crianças, 
por isso não podemos ter pressa. Ha-
via uma previsão para o fim de abril, 
mas isso vai acontecer em meados 
de maio.”

Wiviane conta que a ação foi uma 
exigência do prefeito Paulo Altoma-
ni. A primeira-dama, Alice, tomou a 
frente e com a realização do jantar, 
que arrecadou R$ 25.392, foi possível 
dar início às obras. “Gastamos toda 
verba com as obras de pintura, parte 
elétrica e hidráulica e toda adequa-
ção necessária, nos banheiros e cozi-
nha. Ganhamos os berços, mas pre-

cisamos de mais. O playground foi 
repassado pela CPFL. Espero contar 
com repasse e emendas de vereado-
res, pela secretaria não temos como 
bancar todos os gastos.” 

A coordenação e administração 
do albergue vai ficar por conta dos 

Salesianos. A intenção, segundo a 
secretária, que destaca a integra-
ção entre a Prefeitura e o Judiciá-
rio, é fazer toda adaptação dentro 
da normativa operacional para 
abrigos e manter o atendimento 
como deve ser.   

Wiviane: “Queremos o melhor 
para as crianças, por isso não 

podemos ter pressa”
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Fesc passa por reformulações
Fundação deverá ter nova estrutura e cursos de acordo com 
a demanda, firmando parcerias para melhor desempenho do 
ensino

Por Eloiza strachicini 
Fotos João moura

A Fundação Educacional São 
Carlos (Fesc), vinculada à 
Prefeitura e subdivida em se-

tores (Escola Municipal de Governo, 
Programa de Inclusão Digital - PID, 
Universidade Aberta do Brasil, Uni-
versidade Aberta da Terceira Idade, 
UNITrabalhador e TV Educativa), está 
passando por reformulações em sua 
estrutura física e organizacional.

O atual diretor presidente da 
Fesc, Edison Bello Bello, conta que 
a piscina do campus I voltou a fun-
cionar no começo do mês, após 
passar por reformas para a troca de 
azulejos quebrados, do rejunte e re-
adequação da escada. Ainda estão 
sendo colocadas fita adesiva antider-
rapante em todas as áreas de trânsi-
to e banheiros, instalados corrimãos 
nos corredores de acesso e também 

barras de apoio em todos os banhei-
ros, inclusive nas outras unidades.

A readequação, especialmente 
por conta da segurança, também 
passará pela pista de caminhada e os 
aparelhos de ginástica ao ar livre. O 
diretor explica que, além de nivelar 
o piso, o planejamento é implantar 
comunicação visual no chão com a 
marcação de distância percorrida e 
instalar novos equipamentos no per-
curso. A diretoria também tem inten-
ção de cobrir a quadra poliesportiva. 
“Queremos, ainda em 2013, implan-
tar um espaço de ginástica ao ar livre 
na unidade da Vila Prado”, completa. 

A terceira idade sempre teve um 
papel importante dentro da Fun-
dação. Segundo Edison, São Carlos 
tem 60 mil aposentados e, cerca de 
20%  deles, sofrem de algum tipo de 
depressão. Os cursos e oficinas da 
UATI visão reintegrar essas pessoas 
à sociedade. E um dos mecanismos 

EDucaÇÃo

Edison pretende readequar pista 
de caminhada e equipamentos 

de ginástica ao ar livre
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é através da cancha de bocha, insta-
lada também no campus I, mas que 
nunca foi utilizada por estar fora do 
padrão oficial. Para que o local possa 
receber jogos oficiais da liga, a can-
cha precisa passar dos atuais 3,40 m 
X 22 m para 4m X 24 m, sendo pre-
ciso refazer o piso e o telhado. “Pre-
cisamos levantar recursos, através 
de parcerias, para torná-la a primeira 
oficial do município”, acrescenta. 

Além dos atuais 36 telecentros, 
distribuídos em vários bairros da cida-
de, a intenção da diretoria é expandir 
esse projeto, ligado ao PID. Os cursos 
oferecidos também passarão por mu-
danças. Edison explica que será feito 
um levantamento pela Secretaria Mu-
nicipal do Trabalho, Emprego e Renda 
para saber quais são as demandas da 
cidade e, a partir daí, planejar quais 
cursos implantar e quais da grade 

atual manter. “O campus do Santa 
Paula iniciou suas atividades esse ano 
e, além de conhecer as demandas da-
quela região, queremos instalar equi-
pamento externo para a comunidade.”

PARCERIAS – A Fundação tam-
bém pretende firmar parcerias e 
retomar projetos de cooperação 
em que a estrutura e os cursos ofe-
recidos pela unidade parceira são 
aproveitados, como acontece com o 
Senac. Edison conta ainda que a pre-
feitura está negociando com a Mi-
crosoft para oferecer o IT Academy, 
uma certificação internacional para 
instituições de ensino credenciadas 
que inclui programas de estudo, 
capacitação on-line, certificações e 
outros recursos, dando um peso in-
ternacional ao certificado/diploma 
do aluno.  

EDucaÇÃo

Piscina passou 
por reforma para 
trocar azulejos 
quebrados e 
rejunte

Cancha de 
bocha sofrerá 
remodelações para 
ter tamanho oficial 
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moDa

Tricôs colorem 
o dia das mães Hering
Em pontos e texturas variadas, peças são 
indicadas como ótima opção de presente

P ara o Dia das Mães, a Hering 
desenvolveu uma linha espe-
cial de Cardigans, que prome-

te atender a todos os gostos, pois são 
ideiais para compor diferentes tipos 
de looks. As peças estão disponíveis 
em uma ampla cartela de cores e po-
dem ser encontradas nas lojas a um 
preço especial, a partir de R$ 59,99.

Além desta categoria especial, 
outra aposta são os tricôs com gra-
maturas e tramas variadas, enrique-
cidos por composições de tranças. 
Os listrados em cores fortes comple-
mentam a versatilidade da coleção.

As mães clássicas também irão 
adorar os produtos em linho, ótima 
opção para o dia-a-dia. Vestidos, 
camisas, shorts e calças em cores 
variadas são perfeitos para com-

posições sofisticadas e ainda assim 
despojadas. 

A Hering oferece ainda opções de 
camisetas e jeans, além de uma com-
pleta coleção de moda, para garantir 
estilo a todas as mamães!  

Tricôs colorem 
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Jovens protagonistas
Integrantes de grupos católicos se preparam para a Jornada Mundial da Juventude, que 
acontece em julho no Brasil 

Por ana Paula santos 

M ais de um milhão de jovens 
são esperados na 28ª edi-
ção da Jornada da Juven-

tude, que acontece entre os dias 23 
e 28 de julho no Rio de Janeiro. Du-
rante seis dias, a Cidade Maravilhosa 
deve se tornar o centro mundial da 
peregrinação de católicos. Cerca de 
700 são-carlenses, integrantes dos 
20 grupos de jovens da cidade, esta-
rão presentes. Equipes que há meses 
se mobilizaram para arrecadar fun-
dos e conseguir recursos para inte-
grar o evento que pela primeira vez 
acontece no Brasil. 

“É uma oportunidade única para 
muitos de nós. É possível ser jovem, 
ser cristão e ser feliz. Essa é uma das 
missões da jornada”, afirma Marcos 
Henrique Ferreira de Souza, que faz 
parte do Ministério Adoradores/Jo-

vens Passionistas, comunidade do 
Mosteiro e do Santuário de Adoração 
São Pio X.

Reginaldo Aparecido Somonetti, 
do Grupo de Jovens Shekynah, que 
em aramaico quer dizer: presença de 
Deus no meio do povo, da comuni-
dade de São Nicolau de Flüe, destaca 
a união entre os países participantes. 
“Serão várias nações falando um só 
idioma: a oração. Estaremos unidos 
na oração.”

Mais que uma demonstração de 
força da Igreja, o encontro é uma 
oportunidade para a renovação da 
fé. “O foco principal não é o encon-
tro com o Papa, isso faz parte, mas o 
principal encontro teremos com Je-
sus. Somos jovens e queremos fazer 
a diferença”, garante Bruno Giovany 
Tassin, que representa o Grupo de 
Jovens Brasa: bondade, responsabi-
lidade, amizade, sinceridade e amor, 
da comunidade de São Judas Tadeu. 

CONTAGEM REGRESSIVA – A an-
siedade vivida por eles nesses pouco 
mais de dois meses antes do evento 
vem sendo contida diante dos even-
tos que antecipam a jornada; desde 
o anúncio, em 2011, aconteceram 
diversas mobilizações. Em setembro 
do ano passado, São Carlos recebeu 
a Cruz Peregrina e o Ícone de Nossa 
Senhora, símbolos da jornada. “Am-
bos saíram da Espanha, onde acon-
teceu a última jornada, e vieram para 
o Brasil. Passaram pela cidade e já es-
tão no estado do Rio de Janeiro”, con-
ta Leticia de Souza Aguiar, integrante 
do Grupo de Jovens Kenosis, que em 
grego quer dizer esvaziamento, da 
comunidade Santa Edwiges.

O próximo passo desta cami-
nhada em São Carlos acontece no 
dia 17 de maio, quando uma cente-
na de jovens participa de um retiro 
espiritual. Para Marcos, Bruno, Re-
ginaldo, Leticia e tantos outros que 

rio 2013

Papa Francisco: Brasil 
deve ser a única viagem 
internacional do ano

Marcos, Bruno, 
Reginaldo e Leticia 
vivem a expectativa de 
participar da primeira 
jornada 
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buscam por Jesus, uma oportuni-
dade de transformação pela ação 
do Espírito Santo.  

A jornada

A jornada teve início em 1984, durante 
um encontro do papa João Paulo II com 
a juventude. No ano seguinte, o encontro 
passou a ser internacional, realizado a 
cada dois ou três anos. O tema da Jornada 
Mundial da Juventude deste ano é: “Ide 
e Fazei Discípulos de Todas as Nações”. A 
última em Madri, na Espanha, em 2011, 
reuniu mais de 190 países. De acordo com 
o Vaticano, além da presença do papa 
Francisco durante o evento está prevista 
uma visita ao Santuário Nacional de 
Aparecida, no interior de São Paulo.

Setembro de 2012, na 
Catedral, quando a cruz que 
representa a Jornada passou 
por São Carlos
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VocÊ saBia?

Riqueza histórica
Dentro e fora da casa se reconhece a importância da Fazenda São Roberto, tradição que a 
família Camargo, única dona da propriedade, faz questão de preservar 

Por ana Paula santos
Fotos mauricio motta

D istante pouco mais de 20 
quilômetros do centro de 
São Carlos, a Fazenda São 

Roberto, que foi uma das maiores 
produtoras cafeeiras da região, che-
gando a ter um milhão de pés de 
café e 40 famílias de colonos, guarda 
a riqueza dos áureos tempos.

A casa grande, projetada em 
1876, mantém parte do mobiliário 
original e juntamente com o terrei-
ro de café, a mata nativa, com 150 

hectares, nascentes, um pomar que 
vem sendo replantado e a capela, 
que assim também como a casa, foi 
projetada pelo arquiteto Ramos de 
Azevedo, completam a beleza da 
propriedade.

Cristina Camargo Bardella, neta 
de José Francisco de Camargo, co-
nhecido como Juca Sabino, descen-
dente da família que administra a 
fazenda desde sua fundação, lembra 
a força política da família, que era re-
publicana e chegou a eleger um pre-
feito da cidade. “Meu bisavô, Sabino 
Soares de Camargo, comprou a fa-

Natureza e beleza da Fazenda São 
Roberto chamam a atenção

Detalhe para os 
móveis e decoração 
interna da casa-
grande
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zenda em 1873 permitindo que os ne-
gros trabalhassem como meeiros. Esta 
foi a primeira da família, que chegou a 
ter outras 11 propriedades.”

Entre muitas visitas ilustres, desta-
ca-se a presença de Ademar de Barros, 

influente político brasileiro que foi pre-
feito e governador de São Paulo e inter-
ventor federal.

PROPRIEDADE PARTICULAR – O 
acesso é feito pela rodovia SP-318, mas 

ao contrário do que muitos pensam 
a propriedade não fica no distrito de 
Água Vermelha, em São Carlos, mas 
sim em Ibaté. A fazenda, que tem mais 
de 1.400 hectares, não é aberta para 
visitação e hoje tem parte das terras 

Isolina 
Affonso de 
Camargo  e 
José Franco 
de Camargo, 
pais de Maria 
de Lourdes

Berço que recebeu crianças 
de quatro gerações da 
família Camargo
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arrendadas para o plantio de cana de 
açúcar e engorda de gado de corte.

Uma placa sobre a porta indica 
três datas importantes para a fazenda: 
1877-1886-1927. 

“São respectivamente a data da 
conclusão da construção da casa sede 
e das duas grandes reformas e amplia-
ções. A capela passou por um restauro 
completo há cinco anos, foi quando 
minha filha se casou”, relembra.

Cristina é filha única de Maria de 
Lourdes Camargo Bardella, filha caçula 
do casal José Franco de Camargo e Iso-
lina Affonso de Camargo, que teve qua-
tro filhos. Maria de Lourdes, que nasceu 
em São Paulo e até hoje vive na capital, 
costuma visitar a fazenda.

“Todos os lugares daqui são signifi-
cativos para mim, tenho ótimas recor-
dações deste lugar. Passava as férias na 
fazenda e sei a importância que esta 

propriedade teve para meus pais, por 
isso sempre quis preservar.”

A casa grande, com paredes de 
taipa, conta com sete quartos. Dois ba-
nheiros foram transformados em três. 
Na ampliação de 1927, recebeu varan-
da e água encanada. Na mobília, des-
taque para peças em madeira e már-
more, louças e peças como oratórios, 
telefones e uma fruteira que pertenceu 

à avó de Maria de Lourdes. O berço que 
abrigou os bebês de quatro gerações 
também foi restaurado à espera dos 
novos integrantes da família.

A frequente presença dos três filhos 
e dois netos de Cristina na São Rober-
to é o maior incentivo da família para 
manter e preservar a história Camargo 
que, de certa forma, é também parte 
da história de São Carlos.  

VocÊ saBia?

Cristina e a mãe, Maria de 
Lourdes, na varanda da casa 
grande: compromisso com a 
preservação da história
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Cia do Imóvel está de casa nova
Após muito esforço e trabalho, a imobiliária agora funciona em local nobre, mantendo o 
ótimo atendimento e os empreendimentos de qualidade

Fotos Fabio mauricio 

D e dona de boutique a em-
presária de sucesso. Esse 
é o resumo da vida pro-

fissional de Ione Ferreira de Cico, 
que depois de três anos com sua 
imobiliária em uma casa menor na 
rua São Sebastião, inaugurou uma 
ampla sede para a Cia do Imóvel, 
na rua XV de Novembro, em frente 
à Embrapa.

A empresária conta que fre-
quentava a casa desde menina, 
pois o antigo dono era amigo de 

seu pai. O local, que era a menina 
de seus olhos, tornou-se seu en-
dereço nobre. “Tinha o sonho de 
apresentar os empreendimentos 
na ampla sala e hoje consegui. 
Como fui lojista, sempre gostei de 
vitrine e hoje conquistei uma vi-
trine de imóveis na rua XV de No-
vembro, bem no coração da cidade 
e ainda com estacionamento pró-
prio”, diz, emocionada.

Contando com o know-how na 
comercialização de imóveis e com 
a competência de suas 15 correto-
ras, Ione se prepara para, em bre-

ve, dar mais um passo: investir em 
locação de imóveis comerciais, in-
dustriais e casas em condomínios. 
“Nunca tive pretensão de ser uma 
grande empresária, muito menos 
de conquistar essa casa. Mas posso 
dizer que batalhei para conseguir 
tudo”, analisa.  

EXPaNsÃo

Serviço

Cia do Imóvel

Rua XV de Novembro, 1477

Telefone (16) 3412-9001 

Equipe de vendas especializada em realizar 
bons negócios durante a inauguração  do 
novo espaço
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Confira a opinião de empreendedores e clientes da Cia do Imóvel

“A Cia do Imóvel é lugar de muita credibilidade e que cresceu merecidamente 
nos últimos anos, pois suas corretoras se dedicam ao que fazem. Falo isso com conhe-
cimento de causa, já que trabalho com elas desde o início da imobiliária. Sempre saí 
satisfeito com o atendimento e por isso volto sempre”.

Renato Laurito

“Quem frequenta a Cia do Imóvel percebe o carinho e a dedicação com 
que a Ione toca os negócios e o profissionalismo que demonstra com suas 
corretoras, contagia a todos. O clima da imobiliária é alto estral e fico feliz que a 
Ione esteja progredindo. A imobiliária tem o jeito dela. A escolha do novo ponto 
também foi estratégico. Se pudesse definir, acredito que dedicação e amor pelo 
que faz seriam as palavras ideais para definir a empresária e suas corretoras. 
Desejo tudo de bom”.

Adriano Gradela Robazza, da AVR Engenharia

“Tenho experiência com todas as imobiliárias da cidade e atesto que o 
atendimento personalizado da Cia do Imóvel é incomparável. Além de intermediar 
o negócio comprador/vendedor – e já estive dos dois lados – as corretoras também 
oferecem consultoria na documentação e financiamento bancário, que nem seria da 
alçada delas. Prezo muito por esse perfil personalizado”.

Renaldo Massine Junior

“Tenho um ótimo relacionamento com a Ione, que é uma pessoa honesta e 
super batalhadora. Todos os negócios que fiz com ela foram corretos. Poderíamos ter 
mais empresas comandadas por ela na cidade. Ela está no caminho correto: tem uma 
equipe competente e agora ampliou os negócios. Sempre peço a opinião dela antes 
de lançar empreendimentos, pois ela está sempre antenada com as tendências do 
mercado”.

Luís Fernando Marins, da Marins Engenharia Ltda.

“Tenho dois anos de relacionamento com a Cia do Imóvel e nesse tempo percebi 
uma característica diferente da imobiliária: o atendimento personalizado e detalhado 
feito só por mulheres. O consumidor que compra com a gente gosta do atendimento. 
Na cidade, a imobiliária também tem bons relacionamentos, uma vez que a Ione é 
muito expansiva e uma pessoa simples. Por isso, a Cia do Imóvel consegue atingir 
todos os públicos. E agora, com a nova localização, ficará melhor ainda”.

Jesus Castilho, da Construções Complano 

“Fiquei muito satisfeito com o atendimento que encontrei na Cia do Imóvel. 
Moro em São Paulo e em busca de mais qualidade de vida vou mudar para São 
Carlos. O que mais me surpreendeu foi sentir que a corretora não estava preocupada 
em fazer uma boa venda, mas sim que eu fizesse uma boa compra. Houve compro-
metimento, fui acolhido, senti a diferença, um envolvimento emocional e sincero 
que gerou confiança. A negociação fluiu e eu comprei um lar e não um imóvel. É bom 
saber que na cidade, dentro de um setor tão competitivo, existem empresas que 
trabalham com esta visão de mercado.”

Lorenzo Fiaccadori, bacharel em marketing

Noite  de inauguração contou com a 
presença de clientes e amigos 

Nova localização 
privilegia conforto do 
cliente
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“O melhor reconhecimento é o 
imerecido”
Escritor, filólogo e professor universitário comenta, entre tantos outros assuntos, o título de 
cidadão honorário de São Carlos

Por mariucha magrini 
Foto Fabio mauricio

A utor de 34 livros publicados, 
alguns deles editados em 
Cuba, Portugal e Itália, o pro-

fessor e escritor Deonísio da Silva, 64 
anos, conta como foi ter recebido o 
título de Cidadão Honorário de São 
Carlos 22 anos depois de ter se mu-
dado para cá. Atualmente mora no 
Rio de Janeiro, onde atua também 

como vice-reitor de Extensão da 
Universidade Estácio de Sá, porém 
é grande a saudade de pessoas que-
ridas que moram em “Santo Carlos”, 
como faz questão de nomear. Nesta 
entrevista, o escritor fala ainda um 
pouco sobre seus novos trabalhos e 
algumas perspectivas.

kappa – Como foi seu reencon-
tro com São Carlos?

Deonísio da Silva – Foi muito 

bom e prazeroso. Tenho tido alegres 
e tristes dias em “Santo Carlos”, pois 
toda cidade é nossa de algum modo. 
Aqui sempre tive e tenho muitos 
amigos, leitores, fãs e, certamente, 
quem discorde, não apenas deles, mas 
também de mim. A vida inclui o so-
frimento, fogo que nos forja.  Sempre 
tive mais do que mereci, mas o melhor 
reconhecimento é o imerecido. Os ou-
tros a gente já esperava por eles.

kappa – Do que você tem sau-

ENtrEVista Da KaPPa
Deonísio da Silva

Deonísio da Silva foi  
professor da UFSCar  

e fundador do curso de Letras
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dade da cidade?
Deonísio da Silva – Poucas sau-

dades, mas muito intensas. Da Soila, 
primeiramente [Soeli Maria Schrei-
ber da Silva, professora da UFSCar], 
uma pessoa extraordinária, a quem 
muito admiro. Dos nossos amigos 
comuns, dos papos confusos, desar-
rumados e encantadores, havidos 
no Café Dona Júlia, aonde ia todos 
os dias. Daqueles amigos que são só 
meus, pois somos pessoas diferentes 
e encantamos ou somos encantados 
por pessoas diferentes. Acho que 
a amizade é um tesouro, o melhor 
que se pode ter. É quase superior ao 
amor, pois ninguém tem ciúme de 
alguém ser amigo desta ou daquela 
pessoa. Ciúme, que vem do Latim 
zelumen, quer dizer excesso de zelo. 
Plínio e Petrarca falam em zelotypa e 
zelotypia, ciúmes por amor.

kappa – Você veio para São Car-
los em 1981, mas somente 22 anos 
depois recebeu o título de Cida-
dão Honorário Houve demora no 
reconhecimento?

Deonísio da Silva – Não! Para 
tudo há um tempo. E não se esconde 
uma montanha debaixo do tapete. 
Ali só o cisco pode ser escondido. E, 
sem falsa vaidade ou sem falsa mo-
déstia, ambas falsas em mim, que de-
fendo a conversa clara e o trato justo, 
eu não fui, não sou e jamais serei um 
cisco. Sempre tive outros reconheci-
mentos, ao longo desses anos todos. 
Meu amigo, o professor Azuaite Mar-
tins França, na época vereador, pro-
pôs o título de Cidadão Honorário 
para mim e teve acolhida unânime 
na Câmara, como propôs para Ferrei-
ra Gullar e Oscar Niemeyer. 

kappa –  Há planos de voltar 

“[Tenho] poucas saudades 
[de São Carlos], mas muito 

intensas”
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para a cidade?
Deonísio da Silva – Em meu ro-

mance Avante, soldados: para trás, ba-
seado na Retira da Laguna, trágico epi-
sódio da Guerra do Paraguai, digo que 
“o melhor caminho é o da ida, não o da 
volta, querida”. Nosso destino é assim 
também: uma ninharia pode mudar 
tudo em nossa vida. São Carlos precisa 
de um projeto cultural referencial. Ci-
dades menores têm, como Gramado 
(RS), São Lourenço (MG), Parintins (AM) 
e tantas outras. A falta de entendimen-
to e de proposta de novos trabalhos, 
ao me aposentar por tempo de serviço 
na UFSCar, fiquei entre ir para Brasília 
integrar a equipe do ministro Tarso 
Genro, atual governador do Rio Gran-
de do Sul, meu amigo de juventude no 
Brasil meridional ou ir para o Rio. Aca-
bei indo para o Rio. 

kappa – Após Palavras do Di-

reito, um trabalho de filologia, há 
planos de uma nova incursão à Li-
teratura?

Deonísio da Silva – Planos sim, 
mas acabei de lançar um romance, 
Lotte & Zweig, que, antes de ser lido em 
São Carlos, já estará sendo lido na Itália 
ainda este ano! É um romance sobre 
o suposto suicídio duplo, do escritor 
Stefan Zweig e sua mulher, Charlotte. 
O atual prefeito, Paulo Altomani, com 

quem jantei há algumas semanas, me 
disse que irá ao lançamento na Itália, 
quando falarei sobre os dois romances. 
Avante, soldados: para trás foi publica-
do na Itália há mais tempo. Facilitou 
ter sido premiado internacionalmente, 

com um Prêmio Nobel na comissão 
julgadora, o José Saramago. 

kappa –  Você está desenvol-
vendo uma palestra que se cha-
ma O Plágio. Qual a relação des-
te tema com a produção cultural 
hoje no país?

Deonísio da Silva – Muitas, com-
plexas, sutis e malandras são essas re-
lações. Há muitas fraudes hoje, mais 
do que ontem, pelas facilidades ense-
jadas pelo internet. Autoridades euro-
peias estão sendo demitidas ou renun-
ciando porque fizeram plágios, como 
os ministros da Educação e da Defesa, 
da Alemanha. O estudo e o combate 
ao plágio insere-se na luta pela recu-
peração dos padrões éticos, pois eles 
foram muito rebaixados nos últimos 
anos. Hoje, alunos plagiam traba-
lhos, professores os reprovam, natu-
ralmente.   

ENtrEVista Da KaPPa
Deonísio da Silva

“‘O melhor caminho 
é o da ida, não o da 

volta, querida’”
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ICMC recebe vestibulandos em 
visita monitorada

O Instituto de Ciências Matemáti-
cas e de Computação (ICMC), da USP 
em São Carlos, abre suas portas no 
dia 15 de maio (quarta-feira), a partir 
das 14 horas, para a visita monitora-
da do programa USP e as Profissões. 
O evento tem como público-alvo es-
tudantes do ensino médio e cursos 
pré-vestibulares, bem como pais e 
professores das redes pública e par-
ticular de ensino.

A visita é gratuita e aberta a todos 
os interessados. As inscrições podem 
ser feitas pela internet em http://goo.gl/
L4jZF ou pelo telefone (16) 3373-9146.

O objetivo da visita é apresentar 
os cursos de graduação oferecidos 
pelo ICMC e seu mercado de traba-
lho, bem como a infraestrutura do 
instituto, do campus e da universida-
de. Os participantes terão a oportu-
nidade de tirar dúvidas diretamente 
com os coordenadores dos cursos. 
As atividades visam ainda possibili-
tar um primeiro contato dos partici-
pantes com os professores e ambien-
tes da universidade.

A programação deste ano terá 
palestras explicativas sobre os cursos 
e uma exposição tecnológica de pes-

quisas desenvolvidas no ICMC, onde 
haverá um plantão tira-dúvidas com 
os coordenadores dos cursos. Será 
realizado também um tour pelas de-
pendências do ICMC, passando pe-
los laboratórios, biblioteca e museu 
de computação. Os participantes re-
ceberão kits com informações sobre 
o ICMC e seus cursos.

A visita monitorada é organizada 
pela Comissão de Cultura e Exten-
são Universitária do ICMC, dentro do 
programa USP e as Profissões, pro-
movido pela Pró-Reitoria de Cultura 
e Extensão Universitária da USP.  

Nota
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Mãe e arquiteta
Aline Braga Hoffmann: exemplo de mulher 
que mantém um saudável equilíbrio entre 
a vida pessoal e profissional 

Foto Mauricio Motta

C asada há 20 anos e mãe de quatro filhos, a ar-
quiteta Aline Braga Hoffmann, da Ornato Ar-
quitetura garante que a fórmula encontrada 

por ela, para manter um equilíbrio entre a família e o 
trabalho deu resultado. “Sempre contei com a ajuda da 
minha mãe e da minha sogra. No escritório trabalho 
junto com meu marido e meu pai, que é engenheiro 
civil, estar numa empresa familiar facilitou a rotina.”

Quando Aline concluiu o curso de arquitetura, Ga-
briel, o filho mais velho já tinha nascido. “Mantínhamos 
uma salinha especial no escritório para as crianças, eles 
sempre conviveram e respeitaram muito o meu traba-
lho. A diferença de idade entre meus filhos girou em 
torno de quatro anos, assim ficou mais fácil passar pelas 
fases das fraldas e mamadeiras”, sorri.

Na sequência vieram Lucas, André e a pequena 
Isabela, realizando o sonho de Aline. “Sou filha única e 
sempre quis ter a casa cheia, foi importante encontrar 
um companheiro que aceitasse o meu desejo. Não seria 
feliz sem a família que construí e sem a arquitetura, vivo 
o equilíbrio entre duas paixões.”

CONFIANÇA E QUALIDADE – Atuando em projetos 
residenciais e comerciais Aline destaca a importância e 
o diferencial dos produtos Portobello Shop. “A franquia 
facilita muito o meu trabalho, trazendo as tendências de 
mercado. Tenho certeza que posso idealizar um projeto 
e concretizá-lo na Portobello.” 

Portobello Shop * Rua Dr. Carlos Botelho, 1264 * (16) 3364-5001
www.portobello.com.br * saocarlos@portobelloshop.com.br

Revestimento linha Rio Retrô

Piso linha Eco Wood

kappa sao carlos ed70 02mai13.indb   59 02/05/2013   21:53:57



kappa magazine60  

Atuando na 
formação
de líderes
Além do aumento no 
alistamento voluntário, Exército 
também celebra trabalho no 
amadurecimento de jovens

Por ana Paula santos
Fotos mauricio motta

O Exército, instituição quase 
centenária na cidade, tem 
muito a comemorar em São 

Carlos. “O alistamento voluntário pas-
sou de 47% no ano passado para 65% 
em 2013. Hoje 30% dos atiradores são 
universitários, o que comprova o inte-
resse pela instituição”, conta o subte-

nente de cavalaria João Gilberto Ber-
nardi Soares, chefe da instrução do Tiro 
de Guerra de São Carlos, que considera 
importante o alto nível dos jovens que 
ingressam no serviço militar. 

“Formamos jovens líderes. O alista-
mento é obrigatório, por ano recebe-
mos mais de 800 inscrições, mas de-
pois de uma filtragem, selecionamos 
apenas 100”, reafirma.

Otávio Henrique Lorevice é um 
destes jovens. “Estou ganhando expe-

riências, melhorei nos estudos e passei 
a organizar melhor os meus dias.” Aos 
19 anos, ele cursa o 2º ano de Bibliote-
conomia e Ciência da Informação. “Eu 
mesmo tinha preconceito, pensei que 
servir poderia prejudicar meus estu-
dos, mas aconteceu o contrário, estou 
amadurecendo”, conclui.

FORMAÇÃO DIFERENCIADA – A 
frase escrita no pátio “Aqui se aprende 
a defender a Pátria”, onde acontece a 

EDucaÇÃo
Durante nove meses, 
jovens frequentam TG de 
segunda a sábado

Instrutores Bernardi e Oleynik. 
Ao fundo a galeria dos chefes 
que passaram pela instituição
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formação da tropa, é um demonstra-
tivo das aulas de cidadania e civismo 
recebidas pelos jovens. Em nove meses 
de frequência diária, de segunda a sá-
bado, das 6h30 às 8h eles participam 
de 463 horas de aula. Alguns podem 
sair como cabos e para isso aumentam 
as aulas em 48 horas/anuais.

O TG atende jovens de São Carlos e 
Descalvado. No Brasil são mais de 200 
unidades como essa, sendo 73 apenas 
no estado de São Paulo.  O subtenente 
Bernardi conta que uma das preocupa-
ções da instituição é com os empresá-
rios, que, muitas vezes, por falta de in-
formação, dificultam a contratação de 
jovens no período militar. “Oferecemos 
a formação militar em horários que 
permitem conciliar trabalho e estudo”.

Leonardo Sergio Napolitano, de 18 
anos, concluiu o ensino médio e tra-
balha como vendedor. “Quando me 

alistei, meu patrão ficou preocupado. 
Eu precisei me adaptar, mas tudo ficou 
acertado. Tenho amigos que não quise-
ram fazer parte, mas indico para todos. 

É inexplicável, passar pelo Tiro de Guer-
ra mudou minha vida.”

02/035 – A unidade de São Car-

No arquivo do TG 
participação em eventos 
cívicos da cidade
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los foi criada em outubro de 1917, 
como Linha de Tiro Federal 148. 
Em 1932, passou a se chamar Tiro 
de Guerra 148. A regulamentação 
criando o TG 043 foi aprovada em 
1945, quando a sede funcionava 
ao lado da Creche Anita Costa, no 
centro da cidade. “A atual sede, 
com cerca de oito mil metros qua-
drados, na rua Tiradentes, foi inau-
gurada em 1º maio de 1958, quan-
do foi dada a nova numeração 
02/035”, informa o subtenente de 
cavalaria, José Valdeci Oleynik que 
é também instrutor. 

Entre as visitas ilustres, Oley-
nik destaca a passagem de cinco 
generais em 1996 e do presidente 
Jânio Quadros, que foi recebido na 
cidade pelo cerimonial da guarda 
de honra do Tiro de Guerra. 

O TIRO DE GUERRA

O Exército brasileiro é uma das três Forças Armadas do Brasil, responsável, no plano externo, 
pela defesa do país. Em 19 de abril comemora-se o dia do Exército brasileiro. O Tiro de Guerra, 
conhecido como TG, é uma instituição encarregada de formar reservistas. 
A história do Tiro de Guerra começa em 1902 no Rio Grande do Sul, como uma sociedade de tiro 
ao alvo com finalidades militares, mas o serviço tornou-se obrigatório em 1916 impulsionado 
pela pregação patriótica de Olavo Bilac – patrono do Serviço Militar. Para manutenção dos TGs, o 
Exército fornece os instrutores, instrução, fardamento, armamento, munição, assistência médica 
e odontológica e equipamentos, enquanto a administração municipal mantém as instalações e 
fornece funcionários civis para desenvolvimento das atividades.  

Os atiradores Otávio e Leonardo em sala de aula

EDucaÇÃo
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O corpo ideal
Aumenta a procura por diferentes técnicas e possíveis associações que apresentam bons 
resultados

Foto mauricio motta

P esquisas comprovam que o 
Brasil ocupa a terceira colo-
cação no ranking mundial de 

cirurgias plásticas. Uma procura que 
teve aumento de 40% nos últimos 
três anos de acordo com a Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

A cirurgia mais procurada ainda 
é a lipoaspiração, um procedimento 
universal, que atende homens e mu-
lheres, mas que exige atenção, expli-
ca a cirurgiã plástica Dra. Andrea Bol-
drin Soares Di Bernardo, especialista 
pela Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp) e pela SBCP. “A lipo-
aspiração é uma cirurgia que deve 
ser feita em ambiente hospitalar e 
oferece riscos semelhantes a qual-
quer outro procedimento cirúrgico.”

Nas colocações seguintes do 
ranking estão o implante de próteses 

mamárias e a abdominoplastia (redu-
ção da barriga). A lipoaspiração está 
diretamente associada aos procedi-
mentos de contorno corporal, grande 
tendência que engloba associação de 
diferentes técnicas em busca de me-
lhores resultados. A cirurgia de abdo-
minoplastia, que retira o tecido gor-
duroso e pele excedentes na região 
do abdome, muitas vezes é associada 
à lipoaspiração ou lipoescultura, com 
maior ganho estético. 

“Eu atuo com maior frequência com 
a lipoescultura. A diferença deste pro-
cedimento é que depois de retirar o ex-
cesso de gordura consigo utilizar esse 
material para melhorar outros pontos 
da paciente, como, por exemplo, em 
enxertos de glúteo, face, entre outros.”

DÚVIDA FEMININA – Por ser a 
única mulher profissional da área em 
São Carlos, Dra. Andrea relata que 

as cirurgias íntimas estão entre as 
maiores dúvidas e curiosidades das 
pacientes no consultório. “O procedi-
mento deixa de ser estético e passa 
a ser também funcional. A ninfoplas-
tia, correção do excesso de pele nos 
pequenos lábios, é a mais comum, 
sendo feita, mais frequentemente, 
por mulheres após a gestação.” 

Independente da necessidade de 
cada paciente, seja na lipoaspiração, 
abdominoplastia ou qualquer ou-
tra intervenção, o mais importante 
é procurar sempre um profissional 
especialista em cirurgia plástica cre-
denciado à SBCP.  

Serviço

Dra. Andrea B. Soares Di Bernardo

Avenida Dr.Carlos Botelho, 1158

Telefone: (16) 3411-3515

cirurGia Plástica

Dra. Andrea Di Bernardo: “A 
lipoaspiração oferece riscos 

semelhantes a qualquer outro 
procedimento cirúrgico”
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Associação Mulher Unimed realiza 
bazar beneficente 

A Associação Mulher Unimed 
São Carlos (Amusc) realiza 
na sexta (10), um bazar be-

neficente . O evento acontece na So-
ciedade Médica de São Carlos, que 
fica na rua São Sebastião, 2714, no 
centro de São Carlos, das 9h às 19h.

A Amusc surgiu justamente 
para atuar em diversos projetos e 
programas de responsabilidade so-
cioambiental. O objetivo do bazar 
beneficente é angariar fundos e dar 
continuidade a seu trabalho que 
apoia e auxilia crianças de baixa ren-
da e deficientes visuais.

Para a Unimed, cuidar do bem 
mais valioso que temos, a vida, vai 
muito além de ser apenas uma gran-
de cooperativa médica repleta de 
recursos tecnológicos. Investir em 
projetos e apoiar ações que visem 
beneficiar o maior número de pes-
soas também é fundamental para 
garantir bem-estar a todos.

O evento contará com a partici-
pação de diversas lojas da cidade, 
divididas em vários stands. Cada 
uma poderá expor seus produtos e 
vendê-los por preços especiais, de, 
no máximo R$ 50. Do valor total arre-

cadado, 10% serão destinados para a 
Amusc.

Além do bazar, quem comparecer 
ao evento poderá participar de um 
bingo, que acontecerá a partir das 
15h e oferecerá diversos prêmios. A 
cartela custará apenas R$3. Todo o 
valor arrecadado com essa ação será 
revertido para a Amusc.

Quem quiser obter mais infor-
mações sobre o bazar e o bingo 
pode entrar em contato através 
do telefone (16) 3371 5954, com 
Amanda,  de terça a sexta-feira, das 
13h às 18h.  

soliDariEDaDE

kappa sao carlos ed70 02mai13.indb   65 02/05/2013   21:54:22



kappa magazine66  

Cirurgia endovascular: um 
tratamento minimamente invasivo
Desenvolvimento de técnicas e equipamentos permitem que procedimento seja de menor 
risco e com recuperação mais rápida

Foto João moura

Se antes, em procedimentos 
vasculares, havia o temor de 
uma recuperação demorada 

ou ainda que estes exigissem um 
alto grau de complexidade, agora, 
em muitos casos, pode-se utili-
zar a cirurgia endovascular como 
novo recurso terapêutico.

“Trata-se de uma área de atua-
ção minimamente invasiva, dentro 
da cirurgia vascular”, explica o Dr. 
Bruno Di Bernardo, especialista em 
cirurgia vascular e endovascular pela 
Unicamp e pela Sociedade Brasileira 
de Angiologia e Cirurgia Vascular.

Segundo o médico, o proces-
so é semelhante a um cateteris-

mo. “Além disso, possui muitas 
vantagens, como menor risco 
de complicações e recuperação 
pós-operatória mais rápida. Em al-
guns casos, a pessoa pode voltar às 
atividades normais no dia seguinte.”

PRINCIPAIS APLICAÇÕES – A 
cirurgia endovascular pode ser uti-
lizada no tratamento cirúrgico de 
varizes com comprometimento da 
veia safena. “Nesse procedimento, 
introduzimos um cateter que uti-
liza radiofrequência ou laser e não 
necessitamos fazer a retirada da 
veia.” Outra possibilidade ocorre 
nos casos de tromboses venosas. 
“No tratamento convencional é uti-
lizada uma medicação que apenas 

impede a progressão da trombose. 
Com esse novo método, podemos 
introduzir um cateter e dissolver o 
coágulo, reduzindo as sequelas”. 

Outra aplicação da cirurgia en-
dovascular está no tratamento de 
patologias arteriais, como nos aneu-
rismas da aorta e estenose das caró-
tidas. “Ainda pode ser utilizada nas 
embolizações para tratamento de 
miomas uterinos e tumores hepáti-
cos”, afirma Dr. Bruno.

cirurGia Vascular

Dr. Bruno Di Bernardo: “Em alguns 
casos, a cirurgia endovascular permite 

que a pessoa possa voltar às atividades 
normais no dia seguinte”

Serviço

Dr. Bruno Di Bernardo

Avenida Dr. Carlos Botelho, 1158

Telefone: (16) 3411-3515
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DecArt: conforto e qualidade
Loja especializada em alumínio e fibra sintética oferece opções de presente para o dia das mães

Foto Fabio mauricio

P rodutos para casa são sem-
pre uma ótima opção para 
presentear as mamães. Toda 

mulher e dona de casa adora receber 
artigos de decoração para dar uma 
cara nova ao ambiente. 

Se o produto for desenvolvi-
do por uma empresa sustentável, 
melhor ainda. Instalada em São 
Carlos há 18 meses, a DecArt Mo-
bília trouxe para a cidade móveis 
de área interna e externa em fi-
bra sintética e alumínio com alto 
padrão de qualidade e design 

moderno.
Além de um grande showroom a 

loja oferece projetos especiais com 
estilo e design adequados à prati-
cidade e à segurança do ambiente. 
Os móveis feitos sob encomenda 
permitem ao cliente escolher além 
do tipo de fibra sintética (nacional 

sustENtaBiliDaDE

Loja está 
há 18 meses 

em São Carlos
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Serviço

DecArt Mobília

Rua Miguel Petroni, 2335

Telefone: (16) 3416-6785

Horário de funcionamento: de 

segunda a sexta-feira das 9h às 

18h e aos sábados das 9h às 14h

www.decartmobilia.com.br

e importada), os tons, também a 
tapeçaria e o alumínio polido ou 
com pintura eletrostática.

A fibra importada, que apresen-
ta uma textura diferenciada, foi de-
senvolvida no Egito.

MÊS DAS MÃES – A DecArt 
oferece uma linha exclusiva e ino-
vadora e garante melhor preço 

em produtos comprovadamente 
da mesma qualidade. 

O estacionamento próprio e as 
formas de pagamento, em até cin-
co vezes sem juros, são algumas 
comodidades que a DecArt ofe-
rece. Visite a loja e faça um orça-
mento sem compromisso. Venha 
conferir as promoções especiais 
para o mês das mães.

Produtos
tem linha

exclusiva e 
inovadora

No mês das mães, 
a DecArt fará promoções
especiais
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NEGÓcios

Santa 
Emília 
Honda 
comemora 
resultados
Concessionárias de Araraquara 
e São Carlos têm resultados 
maiores que a média nacional 

Por Patricia Piacentini 
Fotos: Fabiano Vagner

A s concessionárias Santa 
Emília Honda de Araraqua-
ra e São Carlos apresentam 

vendas superiores à média nacio-
nal: enquanto que no País a Honda 
automóveis alcança 3,7% de market 
share, nas duas cidades (que somam 
uma região com 26 cidades) esse 
número chega a 5%. “Estamos feli-
zes com os resultados”, comemora 
Jefferson Ribeiro, gerente da Santa 
Emília. 

De 2011 para 2012, a Honda re-
gistrou crescimento de 63% na re-
gião do interior de São Paulo com 
15 concessionárias, que incluem as 

de Araraquara e São Carlos.
Na concessionária de Araraqua-

ra, a parte de seminovos está sendo 
ampliada e ficará pronta no final de 
abril. “O cliente de seminovo é trata-
do como cliente de carro zero. Com 
a ampliação, a parte de seminovos 
terá equipe e supervisor próprios”, 
detalha Ribeiro.

MODELOS – O campeão de 
vendas, diz o gerente, é o Honda 
Civic. Dentre as novidades, estão o 
novo Honda Civic, com motor 2.0, 
o Fit Twist, que apresenta uma pro-
posta diferenciada e o SRV, produ-
zido no México, que caiu no gosto 
do consumidor pela boa relação 
custo-benefício.  

Honda

Em 2012, a Honda bateu recorde histórico 
de produção e vendas de automóveis com 
mais de 135 mil unidades produzidas no 
Brasil. Foram 135.894 veículos produzidos 
entre janeiro e dezembro na fábrica de 
Sumaré, interior de São Paulo, e 134.956 
unidades emplacadas no País em 2012, 
entre modelos nacionais e importados. 
O campeão foi o Honda Civic, que registrou 
120% de crescimento nas vendas em relação 
a 2011, com 50.496 unidades. Os demais 
modelos nacionais, Honda Fit e Honda 
City, também registraram crescimento nas 
vendas, com 34% e 12% de aumento em 
relação ao ano anterior, respectivamente.
No segundo semestre, serão iniciadas as 
vendas de uma versão especial do Honda 
City, com conceito esportivo, e em julho 
será a vez do novo Accord, que retornará ao 
mercado brasileiro na versão 2013. 

Jefferson Ribeiro, 
gerente da Santa 
Emília: “Estamos 

felizes com os 
resultados” 
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Eurobike traz as desejadas 
motocicletas Triumph 
Uma das marcas mais tradicionais do mundo no segmento de duas rodas chega a Ribeirão 
Preto e região com todo know-how de 110 anos de história

A marca Triumph é uma das 
mais antigas e tradicionais 
do mundo no segmen-

to de duas rodas. Com 110 anos, a  
Triumph sempre produziu motoci-
cletas com estilo próprio que marca-
ram época em seu tempo. A marca 
inglesa começou a nascer no final do 
século XIX, após a chegada do ale-
mão Siegfried Bettmann a Coventry, 
na Inglaterra. A Triumph Motorcycles 
Brazil é a 10ª subsidiária da empresa 
pelo mundo, e conta com sua sede 
em São Paulo (SP) e uma nova fábri-
ca em Manaus (AM).

 A Triumph, que chegou ao Brasil 
no final de 2012, é a marca de mo-
tocicletas que mais cresce no seg-
mento acima de 500 cc nos 10 pa-
íses nos quais está presente e tem 
um market share mundial de 5,8% 
dentro deste segmento de moto-
cicletas acima de 500 cc. O fatura-
mento mundial da empresa gira 
em torno de R$ 1,1 bilhão.

 “A Triumph aposta muito no po-
tencial do Brasil para motocicletas 

premium.  Acreditamos que o merca-
do brasileiro a médio e longo prazos 
tenha condições de absorver cerca 
de quatro mil motos da Triumph por 
ano. Num prazo de três anos espe-
ramos já posicionar o Brasil entre os 
cinco maiores mercados do mundo 
para a Triumph, atrás somente de 
Estados Unidos, Inglaterra, França e 
Alemanha”, afirma Marcelo Silva, ge-
rente geral da subsidiária brasileira.

 A loja terá três modelos na-
cionais, cuja montagem em Ma-
naus teve início no ano passa-
do: a tradicional Bonneville T100  
R$ 29.900), a super naked Speed Triple 
(R$ 42.900) e a Tiger 800XC (R$ 39.900). 
Além disso, mais três motos importa-
das são vendidas: Thunderbird Storm 
(R$ 49.900), Tiger Explorer (R$ 62.900) e  
Rocket III Roadster (R$ 69.900). Todos os 
modelos, com exceção apenas da Bon-
neville T100, já vêm de série equipados 
com o sistema de freios ABS.

 Segundo o gerente da conces-
sionária Eurobike Triumph, Robson 
de Oliveira, a diretoria da Eurobike 

aposta no sucesso da marca na re-
gião. “Temos um público muito exi-
gente, não só em Ribeirão Preto, mas 
também na região. Esse público pes-
quisa, conhece e sabe quais são os 
melhores produtos e marcas do mer-
cado. Este é um produto de altíssima 
qualidade e que já é um sucesso no 
mundo. É uma honra para nós repre-
sentar mais uma marca tradicional e 
importante como a Triumph”, explica 
o gerente.

 A nova loja do grupo Eurobike 
está localizada na avenida Portugal, 
2537, em Ribeirão Preto. 

alta VElociDaDE

Triumph: 
motos com 

estilo próprio 
há 110 anos

Motos são 
fabricadas em 
Manaus

kappa sao carlos ed70 02mai13.indb   72 02/05/2013   21:54:58



kappa magazine 73  

kappa sao carlos ed70 02mai13.indb   73 02/05/2013   21:55:00



kappa magazine74  

De São Carlos a Paris
Matéria da kappa promove um encontro através da arte

Por mari lemes 
Foto mauricio motta

Um dos 25 mil exemplares da 
edição 56 da kappa foi longe. 
Especialmente pela matéria, 

publicada na página 80, “Logo abaixo 
de Michelângelo”, que contava a his-
tória do convite de Alessandro Freitas, 
que teria uma obra, Portugal Maríti-
mo, exposta no Museu do Louvre.

A kappa percorreu 9.634 qui-
lômetros e foi parar nas mãos da 
estudante de doutorado Fernanda 
Salomão Vilar, que por coincidência 
é são-carlense e mora na França há 
cinco anos. Lá, além de estudar sobre 

a literatura africana ela dá aulas de 
língua e literatura portuguesa na Es-
cola Normal Superior (ENS) de Lyon. 

Porém, ela une as duas histórias. 
Isso porque ela se candidatou para 
traduzir o histórico da carreira de um 
artista brasileiro para o francês, mas 
não mandaram nenhuma informa-
ção que o identificasse. 

Quando Fernanda recebeu o  
e-mail de que ela faria a tradução, 
estava de férias no Brasil e, para sua 
surpresa, a kappa chegou até ela. 
“Fiquei muito surpresa quando rece-
bi a revista em casa e descobri que o 
tal artista era de São Carlos. Li toda 
a matéria e entrei em contato com 

o Alessandro, não o conhecia e tam-
pouco seu trabalho”, conta.

A estudante foi pesquisar mais 
sobre a carreira do artista que em 
poucos dias iria expor seu trabalho 
no Louvre. “Visitei o site dele e pude 
conhecer suas obras. Contudo, não 
tive tempo de me encontrar com ele 
em São Carlos. Por isso combinamos 
de nos ver em Paris.” 

Para Fernanda, sua maior emo-
ção foi quando chegou ao museu 
e viu o quadro feito em sua cidade. 
“A semana de arte com artistas con-
temporâneos que o Louvre propõe é 
muito interessante, porque há obras 
espalhadas pelo centro da cidade, 

artE

Alessandro: matéria 
da kappa atravessou o Atlântico
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esculturas nos jardins e nas praças. A 
obra do Alessandro estava no espa-
ço Carroussel do Museu e foi lá que 
fiquei emocionada ao ver o quadro 
feito em São Carlos num local tão 
importante e recebendo tantos olha-
res”, conta.

ENCONTRO – Até então, os dois 
ainda não tinham se encontrado. “Foi 
justamente na última noite, antes de 
ele ir embora, que nos encontramos 
finalmente. Ele estava contente com 
os contatos que havia feito e com 
planos para dar continuidade ao seu 
trabalho E foi graças à kappa que fi-
quei sabendo da exposição dele no 
Louvre”, recorda Fernanda. “Meus 
pais sempre me mandam a revista e 
eu aproveito, usando-a nas minhas 
aulas de português.”

Paris foi o ponto de encontro de 

duas pessoas da mesma cidade que 
se conheceram através da arte e 
que para o artista é um processo de 
transformação. Este foi exatamente 
um momento de mudança na vida 
de Alessandro que recebeu diversas 
propostas depois de sua primeira fei-
ra internacional. 

Alessandro Freitas é uma me-
tamorfose ambulante que além de 
artista plástico, escreve poemas e 
poesias, compõe músicas, dá aula 
de sensibilização musical para crian-
ças e hoje diz que faz exatamente o 
que gosta. “A arte me absorve e me 
preenche. Eu esqueço os problemas 
e me torno uma criança, onde só 
existe eu fazendo aquilo que gosto”, 
explica. “Tudo o que faço revela meu 
interior e uma coisa vai me levando 
a outra. A arte é o lugar da minha li-
berdade”.  

Fernanda, 
mostrando a 
matéria: ela usa a 
kappa para ensinar 
português na 
França
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Lobão e The Platters são 
atrações da Virada Cultural

S ão Carlos será, mais uma vez, 
palco da Virada Cultural. O 
evento, que acontece entre 

os dias 25 e 26, já tem algumas atra-
ções confirmadas. Dentre elas es-
tão o show de Lobão, às 18h30 do 
domingo (26), e a apresentação do 
grupo norte-americano The Platters, 
no sábado (25), às 0h30, na Praça do 
Mercado.

No sábado, a programação ain-
da terá o stand-up de João Valio, às 
18h, e as apresentações musicais do 
DJ Mauricio Lima, às 19h, Sabone-
tes, cantando Roberto e Erasmo, às 
21h30, e Garotas Suecas, às 23h. Já 
no dia seguinte, os shows ficam por 
conta de Thiago Petit, às 15h30, e 
Chimpanzé Clube Trio, às 17h.

SESC – O Sesc também terá uma 
programação especial durante a Vi-
rada Cultural. No sábado haverá, às 

19h, a intervenção Artemídia, com 
pintura de luz e grafite digital. Às 
19h30, a banda Bixiga 70 apresen-
ta uma viagem sonora que mistura 
a música instrumental africana, la-
tina e brasileira. Às 21h30, o Sarau 
Topamos ler terá participação dos 
poetas Chacal, Artur Gomes, Rafael 
Gallo, vencedor do prêmio Sesc de 
Literatura, e apresentação musical 
de André de Souza. À meia-noite Lee 
Fields and The Expressions apresen-
tam o melhor do soul e funk norte-
-americano.

No domingo, às 11h haverá con-
tação de histórias. Às 12h30, Rodrigo 
Zanc realiza show. Às 13h30, o grupo 
Trampulim apresenta o espetáculo 
“Manotas musicais”. Às 15h30, é a vez 
da apresentação dos Originais do 
Samba. A programação se encerra às 
17h, com os filmes César deve morrer 
e O Som ao redor.  

Nota

Lobão encerra 
programação 
da Virada em 
São Carlos

Ru
i M
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s
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Itamar Assumpção por Zélia Duncan
Cantora traz em Tudo esclarecido visita à obra de um dos ícones da música paulistana

Em princípio, a ligação entre os dois não é nada 
óbvia. Ela é nascida em Niterói (RJ); ele, em Tietê 
(SP). O ponto de encontro foi no estado dela, mais 

precisamente no Circo Voador. E, agora, dez anos após 
a morte dele,  ela faz homenagem a um dos ícones da 
vanguarda paulistana. O show faz parte da comemora-
ção dos 60 anos da Escola de Engenharia de São Carlos.

Esse é um breve resumo do show Tudo esclarecido, 
que será apresentado por Zélia Duncan no Sesc, na 
terça (7), a partir das 20h30. O show tem como base o 
disco gravado pela cantora em homenagem ao compo-
sitor, cantor, instrumentista, arranjador e produtor mu-
sical brasileiro Itamar Assumpção.

No show, a cantora apresenta um repertório espe-

cial com canções de Itamar. Entre as canções estão Vê se 
me esquece, Tua boca e Milágrimas.   

Serviço

O quê: Tudo esclarecido – Zélia Duncan canta 

Itamar Assumpção

Quando: dia 7, terça, às 20h30

Onde: Sesc São Carlos

Quanto: R$ 5 (comerciários), R$ 10 (usuários, 

estudantes, professores e pessoas com mais de 60 

anos) e R$ 20 (inteira)

D
iv

ul
ga

çã
o
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CDCC
Ciclo: Musicais
All That Jazz - o show deve continuar
Dia 11, sábado, às 20h 
Direção: Bob Fosse. Diretor de cinema e coreógrafo que trabalha 
simultaneamente na edição de seu filme e nos ensaios de um musical sofre 
enfarte e revê momentos da sua vida, transformando-os, em sua imaginação, 
em números musicais. Gratuito. 

Moulin Rouge
Dia 18, sádado, às 20h
Direção: Baz Luhrmann. Jovem escritor enfrenta seu pai 
para poder se mudar para bairro boêmio de Paris. Lá 
ele participa da vida social e cultural do local, que gira 
em torno do Moulin Rouge. Ao visitar local, apaixona-se 
pela estrela maior do Moulin Rouge. Gratuito. 

SESC
Holy Motors
Dia 5, domingo, às 17h
Direção: Leos Carax. A história de um homem que 
muda constantemente, adquirindo milhares de 
identidades e personalidades.  Grátis (comerciário), 
R$ 2 (usuário) e R$ 4 (inteira).

Um alguém apaixonado
Dia 5, domingo, às 19h
Direção: Abbas Kiarostami. Senhor e jovem se 
encontram em Tóquio. Ela não sabe nada sobre 
ele, e ele acha que a conhece. Mas nada o que se 
constrói entre eles em 24 horas tem a ver com o 
encontro. Grátis (comerciário), R$ 2 (usuário) e R$ 4 
(inteira).

SESC

Leyde e Laura
Dia 19, domingo, 
às 10h
Com mais de 20 
anos de carreira, 
a dupla, elogiada por Inezita Barroso 
como uma das mais afinadas do gênero, 
se apresenta em homenagens às mães do 
Brasil. Gratuito. 

Gafieira Prato Perfeito
Dia 12, domingo, às 15h30
Os músicos apresentam os clássicos que 
vão do choro ao samba, com as grandes 
composições de Jacob do Bandolim, 
Pixinguinha, Cartola, Noel Rosa e Adoniran 
Barbosa. Gratuito. 

Trio Dona Zefa
Dia 19, domingo, 
às 15h30
O grupo 
apresenta o 
tradicional forró 
pé de serra, marcado por traços do xote, 
baião e xaxado. No repertório, clássicos 
de Luiz Gonzaga, Mestre Zinho, Trio 
Nordestino, Dominguinhos, entre outros. 
Gratuito. 

Daniela Borela 
Dia 10, sexta-feira, às 20h
Com seu canto grave, Daniela apresenta 
um trabalho inédito, que se caracteriza pela 
mescla entre tradição da música popular 
brasileira e originalidade de canções 
autorais. Gratuito.

CENTRO CULTURAL DA USP
Banda The Jack – 
AC/DC Tribute 
Dia 8, quarta-feira, 
às 12h  (praça 
central do campus)
A banda são-
carlense, formada 
por Abdalla Kilsam, (vocal), Rodrigo Volpe 
(bateria), Celsinho Lopes (guitarra), Ico 
Didone (guitarra) e Zar Bass (guitarra), faz 
um tributo ao AC/DC. Gratuito. 

Circuito do Violão
Dia 11, sábado, às 19h (no auditório)
Este concerto, além de oferecer um 
repertório seleto de músicas executadas 
ao violão, também tem em seu roteiro 
comentários com informações sobre o 
instrumento e sobre a história da música, 
tendo assim um caráter didático, ideal para 
quem quer conhecer mais sobre música. 
Gratuito. 
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Momentos em família
Dia 18, sábado, às 20h
História de uma família que tem filho com síndrome de Down 
que sonha ser artista. Gratuito. 

Pedro e o Lobo
Dia 11, sábado, às 16h
Dois palhaços vão criando situações e interpretando 
personagens do conto. Através de máscaras e variados 
adereços eles imprimem um ritmo de aventura lúdica ao 
espetáculo, transformando a história em uma espécie de jogo 
de estratégia. R$1 (comerciário), R$2 (usuário) e R$4 (inteira).

TEATRO MUNICIPAL

Cidade – Núcleo OMSTRAB
Dia 9, quinta-feira, às 20h
Espetáculo de dança contemporânea e 
música ao vivo construído no caminho 
entre os espaços da cidade, espaço de 
ensaio e espaço cênico. Gratuito. 

Eu meixxxo – com Christian Pior 
Dia 10, sexta-feira, às 21h
Humorista do Pânico na Band apresenta 
seu stand up. R$60 (inteira) e R$30 (meia-
entrada). 

Odisséia –  
Estúdio da cena

Dia 17, sexta-feira, às 20h
Versão contemporânea 

da famosa saga de 
Ulisses. Gratuito. 

Paraíso em 
pedaços - CEP
Dia 18, sábado, 
às 20h
Baseado no mito 
do andrógino e 

na longa jornada em busca da essência e da outra metade. 
Espetáculo adulto de teatro visual com direção internacional 
de Idit Herman - Clipa Theater/ Israel. Gratuito. 

Mateus, 10 – Tablado de Arruar
Dia 19, domingo, às 20h
Otávio é  pastor em ascensão que entra em crise com sua 
atividade, quando se apega de forma quase obsessiva a uma 
passagem da Bíblia em que Jesus renega sua família, mãe e 
irmãos, em função dos seus seguidores e discípulos. Gratuito. 

Colegas
Dias 12 e 19, domingo, às 17h
Direção: Marcelo Galvão. Três jovens com síndrome de Down se comunicam basicamente por meio de 
frases célebres do cinema, resultado dos anos em que trabalharam na videoteca do Instituto Madre Tereza, 
local onde viviam. R$ 1,50 (comerciário), R$ 3 (usuário) e R$ 6 (inteira).

Pieta
Dia 12, domingo, às 19h

Direção: Ki-duk Kim. Mulher aparece na porta de um brutal cobrador de dívidas de agiotagem e 
afirma ser sua mãe. R$ 1,50 (comerciário), R$ 3 (usuário) e R$ 6 (inteira).

César deve morrer
Dia 19, domingo, às 19h
Direção: Paolo Taviani e Vittorio Taviani. Depois dos aplausos, os “atores”, detentos de prisão de 
segurança máxima, sentem-se orgulhosos e tocados. R$1,50 (comerciário), R$3 (usuário) e R$6 (inteira).

O som ao redor
Dia 19, domingo, às 19h

Direção: Kleber Mendonça Filho. A vida numa rua de classe média na zona sul do Recife toma 
um rumo inesperado após a chegada de uma milícia que oferece paz de espírito e segurança 

particular. R$ 1,50 (comerciário), R$ 3 (usuário) e R$ 6 (inteira).
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Uma 
história 
de amor à 
música
Regida por Raphael de Senzi, 
orquestra que levava seu  
nome, embalava bailes na 
cidade nos anos 40

Por mari lemes 
Fotos Fabio mauricio

D urante a década de 40, os 
bailes dançantes em São 
Carlos eram animados por 

uma orquestra, composta por nove 
músicos e um cantor. No repertório, 
muitos tangos, boleros e sambas. 
Queridinhos da época, eles anima-
vam formaturas e eram convidados a 
tocar em bares e restaurantes, dentre 
eles a sorveteria Boulevar Romanelli 
e o Hotel Acácio, por onde passavam 
figuras ilustres da época.

À frente do grupo, estava o ma-
estro cujo sobrenome dava nome ao 
conjunto: Raphael de Senzi. Músico 
autodidata, sua história se confunde 
com a da orquestra. “Meu pai tinha 

vocação para a música, mas meu 
avô nunca quis pagar aulas pra ele. 
Então, ele trabalhava como 
alfaiate durante o dia e à 
noite, junto com a or-
questra, embalava 
os bailes da cidade” 
conta seu filho, 
Waldemar Anto-
nio de Senzi. 

Outro local 
onde a orquestra 
sempre se apre-
sentava era na 
Sociedade Italiana 
Dante Alighieri, onde 
funciona hoje o Centro 
de Divulgação Científica 
e Cultural (CDCC). “Na parte 
superior do prédio ficava o salão de 

dança e era muito animado. Nós fre-
quentamos muitos bailes, inclusive 

no São Carlos Tênis Clube, que 
hoje é o São Carlos Clube”, 

conta Maria Lucia, espo-
sa de Waldemar.

P E R S O N A L I -
DADE MARCAN-
TE – Waldemar, 
que hoje tem 85 
anos, lembra-se de 
muitos fatos que 

envolveram a or-
questra e a persona-

lidade de seu pai. “Ele 
era uma pessoa diferen-

te, cobrava um valor deter-
minado para as apresentações 

e, quando recebia dividia em partes 

HistÓria

Maria Lucia e Waldemar 
com uma foto da Jazz 
de Senzi: orquestra 
embalou os bailes de 
São Carlos

Raphael de Senzi 
faleceu em 1945, aos 46 
anos, antes de assumir 
a regência da orquestra 

da Rádio Record
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iguais entre todos da orquestra”, re-
lembra. “Meu pai também levava os 
músicos bêbados para sua casa por-
que, muitas vezes, eles bebiam antes 
das apresentações e meu pai os leva-
va para tomar banho e café antes de 
irem para o evento.”

Outra característica marcante de 
Raphael era a rigidez frente à Jazz de 
Senzi. Se algum músico errava uma 
nota, com um simples olhar ele o 
aterrorizava. “Essa rigidez ele passou 
para os filhos também. Sempre exi-
giu de nós respeito, mesmo sendo 
um pouco travesso que meu irmão, 
mas com isso até hoje sou muito dis-
ciplinado”, afirma Waldemar.

Como não havia partitura para 
ser comprada, era Raphael quem 
ouvia as músicas na rádio e as trans-
crevia. “Ele escrevia as partituras para 

todos os instrumentos da orquestra 
– piano, contrabaixo, saxofone, pan-
deiro, piston, bateria e violino”, afir-
ma, orgulhoso, o filho.

UMA DAS MELHORES DO ESTA-
DO – Durante as apresentações da 
orquestra o maestro acompanhava 
os casais pelo salão com seu violino, 
dando um clima romântico ao de-
correr dos disputados bailes. Isso fez 
crescer a popularidade, aumentando 
os convites para se apresentar em 
outras cidades da região. E a fama, 
aliada à qualidade, fez com que a 
Jazz de Senzi chegou a ser conside-
rada uma das melhores do Estado. 
“Em visita a São Carlos, o maestro 
Guerra Peixe, então diretor musical 
da famosa Rádio Nacional, classifi-
cou Raphael de Senzi como um dos 

melhores músicos da época”, recorda 
Maria Lucia.

Em 1944, o maestro assinou um 
pré-contrato com a Rádio Record 
onde, no ano seguinte, assumiria o 
cargo de regente da orquestra da rá-
dio. Entretanto, ele não realizou este 
sonho, pois foi vencido por um cân-
cer em janeiro, aos 46 anos.   

Orquestra Jazz de 
Senzi chegou a ser 
considerada uma das 
melhores do Estado
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EQUILÍBRIO
A Equilíbrio realizou o 
desfile para apresentar as 
novidades para o inverno

social
kappa Por

Lygia
Fontana

Mariana Escrivão

Sylvana 
Almeida

Flavia Rocha 
com os filhos e 

Rita Barini

Claudia 
e Lucia 
Escrivão

Rafaela, Tania da Paz, 
Fatima Coli, Tuta e Maria

Flavia Porto

Mila Ricetti

Ilka Chiarello 
e Giovana 

Maffei

Fotos Fabio Mauricio
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social

Varal

(16) 3416-6905
Rua São Sebastião, 1931

loja 5

Bota Pampili 
Mini - Montaria 

Bota Pampili Bota Pampili

Botas Pampili
Bota Pampili 

Botas Pampili
Bota Pampili 

Varal

Taina Hildebrant 
e Fabiana Esbaile

Isa Piccolo, 
Carolina, Camila, 
Fernanda 
Filbermann

Mariana 
e Milena 

Dianes

Mirela 
Almeida

Cintia 
Cerqueira
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social

CIDADE DO CLIMA
Alunos e professores da 
Academia Flex participaram da 
Corrida Cidade do Clima

Amigos, alunos e 
funcionários da Flex

Equipe Flex

Angela, 
Jessica, 

Taty, 
Paulinha, 
Amanda, 

Rony, 
Rodrigo
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s 
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te
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+
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CURSO
A Posh realizou um evento em 
parceria com a Revlon, no qual 
um maquiador deu um curso 
para as clientes

social

Ana Carolina, 
Larissa e Claudia

 Raquel e Dhill

 Juliana e Adriane

 Karina e Julia Marcia, Aline e  Tatiana

Fernanda
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social

REINAUGURAÇÃO
Bel & Tânia receberam amigos 
e clientes para a reinauguração 
de seu espaço de beleza

Aline, Bel, Tânia, Hugo, 
Alessandra, Monique 

e Juliely

Ricardo, Paula, 
Bel e Tânia

Regiane, 
Claudia e Mirian

Bel, Alessandra, 
Aline e Tânia

Regina e Isabel
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SAÚDE
A Academia Curves 

realizou uma 

caminhada pela saúde 

da mulher

social

Tamiris, Thelma, 
Laíze, Cecília, Hillary

Equipe CurvesMomento da 
atividade
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INAUGURAÇÃO
Amigos prestigiaram a 
inauguração da Logic 
Factoring

social social

 André 
Monteiro 
e Dr. Raul 

Borges

Dr. Raul, Semirames e 
Claudio Di Salvo

Mariana, 
Dr. Gustavo 
e Maristela

Semirames, 
Anita, Dr. Raul e Lídia

Renato Pitta, 
Dr. Raul e Leila Pitt

 Luiz Fernando, 
Dr. Gustavo e Dr. Raul
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COMEMORAÇÃO
A Amici Pizza & Cibo 
recebeu os amigos para 
comemorar 30 anos

social social

Sabrina Cerantola 
e Lilian Perea

Luis Gustavo, 
Marcio Carmelo e 

Elisabeth

Arthur Ferreira 
Filho e Marcia P. 
de Almeida

Ronaldo e 
Lurdinha Bruno

Bachiega 
e Maria Célia

Celso, Juliana 
e Célia Zin

Natália e Arthur 
Ferreira
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