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Pisolejo
se renova
para o futuro
Ao completar 20 anos de
atuação no mercado, a Pisolejo
mira em seu passado para
projetar seu futuro e estar
atenta à evolução do mercado
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O

mercado imobiliário de São Carlos sempre se
comportou de forma diferente de outras cidades do
seu porte.
Com a massa de estudantes que chega todos os anos,
a cidade viu surgir uma nova radiografia do estilo de seus
prédios e construções próprias para estudantes.
Em alguns momentos, a cidade recebe muitos empreendimentos
para o setor e em outros momentos os moradores vão se encaixando e
daqui a pouco existe a necessidade de outros investimentos.
Com isso, a cidade não para, e o setor de construção está sempre
aquecido. Se antes estudantes moravam em quitinetes sem garagem e
sem quintal, hoje estão muito exigentes e querem mais conforto.
Assim, toda a cadeia do setor ganha tecnologia. O grande desafio
para os arquitetos é dar mais conforto em menor metragem quadrada.
Nesta edição, mostramos o desenvolvimento arquitetônico da cidade
ao longo de sua história, e sabemos que tudo isso fez de São Carlos uma
cidade única, até por sua topografia em cima de morros que deram as
subidas e descidas características.
Grandes lançamentos imobiliários devem fechar o ano na cidade.
As imobiliárias estão preparando em vários setores coisas novas, é só
aguardar e ficar atento às páginas da kappa.
Na próxima edição, teremos o tão esperado especial Educação, que
movimenta um setor estratégico para a cidade. Desde a pré-escola até a
faculdade, você vai conhecer todas as nuances e tecnologias empregadas
para segurar o aluno com atenção dentro da sala de aula.
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Adoramos a matéria! [“Voleibol
e educação”, edição 75, página 68]
Parabéns pela forma como foi feita.
Ficou ótima e o time que comemora
agora um ano está superfeliz!
Liliane Ventura
Referente à matéria “Anjos na
vida das pessoas”, edição 73, página
34, informamos que a parceria entre
o Anjos em Ação e a Ótica Carol foi: o
Anjos em Ação fez a doação das consultas e os exames oftalmológicos e
a Ótica Carol cedeu gratuitamente os
óculos para as crianças. Participam
também das ações e entregaram os
óculos na mesma modalidade a Ótica Dois Irmãos.
Anjos em Ação
Cada vez mais me impressiono
com a capacidade que a kappa tem

de superação e entendimento no que
diz respeito à moda. Profissionais com
visão nos orientam e nos colocam
sempre antenados com o que tem de
mais atual em relação ao assunto.
Peço que continuem nos oferecendo a possibilidade de acompanharmos essa revista, que é de muito
bom gosto.
Rosele Tatiane

Se você tem alguma sugestão, elogio ou
crítica ao conteúdo da kappa,
entre em contato conosco através do
e-mail contato@revistakappa.com.br
Aproveite e nos acompanhe nas redes
sociais. Curta nossa página no
Facebook (www.facebook.com/
kappamagazine)
e siga-nos no Twitter (@kappamagazine).
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Uma
história de
renovação

Daniel e Irma: 20 anos
de realizações
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Nova fachada
reformulada
em 2012

Pisolejo completa 20 anos na busca de novas alternativas que se transformem em soluções
práticas e eficazes para seus clientes
Por Michel Lacombe
Fotos Fabio Mauricio

H

Equipe foi
reformulada e passa
por constantes
treinamentos

eráclito, um dos filósofos da
Grécia Antiga, afirmou em
seus pensamentos que um
homem não pode se banhar duas
vezes no mesmo rio por dois motivos: seja porque a água nunca mais
será a mesma do momento anterior,
seja porque o homem também não
é mais o mesmo. Este pensamento
traz à tona que, mesmo não querendo, tudo se transforma e, mais que
acompanhar a inovação, é importante renovar-se a cada momento.
kappa magazine 13
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Vista interna da loja que receberá ampliação no próximo ano

Reformulação de
todo mobiliário interno

Pisos e revistimentos
diferenciados

Este é um dos nortes da Pisolejo.
A empresa, fundada por Irma Sorensen Guidorzi, completa, neste mês
de outubro, 20 anos de atuação no
mercado. Renovando, sempre, ela
já não é mais a mesma que foi retratada na edição 30 da kappa. Nestes
últimos dois anos, o mercado e as
necessidades dos clientes mudaram
e a Pisolejo foi se adaptando, fortalecendo suas ações e se tornando referência em São Carlos e em toda a re-

gião e sendo o nome mais lembrado
no ramo de acabamentos segundo
pesquisa realizada pela IPP – Impacto Pesquisas e Promoções.
EMPRESA FAMILIAR – Da tímida
sala na rua Desembargador Júlio de
Faria, onde Daniel Sorensen Guidorzi
brincava após as aulas, tudo mudou.
Hoje, ele participa ativamente, junto
com a mãe, das decisões que apontam quais os caminhos que a empre-

sa seguirá. E o combustível para este
desenvolvimento está nos sonhos.
Não apenas de Irma e Daniel, mas
de todos os clientes que buscam realizar os seus, seja nas casas, apartamentos e comércios na hora de construir, reformar ou ampliar, buscando
para isso soluções pontuais e com
alto nível de excelência.
A cada sonho concretizado surgem novos planos e metas. A vida é
repleta de mudanças e transformações. Consciente disso, o mercado
tem oferecido cada vez mais opções
para que o ambiente também incorpore essas mudanças com facilidade.
Desde a simples renovação do rejunte ou alteração da cor do mesmo
hoje possível com linhas especialmente desenvolvidas para esta finalidade, como a renovação de pisos e
revestimentos através da sobreposição destes. Para facilitar tal processo, além das argamassas piso x piso,
alguns fornecedores investiram em
tecnologia e matérias-primas diferenciadas que possibilitaram a produção de pisos e revestimentos de
espessura reduzida com a mesma
qualidade e resistência dos convencionais. Denominada “Slim”, uma das
grandes vantagens desta linha diferenciada é a facilidade de sobreposição e a preservação tanto do espaço
como das esquadrias que muitas vezes precisavam ser cortadas para se
adequarem ao acréscimo do novo
piso ou revestimento.
Ainda na área de revestimentos, a reprodução cada vez mais
fiel de tramas e texturas de materiais naturais, tecidos e papéis,
por exemplo, possibilita dar toda
elegância e charme aos mais diversos ambientes, sejam estes secos
ou úmidos, criando uma proposta
inusitada e diferenciada nos mais
diversos tipos de uso.
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Grande variedade
de marcas

As novidades da Pisolejo
O atendimento da Pisolejo passou por várias alterações. Além da
renovação de uma parte do quadro de funcionários o investimento
em treinamento tornou-se constante, para que no primeiro
atendimento já seja possível identificar a necessidade de cada
cliente.
Para atender ainda melhor os clientes, a Pisolejo conta com um setor
de projetos, hoje sob responsabilidade da projetista e aluna do curso
de Arquitetura e Urbanismo Rosana Sorigotti, que conta hoje com
o auxílio da também estudante de Arquitetura e Urbanismo Maria
Eduarda Stéfano. Ali, tudo é planejado de acordo com a necessidade
do cliente, na procura por soluções que venham ao encontro da
necessidade e do orçamento.
Outro diferencial que mostra a renovação da empresa durante este
tempo é o acréscimo de novos fornecedores, oferecendo o melhor das
mais diferentes linhas de acabamento com diversidade de preços. E
não para por aí: a Pisolejo procura constantemente aumentar o mix
de fornecedores para que seu cliente tenha diversidade e garantia
no oferecimento dos melhores produtos.
Também faz parte da estratégia de desenvolvimento da Pisolejo
a visita às fábricas de seus fornecedores para conhecer de perto o
processo de produção e as novas tecnologias aplicadas ao mesmo
e a participação constante em feiras do setor. Além de conhecer
os novos produtos, as tendências no mercado, essa é também a
oportunidade para conhecer os novos fornecedores que poderão se
unir ao mix.
A intenção da loja, hoje localizada na rua Giácomo Casale, além de
ampliar sua gama de fornecedores é ganhar novos ambientes. Para
isso, será feita uma expansão do espaço. A obra tem previsão para
ter início no começo do ano que vem.
Rosana (em pé)
e Maria Eduarda:
projetos para realizar
sonhos

Investimento
em showroom de
cada fornecedor
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fotos: João Moura modelos: Carolina Lia | Station Models | e Thais Chiusoli cabelo e maquiagem: Regis Beauty Center
:: moda@revistakappa.com.br ::

moDa
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Av. Dr. Carlos Botelho, 1270 | 3415-1926
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Walter Fukuhara

“Não há beleza que
substitua o charme de
carregar com classe as suas
imperfeições.”
Cris Guerra

O estilo nosso de cada dia
por Ana Escrivão*

N

RESORT

ão sei vocês, mas sempre que ouço
falar em resort imagino férias - um
hotel maravilhoso, numa praia paradisíaca, um lindo biquíni com uma saída
de praia deslumbrante; a umbrella branca
sobre uma espreguiçadeira também branca
e a areia infinita terminando num mar azulturquesa. Cabem também na minha imaginação um bom livro, um chapéu panamá,
uma caipirinha e ótima companhia. Gosto de
pensar igualmente em Búzios, Saint-Tropez
ou Capri. Búzios eu conheço, Capri também e
Saint-Tropez está na minha lista.
A década sessentinha está de volta
e com ela uma nova tradução para a
moda resort. Continuam em voga os
estilos Bardot e Jackie Onassis, que
imortalizaram esses lugares influenciando e ditando referêcias tanto da
moda quanto no estilo de vida. Mas o
estilo resort 2014 traz novas fórmulas
de roupas, mais contemporâneas, sai
a ideia de “roupa de férias”, entra uma
moda com um shape dia a dia, mais
urbano e cosmopolita.
Estamos falando aqui de roupas
perfeitamente usáveis por qualquer mortal, de dia ou de noite não aquelas que só imaginamos
Calça
regata
para usar num iate ou num bale camisa
neário deslumbrante, mas sim as
Daslu
que estão nas araras mais bacaCinto e
rasteira
nas. Biquínis e afins não ficam de
Capodarte
fora neste circuito, afinal é verão

e eles devem ser tratados com o maior respeito - corte impecável, estamparia incrível
e DNA famoso. E nada mais fresh do que um
vestidinho estampado para alegrar o dia. A
calça vermelha de crepe + regata de seda
+ camisa denin clara com estampas em
seda traduzem com perfeição a ideia
de resort atual. Combinadas com
sandálias rasteiras e bag esportiva durante o dia ou saltos altíssimos e clutch à noite, transitam
com perfeição tanto nas divas
balzaquianas quanto na new generetion descolada.
Sempre adorei sobreposições e elas
agora estão up to date.. Peças leves para
jogar por cima de blusas e vestidos enriquecem a produção além de suportarem
nosso clima tropical. Ora um calor infernal,
ora uma brisa fria ou mesmo um ar-condicionado a todo vapor. Haja saúde para tanta inconstância climática. Não tenha medo
de usar várias peças ao mesmo tempo, esse
recurso fashion vai dar uma identidade única
ao seu visual. E ter identidade própria é tudo
de bom!
Não vejo nada mais incrível do que uma
mulher com atitude, personalidade e uma
pitada de imprevisibilidade!
Chinelo
e biquíni
Vix

Vestido
Animale
Cinto
Alphorria
Bag Vix
Sandália
Capodarte

Vestido
Daslu

informe

PONTO DE EQUILÍBRIO
Mesmo no verão, quando o calor parece infernal, não abro mão de ter
sempre comigo “coberturas leves”: capa de chuva, xale de algodão
estampado e até mesmo um casaqueto de linha. São providenciais para
se adaptar ao seu mood e clima do momento, já que ambos podem
mudar a qualquer instante.

Bag Animale
Saida de
praia Vix

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

Delineadores e
batons coloridos roubam a
cena na próxima estação
Batons laranja e pink são tendência para o verão 2014

P

ara combinar com a descontração da estação mais quente do ano, as maquiagens
vão estar bem coloridas. Foi isso o
que mostraram os últimos desfiles de moda que, além de ditarem
as tendências no vestuário, trazem
também o que vai fazer sucesso em
maquiagem. Para o verão 2014, os
batons vêm bem coloridos, com destaque para o laranja, pink e roxo. As
cores também dominam os delineadores: aposte no verde, rosa e azul.

Um pouco mais discretas são
as sombras: o destaque é a sombra
marrom (clássica) ou as metalizadas,
como prata ou cobre. O côncavo
também vem bem marcado.
Para a pele, use iluminadores,
que dão um brilho incrível ao visual.
A maquiagem natural, chamada
de “cara lavada”, também é tendência: a dica é esquecer a base e apostar em corretivos e BB creams. Tudo
sem exagero, já que a ideia é manter
a naturalidade.
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ÍDOLO

Tati Zanichelli com o disco preferido do Rei,
que pertenceu a seu pai, e a rosa adquirida
em um show em 2010; no detalhe, a
tatuagem referente à música preferida dela

As súditas do Rei
Fãs de Roberto Carlos contam como o artista, que tem família na cidade, faz parte da vida de
cada uma delas
Por Andrea de Castro
Fotos Fabio Mauricio

N

a entrevista, são apenas
duas. O certo é que as súditas do Rei Roberto Carlos
são milhares, mundo afora. E elas
fazem qualquer coisa para ter uma
oportunidade de ficar perto dele,
que se apresentou em São Carlos no
sábado (21). E entre suspiros e muita ansiedade, essas duas apaixonadas pelo Rei Roberto Carlos uniram
suas forças e mudaram suas vidas

desde que souberam que o cantor/
compositor se apresentaria em São
Carlos neste mês.
A paixão da fotógrafa Tati Zanichelli pelo Rei está uma história de
amor entre ela, Carlos (o pai) e o Rei.
Falecido há dez anos, Carlos deixou,
além de um gosto musical aguçado,
uma letra de música não terminada que ela quis finalizar e entregar
em mãos a ele. “A letra que meu pai
escreveu é bem simples e acredito
que não está finalizada, acho que
ele escreveria mais se tivesse tem-

po. Meu pai não tinha muito estudo,
mas tinha muito amor nas palavras,
assim como o Rei”, conta ela, explicando que a letra será finalizada por
um amigo músico de confiança. “Ela
também ganhará uma melodia.”
Sua paixão pelo Rei vem desde o
berço e Tati afirma ser fã desde que
se conhece como gente. “Muitas vezes eu e minha irmã fazíamos dueto de vozes com meu pai que nos
acompanhava pelo violão e fazíamos a voz da Fafá de Belém cantando ‘Se você quer’ e meu pai a de Ro-
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berto. Se eu fechar os olhos posso
ouvi-lo cantar com a gente”, falou.
E sua loucura pelo Rei seguiu em
vários shows que a fã acompanhou.
Sua recordação mais importante é
a famosa rosa que conseguiu pegar
em uma apresentação no Ginásio
Ibirapuera em 2010. “Ela está guardada em uma caixa azul e me rendeu os dois joelhos ralados e R$ 350
de ligações em uma noite, para contar para todo mundo que conheço
que tinha pegado uma rosa do Rei”,
disse ela, que tem tatuada na nuca
a palavra “Detalhes”, sua música preferida.
HOMEM DA VIDA – Quando a
kappa entrou em contato com a empresária Ione Decico, convidando-a para participar da reportagem,
por telefone ela já se emocionou,
dizendo: “Roberto é o homem da
minha vida”. Desde os 8 anos, ela é
apaixonada pelo Rei e conta uma
emocionante história que envolve a sua família, São Carlos e ele.
“Em 1974, Roberto Carlos realizou
um show aqui na cidade. Nessa
época eu tinha um primo pequeno com um problema gravíssimo
de saúde. Como Roberto tem parente aqui, eles o levaram na casa
da minha tia, pois o meu priminho
só ficava tranquilo quando ouvia a
voz dele. Naquele dia, conheci a humildade do Rei e foi mais um motivo para eu me encantar mais ainda”,
contou.
Suas loucuras pelo Rei estão na
sinceridade perante a sua família.
“Já disse ao meu marido que em
primeiro lugar vem o Roberto, e ele
sabe disso desde que o conheci.
Durmo todos os dias com uma camiseta com o rosto dele estampado
e ele nem liga mais. Meu netinho já
sabe que ele tem dois avôs e quan-

do vê a imagem do Roberto ele fala:
olha o vô Carlos”, brinca Ione, contando que seu marido pediu para
que ela gentilmente expusesse uma
foto do casal em mídia social, já que
ela só colocava foto do Rei. “Puis
uma meio escondidinha, senão o
Rei vai ver que sou casada”, completa, rindo.
E por falar em fotos, em seu escritório Ione não deixa de mostrar
as duas imagens que fotografou ao
lado do Rei. “A primeira foi em 1974
e a segunda, em 2012, quando venci
um concurso e fui a Miami, na Flórida, com minha filha para assistir
a um show dele com tudo pago”. E
para conseguir essa vitória, bastava,
além de ser fã, ser criativa em uma
fotografia que demostrasse todo

esse amor. “Minha foto venceu de
outras 674 pessoas do país que enviaram também”.
Orgulhosa de sua loucura pelo
Rei, Ione passou seis dias em Miami e descreveu como foi o encontro no camarim. “Quando entrei,
ele estava limpando o rosto e de
repente as minhas pernas tremeram, fiquei sem ar e minha língua
enrolou na hora que me apresentaram a ele. Eu passei mal. Ele
mesmo que foi me acalmando aos
poucos”. E o papo com Roberto
Carlos foi claro. “Conversei sobre
a família dele de São Carlos e lhe
entreguei duas toalhas de rosto
bordadas com a estampa de uma
coroa de Rei”, disse a fã que já foi a
mais de 30 shows do artista

Ione Decico e
parte de sua
coleção de
recordações
do Rei

A empresária
e o beijo
que ganhou
do Rei em
Miami no ano
passado
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ESPORTE

Química e pole dance,
paixões na vida de Rafaela

Força e flexibilidade
Doutoranda de química da USP se dedica ao pole dance fitness e vai representar São Carlos no
Campeonato Brasileiro que acontece em setembro
Por Ana Paula Santos
Fotos Mauricio Motta

Rafaela Pesci divide o seu tempo
entre duas paixões: a química e o
pole dance. A brasiliense de 28 anos
veio para São Carlos em 2006 estudar química na USP. Atualmente, ela
faz doutorado na mesma instituição.
E foi por causa dos estudos que conheceu o pole dance. “Sempre gostei de praticar exercícios, na infância
fiz ginástica rítmica. Meus estudos
exigem muita atenção, por isso precisava de uma atividade física para
relaxar, uma válvula de escape. Foi
assim que conheci o pole dance fitness”, conta.
No início, ela afirma que sofreu

preconceito. “As pessoas desconhecem o esporte e erotizam, vulgarizam, visualizam apenas o lado
sensual, não sabem como funciona
realmente. Teve gente que pensou
que praticando pole dance eu prejudicaria meus estudos.” Com o tempo e dedicação, Rafaela provou o
contrário e a identificação e talento
fizeram com que neste ano se inscrevesse para o campeonato. “Entre 100
inscritas apenas 18 foram selecionadas e eu fiquei na 5ª colocação.”
CAMPEONATO BRASILEIRO –
Rafaela é a única representante de
São Carlos no Campeonato Brasileiro
de Pole Dance Fitness, que acontece
nos dias 27 e 28, em São Paulo, mas

não a primeira. Sua professora, Keila
Reis, com quem descobriu o esporte, já participou em duas edições do
evento. “Estou muito feliz pela Rafa.
O fato dela ter conquistado a quinta
colocação com o vídeo de inscrição,
é motivo de orgulho. Já é uma vitória,
superou nossas expectativas”, afirma
a proprietária da academia onde ela
treina há três anos.
“Além de contar com a ajuda da
Keila tenho o apoio de uma academia, onde recebo o treino físico do
personal Hugo Eiti”, explica ela, que
intensificou os treinamentos e o condicionamento físico nos últimos três
meses. As três primeiras colocadas
se classificam para a disputa sul-americana e a são-carlense promete
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Um provável esporte olímpico

Rafaela: “As pessoas
desconhecem o esporte e
erotizam, vulgarizam, não sabem
como funciona realmente”

encarar o desafio em grande estilo.
A coreografia e o figurino romântico
trazem uma personagem especial.

“Aproveitando meus longos cabelos loiros, serei a Rapunzel. Espero
conseguiu uma boa colocação e ain-

Pole dance é uma modalidade que combina
dança e ginástica, onde os exercícios são
coreografados em uma barra vertical,
exigindo força, flexibilidade e resistência. As
primeiras escolas especializadas surgiram
na década de 1990, nos Estados Unidos e no
Canadá, mas foi nos anos 2000 que o pole
dance se espalhou pelo mundo. No Brasil, a
modalidade começou a crescer em 2007 e
atualmente há uma tentativa para que seja
reconhecida como esporte olímpico.
da este ano eu e a Keila pretendemos
realizar o 1º Festival de Pole Dance
em São Carlos”, conclui.
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ativiDaDE FÍsica

CrossFit São Carlos: o
maior das Américas
Maior nome do CrossFit nacional escolhe São Carlos para implantar a nova modalidade de
excelência em condicionamento físico, sucesso no mundo inteiro
Fotos Fabio mauricio

P

raticado originalmente por integrantes de forças especiais e
atletas de elite, o CrossFit é um
programa de força e condicionamento
baseado em movimentos funcionais,
constantemente variados em alta intensidade. Criado há mais de 20 anos
pelo americano Greg Glassman, ele se
popularizou nos últimos anos nos Estados Unidos, onde a metodologia se
adaptou às pessoas de qualquer idade,
em busca de um condicionamento físico adequado.
Um dos grandes atrativos da
CrossFit São Carlos é que em sua equipe está Daniel Abrahão. Com mais de
dez anos praticando CrossFit nos EUA,
Daniel percorreu os mais renomados
centros de treinamento da modalidade,
onde se capacitou e adquiriu experiência profissional inédita no Brasil, reunindo extensa lista de certificados oficiais.
Como atleta levou o nosso país ao pó-

dio pela primeira vez em uma competição internacional de CrossFit em Guayquil, Equador, em junho deste ano.
O médico Rodrigo de Menezes
Reiff teve o primeiro contato com a
modalidade no CrossFit São Carlos, em
uma aula com Daniel, por intermédio
do mestre de muay thai Ronildo Moura. “Trata-se de uma atividade baseada
nos princípios dos exercícios funcionais, em que se trabalham várias competências simultaneamente, tais como
força, agilidade, equilíbrio, resistência e
coordenação, sendo muito eficiente na
conquista de resultados”, conta. Como

ortopedista, não posso deixar de lembrar que, como em toda atividade física, devemos respeitar os limites individuais de cada um.”
Por intermédio do policial militar e
instrutor em defesa pessoal Jeferson
Cesar Pereira, do + Caveira Team, todos os integrantes do administrativo,
da Força Tática, da Ronda Ostensiva
com Apoio de Motocicletas (Rocam)
realizam a prática no CrossFit São Carlos. “Além de melhorar a capacidade
cardiovascular e auxiliar na eliminação
de gordura de todos, a modalidade se
encaixa perfeitamente na área de de-

Equipe CrossFit São Carlos: Rainer Ramos,
Daniel Abrahão e Jeferson Teixeira
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fesa pessoal, aumentando a força e a
explosão, elemento fundamental em
nosso dia a dia, para garantir a integridade física do policial e da população.”
O CrossFit se baseia na junção de
elementos de várias modalidades, principalmente ginástica olímpica, atletismo e levantamento olímpico. É considerado por especialistas um programa
de elite em fitness e a mais completa
forma de treinamento funcional.

CROSSFIT X MUSCULAÇÃO TRADICIONAL – As aulas no CrossFit São
Carlos são em grupo e todos devem
cumprir uma tarefa, muitas vezes em
conjunto. Isto fomenta forte socialização entre os membros. Por serem variadas e ao ar livre, elas trabalham com
o corpo inteiro, sem utilizar máquinas
ou espelhos, focando na melhora de

capacidades físicas.
Por este motivo, o CrossFit traz resultados muito rápidos em função da
variabilidade e da intensidade da atividade, proporcionando emagrecimento, fortalecimento geral e melhora nas
condições físicas.
Rachel Silbermann conta que os
primeiros atrativos na modalidade
eram superar seus limites, ter horários
diversificados para treinar e sair da rotina da academia. Por isso, ela escolheu o
CrossFit São Carlos. “Bastou a primeira
semana de aula para ficar apaixonada e
viciada. Descobri que ali tinha que passar por cima dos obstáculos da minha
própria mente”, conta. “O corpo rapidamente respondia aos incentivos e passei a estar mais calma, mais saudável e
com muito mais disposição.”
“Convido a todos para nos conhecer. Independente do seu condicionamento físico atual, o CrossFit pode ser
traduzido à sua realidade, melhorando
rapidamente suas atividades do dia,
tornando-o pronto para novos desafios”, acrescenta Daniel Abrahão.

Todos podem fazer
O CrossFit São Carlos oferece um programa
especial para crianças e idosos. Para os
menores, foi desenvolvido um programa
inovador, dedicado a crianças de 8 a 14
anos, que melhora habilidades motoras e
diminui o risco de lesões. Além disso, há o
aspecto lúdico, iniciado com o surgimento
da consciência corporal e desenvolvimento
físico. As atividades são conjunta com os
pais, o que ajuda na logística familiar.
Para a terceira idade, há o MOVA, um
programa específico, baseado em exercícios
funcionais apropriados, acompanhados
por fisioterapeutas e educadores físicos
especializados, integrando saúde e melhora
da qualidade de vida geral.

Serviço
informe publicitário

ESTRUTURA E EQUIPE TÉCNICA A estrutura da CrossFit São Carlos para
a prática do programa conta com cinco
mil metros quadrados, três vezes maior
do que o de Nova York, até então considerado o maior do mundo. Dentro
desta área, há uma pista de corrida
de 400 metros, com o inovador sistema Blue Run. Além disso, há mais de
500 metros quadrados de piso Green
Rubber, a melhor superfície para atividades físicas variadas e espaços com
EVA e gramado para as muitas variações da modalidade. Outro diferencial
do espaço é que o CrossFit São Carlos
está dentro de uma área de preservação ambiental, contando com muito
espaço verde. Além de Daniel Abrahão,
o CrossFit São Carlos tem em sua equipe Rainer Ramos, atleta de ponta do
CrossFit nacional, que possui certificação internacional, e Jeferson Teixeira,
profissional com mais de dez anos de
experiência em múltiplas atividades
de fitness, especialista em fisiologia do
exercício pela UFSCar.

CrossFit São Carlos
Rua Victório Bonucci, 920 - Chácaras Recreio Monte Carlo
Telefones: Daniel (16) 9-96112208 /Jeferson: (16) 9-82132238 e
Rainer: (16) 9-97597015
www.crossfitsaocarlos.com.br - contato@crossfitsaocarlos.com.br
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BUDISMO

Guto, professor Antonio
Carlos (Kadam) e Michele
durante uma meditação

Em busca da verdadeira felicidade
Centro Budista Kadampa está aberto para a população e oferece, além de atividades gratuitas
de meditação, cursos avançados e ensinamentos para viver melhor
Por Ana Paula Santos
Fotos Mauricio Motta

P

ensar em budismo é pensar
na prática do bem na busca de
um mundo melhor, um tema
que na última semana ganhou ainda
mais visibilidade com a nova novela
da rede Globo, Joia Rara. O que pouca gente sabe é que em São Carlos
existe um centro budista da nova
tradição Kadampa, da mesma escola

budista apresentada na novela.
“Existem várias escolas dentro
do budismo, todos os ensinamentos
começaram com Buda. Se pensarmos que há pouco mais de 100 anos
os japoneses trouxeram o budismo
para o Brasil, estamos vivendo grandes transformações”, explica Antonio
Carlos Pinheiro dos Santos, que tem
o título Kadam, um tipo de professor.
Um leigo que estuda e se gradua,
mas não se torna monge.

Sobre a novela, Antonio Carlos
reforça que pelo menos até o momento tudo tem sido muito fiel aos
ensinamentos e crenças budistas.
Mais que os cenários no Himalaia,
o colorido tibetano e as dezenas de
monges, a história da menina Pérola,
vivida pela atriz Mel Maia, reencarnação de um líder espiritual budista e
sua missão de ensinar as pessoas a
amarem incondicionalmente, devem
conquistar o público.
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Divulgação

Templo budista em Cabreúva (SP) que
fica aberto para visitação aos sábados,
domingos e feriados das 12h às 17h

“O budismo não é feito para budistas, não importa a religião da pessoa, o budismo é para pessoas que
querem ser felizes de verdade.”
Além do centro em São Carlos, a

tradição Kadampa mantém na cidade de Cabreúva, na região de Campinas o único Templo Kadampa da
América do Sul.
“Nosso trabalho é divulgar os

ensinamentos de Buda e a prática
da meditação para que as pessoas
possam ter mais qualidade de vida
e, dessa forma, sermos todos vetores do desenvolvimento de paz em
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nosso mundo”, afirma Guto Sguissardi, coordenador do centro em
São Carlos.
PAZ INTERIOR E FELICIDADE
– Estas são as principais conquistas
de Michele Piovesan. Praticante há 4
anos, ela conta que mesmo antes de
conhecer o budismo já se interessava pelo tema. “Viajei para a Tailândia
e me identifiquei muito com o budismo, faltava conhecer um grupo.
Quando soube que havia um Centro
Kadampa aqui em São Carlos aproveitei a oportunidade.”
A prática diária segundo Michele trouxe benefícios. “Não só para
mim, quem convive comigo também
sentiu a diferença, o budismo é uma
decisão individual e devemos inserir
nossa vida espiritual no dia a dia, senão não tem sentido. O resultado é
a paz interior e a felicidade”, garante.
Guto explica que essa é a essência do budismo, praticar diariamente, não somente enquanto participa
de uma atividade no centro ou no
templo. “Temos que colocar os ensinamentos em prática em casa, com a
família, no trabalho e até no trânsito.”
Também por conta desta propos-

ta o centro budista Kadampa Avalokiteshvara de São Carlos está com
as portas abertas para quem quiser
conhecer o budismo e praticar a meditação. Entre as diversas atividades
gratuitas e pagas, o centro oferece
meditação, aulas e palestras. Quem
tiver interesse pode acessar: www.
budismosaocarlos.org.br.
No livro Budismo Moderno – O caminho de compaixão e sabedoria, escrito pelo líder espiritual
Geshe Kelsang Gyatso, e traduzido
por Antonio Carlos, o mestre budista diz que espera que através
dos livros e ensinamentos todas
as pessoas possam experimentar a
paz interior e realizar o verdadeiro
sentido da vida humana.
“Se desejamos ser verdadeiramente felizes e livres do sofrimento,
precisamos aprender como controlar nossa mente”, diz Geshe Kelsang
Gyatso, mestre tibetano e professor
budista que já fundou mais de 1.200
centros de meditação Kadampa em
todo o mundo.

No altar,
destaque
para Buda
Shakyamuni, o
fundador dos
ensinamentos
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Fernando Frazão/ABr

GERENCIAMENTO DE CRISES

Copa do Mundo no ano
que vem e Olimpíadas
em 2016 – e precisa
reforçar sua segurança

Preparando-se para os perigos
UFSCar sedia simpósio que vai reunir generais do exército do Brasil, Paraguai e Uruguai e
representantes das forças policiais brasileiras
Por Ana Paula Santos
Foto João Moura

E

ntre os dias 29 de setembro e
4 de outubro São Carlos sediará o II Simpósio Brasileiro de
Segurança (SBSU), maior evento de
segurança pública e defesa nacional
já realizado em um ambiente acadêmico no Brasil.
A afirmação é do professor Fernando Manuel Araújo Moreira, presidente da comissão organizadora
do II SBSU e coordenador da Rede
Nacional de Nanobiotecnologia
Aplicada à Medicina e à Defesa Nacional. “O tema será Gerenciamento
de crises: segurança nacional versus
grandes eventos. A realização é da
UFSCar, através do programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, com
apoio e parceria do Conselho Comu-

nitário de Segurança e da Prefeitura
Municipal.”
Entre os participantes os organizadores já confirmaram a presença
de 18 generais do Exército do Brasil,
Uruguai e Paraguai e são esperadas
mais de duas mil pessoas. Na programação das palestras, mesas-redondas, oficinas e minicursos sobre
diversos temas.
“O evento é aberto ao público e
a programação é bem eclética. Toda
pessoa interessada pode participar,
mas é preciso fazer a inscrição, que
é gratuita para todo profissional da
área de segurança e vigilância”, explica Fernando.
Um dos destaques da programação é a palestra de abertura no
domingo (29), Paradigmas de insegurança, que será proferida pelo general de Exército Maynard Marques

de Santa Rosa, comandante do Comando de Exército Sudeste, que será
apresentado ao público pelo general
de Exército Adhemar da Costa Machado Filho, comandante militar do
Sudeste.
INTERESSE PÚBLICO – Grandes
eventos que vão acontecer em nível
nacional, como a Copa do Mundo e
as Olimpíadas, e até mesmo em nível
municipal, como o Mundial de Balonismo, requerem importantes operações de segurança. “Preparativos e
planejamentos minimizam as chances de crise em eventos de grande
porte”, afirma o professor, que desenvolve inúmeros projetos envolvendo
a tecnologia em parceria com diversas forças policiais.
Para ilustrar a preocupação o professor aproveita o possível ataque
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com armas químicas na Síria e informa sobre o alcance devastador do
bioterrorismo. “Para se ter ideia, um
grama de antraz pode matar mais de
100 milhões de pessoas.”
Em todo caso de crise, seja catástrofe natural, falta de planejamento
estratégico em grandes eventos ou
conflitos armados é preciso que todo
aparato de segurança pública e defesa nacional esteja preparado.
Também por este motivo, o professor reforça que é importante valorizar o trabalho das forças policiais
brasileiras, preparando, equipando e
bem remunerando os profissionais,
e destaca uma frase em latim Si vis
pacem, para bellum. “Se quer paz,
prepare-se para a guerra.”

Fernando é
presidente
da comissão
organizadora
do II SBSU
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ESPAÇO

O estacionamento oferece 1.000 vagas com manobrista

Oasis Eventos: para festejar os
melhores momentos
Nova casa oferece espaço para festas, formaturas, shows e convenções com estrutura
privilegiada, conforto e segurança, únicos em toda a região

C

om previsão de inauguração
para janeiro de 2014, a Oasis
Eventos traz para São Carlos
e região uma proposta diferenciada, com um moderno salão para
festas de pequeno, médio e grande
porte, permitindo a adequação do
espaço de acordo com a necessidade. Com capacidade para receber 5 mil
pessoas em pé ou 1.500 sentadas, os 5

mil metros quadrados de área construída, integram todo o ambiente a natureza, de maneira harmoniosa, com
um projeto paisagístico especial,
tanto nos espaços internos como externos.
A área total é de 55 mil metros
quadrados e as 1.000 vagas de estacionamento com manobrista, trazem tranquilidade, conforto e segu-

rança aos convidados. A localização
privilegiada, na beira da rodovia
Washington Luís, no trevo de acesso
ao km 240, garante a realização de
todo tipo de evento. Desde uma festa de aniversário, casamento, formatura, convenção, eventos corporativos e até shows, em qualquer hora
do dia e da noite, com autonomia de
horário.
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Espaço externo permite
realização de cerimônias
ao ar livre

Imagens ilustrativas

Para garantir sucesso do
evento, Oasis busca parcerias
com empresas do ramo

cimento . Portões de acesso permitem
até a entrada de veículos, facilitando a
realização de exposições. A Oasis busca parceiros do ramo de festas para a
realização de eventos diferenciados,
que garantam o sucesso de todas as
celebrações. Conheça tudo que a Oasis
Eventos tem para oferecer, surpreenda
seus convidados e faça sua festa em
uma das melhores e maiores casas de
São Carlos e região.

Serviço
Oasis Eventos
Rodovia Washington Luís, km 241,5,

informe publicitário

CASA DE SHOWS, ESPAÇO DE
EVENTOS – A Oasis oferece uma estrutura planejada para realização de
casamentos, incluindo um local especial ao ar livre, para as cerimônias
religiosas, além de um espaço privativo para as noivas.
Os eventos de grande porte contam com palco apropriado, uma área
de apoio de 600 metros quadrados,
que garantem a qualidade do aconte-

sentido Araraquara
Acesso pela entrada da
Fazenda Embaré, saída 240
Telefone (16) 7814-6125/ ID 932*7941/
(16) 9-9369-1010
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IMÓVEIS

Qual é a melhor escolha?
Confira o que os especialistas em imóveis apontam como o grande negócio
Por Andrea de Castro

O

s imóveis hoje são uma
das formas mais seguras de ter uma renda
mensal, principalmente quando o assunto é São Carlos. Por
isso, os clientes das principais

imobiliárias se preocupam
mais em comprar para vender
ou alugar, do que até mesmo
para morar. Eles querem é investir e, como já diz o velho ditado,
quem investe em terra não erra.

Pensando nisso, as imobiliárias
já são preparadas para vender
seu imóvel e indicar ao comprador qual é a melhor opção
no quesito investimento. Confira as sugestões do setor:
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“Os terrenos e apartamentos, em minha opinião, são
as melhores fontes para renda, pois São Carlos é uma
cidade com muitos estudantes temporários e os apartamentos com dois quartos são os mais cotados por eles.
Quanto aos terrenos, para morar as pessoas estão preferindo os condomínios por questão de segurança.”
Jorge Luiz Saba, proprietário da Pinhal Imóveis

“Rendimento e valorização, em minha opinião, caracterizam a compra de um imóvel, porque nada ao longo
do tempo rende mais do que ele, e a prova disso é o
tempo. Com o passar dos anos, a compra de um imóvel
independente qual seja, é mais valorizado e pode até
ser a fonte de renda do cliente. É o investimento mais
seguro que tem.”
Italo Cardinali Filho, proprietário da Cardinali Imóveis
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IMÓVEIS

“Os imóveis comerciais para aluguel oferecem um retorno
maior quando o assunto é investimento. O motivo é que
eles têm maior durabilidade, porque a empresa se estabelece no local por bastante tempo. Fora isso, os imóveis em
condomínios fechados com o passar do tempo aumentam
de preço dando mais rentabilidade ao proprietário.”

“A sacada do momento para investir é o empreendimento Blue Tree, um apartamento/hotel estilo quitinete que
oferece um rendimento mensal ao investidor maior do
que outro imóvel comum, pois ele rateia lucro.”
Ademir Jorge, proprietário da Gigante Imóveis

Rodrigo Ohlmeyer, diretor comercial da Roca imóveis.
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aLErta

Cupins: a
melhor
proteção
é na fase de
construção!

Revoada de cupins

André Ballico de
Moraes, gerente
da Imunibem

Junto com a primavera, que se iniciou em 22 de setembro, começam as revoadas de cupins,
comumente chamados de siriris ou aleluias
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os cupins podem transpor barreiras ou
espaços, como pisos, paredes, colunas,
lajes de concreto, tubulações, visando
atingir madeiras situadas em pontos
distantes do ninho. Vale lembrar que os
cupins não se alimentam de cimento.
Como prevenir um ataque desse
cupim?
André - A fim de prevenir o ataque em
edificações, pode ser realizada a barreira
química do solo, que consiste em aplicar
um produto cupinicida ao longo dos
baldrames, fundações e paredes internas e externas da edificação.
Em que fase da obra é realizada a barreira química do solo?
André - A barreira química tem que ser
realizada durante a construção do imóvel antes da colocação do contrapiso.
Nesta etapa são construídas uniformemente barreiras químicas protetoras
contínuas e homogêneas com calda
cupinicida de forte ação residual ao redor de todos os pontos de contato das
estruturas, paredes e edificações em
geral, levando à morte instantânea de
todos os cupins presentes no solo. Sendo assim, previnem-se futuros ataques
de novas colônias no solo tratado devido à ação residual do princípio ativo do
cupinicida.

O que fazer se minha casa for atacada
por cupins subterrâneos?
André - Se a obra estiver concluída, o tratamento por barreira química é possível,
mas torna-se um tanto invasivo, pois implica perfurar pisos, rodapés e batentes
ao redor das paredes até atingir o solo,
injetando a solução cupinicida para formar uma barreira contínua.
A Imunibem recomenda a desinsetização anual em todas as edificações, pois
além de controlar insetos em geral também previne as infestações de cupins
durante as revoadas. Se já houve a infestação por cupins, é preciso que seja feito
um tratamento específico conforme a
espécie, pois a simples aplicação de inseticidas para insetos em geral não atingirá
a colônia de cupins.

• Tratamento contra cupins;
• Desinsetização e desratização;
• Controle integrado de pragas – CIP;
• Limpeza e desinfecção de caixas d’água;
• Sanitização contra ácaros, bactérias e mofo

Serviço
Imunibem
Rua Conde do Pinhal, 1534
Telefone (16) 3371-3408
https://www.facebook.com/pages/Imunibem
www.imunibem.com.br
imunibem@terra.com.br

informe publicitário

Por que é importante se preocupar
com cupins?
André Ballico de Moraes, gerente da
Imunibem - Os cupins subterrâneos representam uma séria ameaça às residências e outros imóveis. A infestação parece surgir do nada, mas está presente em
mais de 70% da terra. Em todo o mundo,
são perdidos mais de R$ 10 bilhões anuais devido aos danos e este prejuízo, normalmente, não é coberto pelos seguros.
Mas estas infestações por cupins têm
ocorrido em São Carlos?
André - As ocorrências de cupins em
São Carlos têm aumentado vertiginosamente. Uma pesquisa acadêmica em
parceria com a Imunibem revelou isso.
Num período de um ano, entre agosto
de 2012 e fim de julho de 2013, a Imunibem constatou 142 casos em 42 bairros
diferentes. Em razão dos chamados terem sido solicitados pelos responsáveis
dos imóveis, estima-se que o número
de infestações ativas seja muito maior.
É muito importante que seja feito um
tratamento preventivo, principalmente
em áreas que antes eram pastos e atualmente formaram-se condomínios residenciais.
Como saber se o imóvel está sendo
atacado por cupim subterrâneo?
André - Os ninhos subterrâneos são feitos a certa profundidade, de modo que
não se vê nada na superfície. Os indícios
mais evidentes da infestação por cupins
subterrâneos são túneis construídos em
superfícies externas, através dos quais
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Obrigado,
mestre

Fotos Mauricio Motta e João Moura

E

m comemoração ao Dia do
Professor, o Centro do Professorado Paulista (CPP) e a Câmara
Municipal realizam, na quarta,
23 de outubro, às 19h30, no Teatro La
Salle, a sessão solene de entrega de títulos aos docentes homenageados de
2013.
Pela Lei Municipal nº 13.211, de
18/9/2003, serão entregues os prêmios “Professor João Jorge Marmorato”, “Professora Benedita Stahl Sodré” e
“Palmiro Mennucci”, além de homenagens especiais.

Acervo kappa

educação

CPP homenageia oito professores, personagens de histórias que
marcaram a educação na cidade e no país

OS HOMENAGEADOS

Jorge Henrique Carrara
Prêmio “Professor João Jorge Marmorato”
- Professor do Ano 2013 - concedido a
professores em exercício.
O professor Jorge Henrique é um prodígio.
Começou a lecionar com pouco mais de 20
anos, logo após se formar em Ciências Sociais.
Graduou-se ainda em Pedagogia e possui
especialização em Educação para Jovens
e Adultos (EJA). E lá se foram 20 anos de
dedicação aos alunos do ensino médio das
redes estadual, municipal e particular de
ensino, com aulas de filosofia e sociologia. Ele
se diz muito realizado com a profissão e que
grande parte deste entusiasmo veio do apoio
recebido de seus pais, que se emocionaram ao
saberem da homenagem.
“Me realizo muito com o que faço, apesar de
um trabalho árduo, sempre tive o privilégio de
trabalhar ao lado de pessoas que sempre me
acrescentaram muito. Receber a homenagem
é uma forma de agradecer também por
tudo isso. Enquanto tiver pique, estarei
trabalhando”.
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Professor Dr. Francisco
da Silva Borba

Professora Maria
Christina Girão Pirolla

Prêmio “Palmiro Mennucci”, que
homenageia professores que tenham
se destacado nacionalmente na área de
educação.
Nascido em Matão, o professor Borba é uma
das mais reconhecidas personalidades da
linguística no Brasil. Formado pela USP, ele fez
especialização em Sorbonne e pós-graduação
na Universidade da Califórnia Berkeley. Além
do trabalho na área, ele fundou a Associação de
Atendimento Educacional Especializado (AAEE),
que alfabetiza e presta diversos serviços de saúde
e atendimento a cerca de 80 alunos de todas as
idades e com todo tipo de necessidade especial.
“Mais de 60 anos na difícil, mas compensadora
tarefa de abrir olhos para uma vida mais plena.
E a escola que merece esse nome contribui
decisivamente não apenas para o engajamento
profissional, mas ainda para a chegada a razoável
equilíbrio emocional e autocontrole. Foi nessa
linha que trabalhei durante toda a minha vida
desde o ensino elementar até o nível de pósgraduação na Universidade”.

Professor Emérito do Ano
A sala de aula sempre foi o desejo desta
professora, natural de Araraquara, que veio
criança para São Carlos. Maria Christina diz que
sempre foi boa aluna e que herdou dos pais o
habito da leitura. Formou-se no magistério e
foi dar aulas de inglês no colégio de freiras. Em
seguida, voltou para o Instituto de Educação
“Álvaro Guião”, onde estudou, mas agora
como professora de inglês, onde se aposentou
em 86. Com formação em Biblioteconomia e
Documentação, trabalhou mais quatro anos
como diretora da Escola de Biblioteconomia
e Documentação de São Carlos. Possui ainda
formação pedagógica.
“Já recebi muitas homenagens e isso é muito
bom. É um reconhecimento do trabalho que
desenvolvemos, pois o professor trabalha
baseado no idealismo. Publiquei alguns livros,
escrevi muitas crônicas para jornais e ainda
trabalho em novos projetos literários. Não quero
parar nunca de escrever”.
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HOMENAGEM ESPECIAL
Maria de
Lourdes
Malerba
Esta é a segunda
vez que a
professora Maria
de Lourdes é
homenageada em
reconhecimento a
sua carreira. E sua
dedicação explica
muito o porquê
disso, pois leciona há mais de 40 anos Língua
Portuguesa para o ensino fundamental. É formada
em Letras e Pedagogia. Começou a carreira em
Ibaté, passou em concurso e foi para Pirassununga
e em 1977 veio para São Carlos, onde trabalha até
hoje, mesmo estando aposentada desde 1990.
“Hoje tenho poucas aulas, mas é a paixão que me
segura na sala de aula. Esse contato com o jovem
faz bem, nos atualiza. Eu fui me renovando ao
longo dos anos, chego a ter muito mais entusiasmo
que os jovens. Não penso em deixar a escola, pois
sempre tive um relacionamento muito bom com
os alunos”.
Cleide Rios
Moço
Cleide formou-se
no magistério
em 1957 e logo
começou a
lecionar para o
ensino primário.
Passou por Rincão,
Paranapuã, Santa
Lúcia, Dourado
e Babilônia.
Como tem especialização em Educação Especial,
assumiu a direção da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE) da última cidade, onde
ficou por sete anos. Veio para São Carlos em 1982
e se aposentou cinco anos depois. Até chegar o
convite do Colégio Diocesano, onde se foram mais
seis anos, também trabalhando simultaneamente
com as turmas das Irmãs Sacramentistas. Parou de
lecionar em 2007.
“Se Deus descesse na Terra e me perguntasse se
eu estava realizada, diria que Ele poderia me levar
porque fui muito feliz. São tantas as lembranças, as
amizades, os alunos queridos que nos reconhecem
até hoje na rua. Os frutos do magistério são muito
gratificantes”.

SERVIÇO
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Deusdedit
Ferreira de
Menezes
O mineiro
que cursou
Letras na USP
em São Paulo
e começou
a lecionar
em cursinho
quando ainda
era estudante
universitário em 1962, sente-se satisfeito com a
profissão escolhida. A decisão de vir para São Carlos
se concretizou em 1977, na cidade ele lecionou
em escolas particulares, mas fez sua carreira
principalmente na rede pública nas escolas Álvaro
Guião e Luiz Augusto de Oliveira.
Aposentado pelo estado desde 1993, professor
Deusdedit continuou exercendo a profissão e ainda
hoje faz revisão de textos. Entre as felicidades que
o magistério proporcionou destaca o reencontro
com ex-alunos.
“São sempre momentos felizes, sou sempre
bem recebido. De fato, para quem exerceu a
profissão como eu, com honestidade, receber
essa homenagem é muito gratificante, é algo que
emociona.”
Ana Maria
Pacheco
Terence
Natural de
São Carlos,
sempre foi
apaixonada
por Educação
e Língua
Portuguesa,
tanto que
se licenciou
em Letras e Pedagogia. Formou-se na UNESP de
Araraquara onde também se especializou em
Linguística. Nos últimos anos de sua carreira
atuou como Assistente Pedagógica de Língua
Portuguesa na Diretoria Regional de Ensino, região
São Carlos. Depois de aposentada continuou os
estudos na UFSCar, cursando o mestrado na área
de Metodologia de Ensino, tendo apresentado
dissertação sobre o tema: “Desvios de Coerência
no Texto Escrito”. Posteriormente cursou o
doutorado na mesma Universidade, não concluído,
por motivos particulares. “Sou muito grata ao

ensino público. Se estudei é porque era público
e de qualidade. Ingressei na profissão, no ensino
público. Esta será a primeira homenagem que
recebo e fico muito feliz de compartilhá-la com
o professor Francisco da Silva Borba, de quem
tive a satisfação de ser aluna. Ele foi um grande
incentivador do meu trabalho.”
Marlene
Aparecida
Gagliardi
Natural de
Palmares Paulista,
Marlene Aparecida
Gagliardi passou
a infância em
Ariranha, mas
foi para São
Carlos que a
família veio para
estudar os filhos. Aqui ela fez o ginásio, o colegial
e, simultaneamente, os cursos de História e
Pedagogia. Foi em 1991 que ingressou no
magistério como professora primária efetiva, vindo
a se tornar diretora cinco anos depois. Aposentouse do Estado em 2002. Porém, esta dedicada
profissional trabalhava para a rede municipal
desde 1993, com aulas noturnas para o ensino
fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos).
Aposentou-se em 2010, mas trabalhou mais dois
anos a pedido da secretária municipal de Ensino.
“Em janeiro de 2013 aderi ao Programa de
Demissão Voluntária (PDV) e me desliguei. Esta
é a segunda vez que sou homenageada por este
prêmio, a primeira foi quando me aposentei.
Mas o que acho interessante é que desta vez a
indicação partiu de uma escola que não atuei. A
importância do prêmio é que somente professores
ex-homenageados participam da comissão
julgadora”.

Centro do Professorado Paulista – CPP – Regional São Carlos
Rua Lucio Rodrigues, 11, Vila Prado • Telefone 16 21074100
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Diferencial do buffet é
que a estrutura vai até
o local da festa

Todas as festas
são de pelúcias,
bonecos e E.V.A.

Leve para sua festa as barraquinhas
do Pic Pic Festas e Eventos
Buffet oferece diversas opções em doces e salgados
quinhas é a comodidade”, afirma
Everton Adriano da Silva Lourenço,
proprietário do buffet.
Dentre as barraquinhas que o Pic
Pic vai levar para a sua festa estão a
de hambúrguer, de pastel, de crepe,
de mini-churros, de raspadinha e a
grande novidade, que é a barraquinha de churrasco. Tudo preparado
na hora, garantindo o sucesso do
evento e os elogios dos convidados.
A equipe do buffet leva tudo
pronto para o local da sua festa, seja
na sua casa, no salão do condomínio
ou em chácaras. As barraquinhas são
escolhidas pelo cliente que pode optar por levar todas para o evento ou
escolher suas preferidas. Não perca
tempo e agende logo sua festa!

Equipe Pic Pic Festas e Eventos

Serviço
Pic Pic Festas e Eventos
Rua General Osório, 1177 – Centro
Telefone (16) 3201-4633
www.picpicfestas.com.br
www.facebook.com/picpicfestaseeventos

informe publicitário

O

Pic Pic Festas e Eventos está
no mercado há três anos e
agora traz uma grande novidade que é o buffet itinerante que
tem como principal objetivo levar
para a sua festa toda comodidade e
tranquilidade, oferecendo aos seus
clientes a oportunidade de aproveitar a festa com seus convidados.
Além das tradicionais comidas
de festas infantis a empresa também
oferece a decoração do evento. Ela
é planejada e realizada de acordo
com o gosto do cliente, podendo ser
confeccionada especialmente para
uma festa. “Nós montamos do jeito
que o cliente deseja. Acredito que
este também seja outro diferencial
da nossa empresa, além das barra48 kappa magazine
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arQuitEtura

Escola Álvaro Guião é o 1º modelo republicano em São Carlos, um exemplar do que
mais moderno havia na Europa, o art nouveau. A arquitetura imponente do prédio
inaugurado em 1916, registra também influência do estilo neoclássico

As transformações
da cidade
São Carlos apresenta grande patrimônio arquitetônico com representações de diversas linhas
e estilos, mas a falta de preservação preocupa pesquisadoras da USP
Por ana paula santos

P

ara entender as transformações que a arquitetura da
cidade sofreu é preciso conhecer a formação e história do
município. São Carlos teve início
com 3 sesmarias: Pinhal, Monjolinho e Quilombo, demarcadas no
início de 1800, e antes mesmo de
ser cidade já fazia parte da rota conhecida como Picadão de Cuiabá,
que favoreceu o surgimento de diversos povoados. Em São Carlos a
rota trazia viajantes que se abrigavam num posto próximo ao Córrego do Gregório.
A família Botelho, uma das fundadoras do município, mantinha
cargos políticos em Araraquara,

mas o interesse em formar um núcleo mais próximo das propriedades contribuiu para o surgimento
da vila. Foi assim que em 1856 começou a ser construída a primeira capela do povoado (onde hoje
existe a Catedral), anos depois São
Carlos do Pinhal tornou-se vila e

em 1880 cidade.
Segundo a professora e pesquisadora do Instituto de Arquitetura
e Urbanismo da USP São Carlos,
Maria Ângela Pereira de Castro e
Silva Bortolucci, em áreas doadas
das sesmarias foi definido o traçado urbano ortogonal da cidade.

Reprodução de uma
foto antiga da avenida
São Carlos, detalhe para
imagem da Catedral
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Casa na esquina das ruas Dona Alexandrina e Padre
Teixeira é a maior representação da influência da escola
de arquitetura paulistana dos anos 70

“Curiosamente depois de 1867,
quando Dona Alexandrina fez uma
doação de terras mais ao norte, a
cidade pôde se expandir, mas o
trecho urbano mantém até hoje
um prolongamento maior na linha
norte-sul.”

A partir de 1889 surgem os primeiros bairros de São Carlos. Em
princípios, duas vilas, a Nery e a
Pureza (1891). A outra, a Prado,
criada dois anos depois, foi o primeiro bairro que fogiu do traçado
norte-sul.

Como na maioria dos municípios do interior, a produção
cafeeira e por consequência a
implantação da estrada de ferro
estimularam o processo de urbanização das cidades paulistas.
“Na verdade, café e ferrovia for-
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rapidez de escoamento da produção e, sem dúvida, o embasamento para o seu crescimento urbano.”

Professoras e
pesquisadoras da
USP, Eulalia e Maria
Ângela

maram o binômio que assegurou o
desenrolar deste processo. A che-

gada da ferrovia a São Carlos, em
1884, propiciou a tão necessária

DA TAIPA AO TIJOLO - Em nível
nacional, a Proclamação da República
em 1889 trouxe melhorias significativas nas moradias. “Normativas permitiram uma implementação urbana. A
legislação no começo do século XX
exigia que as casas fossem mais salubres. Vale saber que os fazendeiros tinham a fazenda como sede principal,
mas mantinham edifícios sociais na
cidade, os antigos casarões”, relembra Eulalia Portela Negrelos, também
professora e pesquisadora do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da
USP São Carlos.
Entre eles o Casarão Bento Carlos,
construído em fins do século XIX, e o Palacete Visconde Cunha Bueno, que hos-
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ARQUITETURA
Triques em um dos
cartões-postais da
cidade. A antiga
estação ferroviária foi
construída em 1884

Um patrimônio para ser conservado
“É preciso estimular a preservação deste
patrimônio”, afirma o diretor-presidente da
Fundação Pró-Memória de São Carlos, Luis Carlos
Triques, um dos defensores da causa. Para ele
é preciso ampliar urgentemente o número de
imóveis de interesse histórico catalogado pelo
município.
“Hoje são pouco mais de 200, mas com certeza
muita coisa está se perdendo. Temos um número
muito maior que merece ser preservado por isso
minha meta é catalogar 50 novos imóveis por
ano, conseguindo até o fim de 2016 duplicar o
total catalogado.”
pedou o imperador D. Pedro II em 1886.
A professora Eulalia destaca que foi
no período da primeira República que
começa a existir a valorização imobiliá-

A lei da nova Planta Genérica de Valores (PGV)
estipula descontos e até isenção total no valor
do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) com
base nas características de preservação do imóvel,
valor que deve ser obrigatoriamente revertido na
manutenção e restauração do mesmo.
“São Carlos apresenta uma riqueza muito
grande em diferentes estilos arquitetônicos e
estes imóveis não estão apenas no centro da
cidade, por isso temos que ampliar a área de
atuação. O processo de tombamento é moroso,
mas temos que estimular a conservação”,
conclui Triques.
ria, momento de exigências e preocupações sanitárias, prenúncios de uma
vida mais moderna.
Durante as últimas décadas do
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século passado e as primeiras do atual, São Carlos recebeu muitos melhoramentos em construções e serviços.
Além dos benefícios promovidos
pelos fazendeiros de café, a substituição do trabalho escravo pelo
assalariado também repercutiu de
forma favorável à expansão urbana.
“A cidade de taipa transformou-se na
cidade de tijolo e depois na cidade
de concreto em menos de um século”, afirma Maria Ângela.
As casas com porão representam
uma melhoria no conforto e higiene.
Um levantamento sobre o patrimônio arquitetônico de São Carlos destaca o trabalho de pesquisa e identificação de 12 tipos de bens culturais
entre uma centena de imóveis, publicado em 1982, por Rocha Filho.
Segundo ele, a partir de 1920,

Marco na arquitetura nacional e até
mundial o prédio da Escola de Engenharia
da USP em São Carlos ilustra a arquitetura
moderna brasileira nos anos 50
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com o início do desenvolvimento industrial e à mão de obra de imigrantes italianos e alemães surge a casa
econômica, de tipo popular. “Geminada, térrea ou assobradada, construída sobre o alinhamento da rua nas
áreas mais antigas e com pequenos
recuos nas áreas novas da cidade”.
A partir de 1950 predominam
construções modernas, fruto do
avanço tecnológico e da urbanização
que marcou a metade do século. O
Brasil e o exterior conhecem as obras
do arquiteto Oscar Niemeyer que influenciaram todo o país, tendo a inauguração de Brasília, em 1960, revolucionado a arquitetura nacional.
NOVA MUDANÇA – Na apresentação no Simpósio Temático Industrialização e planejamento: a produção
e a distribuição social da arquitetura
contemporânea, a professora Eulalia
apresentou um estudo sobre a habitação social no Brasil pós-1964. No
trabalho ela comenta a forma massiva
de expansão urbana a partir dos conjuntos habitacionais. “A política habitacional do período militar contribuiu
para mobilizar o setor da construção
civil e agentes sociais e econômicos
afins, procurando a geração de maior
quantidade de empregos.”

Também em São Carlos, principalmente nos anos 80, os loteamentos
populares e os conjuntos habitacionais foram criados nas periferias gerando problemas de instalação de infraestrutura, transporte coletivo, além
da segregação social.
“Do ponto de vista arquitetônico,
programas como ‘Minha Casa Minha
Vida’ são muito precários, mas na
contramão deste crescimento está o
Plano Diretor, que em São Carlos não
estimula o crescimento na região sul
da cidade.”
O atual processo de verticalização
e empreendedorismo imobiliário incentiva a descaracterização e demolição de prédios que deveriam ser reconhecidos como patrimônio histórico.
São Carlos tem precariedades,
mas não favelas, e para isso, instrumentos legais como o Plano Diretor
são importantes. É preciso conscientizar cidadãos e autoridades sobre a
necessidade de preservação, restauração e conservação.
“É lamentável que uma cidade
como São Carlos, que teve representações de diversos estilos, tenha sua
produção demolida. O que a sociedade teve capacidade para construir está sendo perdido”, conclui
Eulalia.

Palacete Visconde Cunha Bueno onde o
imperador ficou hospedado em 1886
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nota

Pesquisa sobre
o equilíbrio de idosos
necessita de voluntários

A

lunos da UFSCar, responsáveis pelo estudo “Influência da dupla tarefa no
controle postural de idosos após
fratura de fêmur”, recrutam voluntários para participar de pesquisa
que visa entender a influência das
quedas e da fratura de fêmur no
equilíbrio de idosos, em diversas
faixas etárias, e avaliar o quanto
essas fraturas podem interferir na
capacidade de realização das atividades cotidianas desse grupo.
Os candidatos ao voluntariado
devem ter mais de 60 anos, não
podem apresentar labirintite nem
ter sofrido AVC, e também não
podem ter realizado cirurgia nos
últimos seis meses.
A pesquisa irá comparar o desempenho de idosos com fraturas

no fêmur com idosos sem fratura.
Com os resultados, será possível
entender melhor a necessidade
de acompanhamento continuado
aos idosos pós-fratura e a importância de políticas públicas para a
prevenção de quedas e assistência integral à pessoa idosa, a fim
de melhorar a qualidade de vida
dessa população.
Os interessados devem agendar a avaliação com Isadora Carriço, aluna responsável pelo projeto, pelo email isadora.carrico@
hotmail.com ou pelo telefone (16)
98131-4020, de segunda a sexta-feira, das 12 às 14 horas, ou após
as 18 horas. A pesquisa, que é realizada no Departamento de Gerontologia da UFSCar, é orientada
pela professora Karina Say.

Bazar beneficente
em outubro

O

Grupo de Voluntárias da
Santa Casa de São Carlos
convida a população para
o Bazar Beneficente com exposição e venda de trabalhos artesanais de muito bom gosto. Há mais
de 10 anos o grupo de voluntárias
confecciona os trabalhos, em diversas técnicas. A verba é destinada arrecadar recursos que se-

rão destinados aos setores mais
carentes do SUS, tanto da Santa
Casa como da Maternidade. Abracem essa «Santa Causa» e ajudem
os pacientes carentes de São Carlos e região. O bazar acontece entre os dias 8 e 11 de outubro, na
rua Paulino Botelho, 793 (casa verde) logo após o SMU da Santa Casa,
das 9h às 17h.
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vocÊ saBia?

Paróquia Nossa
Senhora de Fátima
conta com grande
participação de jovens
universitários

Uma igreja em formato de barco
Obra arquitetônica considerada de vanguarda, prédio da Paróquia Nossa Senhora de Fátima
tem formato que estiliza uma barca romana, com velas e remos
Por ana paula santos
Fotos mauricio motta

A

Igreja Nossa Senhora de Fátima comemorou 43 anos de
construção, em setembro.
Mas a história de formação da comunidade teve início na década de 50,
quando padres redentoristas e passionistas realizaram uma jornada em
São Carlos.
“Naquela época existia aqui onde
hoje é a igreja um pequeno oratório onde o padre Silvio Sebastião
Mazzaroto, da igreja São Sebastião,
celebrava missas aos domingos”,
conta padre João Roberto Campanini, responsável pela paróquia.
Entre as curiosidades de formação da Nossa Senhora de Fátima o
padre destaca a compra do terreno
onde foi construída a igreja, pago,
com ajuda da comunidade, em 36

prestações. O formato arquitetônico
assinado pelo professor da Escola de
Engenharia da USP, Gastão de Castro Lima, estiliza uma barca romana,
onde as estruturas de sustentação
representam os remos e o telhado
uma vela. “A obra representa a oração da comunidade sendo levada
Padre João Roberto:
“A obra representa a
oração da comunidade
sendo levada aos céus”

aos céus”, afirma o padre que está à
frente da paróquia desde 1998.
Apesar da limitação de espaço
nos últimos anos a igreja passou
por duas reformas. Em 2004 aconteceu a troca do telhado e toda parte
elétrica, que estava comprometida
com as infiltrações. Três anos depois houve a adequação da Capela
do Santíssimo e instalação de uma
rampa e banheiros.
Segundo padre João Roberto, a
escolha de Nossa Senhora de Fátima
aconteceu na década de 50, em um
momento de grande devoção à santa, quando uma imagem peregrina
havia passado pela cidade. “A nossa
imagem, feita por artesão português
que morava no Rio de Janeiro, foi
esculpida em cedro do Amazonas.
Sua chegada em junho de 1965, foi
esperada com ansiedade pela comunidade.”
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Internamente
as paredes de
sustentação
representam os
remos da barca

PÚBLICO DIFERENCIADO – A
localização, ao lado da USP, traz uma
característica marcante para a Igreja
Nossa Senhora de Fátima: uma co-

munidade muito flutuante. “Assim
como os estudantes universitários,
sentimos que a frequência varia.
Apesar disso recebemos em média

cerca de duas mil pessoas nas celebrações dos fins de semana”, afirma
o padre.
A história da universidade com a
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VOCÊ SABIA?
O principal diferencial
arquitetônico da obra é a
sustentação da laje

igreja tem profundas ligações e gerou
frutos que diferenciam o trabalho da
comunidade. Tudo começou quando
o professor Gastão de Castro Lima,
sabendo que havia o interesse da
comunidade em construir uma igreja no terreno triangular, comprado
ao lado da USP, ofereceu um projeto
que ele já havia feito. Para adequar
a metragem o arquiteto fez ampliações e concretizou a obra. E desde o
início da história da paróquia a universidade teve grande participação.
O pioneirismo da transmissão ao vivo
da missa das 19h30 aos domingos,
uma parceria com o professor Vanderlei Bagnato do Instituto de Física
da USP, e a ajuda de voluntários e a
Pastoral de Rua são bons exemplos.
A pastoral surgiu há mais de dez
anos e é formada, em sua maioria, por
jovens universitários que se reúnem
aos sábados, preparam refeições e
distribuem para moradores de rua.
Rita de Cássia dos Anjos faz doutorado em Física e desde 2009, quando
veio estudar em São Carlos, integra o
grupo. “Logo que cheguei fiquei conhecendo o trabalho e me interessei.
O foco não é o assistencialismo, nosso
objetivo é manter uma pastoral da escuta, nos aproximamos das pessoas
que precisam, ouvimos seus proble-

mas e distribuímos alimento.”
Atualmente são distribuídas semanalmente cerca de 30 marmitas.
doze jovens fazem parte da pastoral,
todos são universitários e o trabalho
é mantido com doações, principalmente daqueles que passaram por
São Carlos, estudaram aqui, integraram o grupo e hoje moram em outras cidades, mas continuam envolvidos com a caridade.
“No período de inscrição das
universidades, divulgamos o grupo, convidamos os jovens. Mais
importante é o amor ao próximo,
independentemente da religião”,
conclui Rita.
Entre as obras recentes
está a adequação da
Capela do Santíssimo
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Mauricio Motta

artEsaNato

Novo endereço oferece
mais espaço interno e
estacionamento próprio

Arte & Decoração:
sua melhor opção

Na Arte & Decoração
você encontra o material
necessário para todo
tipo de artesanato

A

experiente artista plástica Regina
Mochiutti está de casa nova. Em
novo endereço, a Arte & Decoração oferece para São Carlos mais conforto, qualidade e diversidade de produtos
quando o assunto é artesanato.
Mais que uma opção de presente, fazer as próprias peças decorativas pode alcançar outros objetivos. A
prática do artesanato é uma forma de
terapia ocupacional e na Arte & Decoração você encontra tudo que precisa.
Além de uma grande diversidade de
cursos e técnicas, a loja oferece uma
linha completa de produtos.

Fabio Mauricio

Em novo endereço, a loja oferece opções de
presentes, cursos e todos os materiais necessários
para sua técnica preferida
ção de caixas com tecidos, craquelê, pátina, arte francesa, textura, vidro líquido
e pintura em madeira são algumas técnicas que oferecemos, além de outras
tantas mais.
MATERIAIS - A Arte & Decoração
vende material para patchwork, tecidos,
madeira, móveis, papéis, tintas, pincéis,
aviamentos, stencil e todo material que
precisar para seu artesanato.
Venha nos conhecer, soltar a criatividade e fazer parte da nossa família.!

Bom gosto e
diversidade são os
diferenciais

CURSOS – Patch embutido, forra-

Arte & Decoração
Rua Rui Barbosa, 1548 – esquina
com rua São Sebastião
Telefone (16) 3372-7790
www.reginadecoracao.com.br

informe publicitário

Serviço
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INOVAÇÃO

Anderson
com a linha
Rio Retrô para
uma varanda
gourmet
sofisticada

A nova sensação nas construções
Varanda Gourmet é local adequado para receber amigos e está integrado à casa
Por Mari Lemes e Andrea de Castro
Fotos Fabio Mauricio, João Moura e Mauricio
Motta

A

moda agora nas construções
são as varandas gourmet.
Elas substituem as áreas de
lazer, local em que o principal elemento era a churrasqueira. A diferença entre os espaços é que a varanda
torna-se um ambiente que vai além
de churrascos e festas, o local tem o

objetivo de ser aconchegante para
reunir a família e os amigos.
Na decoração da varanda gourmet, a pedida são materiais que deixem o local com aspecto moderno
e descontraído. “Pelos projetos que
a gente recebe, a varanda gourmet
é a sensação do momento e para
decorá-la as pessoas preferem elementos mais descontraídos, como os
ladrilhos hidráulicos, que são feitos

de cimento, mas existe uma versão
mais barata feita de porcelanato”, comenta Elen Galli Faccin, sócia da loja
Pisoart. Outro material utilizado nas
varandas são as madeiras que dão
um estilo rústico ao ambiente. “O
rústico está em alta nos ambientes
de lazer”, diz.
Diferente da área de churrasqueira que ficava no quintal, a varanda
gourmet é um espaço que está in-
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Armando:
porcelanato é sua
indicação

tegrado à casa, principalmente à
cozinha. “O local é uma otimização
de espaço. Muitas pessoas preferem
deixá-la fechada com vidros para
poder ser usada durante o frio também”, completa Elen.
RETRÔ – Para Anderson Ricardo
Carneiro, do departamento de ven-

das da Portobello Shop, a paginação
da varanda gourmet deve estar inte-

grada com o restante da decoração
e o acabamento de toda a casa. “Ela
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INOVAÇÃO

Elen: descontração dos
ladrilhos hidráulicos
agrada clientes

agora é o principal de uma residência, então tem que ter todo o cuidado para valorizar o ambiente com
cautela”, afirma o profissional revelando quais são as dicas da loja para
revestimento, que também envolve
tendências. “Para esse tipo de ambiente também indicamos as nossas
novas linhas retrô como a Liverpool,
inspirada nos antigos azulejos do
metrô de Londres com a metragem
de 7X24 (tijolinhos) em tons variados como o pitanga e o branco, por
exemplo.” Outra indicação da Portobello Shop é a Rio Retrô. “A coleção
retrata os ladrilhos hidráulicos inspirados na Lapa, no Rio de Janeiro, em
um mix de tonalidades.”
Exclusivo da Portobello, Anderson afirma que o piso concretíssima
matiz, que imita um cimento quei-

mado, e réplicas de madeira como a
araucária clara também podem ser
cotados para uma varanda gourmet.
“Quanto às bancadas, o porcelanato
substitui o mármore e o granito”.
IMITAÇÃO – Já Armando Sangaletti, da A. Sangalleti, comenta que a
varanda gourmet também passou a
constar entre os benefícios em apartamentos. “Ela está na moda, e se na
venda consta que há varanda gourmet, a venda é incrementada”, explica.
Ele também observa que não há
aumento de custo para sua inclusão
e que em uma reforma é possível
acrescentá-la ao projeto. Como indicação, ele apresenta os porcelanatos imitando produtos antigos. “E
as peças podem ser tanto decoradas
como lisas”, acrescenta.
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nota

Melhora perspectiva dos
empresários da construção

A

s perspectivas dos empresários do setor com relação ao
desempenho de suas construtoras para os próximos meses
melhorou em agosto, indicando alta
de 1,7% em relação à pesquisa anterior, de acordo com a 56ª Sondagem
Nacional da Indústria da Construção
Civil, realizada pelo SindusCon-SP
e pela FGV. Em 12 meses, o levantamento apresenta queda de 2,3%. As

perspectivas em relação aos custos
setoriais também melhoraram, mostrando alta de 9% na comparação
com o trimestre anterior e acréscimo
de 0,4% em 12 meses.
A percepção com relação ao desempenho das empresas, porém,
continuou deteriorando, com declínio de 0,6% em relação ao trimestre
anterior e queda de 3,1% na comparação interanual. Questões como

rentabilidade e emprego mais uma
vez puxaram para baixo o indicador
de desempenho. Por outro lado,
nessa mesma comparação houve
melhora na avaliação referente a
volume de negócios e faturamento.
Outro indicador que manteve
a tendência de piora foi o de dificuldades financeiras, que chegou
a 51,8 pontos – com alta de 2,5% e
5,9%, respectivamente nas compa-
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rações trimestral e interanual. Nesse
caso, em particular, valores abaixo
de 50 significam dificuldades menores.
Já o pessimismo dos empresá-

rios com relação ao que esperar da
economia se aprofundou. No levantamento de agosto, o indicador de
perspectiva com relação ao crescimento econômico caiu 27,2% em

relação ao trimestre anterior e 27,9%
em 12 meses. No estado de São Paulo
a queda foi ainda mais expressiva, de
31% no comparativo com o trimestre
anterior e de 32% em 12 meses.
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Fotos Ricardo Japur

rEForma

Piso laminado é
ideal para tráfego
intenso

Belle Vanité por
Ana Paula Japur

“A

Belle Vanité reabriu depois de uma reforma
para aproximar a arquitetura da loja à qualidade de seus produtos. Com um conceito mais clássico, voltado para a Europa do século
XVIII, criei espaços harmoniosos e
confortáveis. Priorizando o cliente,
os ambientes se tornaram mais fluidos, claros e acessíveis.
A loja recebeu uma nova cor que,
combinada com os papéis de parede
da Magnificat, iluminou toda a área
e permeou o aspecto refinado. A iluminação direcionada com led, mais
o lustre de cristal da Jabu Elétrica,
proporcionou leveza e dinamismo. O

Arquiteta apresenta conceito utilizado em obra da loja
piso laminado da Pinhal Madeiras foi
instalado sobre o existente e é ideal
para tráfego intenso. Uma área para
testar os produtos foi criada sobre
um maravilhoso aparador espelhado
da MMP Marcenaria.
Espelhos, peças clássicas, grades
trabalhadas, cortinas de linho, cachepôs, tapetes, móveis laqueados
e espelhados foram utilizados para
compor toda atmosfera vitoriana.
O mezanino, antes utilizado
como estoque, é reservado para os
produtos exclusivos da Buona Vita e
ali acontecem cursos e demonstrações de técnicas estéticas. Para que
isso fosse possível criei uma grande
Mezanino foi transformado em
espaço para cursos e demonstrações
técnicas e estéticas

‘estante’ da Marcenaria Brasília, que
separa os ambientes, expõe as mercadorias e serve de depósito. O piso
laminado da Pinhal Madeiras, mais
escuro, uniformizou a área e é de
fácil manutenção. A iluminação focada da Jabu Elétrica ajuda a visualização dos movimentos ensinados
nos cursos. A fachada, logomarcas
e referências gráficas foram confeccionadas pela LC Comunicação de
forma a não comprometer a linguagem feminina e elegante do projeto.
Toda composição clássica da loja
foi mantida, para que seus clientes
usufruíssem de ambientes acolhedores, além de excelentes produtos.”

Serviço
Ana Paula Japur
Arquitetura e Interiores
Rua República Dominicana, 64
Telefone (16) 3361-3874
anajapur@uol.com.br

informe publicitário

Lustre de cristal e iluminação direcionada
com led proporciona leveza e dinamismo
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coNForto

Em busca do melhor
ar-condicionado

A MG Refrigeração está disponível
para quaisquer informações

MG Ar Condicionado alerta sobre as vantagens de escolher
o aparelho certo para cada necessidade, garantindo
a perfeita harmonia nos ambientes antes de concluir a obra

M

ais do que escolher o aparelho de ar-condicionado
ideal, é preciso pensar como
vai ser feita a instalação. Portanto, se
você está pensando em construir ou
reformar é importante planejar para
garantir um melhor resultado e maior
satisfação.
Desde 1998 no mercado, a MG Ar
Condicionado trabalha com venda e
instalação de aparelhos de ar-condicionado de todas as marcas, para residência, comércio e indústria. Atuando
na instalação, manutenção e assistência técnica, a empresa é composta por
técnicos formados, capacitados para
oferecer serviços no mais alto padrão
de qualidade.

VANTAGENS NAS OBRAS –
Para os engenheiros, arquitetos
e construtores, além de valorizar
o imóvel, antecipar a instalação
agiliza o processo e garante melhor acabamento e praticidade
na instalação do equipamento,
evitando quebras na parede e
retoques na pintura, dessa forma garantindo alto grau de acabamento. Para tudo isso a MG Ar
Condicionado oferece toda assessoria necessária para instalação dos kits de interligação das
unidades, dreno e parte elétrica
para os aparelhos splits. Consulte-nos e receba todas as orientações para que não ocorram interferências indesejáveis em sua
obra.

Inovadoras caixas de passagem facilitam
instalações e permitem acabamento perfeito

Serviço
MG Ar Condicionado
Rua Antonio Narvais, 271 – Vila Brasília
Telefones (16) 3361-3630/ 3361-3618
www.mgarcondicionado.com.br

informe publicitário

Fotos mauricio motta
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NoviDaDE

Villa D’Art: qualidade
por um preço justo
Toalhas são trazidas do Rio Grande do Sul

Villa D’Art: um novo
espaço com novas opções
Agora sob o comando de Anelise Juwer, loja amplia mix de
produtos, mantendo qualidade e oferecendo soluções para
todos os ambientes e pessoas

A

pós três anos fora de São Carlos, Anelise Juwer volta à cidade com uma novidade: agora,
ela é a responsável pela Villa D’Art. Com
a experiência e credibilidade conquistada durante os 17 anos de trabalho
na cidade no segmento de turismo,
ela afirma que as novidades no novo
espaço estão apenas começando.
Localizada em um ponto estratégico de São Carlos, no alto da cidade, a Villa D’Art está com um mix de
produtos que atende a clientes de
todas as idades e com todos os gostos. Outro diferencial está no preço
praticado, que é acessível e mantém
a qualidade.
O novo conceito da loja está focado em oferecer as melhores soluções
com preço de mercado no setor de
mobília, decoração e presentes. “Além
de lembranças para deixar inesque-

cível qualquer data, também recebemos lista de casamento, que dá a
oportunidade aos noivos de terem
objetos únicos e personalizados em
sua casa.”
Entre os itens encontrados na loja
estão xícaras, quadros, luminárias, flores, artigos de decoração, quadros,
velas. Anelise também oferece toalhas
produzidas no Rio Grande do Sul, que
se destacam pela beleza e textura do
tecido. “E em breve teremos muitas
novidades, ampliando ainda mais nosso mix para nossos clientes”, afirma ela.
SOB MEDIDA – A Villa D’Art também oferece mobílias sob medida, de
acordo com a necessidade do cliente.
“Podemos produzir com a cor e o tamanho desejado, pois trabalhamos
com diversos fornecedores”, completa
Anelise. A Vila D’Art está aberta de segunda a sexta das 9h às 18h e aos sábados das 9h às 13h.

Anelise Juwer,
proprietária da Villa D’Art

Serviço
Villa D’Art
Rua São Sebastião, 1795
Telefone (16) 3372-2875
villadart@ig.com.br

informe publicitário

Fotos mauricio motta
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coNstruÇão

A. Sangaletti inaugura em outubro
uma loja na rotatória da Praça Itália
Novo espaço terá 600 metros quadrados de showroom, depósito para garantir
pronta-entrega e estacionamento coberto e será focada em acabamento

Loja é a única
especializada em
acabamento no centro de
São Carlos

Sangaletti confirma a nova unidade.
“Sempre tivemos foco no acabamento.
essa nova loja, bem perto da rotatória
da Praça Itália, terá um grande mix de
produtos para todo o público. Ofereceremos porcelanatos, pisos, revestimentos, louças (banheiros, gabinetes) e móveis planejados.”
Armando comenta que a A. Sangaletti está sempre atenta ao mercado e
às novas demandas do setor. “Estamos
inovando constantemente nossas estratégias de venda”, explica. “Na maioria das vezes lidamos com o sonho de
nossos clientes. Por isso, nossa equipe
tem que estar preparada para atendêlos. Afinal de contas, é o acabamento
que faz a diferença da obra.”
NOVO ESPAÇO – A nova loja da
A. Sangaletti oferecerá um showroom

com 600 metros quadrados. Para garantir o conforto do cliente, o estacionamento será coberto e, como o
espaço conta com o depósito integrado, poderá garantir a pronta-entrega
de muitos produtos comprados.
Por isso, se você está fazendo
pesquisa para terminar sua casa,
espere até o começo de outubro.
A A. Sangaletti oferecerá para você
uma diversidade de produtos que
garantirá um final feliz na sua construção.

Serviço
A. Sangaletti
Rua Coronel Augusto de Oliveira Salles, 100
Telefone (16) 3416-8131
Centro: Rua Jesuíno de Arruda, 792

informe publicitário

A

A. Sangaletti prepara uma
novidade para o setor de
construção em outubro. A
empresa, que é a única com loja de
acabamento no centro de São Carlos, no cruzamento das ruas Jesuíno
de Arruda e Nove de Julho, terá um
novo espaço, próximo à rotatória da
Praça Itália e da Tecumseh.
Há 15 anos no setor, Armando
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notaS

Geotecnia abre inscrições para
mestrado e doutorado

E

stão abertas até o dia 31 de outubro as inscrições para o programa de Pós-Graduação em
Geotecnia da Escola de Engenharia de
São Carlos (EESC) da USP, em cursos
de mestrado e doutorado.
As inscrições serão recebidas
pela coordenação do Programa,
no Departamento de Geotecnia da
EESC, de segunda a sexta-feira, das 8
às 12 horas e das 14 às 18 horas. As
que forem enviadas pelos Correios
devem ser postadas até o dia 25 de
outubro. Para obter os editais com-

pletos, acesse o site www.eesc.usp.
br/geopos. O programa dispõe de
nove vagas no curso de mestrado,
englobando as linhas de pesquisa
Desenvolvimento de Equipamentos para Ensaios Geotécnicos de
Campo e Laboratório, Estudo de
Rochas Ornamentais e de Revestimento, Geotecnia Ambiental, Mapeamento Geotécnico, Melhoria de
Solos, Propriedades Geotécnicas de
Solos Naturais e Compactados, Geossintéticos, Modelagem Numérica
e Física de Problemas Geotécnicos.

Já para o doutorado há cinco vagas
disponíveis, nas linhas de pesquisas
Desenvolvimento de Equipamentos
para Ensaios Geotécnicos de Campo e Laboratório, Estudo de Rochas
Ornamentais e de Revestimento,
Geotecnia Ambiental, Mapeamento
Geotécnico, Melhoria de Solos, Propriedades Geotécnicas de Solos Naturais e Compactados, Modelagem
Numérica e Física de Problemas Geotécnicos e Engenharia de Fundações.
Os resultados serão divulgados
no dia 17 de dezembro de 2013.

arquitetura
indicador
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Jornada Científica e Tecnológica da
UFSCar ocorre entre 14 e 18 de outubro

E

ntre os dias 14 e 18 de outubro, será realizada a 10ª Jornada Científica e Tecnológica da
Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar). Ela reúne seis eventos
diferentes e permite uma visão do
conjunto da Universidade, aumentando a visibilidade das inúmeras
formas de integração entre ensino,
pesquisa e extensão.
As atividades são abertas a todo
o público. Fazem parte da Jornada o XXI Congresso de Iniciação
Científica (CIC), o VI Congresso de

Iniciação em Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação da UFSCar
(CIDTI), o IX Congresso de Extensão (ConEx), o II Congresso de Ensino de Graduação (ConEGrad), o VI
Workshop de Grupos de Pesquisa
(WGP) e o VI Congresso de Pós-Graduação (ConPG).
A programação completa pode
ser conferida no site www.jornada2013.ufscar.br. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3116-5331 e pelo email
jornada@aptor.com.br.

arquitetura
indicador
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pioNEirismo

Seguralta: opções
para todas as
necessidades

Seguralta em expansão
Maior franquia de seguros do país inaugura mais uma unidade em São Carlos
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Além dos serviços prestados na
própria corretora na cidade, há toda
uma equipe a distância que dá suporte
integral para as unidades franqueadas,
o que aumenta a competitividade da
empresa, em especial quanto à confiabilidade dos serviços prestados, garantindo a segurança necessária às operações da empresa e aos riscos cobertos.
“A Seguralta trabalha com praticamente todas as maiores seguradoras
que operam no Brasil, e o conceito de
bolsa de seguros reforça a missão da
empresa de trabalhar para o cliente, e
não para uma seguradora específica ou
outra. O cliente deve ter todas as vantagens possíveis por um preço justo, e é
exatamente a busca por este produto
customizado que é nosso maior diferencial”, completa Malerba.
SETOR DE SEGUROS CRESCE NO
PAÍS - De acordo com a Superintendência de Seguros Privados (Susep),
o setor de seguros apresentou alta de
23,2% entre janeiro a julho de 2013,
totalizando arrecadação de R$ 71,6
bilhões no período. Os dados não incluem o segmento de saúde.
A Seguralta Bolsa de Seguros está

no mercado há 45 anos com mais de
150 mil clientes atendidos, assessorando-os para proporcionar tranquilidade
e segurança. Desde 2008, a Seguralta
Franchising disponibiliza modelos de
negócios no formato de franquias. O
índice de renovações, que serve para
medir a satisfação do cliente e a competitividade das unidades, ultrapassa
90%, que é considerado um índice de
excelência para este mercado.

Fabio Malerba, gestor da
nova unidade Seguralta

Serviço
Seguralta São Carlos - Centro
Rua Padre Teixeira, 2363
Centro
Telefones: (16) 3419-1320 | (16) 99772 9990
saocarloscentro@seguralta.com.br
www.seguralta.com.br

informe publicitário

C

om 45 anos de comprovada tradição e mais de 500 unidades
em todo o país, a Seguralta expande sua atuação inaugurando mais
uma unidade em São Carlos. A rede,
que já atende mais de 150 mil clientes
em todo o país, espera conquistar a
população da região com serviços de
alta qualidade e apoio de especialistas
em riscos específicos. Sob a gestão de
Fabio Malerba, a nova unidade oferece
seguros de diversos ramos, entre eles
automóvel, residencial, vida, empresarial, além de outros produtos como
consórcio e previdência privada.
“Os moradores de São Carlos poderão contar com uma empresa reconhecida no mercado para contratação
dos mais diversos tipos de cobertura.
São seguros que vão desde os mais
comuns e bem conhecidos até aqueles específicos e que requerem estudo
preliminar mais complexo para contratação, como riscos de engenharia,
garantia de obrigações contratuais,
responsabilidade civil, aeronaves e
embarcações, entre outros, atendendo
assim praticamente todas as necessidades de nossos clientes”, comenta
Malerba.
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nota

Corrida Beneficente
tem data alterada

A

Associação Espírita “Francisco Thiesen”, que em 2013
comemora dez anos, teve
a data da corrida alterada. Antes
prevista para acontecer em 29 de
setembro será realizada no dia 6 de
outubro na Praça do Mercado Municipal, das 8h às 12h. O objetivo é
arrecadar recursos para a instituição. As inscrições podem ser feitas

através do site www.atleticacaaso.
wix.com/corridabeneficente ou na
Imobiliária União, na rua Dona Alexandrina, 2215, custam R$ 40, com
kit (camiseta e squeeze) ou R$ 25.
CAMINHADA – Já no dia 18 de
outubro será realizada a segunda
edição da Caminhada pela Vida.
As atividades começam às 9h e

terminam às 12h. Com percurso
de aproximadamente 1,5 km, ela
começa no Mercadão, passa pela
avenida São Carlos até a Catedral e
vai até a rua Conde do Pinhal, descendo pela rua Episcopal, de volta
ao ponto de partida. Entre os objetivos da caminhada estão a valorização da vida e a conscientização
para um Brasil sem aborto.

saúde
indicador
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nota

Última semana para sair para jantar

C

om intuito de estimular a
apreciação da gastronomia
em São Carlos e região, o Festival Contato promove até domingo
(29) o Saia Para Jantar – Festival Gastronômico que engloba 13 restaurantes
com pratos preparados especialmente
para servir durante o festival. Somando um total de 31 opções de deliciosas
iguarias, o período do festival é uma
ótima oportunidade de conhecer a
produção gastronômica local. Para
ficar melhor, os pratos Contato estão
disponíveis a excelentes preços de
R$9,90, R$19,90 e R$29,90, garantindo
a presença do público na rede gastronômica do festival.

saúde
indicador
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BuFFEt

Espaço para
confraternização,
para até 40
pessoas

Delícia na Villa Poma

Uma das ilhas do
buffet Villa Poma

Villa Poma: qualidade e variedade
Grupo oferece serviço diferenciado de buffets em São Carlos e região
berto e Mariana Boschiero uniram a experiência de mais de 7 anos da cantina
e rotisserie com o projeto do buffet. E os
resultados já são comemorados, pois a
marca está sempre presente em importantes salões de Araraquara e região,
com a qualificada equipe. Foram mais
de 500 festas em 2 anos.
ESPAÇO PARA CELEBRAR – Além
de buffet, o Villa Poma também disponibiliza um espaço próprio para eventos,
com capacidade para até 40 pessoas,
voltado para a realização de confraternizações de empresas, workshops, aniversários com um cardápio especial e
com toda estrutura necessária.

VILLA POMA - A cantina na Avenida 7 de Setembro é especializada
em massas. Aberta de quarta-feira a
sábado, a partir das 18 horas, abre
também para o almoço aos domingos, a partir do meio-dia.

Serviço
Villa Poma – Buffet, Cantina e
Rotisseria
Av. 7 de Setembro, 1463, Carmo
Telefone: (16) 3322-8959
www.villapoma.com.br

informe publicitário

O

Grupo Villa Poma, além da
cantina, que já é tradicional
na cidade, oferece também
o que há de mais completo em buffet.
Com qualidade e sofisticação, garante a
diversidade em pratos para casamentos, confraternizações, aniversários, bodas e muito mais em São Carlos e toda
a região. Com serviço completo, desde
a equipe de garçons, talheres, copos e
taças, promove em festas o melhor da
gastronomia, desde o jantar tradicional até ilhas temáticas, como chinesa,
árabe, japonesa, alemã, ilha de risotos,
além de crepes, frios e petiscos de boteco, drinks e caipirinhas.
Há mais de 2 anos Eduardo, Hum92 kappa magazine
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INCENTIVO

Jovem
escritor
Agente cultural vencedor de
um prêmio oferecido pelo
Ministério da Cultura realiza 3ª
edição de um concurso literário
que reúne poemas e poesias
Por Ana Paula Santos
Foto Fabio Mauricio

A

s dificuldades encontradas
pelo escritor são-carlense
André Luiz Moura de Lima
são o motivo maior para que ele
busque maneiras de ajudar novos
talentos. O jovem de família simples, criado em orfanato, conta que
aos 12 anos descobriu a facilidade
de contar histórias. “Naquela época
escrever era uma forma de fugir dos
problemas. Aos poucos descobri que
era um dom e que gostaria de fazer
isso de forma profissional”, confidencia André.
Mas a falta de incentivo e recursos dificultou o percurso e somente
em 2011 André conseguiu publicar
seu 1º livro. Hoje, aos 28 anos, ele
contabiliza orgulhoso 7 livros publicados. O primeiro, Um anjo em minha
vida, dedicado ao avô Benedito.
O sustento ele consegue por
meio das atividades como técnico
em informática e programação, mesmo assim sonha viver como artista.

André: de
incentivado a
incetivador

Também por isso organiza de forma
independente e sem fins lucrativos
concursos literários para incentivar
novos escritores. Em 2 concursos
culturais idealizados por André ele
aproveita e homenageia Deonísio da
Silva e Ronald Golias.
“Além de incentivar novos talentos literários, aproveito para homenagear alguns mestres. Sempre
participei de vários concursos e sei
o quanto isso é importante, faz com
que os escritores saiam da gaveta.”
A maior conquista de André
aconteceu no ano passado, quando,
em reconhecimento pela criação do
Prêmio Cultural Ronald Golias, ele foi
um dos vencedores do prêmio Agente Jovem de Cultura, promovido pelo
Ministério da Cultura. “Criei o concurso em 2011 para ajudar novos escritores a divulgarem seus trabalhos e
quem sabe se lançarem no mercado
cultural. Sou humilde, tento ajudar,
pois também sou ajudado”, declara.
PRÊMIO CULTURAL RONALD
GOLIAS – A escolha do nome tem

motivo. O humorista José Ronald
Golias, um dos pioneiros da televisão brasileira, que morreu aos
76 anos, nasceu em São Carlos.
“Desde criança sempre acompanhei a carreira de Golias, e saber
que ele era são-carlense sempre
foi um motivo de orgulho, por isso
resolvi fazer uma homenagem.”
As inscrições para a 3ª edição
do prêmio continuam até 1º de
novembro. Os interessados, que
precisam ter idade mínima de 15
anos, podem obter mais informações no blog: www.andreescritor.
blogspot.com.br.
A expectativa é receber mais
de 300 poemas e poesias. Os 100
melhores trabalhos serão publicados e os 3 primeiros colocados receberão certificado, medalha e um
exemplar do livro Ronald Golias e
os Poetas do Brasil.
“Já recebi material de escritores de todo o Brasil, da Espanha,
Portugal e dos Estados Unidos.
Fico feliz com a repercussão e espero muito mais”, conclui.
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cultural
Baby: do Brasil (e de todo o mundo)
Cantora apresenta em São Carlos espetáculo que comemora seus 60 anos

E

la já foi Consuelo; hoje é do
Brasil. Mas sempre Baby. A cantora, que faz parte de um seleto
grupo de ícones da MPB, estará em
São Carlos apresentando um repertório recheado de hits e novas canções.
A apresentação acontece no Sesc, na
quarta (2), a partir das 20h30.
Baby começou a carreira nos Novos
Baianos. O grupo, que contou com Pepeu Gomes, Moraes Moreira, Paulinho
Boca de Cantor, Dadi e Luiz Galvão,

revolucionou a música brasileira dos
anos 70. Posteriormente, seguiu carreira solo, transformou-se em pastora
evangélica (ou “popstora”, como diz) e
agora volta a cantar as músicas de antes da conversão.
A proposta da composição deste
trabalho, que teve a primeira apresentação no Rio de Janeiro, tem o dedo de
seu filho, Pedro Baby, que dirige o espetáculo. Mais do que um espetáculo
saudosista, a apresentação mostra que,

aos 60 anos, Baby continua irreverente,
leve, divertida e, principalmente, uma
das melhores intérpretes do Brasil.

Serviço
Baby do Brasil
Quando: dia 2, quarta, às 20h30
Onde: Sesc São Carlos
Quanto: R$ 6 (comerciários),
R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira)
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Cinema

programação cultural

SESC
A memória que me contam
Dia 29, domingo, às 17h. R$ 1
(comerciários), R$ 2,50 (meia) e
R$ 5 (inteira)
Direção: Lucia Murat. Um grupo de
amigos se reencontra na sala de um
hospital depois de muitos anos sem
se verem. Isso traz à tona memórias
de uma geração cujo envolvimento
político foi decisivo para a história
do país.

CDCC
O palhaço
Dia 28, sábado, às 20h. Gratuito
Direção: Selton Mello. Benjamim
trabalha no Circo Esperança junto
com seu pai, mas a vida anda
sem graça para ele, que passa por
uma crise existencial e pensa em
abandonar os amigos da trupe.

Circo

Artes
Visuais

Tangos, o exílio de Gardel
Dia 29, domingo, às 19h. R$ 1
(comerciários), R$ 2,50 (meia) e R$ 5
(inteira)
Direção: Fernando Solanas. O filme
narra os esforços de um grupo de
argentinos, exilados em Paris, que
deseja montar uma peça intitulada “O
Exílio de Gardel”.

SESC
Desenho ação.estado.acontecimento
Abertura dia 28, sábado, às 11h. Até 5 de janeiro de
2014. Gratuito

SESC
Yo Si Tu No –
Um elogio à
bobagem
Dia 29, domingo,
às 11h. Gratuito
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Teatro

SESC

Carlinhos Vergueiro
Dia 25, quarta, às 20h. R$ 2 (comerciários),
R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira).

Juliana Andrade & Jucimara e
Marcos Violeiro & Cleiton Torres
Dia 29, domingo, às 10h. Gratuito
Samba da Antiga
Dia 29, domingo, às 15h30. Gratuito

Wanderléa, Giana Viscardi, Maurício Pereira
e Octeto de Choro
Dia 3, quinta, às 15h. Gratuito

David Kerr & Canastra Trio
Dia 27, sexta, às 20h. Gratuito

Teatro

Dança

Kaoll interpreta Pink Floyd
Dia 4, sexta, às 20h. Gratuito

SESC
Dez mil seres
Dia 28, sábado, às 20h. Gratuito
Com a Associação dos Amigos da Arte Inclusiva – Grupo
Dançando com a Diferença. (Madeira/Portugal).
R$ 1 (comerciário), R$ 2,50 (meia) e R$ 5 (inteira)

Histórias que cantam
Dia 28, sábado, às 16h. Gratuito
Com Grupo Triii (São Paulo)

TEATRO MUNICIPAL

Hotel Trombose
Dia 27, sexta, às 20h. Gratuito
Uma hospedaria de quinta com cinco estrelas, onde se expõe o
grotesco da realidade e o freakshow cotidiano.
Mundico Sonata Muda

Dia 28, sábado, às 20h. Gratuito
Com a Cia Entre Tramas. Pequeno mundo guardado a sete
chaves, alma presa no momento vivido. Um mundo à parte, um
instante solitário compartilhado, lembranças remoídas, desejos...
E depois? Depois... Descansar... Recomeçar...
Marat/Sade
Dia 29, domingo, às 20h. Gratuito
O perverso Marquês de Sade, internado no hospício de
Charenton, encena o assassinato de Jean-Paul Marat, mártir da
Revolução Francesa, pelas mãos da girondina Charlote Corday,
sob os gritos do povo parisiense com as mãos encharcadas de
sangue.
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Por

kappa

Lygia

Fontana

GOLFE
Após as competições da Taça
Gocil, o Damha Golf Club
promoveu animados happy hours
Fabricio e
Tolentino
Tânia, Olivia
e Rafaela

Simone
e Isabela

Giovane Gávio

Ricardo
Salinas

Henrique Fruet
Silvio, Cassio
e Olavo

Carlão e Tuta

100 kappa magazine

kappa ed77 SC 23set13.indb 100

23/09/2013 21:14:21

Washington e
Otavio Mesquita

Coli, Wania
e Fatima

Carolina,
Carlão e Maria

Daniel
e Rafaela

Fabio Mauricio

Rinaldo e
Solange Amud
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Mariana, Ana Rita,
Alice, Nanci e Bia

INAUGURAÇÃO
O Armazém de Maria inaugurou o Brasil em Sabores, restaurante especializado
em comida brasileira

Ruth e Bonfá

Thiago
e Betina

Eduardo
e Beatriz

Fabio Mauricio

Paulo e Alice Altomani
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INAUGURAÇÃO
A Seguralta está com
unidade em São Carlos

Roberta e Fabio

Marcelo, Fabio
e João Carlos

Elaine e
Roberta Paino
Eduardo
Malerba e
Jéssica

Moysés Lemos
e Carolina

Oliver e Karol
Castro

Fabio Mauricio

Sérgio
e Valéria
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social
Ana Escrivão

LANÇAMENTO
A Equílibrio promoveu o lançamento
da coleção verão 2014

Rosalba
Foccorini
Teresinha
Koizimi

Marise
Ratto
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Danieli Piccolo

Ivani Albers e
Cintia Marcheluzzo

Bibi Andreossi
e Rida

Maria Vitoria
Novaes

Christiana Barbato
Montmorency
e Ikinho
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Camila Rodrigues, Kety
Cornetta, Leonardo Lima e
Rodrigo Carneiro

NOITE
Confira a animação do
Beatniks

Linex Azevedo

Karla De Estefani

Joice Conforti e
Matheus Bianco

Natalia Rodrigues

www.noitedemais.com.br

Karollyne Stéfani
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Silvana,
Alba, Kety

Marina, José Henrique
Carolina e Gabriel

SORTEIO
A Prataria promoveu o sexto
sorteio do Clube Prataria com
show ao vivo do Luiz Beleza

William, José
Henrique,
Alexandre

Divulgação

Etienne e Silvana
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Fernando, Fatima,
Bianca e Juliana

Angela

Bianca

Isabella

INAUGURAÇÃO
A Evidência agora

Fabio Mauricio

também é Plus Size
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Waldemir,
Leonardo e
Lucimari

noite
Confira quem aproveitou a noite
para experimentar as delícias do
Sushido
Leticia e
Amanda
Fernandes

Mirian
e Lilian

Fabio Mauricio

Érick, Keila, Kelly
e Maicon
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