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Tim Calçados:
mais de um milhão
de pares vendidos
Marca são-carlense administrada pela mesma
família há 31 anos vai surpreender a cidade
com a inauguração da terceira loja
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Exclusivo

Móveis Paulista na
medida que você precisa

Fachada da
Móveis Paulista
da Av. Tancredo
Neves, em São
Carlos

Fábrica de Porto Ferreira oferece qualidade brasileira
com design italiano
Fotos Lucas Tannuri

N

este mês de outubro,
a
Móveis Paulista completa
41 anos de fundação, com
história iniciada por três irmãos

que enxergaram a oportunidade de
produzir móveis de qualidade com
design italiano. O resultado de mais
de quatro décadas de dedicação
não poderia ser mais satisfatório: a
empresa, que começou com 70 m²
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Panorama
da Móveis
Paulista, com as
tendências da
última linha de
móveis

em Porto Ferreira, produzindo guarda-roupas e carrinhos de chá, hoje
possui 7 mil m², além de loja e estoque na cidade, duas lojas em São
Carlos e uma em Ribeirão Preto.
Em seu site (www.moveispaulista.com.br), disponibiliza linhas e coleções completas para qualquer ambiente, e por isso agrega clientes em
todo o país, desde o interior de São
Paulo até Rio de Janeiro e Brasília.
A Móveis Paulista vai buscar na
Itália a inspiração para o desenvolvimento de suas linhas exclusivas de
móveis, como armários planejados,
salas de jantar e visitas, dormitórios,

Sala de jantar da nova
linha Móveis Paulista,
com design italiano

homes e peças para ambientes externos. A fábrica conta com 5 grandes
parceiros para a revenda de estofados e colchões.
Todos os móveis de fabricação
própria têm 5 anos de garantia, com
entrega rápida em todo o país e
montagem, além de se utilizarem de
chapas de MDF e madeira certificada
pelo IBAMA. É qualidade brasileira
com design italiano.
Como grande parte da produção
acontece de maneira artesanal, a
Móveis Paulista oferece a opção de
móveis personalizados, conforme a
necessidade do cliente, um dos seus
maiores diferenciais.
Sistema de produção – To-

das as peças são exclusivamente
pensadas pelo departamento de
engenharia, onde os projetistas desenvolvem as linhas em cima das tendências italianas. Há quatro anos teve
início a linha de armários planejados
e, em breve, a fábrica começa a produzir cozinhas planejadas.
Isso foi possível devido à aquisição de máquinas italianas de última
geração e totalmente computadorizadas, que manejam as peças em
vários processos de usinagem e corte
para, então, passarem pela montagem e acabamento manual. Elas passam por rigorosos processos de lixamento, polimento e envernizamento.
Todas as peças têm código de
barra, garantindo segurança de eskappa magazine 5
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ExcLusivo

Marcelo Bosso dá
continuidade ao
trabalho iniciado
pelo pai já falecido,
José Alcíro

Serviço
Máquinas
modernas de alta
tecnologia são
capazes de traços
precisos

móveis paulista
Av. Tancredo Neves, 553 –

Os irmãos Milton (acima) e Benedito (abaixo)
continuam trabalhando na fábrica, mesmo
depois de quatro décadas

próximo ao Shopping
Tel. 16-3374-3000
São Carlos
Rua José Bonifácio, 1359 –
próximo ao Teatro Municipal
Tel. 16-3374-3083

Funcionários
qualificados dão
o acabamento
artesanal e exclusivo
dos produtos

São Carlos
Av. Presidente Vargas, 387 –
Jardim América
Tel. 16-3632-2805
informe Publicitário

ribeirão preto
Av. Prof. Henrique da Motta
Fonseca Jr., 1744
Tel. 19-3581-4077
porto Ferreira

toque, e todas as sobras de madeira
são reaproveitadas em outras peças,
ou seja, não há desperdício. Entre no
site, conheça as lojas e marque uma
visita.
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a tecnologia
abrindo portas

S

ão Carlos, que se destaca pela tecnologia de ponta, agora
também começa a abrir caminho para os tecnólogos que
podem iniciar em funções de apoio e crescer na profissão.
O Instituto Federal de São Paulo (IFSP), dentro da
UFSCar, e a chegada da Fatec podem dar o caminho para
uma formação mais rápida e também com a demanda já

planejada.
A criação de cursos segue uma nova ordem, é o mercado que pede
os cursos para as escolas que formatam conforme a demanda de mão
de obra.
E mais uma vez a cidade está na ponteira e deve em breve começar a
entregar ao mercado gente qualificada. E essa tendência não deve parar:
as faculdades particulares também estão neste ritmo, criando cursos
que não param de pedir gente.
Nesta edição mostramos também na graduação a criação dos cursos
de agronomia e veterinária criados pela Unicep, que começa a se
consolidar como um dos maiores centros universitários do estado e não
para de qualificar em classificação nos diversos setores que medem o
nível dos cursos.
São Carlos continua abrindo espaço para as novidades. As áreas de
agronomia e medicina veterinária sempre foram fortes nas cidades de
Jaboticabal e Piracicaba e agora temos os cursos aqui na nossa cidade.
As novidades em tecnologia e prestação de serviços na educação se
apresentam desde o pré-primário até para fixar a atenção e o desejo da
criançada ficar na escola.
Para a nossa próxima edição, teremos o aniversário de São Carlos,
com uma grande edição voltada para tudo que esta bela cidade nos
oferece, grandes novidades e um vasto material inédito para vocês.
Fabio Mauricio

auditada por:
PricewaterhouseCoopers

Criação de cursos
de tecnológos vira
tendência em
São Carlos

elogios, críticas e sugestões:
contato@revistakappa.com.br
Quero anunciar: comercial@revistakappa.com.br
para curtir: facebook.com/kappamagazine
para seguir: twitter.com/kappamagazine
kappa não tem responsabilidade editorial pelos conceitos
emitidos nos artigos assinados e informes publicitários.
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cartas

Em nome da família de Miguel
Petroni, agradecemos o empenho e
a qualidade da matéria [“De alfaiate a conselheiro municipal”, edição
76, página 60], desenvolvida para a
kappa, que cada vez mais cativa os
são-carlenses.
Odair Campos

Agradeço, em nome de nossas
voluntárias, o empenho em divulgar nosso bazar [“Bazar beneficente
em outubro”, edição 77, página 60].
Mais uma vez sabemos que poderemos contar com a revista em nossos
eventos.
Mariangela Pucci

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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Tim
Calçados:
genuinamente
são-carlense
Há mais de 30 anos mantendo
qualidade, loja investe para
melhor atender como forma
de agradecer a confiança e a
fidelidade dos clientes
Por Ana Paula Santos
Fotos João Moura e Mauricio Motta

Q

uem frequenta as duas lojas
Tim Calçados em São Carlos
pode não conhecer a história de dedicação da família Silva e
nem a origem do nome. São mais de
30 anos de uma marca que se consolidou através do profissionalismo e
principalmente pela união entre pais
e filhos que sempre acreditaram no
potencial da cidade.
A experiência de João Aristides
da Silva no setor completa 40 anos
neste mês e começou quando ele tinha apenas 13 anos. “Eu, meus pais
e quatro irmãos morávamos na fazenda. Meu pai veio para a cidade
procurar emprego para meu irmão

João Aristides na loja que
comprou de Tim

mais velho e eu fui empregado.” No
mesmo dia em que foi aceito, João
ficou trabalhando. A oportunidade
foi dada pelo comerciante Antônio
Bellazalma Filho, mais conhecido
como Tim da loja de calçados da rua
Geminiano Costa.
“Foi muito difícil, era muito jovem
e naquele tempo a gente tinha que
abordar os clientes na rua”, lembra
ele que, sempre competitivo, não
gostava de perder uma só venda.
Com o passar do tempo, o esforço se
transformou em experiência e o patrão demonstrava tanta confiança no
trabalho de João que era ele quem ficava com as chaves da loja para abrir
as portas. Quase 10 anos depois, o
comerciante quis mudar de ramo e
decidiu vender a loja de calçados.

“Ele me ofereceu, disse que para
outro não venderia. Era a oportunidade de ter meu próprio negócio,
mas não tinha dinheiro para comprar. Foi aí que meu pai me emprestou dois terrenos, que permitiram
que eu ficasse com a loja”, relembra.
DUAS GERAÇÕES – Apesar da
inexperiência, o comerciante acreditou que era a hora certa, investiu
e incorporou o nome. O estoque era
pouco e a loja só tinha um funcionário. Na hora do almoço, era preciso
parar de comer para atender o cliente. Foi nesta época que conheceu a
esposa, Ivone, companheira e mãe
de seus dois filhos, Tiago e Daniel.
“Ela também trabalhava no comércio, em uma loja em frente à minha.
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ministração das lojas, mas antes de
se efetivarem no negócio seguiram
seus caminhos. Tiago é fisioterapeuta e Daniel, engenheiro de produção.
“Quis que estudassem, que escolhessem uma profissão, mas em determinado momento eles assumiram
definitivamente os negócios”, explica
o pai. O envolvimento aconteceu de
forma natural e desde muito cedo.
“Quando os meninos ainda eram pequenos, eu os trazia, todos os sábados, para que me ajudassem a guardar os sapatos nas caixas.”
A perspectiva de crescimento e
a presença da família toda fez com
que mais um passo importante fosse
dado: a abertura de uma loja fora do
centro, na Vila Prado, inaugurada em
2008. “Escolhemos a avenida Sallun

João e Ivone se
conheceram no
comércio e estão
casados há 30 anos

Casamos em 1983 e desde o início a
Ivone sempre trabalhou comigo, fez
parte da base, estava sempre na retaguarda”, elogia o marido.
Foi então que o comerciante resolveu expandir seu comércio. Para
tanto, ele abriu uma loja na rua 9 de
Julho para vender as pontas de estoque. Anos depois, em mais uma decisão arrojada, ele unificou os dois endereços em uma única loja, reforma
desafiadora que transformou a loja
em um espaço maior, interligado e
totalmente diferenciado. “Na época
fui chamado de louco, mas tinha certeza que ia dar certo. Foi uma grande obra, mas os objetivos devem ser
maiores que as dificuldades, você
não pode desanimar.”
O ambiente familiar sempre fez
parte da Tim Calçados, diferencial
mantido também no relacionamento e sentimento mantido com os
clientes e funcionários. “Conseguimos manter uma equipe comprometida com nossa filosofia, que caminha junto”, garante o comerciante.
Hoje, os filhos fazem parte da ad-

Principais marcas
FEMININOS
Cravo & Canela
Ramarim
Via Marte
Dakota
Vizzano
Picadilly
MASCULINOS
Democrata
Ferracini
West Coast
Pegada
Kildare
Anatomic Gel
INFANTO-JUVENIL
Klin
Kidy
Grendene Kids
Pink Cats
Ortopasso
ESPORTIVAS
Converse
Mizuno
Reebok
Olympikus
Umbro
Mac Boot

João no começo do
trabalho: exatos 40 anos
depois, ele comemora
mais de um milhão de
pares vendidos
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Equipe TIm da loja do Centro

por ela manter um centro financeiro e também pelo grande fluxo de
pessoas. Construímos uma loja moderna, com estacionamento próprio
que trouxe ainda mais conforto para
nossos clientes”, explica Tiago. “Não
foi fácil, mas foi essencial para fortalecer nossa marca.”
Hoje a Tim Calçados compra diretamente das fábricas, o que permite garantia dos melhores preços
aliados à qualidade do produto. Um
compromisso assumido pelos filhos, garante Daniel. “É uma grande
responsabilidade manter tudo isso,
um fardo que, tenho certeza, estamos prontos para carregar.”
CALÇADOS PARA TODOS OS
ESTILOS – Prestes a abrir a terceira unidade, a Tim Calçados atinge
a marca de 36 colaboradores e co-

Ampliação da primeira
loja: ousadia sempre foi
marca da empresa

memora a fidelidade dos clientes,
que já estão na quinta geração e
fizeram com que as lojas ultrapassassem a marca de um milhão de
pares de calçados vendidos. E isso
só faz com que a família acredite e

invista ainda mais no potencial comercial de São Carlos. “Queremos
agradecer a confiança dos nossos
clientes, com os quais temos um
laço muito forte. A inauguração da
nova loja é um retorno merecido,
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Equipe Tim
da loja da Vila
Prado

sabemos que podemos fazer ainda muito mais pela cidade”, garante
Daniel.
A nova loja, também na rua Geminiano Costa, promete superar todas as expectativas. Em um projeto
inovador, serão mais de 300 metros
quadrados com design moderno e
produtos exclusivos. “Sempre gostei
de andar na contramão, assim você
pode ver quem vem de frente. Cresci
dentro da loja, me criei, me formei,
construí minha vida e minha família”,
afirma João.
As lojas tornaram-se referência,
trabalho e honestidade foram ingredientes do sucesso alcançado e
Tiago define em algumas palavras o
significado da família Tim Calçados.
“Responsabilidade, amor, profissionalismo, alegria, desafio e perseverança.”

Os filhos de João, Daniel e Tiago, fizeram faculdade mas hoje estão tocando a empresa

kappa magazine 15

kappa ed78 SCO 7out13.indb 15

07/10/2013 20:12:34

OPORTUNIDADE
Perspectiva da
alameda central
do Condomínio
Reserva Aquarela

Roca comercializa últimas
unidades do Condomínio
Reserva Aquarela
Com excelente localização, o empreendimento, que é um sucesso de vendas, está situado na
região do Shopping Iguatemi, área mais valorizada de São Carlos

D

esde o início com exclusividade de vendas, a Roca
comemora o sucesso alcançado e anuncia que está comercializando os últimos lotes do
Condomínio Reserva Aquarela. O
empreendimento, que está com
obras adiantadas, fica na Av. Bruno
Ruggiero Filho e possui fácil acesso
a qualquer ponto da cidade.
“O sucesso das vendas se deve
principalmente ao fato do empreendimento estar na melhor e mais

valorizada região de São Carlos, ao
lado do Shoping Iguatemi. Tínhamos uma grande carteira de clientes potenciais com o objetivo de
construir sua casa em condomínio
fechado dentro da cidade e o Reserva Aquarela veio para preencher
este espaço”, afirma o diretor da
Roca, Rodrigo Oehlmeyer.
No total são 240 lotes, que variam de 250 a 389 metros quadrados. O espaço comum possui lazer
para toda família, com playground,

espaço gourmet churrasqueira e
forno de pizza, piscina adulto com
deck molhado, piscina infantil, solarium, salão de festas, área esportiva
gramada, quadra de streetball, pet
place e área de ginástica ao ar livre.
LOCALIZAÇÃO – A região próxima ao Shopping Iguatemi é um
dos vértices de crescimento de
São Carlos. Estimativas apontam
que o local já possui um valor
agregado de mais de R$ 1 bilhão, o
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Fabio Mauricio

Condomínio, que está com
as obras adiantadas, fica ao
lado do Shopping

nos motiva a buscar novos negócios
em breve na região”, diz Leonardo
Santos, Diretor Comercial da Viver.
O projeto tem parceria com a
Menin Engenharia e já está com as
obras iniciadas.
A Roca possui plantão de vendas no local, inclusive nos finais de
semana.

Serviço
informe Publicitário

que já valoriza de imediato a localização do Reserva Aquarela, antes
mesmo do início da construção de
sua residência.
O Reserva Aquarela é um empreendimento da Viver Incorporadora,
“ficamos impressionados com o potencial da cidade e principalmente
com o público de São Carlos, o que

roca imóveis
Avenida São Carlos, 2541
Telefone: 3373 5000
www.roca.com.br
Plantão de vendas no local
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Walter Fukuhara

“Não é preciso ser
bonita, basta ser inteligente
que assim vai saber
valorizar e tirar partido dos
encantos que possui.”
Clarice Lispector

O estilo nosso de cada dia
por Ana Escrivão*

O DONO DA FESTA

N

Vestido
Alphorria

ão tem jeito: roupa
de festa tem que
ser roupa de festa.
E se for um look matador,
melhor ainda! Vejo constantemente pessoas preocupadas com qual roupa usar
numa ocasião especial e é
até muito comum ouvir a
clássica reclamação: “Tenho mesmo que comprar
uma roupa para tal festa?
Mas vou usá-la pouco e preferiria comprar duas peças
casuais que usarei mais!”
Mas a verdade é que
mesmo que a gente
brinque que a roupa –
às vezes – vai da feira
à festa, isso realmente não
faz sentido quando é um casamento, formatura ou comemoração formal. Pense comigo:
ao ser convidada para uma festa, você fez
parte de uma lista, muitas vezes seleta, e a
pessoa que a convidou pensou e preparou
tudo com o maior carinho para recebê-la,
pensando em cada detalhe com dedicação.
Então você também tem que se arrumar com
o mesmo esmero, até por educação. E nem
pense em colocar aquele vestido que usou
num casamento há cinco anos porque nunca dá certo.
O momento é outro, as cores são outras,
os tecidos são outros e o corte já mudou
muito. Com certeza você não usaria o mes-

mo penteado de cinco anos atrás. Aliás,
para ser mais clara, é só você pegar uma
foto desta época para ver se repetiria
tudo novamente. Não adianta reclamar
porque é assim mesmo que funciona. A
preocupação de usar a roupa certa no
lugar certo tem que existir sim e para
isso existem os códigos de vestimenta.
Nada levanta mais a autoestima
do que perceber as cabeças se virando para admirá-la com um “uau” e nada
mais brochante do que perceber um certo “ops” no ar. E você ainda tem dúvidas se
vai investir no seu visual para a próxima
festa? Eu não! São inúmeras as opções
para você brilhar: o longo dourado fica
lindo numa madrinha de casamento à
noite, numa formanda ou numa festa
black-tie. Enquanto que a mesma proposta num curto fica linda numa convidada de casamento (durante o dia ou noite), numa festa ou balada mais bacana. Já o
longo com print, de crepe georgete, fala por
si só, de tecido nobre pode frequentar qualquer tipo de festa e fazer bonito!

Sandália
Capodarte

Clutch
Lelis
Brinco
Camila Klein

Cinto Animale

poNto de eQuiLÍBrio
informe

Vestido
Alphorria
Clutch
Capodarte

O Dress Code especificado no convite ajuda na escolha da
roupa certa para um evento. Melhor ser recebida com um “uau”
do que sentir um “ops” pairando no ar!
Ana Escrivão já foi workaholic. Hoje é worklove. Fale com ela: ana@equilibriomoda.com.br

Clutch
Alphorria
Pulseira e brinco
Camila Klein
Cinto
Alphorria
Vestido
Alphorria
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UTILIDADE PÚBLICA

Horário de verão
começa no dia 20

À

meia noite de sábado para domingo do dia 20 começa o horário de verão. Neste período,
moradores de estados das regiões Sul,

Sudeste e Centro-Oeste têm que adiantar seus relógios em uma hora, ou seja,
mover o ponteiro para 1h da manhã.
O horário especial, que tem como

objetivo economizar energia elétrica,
vai até o dia 16 de fevereiro de 2014,
quando os relógios devem ser atrasados em uma hora.

varal
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fotos: João Moura modelos: Gabriela Gallo e Alan Brilhante | Station Models | cabelo e maquiagem: Ribeiro’s Cabelo & Arte agradecimento: Bolsa & Cia.
moda@revistakappa.com.br
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R. General Osório, 707
Fone (16) 3307-4920
Shopping Iguatemi, loja 49
Fone (16) 3371-7506
Rua José Bonifácio, 1891
Fone (16) 3364-3021
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TENDÊNcia

Estampa carimba as peças das coleções

a

aposta certa para o look vem bem descontraída e mistura diversas tonalidades: é a estampa zigue-zague ou
chevron. Muito utilizada na decoração, esse desenho vem em roupas, principalmente blusas, saias, vestidos,
shorts e moda praia. Aparece ainda em acessórios, como pulseiras e bolsas, calçados e até esmaltes.
Quem quer ficar na moda precisa ter uma peça zigue-zague no guarda-roupa: a estampa chama a atenção
no look, porque geralmente vem em cores marcantes, e permite a combinação com diferentes cores. É bastante
versátil: pode ser usada nas produções de dia e à noite.
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BEM-ESTAR

Peelings
químicos:
sua utilização
nos dias atuais
Por Ana Tereza Grosso Ota*

D

esde os tempos dos antigos egípcios até os dias de
hoje, em todas as culturas,
a humanidade vem se preocupando
com a juventude e a aparência física;
em alguma fase da vida, a preocupação com a qualidade da pele torna-se
prioritária para homens e mulheres.
Na antiguidade, os egípcios utilizavam óleos de animais e sal para melhorar esteticamente a pele e quando
as mulheres egípcias banhavam-se
em leite fermentado para amaciar a
pele elas estavam fazendo uso de ácido lático, que é um alfa hidroxiácido.
Os turcos costumavam utilizar o fogo
para chamuscar a pele, com a finalidade de induzir uma esfoliação suave.
Os dermatologistas foram os primeiros a utilizar substâncias químicas
na pele para realizar tratamentos na

correção de rugas, manchas e outras alterações inestéticas. Em 1882,
o dermatologista alemão P. G. Unna
descreveu as propriedades do ácido
salicílico, do resorcinol, do fenol e
do ácido tricloro ácetico. Os peelings químicos (ou esfoliação química)

Quanto mais velho
me torno, melhor
devo parecer.
(Shakespeare)
baseiam-se na aplicação de um ou
mais agentes esfoliantes na pele, seguidos da regeneração dos tecidos
cutâneos. Embora na atualidade os
peelings realizados com luz (peelings
à laser) sejam bastante utilizados por
questões de praticidade e, às vezes,
ausência de descamação, os peelings
químicos consistem alternativa para

tratamento de lesões do fotoenvelhecimento, cicatrizes suaves, sendo bastante eficientes para uniformizar a cor
da pele, suavizando manchas. Apresentam além disso a vantagem de
serem tratamentos mais econômicos
para os pacientes. Os peelings químicos não conseguem todavia alterar o
diâmetro dos poros, não melhoram a
flacidez cutânea, pouco melhoram o
aspecto de cicatrizes profundas e não
tratam os vasinhos da pele.
Sendo procedimentos médicos,
é importante que sejam executados
por profissionais que possuam profundo conhecimento de anatomia
e fisiologia da pele, sendo os dermatologistas os profissionais que se
encontram melhor preparados para
execução desses tratamentos.
* Dra. Ana Tereza Grosso Ota / demartologista
CRM 35.294.
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BELEZa

Depilação e estética fazem parte do
atendimento diferenciado oferecido
pelo Ribeiro’s Cabelo & Arte

A nova fase do
Ribeiro’s Cabelo
& Arte
Salão oferece atendimento diferenciado em depilação e
manicure além de novidades com aplicação de laser estético

o

tradicional Ribeiro’s Cabelo &
Arte está numa nova fase e
quem apresenta as novidades
aos amigos e clientes é o responsável
pelo salão, Ranulfo Ribeiro da Silva.
“Estamos com novos profissionais, pessoas capacitadas para bem atender, garantindo a qualidade de sempre”.
A equipe formada por 13 profissionais garante os mais de 100 diferentes
serviços oferecidos pelo salão, que
está instalado em prédio preparado
especialmente para o trabalho, numa
localização privilegiada com estacionamento para 30 carros e espaço interno
confortável e aconchegante.
depiLação – O uso da Depilnutri
é um dos destaques. “É uma cera natural, hidratante, nutritiva e terapêutica

que contém em sua fórmula chocolate,
anestésico e anti-inflamatório”, conta a
depiladora Poliana Cesar Andrade. Entre
os benefícios, afina os pelos, reduz os encravados e evita o escurecimento da pele.
“Por ser à base de água a cera não mancha a roupa e é de fácil remoção. Por isso
sua pele agradece e você nem sente dor.”
uNHaS de GeL – Uma técnica
que precisa de manutenção a cada
15 dias. “Aplicamos a prótese e uma
das dúvidas mais frequentes é sobre
o crescimento das unhas naturais, que
acontece normalmente”, afirma Gleice Andrade. O Ribeiro’s Cabelo & Arte
oferece esmaltes de última geração
e atendimentos exclusivos em unhas
artísticas, com materiais individuais e
esterilizados em autoclave.
eStÉtiCa – Um aparelho de laser

Aparelho de laser age em diversas aplicações
estéticas. No setor de manicure, unhas de gel
são destaque do salão

permite atendimentos estéticos, quem
explica é a esteticista Thaís Langnor
Fernandes. “O equipamento é um bioestimulador celular que age e promove a formação de colágeno e elastina,
numa infinidade de aplicações.” Entre
elas, atendimento pré e pós-operatório, tratamento de celulites, estrias, clareamento de pele e outros.

Serviço
ribeiro’s Cabelo & arte
Rua D. Pedro II, 1675
Telefone (16) 3372-2439
www.ribeiroscabelo.com.br
Facebook: Ribeiros Ribeiros

informe Publicitário

Fotos João moura
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NOME DE RUA
Antônio Blanco

No
coração
do Tijuco
Preto

Recordação
do armazém
funcionou
que
na
Blanco com esquina da rua Antô
nio
a avenida
São Carlos

A rua dos Blancos, que ficou conhecida por ser endereço de vários integrantes
de uma mesma família, recebeu efetivamente a homenagem em 1955
Por Ana Paula Santos
Foto Fabio Mauricio

C

onsiderada uma das principais ruas do bairro Tijuco
Preto, com pouco mais de 15
quadras, a Antônio Blanco começa

na avenida São Carlos e termina no
cruzamento com a rua João Antônio
Boni, e passa pelos bairros Costa do
Sol e Jardim São João Batista. Unindo residências com um forte centro
comercial, onde se destacam estabelecimentos de diversos setores, além

Família reunida: na época
eram apenas 3 gerações

de igrejas e escolas, tem registrados
atualmente mais de 330 endereços,
sendo cerca de 180 particulares e
mais de 150 comerciais.
A rua ganhou o nome de Antônio Blanco em dezembro de 1955,
ano de falecimento de Antônio,
um dos filhos do casal de imigrantes espanhóis Francisco e Generosa Blanco, personagens principais
desta história.
IMIGRANTES – Francisco e Generosa saíram de Camba, na Espanha, em 1907, com os filhos Joaquim, Antônio, José, Manoel, Jesus,
Higino, Francisco, Genara e Basílio,
nascido no Brasil. Em um primeiro
momento, eles se instalaram em
Bocaina, onde trabalharam como
colonos em uma fazenda de café
e tempos depois se mudaram para
São Carlos, onde se estabeleceram
como comerciantes.
“Eles compraram uma chácara
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que ficava no Tijuco e abriram um
armazém de secos e molhados, que
vendia bebidas e latarias. Quando era
criança, lembro que a avenida São
Carlos tinha metade da largura que
tem hoje, era uma rua de paralelepípedos. Não tinha energia elétrica,
muito menos saneamento”, conta Maria Inez Blanco, filha de Jesus.
Com o passar do tempo, a família cresceu, alguns filhos casaram,
mas todos moravam na região, daí
o apelido rua dos Blancos. “Além de
todos morarem em um mesmo local, como uma comunidade, vários
irmãos tocavam na banda conhecida como Furiosa e caminhavam juntos pela rua, por isso ficou conhecida como a rua dos Blancos”, explica
José Carlos, irmão de Maria Inez.
A numerosa família formou uma
verdadeira sociedade no Tijuco Pre-

Francisco e Generosa Blanco se
tornaram comerciantes em São Carlos

to, tanto que naquela época todas
as cartas para os moradores do bair-

ro, recém-formado, chegavam na
caixa postal 31, endereço da família
Blanco. O único telefone era deles e
também comunitário, o número 37,
e José Carlos lembra que às vezes as
pessoas esperavam mais de três horas por uma ligação.
Generosa Cervini, filha de Genara, reforça o tino comercial da
família. “Os irmãos se estabeleceram como comerciantes. Além do
armazém instalado na esquina da
avenida São Carlos, que ficou muito conhecido por fazer entregas em
toda a cidade, os Blancos tinham
um bar, uma alfaiataria, uma loja
e fundaram até uma das primeiras
escolas do bairro.”
A família que começou com a
vinda de Francisco e Generosa e dos
nove filhos, tornou-se numerosa e
hoje conta com 23 netos, 40 bisne-
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NOME DE RUA
Antônio Blanco
Os primos
José Carlos,
Generosa e
Maria Inez
entre fotos e
documentos

tos, 25 trinetos e 2 tataranetos. São-carlenses que muito contribuíram
para o desenvolvimento da cidade,
tendo inclusive recebido várias homenagens com nome de rua, não
somente Antônio Blanco.
“Sempre fomos muito numerosos e conhecidos. Lembro que na
região não tinha quase nada, os
bairros estavam surgindo, os loteamentos, começando, ao redor era só
mato e barba de bode”, conta Maria
Inez, que recorda com carinho a infância entre os primos.
“Estávamos sempre juntos, os primos foram criados de maneira muito
unida, a família estava sempre reunida”, completa Generosa, que, como
muitos outros integrantes da família,
ainda mora na Antônio Blanco.
“Lembro dos meus avós cantando em espanhol. Eles costumavam
sentar em um cadeira no portão da
casa. Agora tudo cresceu, a cidade
está crescendo, ficando bonita, mas
lá já não é mais o pedaço da gente”,
conclui José Carlos.

Casa da família
em Camba, na
Espanha, de onde
saíram Francisco
e Generosa, que
ainda existe
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DEcoração

A loja mais
descolada da cidade
Akropolis traz novo conceito com exclusividade, peças
diferenciadas e preços incríveis

a

kropolis, do grego (alto, cidade),
é a parte da cidade construída no
seu ponto mais alto. Nos tempos
antigos tinha como finalidade defendê-la
e, com o passar dos anos, transformou-se
em centros de cultura e lazer.
A Estação Damha Mall está no ponto
mais alto da cidade e a Akropolis, através
da sua logomarca, com a Catedral da Sé
rodeada por importantes monumentos
do mundo, vem simbolizar a cidade de
São Carlos servida, agora, por um novo
conceito em decoração e presentes.
Trata-se de uma loja inovadora na
região onde estão reunidos produtos
de todo o planeta, conjugando várias
tendências. Na Akropolis você encontra

peças super transadas para presentear
ou decorar sua casa com muito bom
gosto, exclusividade e preços incríveis.
produtoS diFereNCiadoS –
Com muito bom gosto, o empresário
Nilton Barboza Matos, que há mais de
20 anos trabalha no ramo de decoração, reuniu na Akropolis peças produzidas em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso
e muita coisa importada da Tailândia,
Índia, Indonésia, China e Turquia.
Miniaturas, cestaria, luminárias,
espelhos, baús, relógios, vasos, porta-retratos, floreiras, primitivos, quadros, esculturas, peças retrô e até
móveis fabricados em madeira de
demolição e laca.

A loja possui peças de decoração
em madeira, aço, resina, alumínio
fundido, escovado e com aplicação
de cristais Swarovski.
Venha conhecer a Akropolis. Você
vai fazer a sua cabeça na loja mais
descolada da cidade.

Serviço
akropolis
estação damha mall
avenida miguel damha - loja 19
telefone (16) 3419-3620
www.facebook.com/akropolis2013

informe Publicitário

Fotos João moura
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ESPORTES

Lucca e sua
mãe, Edméia
Malaquini:
incentivo e
apoio

Pronto para conquistar o mundo
Vindo de uma família com esporte no DNA, Lucca Malaquini, de apenas 14 anos, já coleciona
prêmios e incentivos
Por Andrea de Castro
Foto João Moura

L

ucca Lorenzo Déo Malaquini tem apenas 14 anos, mas é
dono de mais de 70 títulos de
campeonatos estaduais de judô. O
estudante, que ainda cursa o Ensino
Fundamental, é atleta desde os sete
anos e hoje representa o estado nas

competições nacionais pela categoria sub-15 e já pretende, em 2014,
participar de campeonatos no exterior.
No último dia 25, Lucca recebeu
das mãos do govenador Geraldo
Alckmin uma medalha de honra ao
mérito pelo ouro por equipes nos Jogos Escolares da Juventude, realizados em Natal (RN). Além do prêmio,

o atleta, que representou o Colégio
São Carlos, ganhou uma Bolsa Talento do governo estadual, que lhe garantirá apoio financeiro mensal para
se dedicar ao esporte.
“Treino todos os dias em São
Carlos com o sensei Carlos Eduardo
Munno e duas vezes por semana
vou para Araras. Lá, que já tem dois
atletas da seleção brasileira, faço as
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atividades junto com a equipe orientada pelo sensei Marcos Mercadante”, comenta ele, que tem uma rotina
puxada. Durante toda a semana ele
concilia o judô com a escola pela manhã, aulas de inglês e guitarra, além
do personal trainer à tarde.
INCENTIVO – Com tão pouca
idade e tantas responsabilidades,
sua mãe, Edméia Malaquini, afirma
estar presente o tempo todo. “Eu,
meu marido e, algumas vezes, os outros irmãos acompanhamos o Lucca
nos campeonatos e nas viagens.”

Ele foi o único dos três filhos da graduada em Educação Física a seguir
carreira como atleta. “Os outros dois
também praticaram judô, mas Lucca
foi ganhando medalhas sem parar e
resolveu seguir em frente”, explica.
“Meu marido também sempre foi
praticante de esporte e eu, bailarina”,
completa ela, afirmando que o esporte está no DNA da família. “Eu falo
para o Lucca que educação é fundamental e mais para frente ele precisa
cursar uma faculdade”.
Além da Bolsa Talento que Lucca recebeu do governo estadual, a

escola de Araras lhe oferece ajuda
de custo em uma parceria com o Ministério do Esporte. “Eles custeiam as
aulas, o transporte e a alimentação”,
comenta Edméia.
Além de todas as atividades, Lucca consegue tempo para sair com os
amigos, brincar com os gatos, jogar
futebol e ficar no computador. Entretanto, seu foco é um só: competir.
“Em 2014 vou participar do US Open,
nos Estados Unidos, e pretendo, se
me classificar na seletiva nacional em
dezembro, participar do Campeonato Europeu, também em 2014.”
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PrEsENTEs

Fachada da Original Mega Store dentro do
Supermercado União Serv da Vila Nery

A proprietária Paula Moscardini e sua fiel equipe

Original Mega
Store se prepara
para Dia das
Crianças e Natal

Variedade de produtos que vão de papelaria e
perfumaria a itens de decoração e brinquedos

Loja oferece uma série de variedades para todas as idades, gostos e bolsos

C

om quase dez anos a Original
Mega Store é uma loja que
possui uma infinidade de itens
em presentes e decoração para agradar a todos. A loja dispõe de papelaria,
perfumaria, utensílios domésticos, ar-

Promoção em brinquedos
para o Dia das Crianças

tesanato e artigos para decoração.
Seu forte em vendas são os brinquedos sensação do momento. A
Original Mega Store sempre recebe as
principais novidades como as bonecas
Monster High, a Galinha Pintadinha,
os Backyardigans e todos os personagens dos desenhos e videogames que
fazem a cabeça da moçadinha.
Para o Dia das Crianças a loja terá
promoções em bonecas, jogos de
cozinha e mesa de utilidades tanto
para meninas como para meninos.
No feriado de 12 de outubro, sábado, excepcionalmente irá trabalhar até as 18h. E não é só. Segundo a
proprietária, Paula Moscardini, já estão
sendo preparadas as cestas de presentes de Natal.
“São cestas personalizadas de
todos os tamanhos, com panetone,
espumante, ursos. Teremos de todos

os tamanhos para todos os bolsos,
conforme o gosto do cliente”, diz. Ela
ressalta que as cestas serão montadas
sob encomenda.
A Original Mega Store funciona
dentro de um complexo comercial
anexo ao Supermercado União Serv
Mais, na Vila Nery. A loja surgiu em 2004
para suprir uma carência de opções naquela região, tornando-se hoje ponto
referencial. A Original Mega Store conta com estacionamento próprio, segurança e acesso para deficientes.

Serviço
original mega Store
Av. Capitão Luiz Brandão, 121 –
Vila Nery
Telefone (16) 3413-5542

informe Publicitário

Fotos Fabio mauricio
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kaPPiNHa

Elisa, de
apenas 4
anos, monta
seus looks
preferidos

Ser criança está na moda
Ao invés de se divertir com brinquedos, alguns pequenos querem mesmo é brincar de se vestir
Por andrea de castro
Fotos João moura

S

e alguém perguntar para qualquer criança sua preferência –
brincadeiras, brinquedos ou
roupas –, a maioria delas vai responder as três alternativas. Entretanto,
para alguns, uma roupinha nova já é
motivo de festa. Este é o caso de Lívia
Bellon Trindade, Pedro Henrique Pagoto e Elisa Simolini Finato. E esses
três já fazem moda dentro de casa.
Com apenas quatro anos, Elisa já
sabe a resposta quando lhe perguntam o que ela quer ser quando crescer: “Uma sereia”. Vaidosa desde que

saiu da barriga da mãe, ela já sabe
até qual sua estampa preferida, a de
“oncinha”.
A mãe de Elisa, Liliane Simonili
Finato, nem precisou intervir muito
na entrevista da pequena à kappa,
que detalhou o que mais gosta de
usar. “Saia, vestido, sapatilha e bota”,
enumera. A mãe explica que, se deixar, Elisa fica de maquiagem dentro
de casa e com brinco de pérolas para
dormir. “Ela opina em tudo, não gosta do uniforme da escola e nem de
roupas largas, o estilo dela é calça
legging e cigarrete.” De esmalte rosa
e cabelo escovado, Elisa afirma que
gosta mesmo é de ganhar roupas,

mesmo que não seja para ela. “Também gosto de colocar roupinhas nas
minhas bonecas.”
SoNHo de modeLo – A musa
inspiradora de Lívia, que sonha em
ser modelo, não poderia ser outra:
a ubermodel Gisele Bündchen. Aos
seis anos, a garota tem uma coleção
de aproximadamente 40 pares de
sapatos e 60 arcos de cabelo. E não
para por aí, pois ela mesma tem que
escolher o que vai vestir.
“Levo em consignação vários
pares de sapatos para casa e ela que
tem que escolher e ver quais combinam com as roupas que ela tem.
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Lívia tem mais
de 40 pares de
sapatos e 60 arcos
para cabelo

Quando vou a alguma loja para
comprar sapato para mim, ela vai
junto, experimenta os de salto
alto e fala que falta pouco para
servir nela”, conta a mãe, Sandra
Bellon Trindade. “Além de tudo,
ela toma cuidado com todos os
seus pertences e os organiza o
tempo todo”, completa. Já a menina, que não abre mão de seus

cabelos compridos, tem suas
combinações preferidas. “Preto e
rosa”, assume.

SAPATO VERMELHO – Também
vaidoso desde muito pequeno, Pedro Henrique Pagoto, de oito anos,
quer sempre sapatos novos e o pre-
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kaPPiNHa
ferido, recém-comprado pela sua
mãe, Ana Pagoto, é um all star vermelho. “É muito difícil uma criança
gostar de um sapato vermelho, mas
ele adora, usa todos os dias e limpa
a ponta dele constantemente”, conta
a mãe.
Pedro explica que gosta de usar
tênis e para ir à escola também prefere os modelos de crocs. “Ele vai até
a loja para comprar, não adianta eu
tentar escolher. Ele é muito independente e penteia seu próprio cabelo o
tempo todo”, comenta Ana.

Pedro
Henrique
gosta mesmo
é de escolher
sapatos

Igual aos adultos
Hoje, a moda infantil traz modelos de roupas e sapatos que acompanham os adultos e as crianças
querem seguir os passos dos pais na hora de escolher o que vestir, ou até mesmo para calçar. “As
sapatilhas vieram com glitter, strass, transparência e tudo que vem na moda feminina adulta.
Quanto aos meninos, o sapatênis aparece até no tamanho de bebês, iguais aos dos adultos, mas
sempre pensando no conforto“, explica Lucimara Ribeiro, proprietária da loja Balloon Shoes.
Para Cristina Yumi Wakizaka Loretto, responsável pela Perfumaria Sumirê, que hoje trabalha
com o espaço “Magazine Yu” de moda infantil, as meninas preferem os vestidos, saias, brilhos e
estampas de personagens, e quanto às cores, além do tradicional rosa e lilás, o destaque desta
estação será o amarelo. “Quanto à moda de roupa para os meninos, a estampa praia/surf, listras
e cores vibrantes são as apostas da primavera/verão.”
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STB é a opção
mais segura para
seu filho conhecer
o mundo
Há mais de 40 anos no mercado, oferece
atenção 24 horas aos intercambistas

Fachada do STB Student Travel Bureau em São Carlos

Fotos Fabio mauricio

A gerente Daiany (direita) com a
estudante Rachel, contabilizando as
conquistas do intercâmbio

Mundial de Estudante (ISIC). Nos
programas de colegial no exterior,
os adolescentes recebem apoio extra. “Nosso grande diferencial é que
acompanhamos dia e noite estes
jovens. Se eles precisam de algo
ou têm dificuldades, entram em
contato e resolvemos”, garante a
gerente da unidade de São Carlos,
Daiany B. Valentim.
E ela dá a dica: “os EUA figuram
no topo da lista dos países preferidos dos jovens, no entanto, há opções interessantes na América do
Norte, Europa e Oceania. Os destinos são Austrália, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Escandinávia,
Espanha, França, Holanda, Suíça,
Inglaterra, Irlanda e Nova Zelândia.
A estudante Rachel Pallone Buzzini que o diga. Ela fez um semestre
do colegial na Austrália e disse que
pretende organizar nova viagem.
“O STB sempre foi um referencial em São Carlos, então vim direto pra cá. Estava em dúvida entre
Austrália e Inglaterra e a Day me
mostrou as especificações dos dois
países. Optei por ficar em Gold Coast, na Austrália, por ser uma cultura diferente”, conta.
Ela diz que o suporte recebido,
desde a chegada na empresa, até
o embarque e sua volta, foi o que
lhe deixou mais segura em viajar
sozinha, bem como sua família. Ra-

chel diz que suas notas no exterior
contaram pontos na escola brasileira. Ela pretende ser arquiteta e
afirmou que a Gold Coast serviu de
base inspiradora para futuros projetos. “A cidade é tão moderna, de
uma estética diferente, sem muros
e grades, que fiquei encantada”, finaliza.

Rachel na
Austrália

Serviço
StB Student travel Bureau
Rua 15 de Novembro, 1361,
Centro
Telefone (16) 3372-8747

informe Publicitário

o

STB Student Travel Bureau
é líder nacional no segmento de turismo jovem e
educação internacional. Fundado
em 1971, possui mais de 70 lojas
no Brasil, além de uma unidade na
Austrália. Quase 60 mil jovens viajam todo ano nos programas da
STB, para cursos de idiomas, extensão universitária, experiência de
trabalho, au pair ou turismo internacional.
Seu sucesso está diretamente
ligado ao suporte completo nas
viagens, com assistência médica internacional, acomodações,
transporte, passagens e Carteira
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Lançamento

Com linhas agressivas e marcantes
utilitário esportivo vai ser lançado no Brasil

Durango traz personalidade Dodge
para SUVs familiares
Premiado utilitário esportivo grande oferece design imponente além de muito conforto,
dirigibilidade, segurança, tecnologia e entretenimento

O

Chrysler Group do Brasil
está lançando o Dodge Durango, um utilitário esportivo full size de sete lugares inédito no
país. Produzido na fábrica de Jefferson
North, em Detroit (EUA), o novo modelo traz em seu enorme porta-malas
muitos prêmios, como da Associação
Automobilística Americana (AAA),
além de amplo conteúdo de conforto,
segurança, tecnologia e entretenimento, equivalente ao seu porte e estilo.
As linhas agressivas e marcantes
do Durango exemplificam bem o que
significa carregar o emblema da Dodge. São traços fortes e limpos, sem

exageros. A elevação na parte traseira
da linha da cintura remete a um dos
maiores mitos entre os muscle cars, o
Dodge Charger original, que exibe esse
recurso estilístico, repetido também no
modelo homônimo atual. Imponente,
a grade cromada é outra característica
que mostra a identidade da marca.
Com suspensão independente nas
quatro rodas, distribuição de peso próxima da perfeição (50/50) e tração integral permanente, o Durango tem dirigibilidade incomum para um SUV grande
de sete lugares. O veículo exibe mais de
30 porta-objetos, 28 configurações de
bancos e área de bagagem de até 2.390

litros. É possível levar, por exemplo, um
sofá de 1,80 metro com espaço para
uma mesa de canto ou uma escada de
3 metros com o encosto do passageiro
dianteiro dobrado.
“Simplesmente não há contrapartidas com o Durango”, diz o presidente
e CEO da Dodge, Reid Bigland. “Só o
Durango oferece a melhor combinação
de sete lugares, potência, força de reboque e autonomia superior a 880 km,
ao mesmo tempo que entrega estilo
inconfundível e comportamento dinâmico superior.”
FORÇA E EFICIÊNCIA – O Dodge
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Serão oferecidos os modelos Crew e Citadel

Durango proporciona a rara mescla de
potência e consumo baixo. O moderno
e premiado motor Pentastar V6 de 3,6
litros gera 286 cv, além de uma autonomia de que passa de 882 km. O conjunto motriz engloba ainda um câmbio
automático de cinco marchas e tração
permanente nas quatro rodas (AWD).
Essa mecânica permite que o veículo se

porte de maneira suave sobre qualquer
condição de piso, também garantindo
ótima dirigibilidade.
O Dodge Durango oferece recursos
hi-tech para manter os olhos do motorista na estrada e os passageiros conectados. O sistema de entretenimento
traseiro, presente na versão Citadel, se
destaca, constando de uma tela de 10”

no teto, dois fones de ouvido sem fio e
controle remoto para controlar tudo. Os
dois fones permitem usufruir dos dois
canais de programação, sendo possível, por exemplo, um passageiro ouvir
rádio enquanto o outro escuta o áudio
do DVD. Entre as muitas comodidades,
é possível ainda se comunicar, navegar
e selecionar opções de entretenimento
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por avançados controles de reconhecimento de voz. De fácil operação, o sistema UConnect® permite conectar vários
aparelhos com a tecnologia Bluetooh
ao mesmo tempo.
Outro meio de conexão é a entrada
USB, que faz parte do sistema de áudio
MyGIG, que conta com um disco rígido
de 30 Gb para armazenar uma infinidade de arquivos como músicas, para que
ninguém mais precise guardar CDs e
DVDs no carro.
O Dodge Durango será oferecido
em duas configurações, Crew e Citadel. A primeira já é extremamente bem
equipada, contendo entre os destaques
itens como: ar-condicionado de três
quadrantes, bancos de couro, bancos
dianteiros elétricos, bancos aquecidos
na primeira e segunda fileiras, câmera
de estacionamento traseiro, sistema

multimídia MyGIG com LCD de 6,5”, leitor de DVD e HD interno de 30 GB, rodas de alumínio de 18”, áudio premium
com nove alto-falantes, subwoofer e
amplificador de 500 watts, sistema de
comunicação Bluetooth Uconnect com
comando de voz, tampa traseira com
acionamento elétrico e tração integral
permanente, entre outros.
A versão Citadel deixa o Durango
com um conteúdo ainda mais convidativo, incluindo bancos dianteiros
ventilados, faróis de xenônio com nivelamento automático, rodas de alumínio
cromadas de 20”, teto solar elétrico, tela
traseira de DVD de 10” com dois fones
de ouvido sem fio e controle remoto e
volante com aquecimento e revestido
em couro perfurado.
O Durango conta com oito opções de cores para a carroceria: prata,

branco, preto, vermelho, grafite, cinza,
marrom e azul-marinho. Para a cabine,
a configuração Crew tem duas possibilidades de revestimento: preto e cinza
-claro. Já a versão Citadel oferece as alternativas de preto e preto com bege.
O Dodge Durango tem os seguintes
preços sugeridos para o lançamento:
R$ 179,9 mil para a opção Crew e R$
199,9 mil para o topo de linha, Citadel,
e pode ser encontrado na Stecar, à avenida Castelo Branco, 41, em Ribeirão
Preto. O telefone da concessionária é
(16) 2102-0500.
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memória

O equilíbrio
sobre o fio
da navalha

Vendedor do
jornal A Tarde
em 1919

Imprensa escrita de São
Carlos traz uma rica história
de criatividade e nomes que
marcaram época
Por Ana Paula Santos

A

Máquina linotipo
do jornal A Folha,
sem data

Arquivo Pró-Memória

o falarmos de imprensa, semanticamente há a associação à escrita. Por isso, para
contar parte da história da imprensa
escrita em São Carlos, nada melhor
que recorrer ao que ficou registrado.
Em duas publicações, a escritora
Maria Christina Girão Pirolla faz referências à imprensa são-carlense. No
livro Resgate ela destaca os jornais A
Tribuna de São Carlos, A Propaganda,
Evolução, Movimento, O Diário de São
Carlos, Opinião, São Carlos do Pinhal.
Algumas publicações surgiram de
movimentos políticos ou interesses
partidários, outras de instituições e
escolas, como O São Carlos, O Normalista e O Triunfo.
“Mas três jornais O Correio de São
Carlos, A Tarde e A Cidade, figuraram
por muito tempo como os galardões
da pacata e culta São Carlos e eram
esperados com ansiedade por toda a
população”, escreve a autora.
De forma geral, é preciso valorizar o processo como um todo, des54 kappa magazine
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Reprodução

de a composição, antes manual, em
máquinas rudimentares que deu espaço à tecnologia e trouxe modernização ao processo de impressão, até
a profissionalização de quem desenvolveu as atividades.
Em uma de suas crônicas o jornalista Cirilo Braga lembrou figuras que
no fim dos anos 1970 atuavam nos
jornais da cidade. “Paulo Duarte, Romeu Aversa, Anita Censoni, a Tânia,
Lãines Paulilo, Miguel João e Celso
Keppe, o último moicano – davam
uma mostra do que tinham sido os
anos anteriores: um equilibrar-se sobre o fio da navalha em que o melhor
a fazer seria apelar para a criatividade.”
Em Imprensa São-Carlense, o jornalista e historiador, Octavio Carlos
Damiano, destinou 164 páginas para
contar sobre o período de 1876 a

Foto que ilustra a capa do
livro Imprensa São-Carlense de
Octavio Carlos Damiano

1995. A Tribuna de São Carlos, de
1876, foi o primeiro jornal editado.
No ano seguinte, um editorial protestava contra a falta de segurança
e o não preenchimento dos cargos
vagos da polícia. Outras edições fa-

lavam sobre a falta de iluminação,
moradia e má remuneração dos professores.
O segundo jornal editado na cidade foi A Propaganda, em 1878,
fundado pelo Partido Republicano.
Em 1884 começou a circular O Oitavo Distrito. No dia 31 de outubro de
1886, um dos textos do periódico informava sobre a visita de D. Pedro II,
destacando a euforia da cidade que
se preparava para receber a presença
da monarquia brasileira.
Na obra, o autor traz uma relação
com 148 nomes de jornais e revistas,
destacando a presença da imprensa como porta-voz das aspirações
populares e do grande prestígio na
comunidade. Edições semanais ou
quinzenais, publicações jornalísticas,
críticas, humorísticas e políticas.
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Startup de alunos da USP
fica entre as dez melhores

E

ntre as 300 empresas jovens
selecionadas para participar
do concurso “Acelera” do
Festival de Empreendedorismo
(Festemp), a startup Freta.lá, desenvolvida pelos alunos da USP
Bruno Pinheiro de Melo, da Escola de Engenharia de São Carlos
(EESC), e Lucas Lobosque, do Instituto de Ciências Matemáticas e
de Computação (ICMC), foi classificada como uma das dez melhores da competição.
A equipe da Freta.lá apre-

sentou o projeto cujo objetivo
é repensar o mercado de fretes
urbanos, principalmente aquele
representado pelos motoboys,
atacando diretamente o problema da informalidade e dos preços
altos.
Segundo Bruno, participar
do evento foi uma oportunidade única de sentir o ambiente
empreendedor brasileiro em sua
máxima extensão. “Isso me deu
ainda mais ânimo ao ver que
não estamos sozinhos, há todo

um universo apoiando e fazendo
parte disso.” Para Lucas, o retorno da participação foi bastante
significativo. “O que tiramos de
melhor do Festemp foi o feedback
que recebemos de investidores e
outros empreendedores, além do
networking durante o evento.”
Todas as empresas inovadoras selecionadas para o concurso
receberam apoio através de treinamentos e mentorias (trabalho
voluntário que apoia e incentiva
a atividade empreendedora). Já
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as dez selecionadas apresentaram seus trabalhos aos investidores cujo poder de investimento
alcançava meio trilhão de reais.
“Estamos em contato com alguns
deles que se interessaram pela
nossa ideia. Temos que maturar
alguns resultados primeiro, mas
conseguimos criar o interesse
inicial. Além dos investidores,
conseguimos muitos contatos
interessantes no que se refere a
parcerias e complementação do
nosso produto”, explica Bruno.
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nota

Salesianos comemora
Dia da Criança com festa

P

ara celebrar o dia das crianças, o Salesianos São Carlos
realiza uma festa para os
contribuintes no sábado (19), das
9h às 13h. Quem quiser ajudar e
fazer a diversão das crianças carentes poderá colaborar com doações
de mantimentos e brinquedos até
sexta (18), deixando-os na sede da
instituição, na Rua Padre Teixeira,
3649, Vila Nery.

A Festa das Crianças já é tradicional e atende toda a comunidade dos
bairros próximos e os sociais, como
o Programa Vida Melhor (Provim),
Projeto Nosso Amigo (PNA), Escola
de Futebol, entre outros.
O evento foi idealizado para
proporcionar um dia festivo para
as crianças e adolescentes de 7 a
14 anos. Cerca de mil crianças serão atendidas, com diversas brin-

cadeiras, brinquedos infláveis,
barracas da pesca, argola e tomba
lata, palhaços, lanches e bebidas,
doces, balas, algodão-doce, pipoca
e a já famosa Casa do Terror. A festa
ainda terá apresentação musical e
animação.
Todo o evento é gratuito e mantido pela sociedade de São Carlos,
com doações individuais, de empresas e apoio da Prefeitura.
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Personagem da kappa
Celso Luiz Guimarães Keppe

Entre a música e a saudade
Cidadão honorário, jornalista e professor relembra
os momentos bons de sua trajetória
Por Ana Paula Santos
Foto João Moura

“L

embrar o passado é fundamental, trazendo para
o presente as lições que
vivemos, podemos ser mais felizes”,
afirma Celso Keppe. O comunicador, que há mais de 50 anos exerce
as funções de jornalista, radialista e
publicitário; atualmente, como free-lancer, faz correções de textos.
Profissionalmente, Celso é, além
de comunicador, advogado, químico
e professor, função que exerceu por

10 anos. Nascido em Sorocaba, filho
de pai professor e mãe pianista, ele
chegou a São Carlos em 1951. “Quando criança gostava de ler os jornais
diários que meu pai assinava. Com
16 anos, passei a escrever uma seção
recreativa no jornal Diário do Povo, de
José Innocentini, onde incluía contos,
curiosidades e palavras cruzadas.”
Antes de exercer o jornalismo quis
ser médico, mas as letras e palavras
falaram mais alto. Trabalhou no jornal O Diário, fundado por seu irmão
Everaldo, e em 1972 montou o jornal A Tribuna e seguiu atuando em

Celso: uma vida
dedicada à paixão
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diversos órgãos de imprensa.
EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
– “Na época da ditadura fiz uma entrevista com Chico Buarque, que foi
vetada. Em outra oportunidade, o
pessoal do Dops veio de madrugada
e me levou para prestar depoimento
na capital porque, segundo eles, havia entrevistado um subversivo.”
Na imprensa escrita, como redator, repórter e assessor de imprensa,
destacou-se na cidade e região e diz
ter sido muito feliz como correspondente do jornal O Estado de S. Paulo.
“Tive oportunidade de escrever várias reportagens sobre o potencial
de São Carlos como capital da tecnologia. Sempre enalteci esse slogan,

que teve repercussão nacional.”
Em 2005 viveu o desafio de atuar
como radialista e, por seis anos, mais
uma vez encontrou o sucesso. “Fui
surpreendido com a audiência do
programa. Não quis falar de política,
por isso o foco era música e saudade.”
VIDA PESSOAL – Aos 70 anos,
Celso atribui ao relacionamento com
a família e principalmente com a esposa Maria Cristina (dez anos mais
jovem) sua boa forma. “Não aparento
minha idade porque fui sempre muito bem cuidado.”
Romântico assumido, confidencia a paixão pela companheira, com
quem teve três filhos – Celso Luiz,
Fabio Luiz e André Luiz. Todos são

engenheiros e moram na capital. Por
isso, Celso aproveita os momentos
juntos para curtir a família e principalmente os três netos.
Em tempo faço a Celso a mesma
pergunta que muitas vezes ele fez
aos seus entrevistados na rádio. Qual
a música que marcou sua vida? Imediatamente, sem muito pensar, responde: Io che non vivo senza te, de
Pino Donaggio. “Essa canção me traz
boas recordações. É impressionante
como a música nos remete ao passado, acompanhando-nos em todos os
momentos. Quando jovem fiz parte até de uma banda de rock, fui
criado ouvindo minha mãe tocar
e foi assim que criei meus filhos”,
relembra.
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Despedida
de professor
vira hit na
internet

Informe Publicitário

AO MESTRE
COM CARINHO

Turma reunida na despedida

C

om 370 “curtidas”, 47 compartilhamentos e 15 mil visualizações, os alunos da escola
Diocesano La Salle em São Carlos
surpreenderam a todos com um vídeo feito em uma página exclusiva
de professores e alunos sobre a despedida de um querido professor que
fora transferido.
Vinicius Tanajura lecionou na escola desde 2011 e deixou um legado
de fãs. “Fomos pegos de surpresa

Professor Vinicius Tanajura

com a saída dele, pois ele nos acompanhou desde o primeiro ano. Ele é
um professor incrível que interage
com os alunos na aula, brinca etc”,
disse o aluno Matheus Dias, responsável pela fan page “Eterno La Salle” e
pela gravação e edição do vídeo.
“Criei a página em 2011 para os
alunos, mas pensei que aquilo teria
que bombar, então mudei o foco e
voltei para os professores e em um
mês a página já estava a todo vapor”,
falou o aluno sobre a página que
hoje tem 859 seguidores.
Quanto ao vídeo, Dias, que tem
17 anos e está no terceiro ano do
colegial, explicou que tudo foi combinado entre as salas. “Passamos sala
por sala pedindo para que todos fossem até o corredor para nos despedirmos e quando deu o sinal, todos
já estavam preparados”, falou.
“Eu havia acabado de aplicar uma
prova, saí para o intervalo até com os
papéis na mão. Achei incrível, pois eu
acabava de me despedir de todos e
vi uma fila sem fim. Parecia o jogo do
Oscar”, brincou o famoso professor
de Biologia.
Ele, no entanto, foi transferido
para o La Salle de Botucatu onde

Fabio Mauricio

Alunos do Colégio Diocesano La Salle mantêm criativa página em homenagem aos professores

Matheus Dias

dará aulas de Química. “Foi tudo tão
de repente e acho que foi isso que
assustou os alunos. Por isso essa despedida”, contou.
Dias afirmou que a ideia foi mesmo uma homenagem. “De tudo que
ele fez pela gente nesses três anos”.
E o que ele tem de tão especial?
“Eu não sei, mas eu não acredito nessa forma de educar em que o professor que manda e o aluno obedece.
Procurei a todo momento ser amigo,
sair com eles e tudo mais”, afirmou.
Em tantas polêmicas que envolvem violência na sala de aula no Brasil, Tanajura explica que falta carinho
entre todos. “As escolas estão precisando de mais proximidade entre
alunos e professores. É muita carência por parte de todos”, falou.

64 kappa magazine

kappa ed78 SCO 7out13.indb 64

07/10/2013 20:16:07

Fabio Mauricio

kappa magazine 65

kappa ed78 SCO 7out13.indb 65

07/10/2013 20:16:09

CURSO SUPERIOR

Tecnólogos
por formação
São Carlos investe em cursos
superiores técnicos em diversas
áreas
Por Andrea de Castro
Fotos Fabio Mauricio

S

ão Carlos honra o título de capital da tecnologia. Além de
atividades em graduação e pós,
a cidade reforça sua referência na área
de educação com cursos superiores
de tecnólogos, sejam eles técnicos
ou superiores oferecidos.
Atualmente, estes cursos são
oferecidos pela Unicep, Senac, Senai e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São
Paulo. São mais de dez cursos na
área que têm o objetivo de formar

Humberto e Felipe: antes de terminar
o curso eles já estão fazendo estágio

profissionais dentro de laboratórios equipados para o ensino prático, que futuramente atendam aos
campos específicos da tecnologia
no mercado de trabalho.
A Unicep oferece atualmente
dois cursos na área, todos com 60
vagas e duração de três anos. O de
Tecnologia em Manutenção de Aeronaves tem por objetivo formar
líderes de oficinas de manutenção

de aeronaves, gestores de equipes
de reparos, além de receber uma
bagagem técnica em projetos visando aplicações em indústrias
aeronáuticas. Já o Tecnologia em
Radiologia quer formar, desenvolver e treinar profissionais com
competências específicas para
operar diferentes equipamentos
e métodos diagnósticos, métodos
de imaginologia e de radiologia
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Divulgação

2014: o ano da Fatec

industrial.
Para o ano que vem, com inscrições para o vestibular que aconte-

Paulo Altomani
durante anúncio
da abertura da
Fatec

Para o ano que vem, São Carlos ganhará o primeiro curso da Faculdade de Tecnologia do Estado de
São Paulo (Fatec).O escolhido foi o de Tecnologia
em Gestão Empresarial e, com 40 vagas, ele terá
aulas noturnas na Escola Técnica Paulino Botelho.
As inscrições para o vestibular começaram na terça (8) e vão até o dia 7 de novembro. Os interessados podem se inscrever no site da Fatec (www.
vestibularfatec.com.br).
Além disso, a Escola de Engenharia de São Carlos
(EESC-USP) colocou à disposição da Prefeitura,
cursos superiores de Tecnologia em Saneamento,
Petróleo e Energia, Fabricação Mecânica, Construção Civil e Manutenção Aeronáutica, em uma
ação integrada e interinstitucional com o Centro
Paula Souza (Ceeteps).
Para o futuro, a Prefeitura e o Instituto Inova
firmaram compromisso para a aquisição de uma
área correspondente a cinco lotes no Parque Damha, para a edificação das instalações da Faculdade de Tecnologia de São Carlos.
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curso suPErior
ce nos dias 19 ou 20 de outubro, a
instituição terá dois novos cursos.
Ambos terão 60 vagas e duração

de dois anos. O Tecnólogo em Gestão de Pessoas formará profissionais para atuarem em processos

IFSP oferece três cursos na cidade

Newton Lima ressalta a
estrutura educacional
diferenciada de São Carlos

Desde 2008, São Carlos tem um campus do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São
Paulo (IFSP). A sua instalação foi feita a partir de uma
parceria entre UFSCar e Prefeitura. “As propostas de
demandas apresentadas contemplam a oferta de
novos cursos que visam fortalecer e fomentar o
desenvolvimento profissional e tecnológico para
os próximos cinco anos”, explica Wania Tedeschi,
diretora-geral do IFSP na cidade. “Convém ressaltar
que, em breve, para análise e discussão da
comunidade externa e interna, as propostas serão
apresentadas em plenária”, completa.
O IFSP oferece o curso de Tecnologia em Processos
Gerenciais que, em dois anos, busca formar
profissionais que atuarão nos processos de gestão
das empresas. A formação é abrangente e aborda
temas como recursos humanos, marketing,
produção e operações e finanças, dentre outros.
Outro oferecido é o de Tecnologia em Manutenção
de Aeronaves. Com duração de três anos, ele propicia
ao estudante uma formação que o habilite na
área, relacionado aos campos de aplicação,
planejamento, gestão, logística e pesquisa.
Também com duração de três anos, o curso de
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas tem como objetivo preparar o profissional
para atuar na área de desenvolvimento de software,
com condições de projetar e implementar sistemas
de informação, projetar, implementar e administrar

banco de dados, desenvolver sistemas para internet,
além de projetar e implementar pequenas redes.
Todos os cursos do IFSP possuem acesso pelo Sistema
de Seleção Unificado (SISU). Para concorrer às vagas,
o candidato deve ter realizado o Enem.
O deputado federal Newton Lima, na época exprefeito, foi o responsável pela implantação do IFSP.
Ele explica que houve demanda para criação de
cursos relacionados à aeronáutica vindos da TAM e
Embraer. “A partir deste momento [da solicitação
das empresas] fizemos vários movimentos que
resultaram na instalação dos cursos de manutenção
de aeronaves em nível técnico no Senai e tecnológico
no IFSP, além da Engenharia Aeronáutica na
USP. Essa cadeia de formação, que reúne os três
níveis de ensino, é inédita no país. São Carlos é
considerada, por isso, o primeiro polo do Brasil em
formação aeronáutica”, afirma. “Também tivemos
êxito em conquistar o campus 2 da USP, após
uma acirrada disputa com outras dez cidades, e
implantar o primeiro IFSP nas dependências de uma
universidade federal ainda em 2008”, acrescenta.
Segundo ele, com isso, foi criada uma estrutura
educacional diferente na cidade. “Ela permite que
novos cursos sejam implantados de acordo com a
demanda das indústrias que, por meio de programas
do governo federal – como o Inova Empresa com
investimentos de R$ 32,9 bilhões –, são estimuladas
a promover a inovação tecnológica, única forma de
sermos competitivos no cenário mundial.”

Wania Tedeschi:
“As propostas
apresentadas
contemplam
a oferta de
novos cursos
para fortalecer
e fomentar o
desenvolvimento
profissional”
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de recursos humanos e comportamento organizacional, preparando-os para atuar em organizações
públicas ou privadas. Já o de Tecnologia em Gestão da Tecnologia
da Informação pretende incentivar
o desenvolvimento da capacidade
empreendedora, a compreensão
do processo tecnológico e a produção e inovação científico-tecnológica e suas aplicações no mundo
do trabalho. Quando formado, o
aluno estará apto a definir parâmetros de utilização de sistemas,
gerenciar os recursos humanos
envolvidos, implantar e documentar rotinas, controlar os níveis de
serviço de sistemas operacionais
e banco de dados, gerenciando os
sistemas implantados.
Já a Faculdade Senai oferece

40 vagas anuais para o curso de
Tecnólogo em Fabricação Mecânica. Com duração de três anos, seu
objetivo é oferecer ao aluno uma
melhor colocação no mercado de
trabalho ou prosseguimento de
seus estudos em outros níveis da
educação.
Cursando o último ano do curso,
Felipe Matheus Cagne já faz estágio
em uma multinacional na área. Para
ele, o curso atendeu às expectativas.
“Esta é uma área de trabalho mais fácil para começar atuar, além de ter um
campo industrial que forma gestores
no controle de produção e manutenção de uma grande empresa”, afirma
ele, que acrescenta que a profissão
agregada ao curso não necessariamente conserta máquinas, mas também possibilita organizar uma equipe.

Humberto Pozzi, também no último ano, seguiu os passos do pai.
“Cresci montando e demonstrando equipamentos e vim de uma
família que já trabalha na área.
Não tinha dúvidas de que seria esse
curso e essa profissão que seguiria”,
conta. Humberto também já estagia
na área. “Aqui em São Carlos e região,
por exemplo, tem muitas grandes empresas e indústrias que podem contratar esses profissionais que estão sendo
formados.”
Por sua vez, o Senac oferece
cursos livres de tecnologia como
Introdução à Informática - Word,
Excel e PowerPoint 2010, com duração de 39 horas, Photoshop CS6 Tratamento de Imagem (42 horas),
Manutenção de Microcomputadores (40 horas) e Project 2010.
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iNGLÊs

Interagir para
aprender
e não esquecer

Enzo (abaixo) e
Livia (à direita):
vencedores do
cupcake party

CCAA São Carlos reforça suas tradições
e realiza atividades que promovem a
participação de pais, alunos e amigos

Halloween
acontecerá nos dias
19 e 20 de outubro

veu, nas turmas de kids e preteens, o
cupcake party. A atividade teve início
com a preparação de um bolo de xícara. De origem inglesa, o alimento
se tornou famoso nos Estados Unidos, tanto pelo sabor quanto pela
facilidade de ser feito – a xícara é a
medida para todos os ingredientes.
Durante a aula, realizada toda
em inglês, os alunos utilizaram os
ingredientes, ampliaram o vocabulário e prepararam seus cupcakes.
Em uma segunda etapa, os bolos foram fotografados e houve uma disputa para saber qual era o melhor.
Após a votação na internet, através
da página do CCAA São Carlos no
Facebook, e em uma urna, disponível na escola para quem não tem
acesso às redes sociais, foram escolhidos os bolos de Enzo Fernando
Tanaka e de Livia Pejon Rodrigues,
em primeiro e segundo lugar, respectivamente. Como prêmio, cada
um ganhou um kit personalizado do
CCAA.
“O cupcake party mobilizou toda
a escola e foi muito além das expectativas. Tivemos votos do exterior,
campanha entre pais e amigos. O
resultado foi muito positivo”, afirma
Rose de Mello, diretora do CCAA.

prÓXima atiVidade – O CCAA
São Carlos irá realizar, entre os dias
19 e 20 de outubro, mais uma edição
do Halloween. No entanto, o evento,
já tradicional da escola, trará muitas
novidades. “Neste ano iremos fazer
um Halloween camp, em uma fazenda na região de Piracicaba”, conta
Rose. “Vai ser diferente de tudo o que
já foi feito e teremos um público que
vai dos 7 aos 80 anos.”
A programação conta com atividades esportivas, gincanas, dentre
outras. Também está programada
uma balada, o Halloween party. “Os
alunos serão acompanhados pela direção, coordenação e professores. O
local também contará com monitores que vão interagir com os alunos
o tempo todo em inglês. “O efeito
desta atividade é bem interessante,
pois após a participação os alunos
continuam envolvidos, o que facilita
a aprendizagem na sala de aula”, finaliza Rose.

Serviço
CCaa
Av. Dr. Carlos Botelho, 2289
Telefone (16) 3372-8998
Facebook: CCAA São Carlos

informe Publicitário

a

prender pode, sim, ser divertido. E se houver interação
com outras pessoas, sejam
pais, amigos, professores ou até para
fazer novas amizades, o resultado é
ainda melhor. E é assim que o CCAA
São Carlos desenvolve seus trabalhos, o que reforça a metodologia da
franquia e permite um acréscimo de
conhecimento, que permitirá ao aluno saber se comunicar em qualquer
situação.
Em setembro, o CCAA promo-
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PIONEIRISMO
Vestibular acontece nos dias 19
ou 20 de outubro

Unicep implanta Veterinária e
Agronomia e celebra performance
no RUF da Folha de S. Paulo
Criado há 17 anos, Banco de empregos da Unicep já inseriu mais de quatro mil alunos no
mercado de trabalho; o índice de satisfação dos egressos, segundo pesquisa, é de 93%
Por Ana Paula Santos
Fotos Mauricio Motta

O

Centro Universitário Central Paulista (Unicep) tem
novos motivos para comemorar. Além de se destacar mais
uma vez em uma avaliação edu-

cacional, no Ranking Universitário
da Folha (RUF), a instituição consagra o pioneirismo como uma de
suas marcas e traz para São Carlos
dois cursos que até hoje não eram
oferecidos na cidade: medicina veterinária e engenharia agronômica.
Em ambos os cursos, serão ofereci-

das 120 vagas, sendo 60 no período diurno e 60 para o noturno.
Além destes, a Unicep oferece a
partir do ano que vem outros dois novos cursos superiores de curta duração: o de tecnólogo em gestão de RH
e o de gestão de TI. O vestibular para
todos acontece nos dias 19 ou 20 de
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Cursos da Unicep
entre os melhores do
Estado de São Paulo
no Ranking Folha 2013
Desempenho foi de 82% a 97%

Ex-aluna da Engenharia na
Embraer de São José dos Campos
Uma história de sucesso

A

são-carlense Daiane Recio
Cozato cursou engenharia
elétrica na Unicep entre 2008
e 2012. Hoje, ela atua na Engenharia
de Desenvolvimento do Produto na
Embraer, em São José dos Campos.
“Quando ingressei na faculdade
em 2008 eu já trabalhava na Embraer como eletricista de manutenção
e preparação para voo, emprego
que eu consegui porque tinha curso
técnico em eletroeletrônica que havia cursado no Senai.”
Em busca de qualificação, Daiane fez administração e técnica em
eletrônica na escola Paulino Bote-

lho e depois encontrou na Unicep
a possibilidade da graduação e melhorar na carreira.
“Foram cinco anos de muita
luta e dedicação porque estudava
no período noturno e trabalhava
durante o dia para pagar meus
estudos. Sempre acreditei que
estudar é o melhor caminho para
uma vida profissional de sucesso”,
afirma a engenheira. “Tive professores bons e qualificados, biblioteca e laboratórios para estudar.
Acredito que os estudos me amadureceram, me deram oportunidades, me abriram portas.”

Daiane: “Tive professores
bons e qualificados”

outubro, a critério do candidato. No
total, são 27 cursos nas áreas humanas, exatas, saúde e tecnólogas.
Ao completar 41 anos, a Unicep reforça sua tradicional vocação educacional e se consolida
no Índice Geral de Cursos (IGC)

do Ministério da Educação (MEC),
mantendo posição no grupo de
excelência na avaliação e classificação do programa pedagógico
das instituições de ensino. O mais
novo destaque no desempenho
do Centro aconteceu no Ranking

Universitário da Folha (RUF), avaliação que traz a classificação de
232 instituições de ensino superior brasileiras.
93% DE SATISFAÇÃO – Anualmente, a Unicep faz uma pesquisa
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PIONEIRISMO
com os formandos. A do ano de
2013, indica que 93% dos graduandos recomendariam a Unicep
para um parente ou amigo fazer o
mesmo curso. Número crescente
que acompanha os investimentos no
ensino de qualidade, uma vez que
no ano anterior 89% dos estudantes
responderam positivamente.
Os programas de extensão e o
Banco de Empregos também são
diferenciais da Unicep. Há 17 anos,
a Unicep promove o intercâmbio
entre empresas e estudantes, inserindo até hoje mais de quatro mil
alunos no mercado de trabalho.

Banco de Empregos UNICEP
Evolução de contratações de alunos ao longo de 17 anos

De aluno a secretário municipal de Tecnologia

A

ntonio Carlos Thobias Jr. fez
administração na Unicep
entre 1997 e 2000 e hoje
trabalha como consultor na área de
políticas públicas e desenvolvimento setorial do Sebrae nacional.
“Eu atuava profissionalmente
como vendedor, mas queria estudar, me interessei pela Unicep
porque era a única que oferecia o
curso de administração. Logo no
início alcancei benefícios e tive
oportunidade de trabalhar como
gerente em uma financeira.”
As experiências geradas pela
Empresa Júnior do Centro, na qual
Thobias teve grande participação,
fizeram com que ele se tornasse
um consultor. Em 2005, ele abriu
a própria empresa e por dez anos
foi docente, chegando à coordenação de curso na Unicep. “Neste
período a bagagem acadêmica
que adquiri me preparou e pos-

Para Thobias, Unicep
é motivo
de orgulho

sibilitou que eu exercesse importantes funções na administração
pública em São Carlos [secretário
de Desenvolvimento Sustentável,
Ciência e Tecnologia] e Brotas [secretário de Turismo].”
Para ele, o desenvolvimento da

Unicep fez com que ela se tornasse
referência. “Posso afirmar que curso
de administração é um dos principais do estado, o que para mim é
um motivo de orgulho”, garante o
ex-aluno, que integra a Associação
Brasileira de Administradores.
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Entenda a
avaliação do
MEC-IGC e veja
a evolução da
Unicep
* Até o fechamento desta edição, o MEC
não informou os dados de 2012
** Fonte: INEP/MEC e Folha de S. Paulo de
29/11/2011

Veterinária e
Agronomia:
demandas da região

C

om formação multidisciplinar, os
estudantes de Engenharia Agronômica e Medicina Veterinária
vão encontrar importantes oportunidades de estágio em São Carlos e região
e, além de um amplo mercado de trabalho, poderão desenvolver atividades
promovendo o desenvolvimento sustentável, contribuindo para a melhoria
da sociedade.
Fabrício Corrêa, coordenador do
curso de medicina veterinária, destaca
o grande leque de atuação do profissional e a integralização do veterinário
com a sociedade. “Além da clínica médica e cirúrgica, saúde pública e vigilância sanitária, estamos inseridos na produção alimentar e até na elaboração e
interpretação de laudos técnicos em
todos os campos de atuação da medicina veterinária.”
O curso está inserido nas áreas da
saúde e de ciências agrárias e vai preencher uma lacuna na composição de
equipes multidisciplinares dedicadas às
questões de saúde pública, fornecendo
profissionais e instrumentos que cola-

Fabrício e Juliana,
coordenadores
dos novos cursos

boram com a realização e formulação
de políticas de saúde. “Queremos formar profissionais conscientes com os
seus deveres, cidadãos comprometidos
com o bem-estar da população”, garante Fabrício.
A coordenadora do curso de engenharia agronômica, Juliana Manieri,
argumenta que São Carlos acompanha
a vocação agrícola do país e o fato da cidade manter dois importantes centros
de pesquisa da Embrapa aumenta a demanda pelo curso.
“Sem dúvida vamos formar profissionais qualificados que vão agregar
economicamente e trazer benefícios
para São Carlos. Nossa intenção, atra-

vés da extensão universitária, é oferecer uma série de serviços para toda
a região.” O engenheiro agrônomo
estuda as melhores maneiras de
se preparar o solo, de combater as
doenças e pragas e de armazenar a
produção. Além disso, está habilitado para atuar nas diversas áreas da
produção agrícola e em atividades
como irrigação, topografia, beneficiamento e armazenamento de
grãos, defesa sanitária vegetal, no
processamento de produtos agrícolas, alimentos, nutrição animal, melhoramento genético e biotecnologia, e nas vertentes demandadas
pelo espaço urbano.
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oPorTuNiDaDE
Escola oferece infra estrutura necessária
para aulas teóricas e práticas

Treinamento Comissários - Sobrevivência na Selva

Alunos
mecânicos em
aula prática de
G.M.P.

Aeroschool: Escola de Aviação Civil
Instituição homologada pela ANAC oferece curso Técnico em Manutenção de Aeronaves e
profissionalizante de Comissário de Voo, para suprir e aquecer o mercado aeronáutico
de Aeronaves, com duração de 18
meses, é reconhecido pela Secretaria
Estadual de Educação (SEE) e oferece
habilitações em Célula (estrutura de
aeronaves) e GMP - Grupo Moto Propulsor (motores de aeronaves), além
do direito ao registro no CREA.
O curso para Comissário de Voo é
inédito e profissionalizante para a cidade de São Carlos. Com seis meses
de duração, apresenta alta taxa de
empregabilidade.
Os interessados a estudar nos cursos oferecidos pela Aeroschool devem ter 18 anos e o 2º grau completo.
Entre os reconhecimentos do
Curso Técnico em Manutenção de
Aeronaves está o credenciamento no
Programa VENCE, da Secretaria Estadual da Educação (SEE), tornando a
Aeroschool a única escola de Aviação

Civil da região a integrar o programa,
onde os alunos do ensino médio da
rede pública estadual, através de um
sorteio realizado pelo programa, podem frequentar o curso gratuitamente. Um avanço para a rede pública de
ensino, do qual a Aeroschool se orgulha em fazer parte.

Serviço
aeroschool escola
de aviação Civil
Alameda dos Crisântemos, 95 - Cidade Jardim
Telefones (16) 3361-2732 / 3415-5894
escola.aeroschool@yahoo.com

informe Publicitário

o

Brasil vive hoje um período de grande expectativa
pela realização da Copa do
Mundo no ano que vem e das Olimpíadas em 2016. Por estes motivos,
tudo que se refere ao turismo e fluxo aeroviário está em expansão. De
encontro a este momento, há três
anos instalada em São Carlos, a Aeroschool trouxe a oportunidade para
pessoas da cidade e região se qualificarem como mecânico de aeronaves
ou Comissário de Voo.
Com toda infraestrutura necessária e homologada pela Agência
Nacional de Aviação Civil (Anac) a escola mantém salas de aulas e laboratórios equipados com embasamento
para ministrar tanto a parte teórica,
quanto a prática.
O curso Técnico em Manutenção
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São Carlos adere à campanha
“Outubro Rosa”

O

utubro é conhecido mundialmente como o mês da
conscientização e prevenção ao câncer de mama, e a Prefeitura, por meio do Fundo Social de
Solidariedade “Amai-vos”, aderiu ao
movimento “Outubro Rosa” e vai realizar uma série de ações de conscientização e prevenção ao câncer de
mama durante todo o mês.
A programação está repleta de
ações, como palestras realizadas por
médicos, ações em escolas orientando as crianças, para que elas sejam
multiplicadoras da conscientização

dentro de seus lares, decoração de
vitrines do comércio com a cor rosa,
iluminação rosa em alguns prédios
e a 1ª Caminhada “Pense Rosa”, que
ocorre no sábado (19), a partir das
9h. A saída é da Estação Cultura e o
término no Mercadão
As palestras acontecerão na Acisc
(dia 15, terça, às 18h), Fesc (dia 22,
às 9h), Senac (dia 24, às 19h30) e
em Santa Eudóxia (dia 26, às 16h).
A Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Públicos também participa da ação, com a iluminação dos
principais espaços públicos e monu-

mentos da cidade, que recebem lâmpadas na cor que marca a campanha
durante todo o mês.
O encerramento do movimento
será no dia 31 com um desfile que
conta com a participação das integrantes do Grupo Gaicam (Grupo
de Apoio Interdisciplinar de Câncer
de Mama), às 19h, no Grêmio Recreativo Familiar Flor de Maio. “Outubro Rosa” é o tema do movimento mundial que tem como objetivo
conscientizar sobre a importância da
prevenção e diagnóstico precoce do
câncer de mama.
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VOCÊ SABIA?
Registro de uma
aula prática

Pioneira na formação
de professores e atletas
Escola de Educação Física de São Carlos, uma das primeiras do interior paulista, formou em 48
anos de existência mais de 4 mil alunos
Por Ana Paula Santos
Fotos Mauricio Motta

A

história de pioneirismo e tradição da Escola de Educação
Física de São Carlos acontece
entre 1949 e 1997. Em 48 anos, ela
graduou 4.023 alunos em 53 turmas,
registrando a passagem de muitos
alunos, que se tornaram depois professores e atletas profissionais com
reconhecimento nacional e até internacional.
Na época de fundação, o curso era
comum apenas em academias militares, mas a visão inovadora e visionária
de Antonio Stella Moruzzi e Sebastião
de Oliveira Rocha trouxe a formação
para São Carlos a licenciatura em Edu-

Detalhe de alguns
troféus, memória
das conquistas dos
estudantes

cação Física e Técnicas Desportivas em
regime de inspeção federal, gerando
grande interesse de alunos que vi-

nham de várias regiões do Brasil.
No início a escola funcionava numa
casa grande adaptada, dentro do cam-
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pus da USP, mantida pela Fundação
Educacional São Carlos. Somente em
1966, um comodato com a prefeiturapermitiu que as instalações passassem
para o Estádio Ruy Barbosa, na Vila
Nery, onde a escola funcionou até o
encerramento de suas atividades. Em
1976 a administração passou a ser municipal em conjunto com a Escola de
Biblioteconomia e Documentação.
No livro Escola de Educação Física
de São Carlos – Fundação Educacional
São Carlos – 1949-1997, Haydée Pozzi
Semeghini, com colaboração de Nilce
Aparecida Domingues e Márcia Camargo, apresenta a história da escola.
Na obra constam informações escritas
pelo Dr. Antonio Stella Moruzzi, entre
elas o fundador destaca a participação

Professor
Pandolfelli
e uma foto
dele entre
os atletas
e também
ex-professores
José Carlos
Jacques,
recordista sulamericano em
arremesso de
peso e Nelson
Prudêncio,
medalha de
bronze em
salto triplo
nos Jogos
Olímpicos
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vocÊ saBia?
Reprodução de uma imagem
da aérea do período quando o
Estádio do Ruy Barbosa era escola

em todos os Jogos Universitários Paulista do interior entre os anos de 1950 e
1960. A participação em quase todas as
modalidades, conquistando inúmeros
troféus (que atualmente encontram-se
na Fundação Educacional São Carlos/
FESC), sempre foi motivo de orgulho
para alunos, professores e funcionários
da escola.
No mesmo livro professora Haydée,
que por muitos anos foi diretora da
escola, tornando-se uma figura muito
querida, conta que em 1984 a Escola
de Educação Física tinha um corpo docente de 25 entre professores e médicos que ministravam as aulas teóricas e
práticas.
uma Vida dediCada ao eSporte – Aos 60 anos, o ex-aluno e
professor Carlos Eduardo Pandolfelli
se orgulha de dizer que mais da metade da vida consagrou ao esporte.
“Tudo começou na Escola de Educação Física, fui aluno entre 1971 e 1974,
no ano seguinte passei a lecionar, função que exerci durante 25 anos. Todas
as oportunidades profissionais que
surgiram, divido com a escola”, conta
Pandolfelli, que conquistou muitas
amizades, mantendo boa relação

com alunos e colegas de trabalho.
Entre os destaques reforça o interesse que o curso gerou em todo o
país. “Tinha estudante de várias regiões e era grande o número de repúblicas femininas e masculinas. O auge da
escola foi registrado em 1973, quando
foram graduados 423 alunos.”
O professor lembra histórias sobre
as dificuldades financeiras da instituição, os altos e baixos, a dedicação de
professores, e se emociona ao recordar
a abnegação de todos quando formaram a última turma, com 13 alunos, em
1997. “Foi muito triste, sentimento que
divido com todos meus ex-colegas.
Tive oportunidade de conhecer excelentes profissionais e lecionar com
grandes nomes e posso garantir que,
por conta da Escola de Educação Física,
durante muitos anos São Carlos ficou
conhecida como celeiro do esporte.
Ex-alunos e professores deram suas
contribuições como atletas.”

Bandeira da
Escola de
Educação
Física de
São Carlos,
símbolo da
escola

80 kappa magazine

kappa ed78 SCO 7out13.indb 80

07/10/2013 20:17:03

kappa magazine 81

kappa ed78 SCO 7out13.indb 81

07/10/2013 20:17:05

HOMENAGEM

Livro que
conta a vida
do religioso foi
lançado este
ano

Religioso
e educador
Livro conta a história do Irmão Lassalista Albino Affonso Ludwig, que teve seu nome
concedido ao canteiro central da avenida José Pereira Lopes
Por Ana Paula Santos
Fotos Mauricio Motta

F

ilho de alemães, Albino Affonso Ludwig nasceu em 1919 no
Rio Grande do Sul e morreu
aos 98 anos de idade em 2010 em
São Carlos, onde viveu por mais de
20 anos atuando diretamente no
Colégio La Salle. Pessoa muito culta,
Irmão Affonso, como era carinhosamente chamado, destacou-se como
educador e por sua intensa vida espiritual exerceu grande influência
evangelizadora.
“Entre suas atividades diárias estavam a presença na missa e o contato com as crianças e jovens, com
quem mantinha ótimo relacionamento, sempre contribuindo com
o pensamento pedagógico e orientação religiosa”, comenta o diretor

do Colégio La Salle, Irmão Marcelo
Adriano Piantkoski. “Irmão Affonso
tinha muito conhecimento, utilizava

Uma vida dedicada ao magistério e à
religião

a internet e sempre tinha opinião
sobre qualquer assunto. Era uma
pessoa muito receptiva, de fácil convivência, que mantinha um pensamento crítico sobre a Igreja”, lembra
o diretor.
Unanimidade entre quem teve a
oportunidade de conhecê-lo, Irmão
Affonso era querido e admirado.
A idade avançada não o impedia,
muito pelo contrário. “Ele foi um dos
tradutores oficiais dos documentos
de João Batista de La Salle, inclusive
quando ele faleceu estava concluindo a tradução de um livro francês do
século 17.”
HOMENAGEM PÓSTUMA – Recentemente os Irmãos Lassalistas
lançaram um livro sobre a vida de
Albino Affonso Ludwig. Na obra, dividida em quatro partes, o biógrafo Ir-
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mão Israel José Nery apresenta uma
autobiografia, deixada pelo próprio
Irmão, depois complementada com
escritos, correspondências, fatos
da vida do religioso e alguns depoimentos de pessoas que com ele
conviveram.
Na autobiografia conta travessuras da primeira infância, a perda do
pai, os problemas financeiros da família, o envolvimento com a escola
e a decisão de seguir a vida religiosa
aos 12 anos de idade.
“As dificuldades que enfrentei me
levaram a encarar a vida com mais
seriedade”, escreve, lembrando a decisão de sair de casa e ingressar no
Juvenato em Canoas (RS).
Em 1935, tornou-se um Irmão
Lassalista e na sequência preparou-se para o magistério. Os estudos em
Roma, a participação na Escola Ra-

diofônica de Curitiba e várias tarefas
da ordem têm destaque nas memórias. A transferência para São Carlos e
a viagem à Terra Santa são capítulos
à parte.
CANTEIRO - Foi por indicação de
um ex-aluno que o município concedeu o nome Irmão Albino Affonso
Ludwig ao canteiro da avenida José
Pereira Lopes em frente ao Colégio
La Salle. A iniciativa de Bruno Rafael
Marques Zancheta tem explicação.
“Estudei no colégio e tive a oportunidade de conhecer o Irmão Affonso.
Completei meus estudos em 2010,
ano em que ele morreu, e minha turma fez uma homenagem, doando
um quadro com uma foto ampliada
dele, que hoje faz parte da decoração da escola.” Foi por conta deste
relacionamento que Bruno sugeriu a

Canteiro em frente
ao colégio que leva o
nome do Irmão Affonso

homenagem. “Irmão Affonso sempre
foi referência dentro e fora da escola,
não só como educador, mas como
pessoa, um verdadeiro exemplo de
fé”, completa o jovem.
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uNivErsiDaDE

Guilherme
no Lone Pine
Koala, o mais
antigo santuário
de koalas da
Austrália

Um ano de
conquistas
Na volta do intercâmbio estudantes vivem a alegria pela
conclusão dos cursos e sentem-se mais preparados para os
desafios pessoais e profissionais
Por ana Paula santos
Fotos arquivos pessoais

e

m junho do ano passado, na edição 50, a kappa contou as histórias de Guilherme Ferrati Pejon e
Ana Paula Brumann Clemente, alunos
de graduação da USP que viviam a expectativa pela viagem de intercâmbio
do programa Ciência sem Fronteiras.
De volta, os dois estudantes retornaram com as malas cheias de aprendizado e certos de que a experiência valeu
a pena.
apreNdiZado – Ana Paula passou um ano na University of Wisconsin
em River Falls (EUA). “A universidade de
lá tem ênfase em ciências dos alimentos e me surpreendi com a estrutura

que ofereceram para os 13 estudantes
de vários estados brasileiros que faziam parte do programa. Para ter ideia
do sucesso e aceitação do programa
este ano, mais de 40 estudantes foram
para esta mesma universidade.”
Ela conta que os bolsistas foram
muito bem recebidos, mas sentiram
falta do calor humano dos brasileiros.
“Isso e o fato de estarmos sozinhos,
sem nossas famílias, fizeram com que
nos uníssimos, criando um laço de amizade muito grande”, afirma.
Sobre os custos do intercâmbio, ela
conta que morar e se alimentar dentro
da universidade, numa cidade do interior facilitou. “Foi possível economizar
e aproveitar fins de semana, feriados e
férias para viajar”, acrescenta Ana Paula, que conheceu Chicago, Nova York,

84 kappa magazine

kappa ed78 SCO 7out13.indb 84

07/10/2013 20:17:27

Washington e o estado da Califórnia.
“Foi uma experiência maravilhosa, mas
senti falta de casa. Aprender a conviver
com as diferenças foi o maior aprendizado.”
Profissionalmente, a estudante
acredita ser o intercâmbio um fator
igualitário nos processos seletivos dos
quais se prepara para participar. “Essa
oportunidade única me fez crescer
muito como ser humano. Já para o
mercado de trabalho, sei que não vai
ser um diferencial, mas com certeza vai
me ajudar nos processos de estágio e
empregos futuros.”
NOVO COMPROMISSO – Já Guilherme foi para University of New
South Wales, em Sydney, Austrália, e
também se surpreendeu com a estrutura e apoio que recebeu. “No que diz
respeito ao povo e ao clima, a Austrália
se parece muito com o Brasil e a univer-

sidade, que já tem muitos estudantes
estrangeiros, sabe como receber bem.”
Com relação ao nível dos estudos,
ele encontrou diferenças. “No começo foi complicado, mas me adaptei.
O curso é muito puxado, as aulas são
diferentes das nossas, mesmo assim
avancei os semestres sem grandes dificuldades.”
Mesmo morando na cidade mais
populosa do país da Oceania, onde os
custos com moradia e transporte são
mais altos, ele conseguiu economizar
e viajar. “Conheci também Nova Zelândia, Cingapura e Tailândia. Além de
morar sozinho pela primeira vez, tive a
oportunidade de conhecer lugares incríveis e conquistar um grande aprendizado profissional e principalmente
de vida.”
Entre as experiências, Guilherme
destaca a participação na manifestação em solidariedade às mobilizações

que aconteceram em junho no Brasil.
“Nos mantínhamos informados sobre
o que acontecia por aqui e reunimos
500 brasileiros num parque em Sydney
para um manifesto pacífico.”
Além das conquistas, aprendizado
e recordações, o estudante trouxe um
compromisso a mais. Durante o intercâmbio conheceu a capixaba Janaína
Lyra, estudante de biologia, com quem
está namorando.
Ana Paula durante
visita ao Capitólio em
Washington
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Mauricio Motta

ENsiNo

O que levar em conta?
Na hora de escolher onde você ou seus filhos vão estudar, muitos itens devem ser considerados
Por andrea de castro
Foto Fabio mauricio

u

m dos grandes problemas
dos pais é escolher em qual
escola o filho vai estudar.
Com a evolução da tecnologia e o
aumento das atividades extracurriculares ou mesmo de lazer que as
crianças e adolescentes desenvolvem no seu dia a dia, cabe às instituições de educação oferecer projetos
e sistemas de ensino diferenciados
quando o assunto é educar.
E a preocupação está presente da
creche ao curso pré-vestibular. Para
este último caso, a kappa mostra o
diferencial oferecido pelo curso Etapa São Carlos.

Renato Neves - Coordenador
pedagógico do curso Etapa São
Carlos - UNI São Carlos

“Excelentes professores e uma
ótima estrutura física nossos alunos encontram aqui. Além disso,
oferecemos aos nossos alunos
um atendimento individualizado com orientação profissional
e de estudos, estudo dirigido de
todas as disciplinas, correções e
orientações de redação, aulas de
disciplinas específicas tais como
sociologia, filosofia e atualidades
e aprofundamento nas áreas de
exatas e biológicas.
Vale ressaltar também a qualidade de nosso material didático,
que é tido pela comunidade educativa como o mais forte do país.”
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O desabrochar da Flor de Aguapé
Trio de choro brasileiro apresenta novo show pela primeira vez em São Carlos

F

ormado por três jovens talentos do choro brasileiro e estudantes de música da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar),
o Flor de Aguapé se apresenta no
sábado (19), no auditório do Centro
Cultural da USP. O grupo que já tocou algumas vezes na cidade agora
está com um show inédito: Choro
das Cordas-Melodia e Poesia, que tem
como tema o choro cantado.

O grupo, formado por Jacque Falcheti (voz), Leonardo Freitas (piano)
e Diego Lima (cavaquinho e bandolim), propõe uma releitura da música
brasileira em um repertório pautado
na delicadeza e minúcia na construção
dos arranjos, influenciados pelos clássicos do choro como Tico-Tico no Fubá,
Doce de Coco, Rosa, além de composições atuais, como Senhorinha, Velhos Chorões, dentre outras.

Serviço
o quê: Flor de Aguapé
Quando: dia 19, sábado, às 19
horas
onde: Auditório do Centro
Cultural da USP
Quanto: gratuito
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Cinema

programação cultural
SESC
Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental
Roubando dos pobres e pescando sem redes
Dia 13, domingo, às 17h. Gratuito
A fé nos orgânicos
Dia 13, domingo, às 19h. Gratuito
O gasoduto
Dia 20, domingo, às 17h. Gratuito
Aterro
Dia 20, domingo, às 19h. Gratuito
Ferrugem e osso
Dia 27, domingo, às 17h.
R$ 1 (comerciários), R$
2,50 (meia) e R$ 5 (inteira)
Direção: Jacques Audiard.
Ao apartar uma confusão,
homem conhece
treinadora de orcas e
pouco tempo depois
sofreria um grave acidente
que mudaria sua vida para
sempre.
A sorte em suas mãos
Dia 27, domingo, às 19h.
R$ 1 (comerciários), R$
2,50 (meia) e R$ 5 (inteira)
Direção: Daniel Burman.
Divorciado, com dois filhos
e um emprego medíocre,
abandonou seus sonhos
de juventude e sua única diversão é jogar pôquer. Até reencontrar antiga
namorada.
CDCC
Quilômetro zero
Dia 12, sábado, às 20h. Gratuito
Direção: Hiner Sallen. Casal curdo ouve pelo rádio desenrolar da invasão do
Iraque e lembra do ano em que os iraquianos árabes foram até o Curdistão
tomar alguns cidadãos como soldados, devido à guerra com seu vizinho Irã.
O tambor
Dia 19, sábado, às 20h. Gratuito
Direção: Volker Schöndorff. Alemanha, anos 1920. Criança ganha tambor
da mãe e incomodado com alguns acontecimentos familiares e com o que
acontece ao seu redor decide não mais crescer.

Teatro

Heleno
Dia 26, sábado, às 20h. Gratuito
Direção: José Henrique Fonseca. Cinebiografia de Heleno de Freitas, jogador
de futebol que morreu internado em um sanatório em Minas Gerais.

SHOPPING IGUATEMI
Domingo é Dia de Teatro
Grande show de mágicas
Dia 13, domingo, às 15h e 17h. Gratuito
A caixa preta
Dia 20, domingo, às 15h e 17h. Gratuito
Os saltimbancos
Dia 27, domingo, às 15h e 17h. Gratuito

SESC
Quem pode, pode! Uma comédia
sobre o poder
Dia 17, quinta, às 20h. R$ 1
(comerciários), R$ 2,50 (meia) e R$ 5
(inteira)
Com a Fraternal Companhia de
Arte e Malas-Artes. Espetáculo
narra a saga do camponês
Mané-Leão.
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Música

SHOPPING IGUATEMI
Brasil de Dois: Choro e Samba
Dia 10, quinta, às 19h. Gratuito
Vinil 78
Dia 17, quinta, às 19h. Gratuito
Homenagem à Velha Guarda: Samba
Dia 24, quinta, às 19h. Gratuito
André de Souza
Dia 31, quinta, às 19h. Gratuito
SESC
Algaravia
Dia 11, sexta, às 20h30. Gratuito

Forró Gandaia
Dia 20, domingo, às 15h30. Gratuito
Amnésia - 20 anos (quase) esquecidos!
Dia 23, quarta, às 20h. R$ 2 (comerciários), R$ 5 (meia) e R$ 10
(inteira)
20 anos após seu surgimento, a banda volta aos palcos com sua
formação clássica: Danilo Hansen (bateria), Caleb Mascarenhas
(baixo), Rodrigo Lanceloti (guitarra) e Jorge Segati (vocais).
Marcio Rocha e Banda
Dia 25, sexta, às 20h30. Gratuito
Vinil 78
Dia 27, domingo, às 15h30. Gratuito

Um Samba a Mais, com Lê Coelho e Urubus Malandros
Dia 13, domingo, às 15h30. Gratuito

Artes
Visuais

Mauricio Carrilho e Toninho Carrasqueira
Dia 18, sexta, às 20h30. Gratuito

SESC
Desenho - ação.estado.acontecimento
Até 5 de janeiro de 2014. Gratuito
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CULTURA

Dante, João Maurício, Maria Fernanda, Gabriela
e Gustavo: agentes culturais cineclubistas

Popularizando a sétima arte
Criada há mais de um ano, a São Cines, rede que reúne alguns cineclubes, de São Carlos, exibe
filmes não comerciais e promove o debate na comunidade
Por Ana Paula Santos
Fotos Mauricio Motta

U

m dos principais objetivos
de um cineclube é promover o debate. Este é o foco da
rede São Cines: promover a cultura incitando as pessoas para a discussão de
temas interessantes, gerando conhecimento. A intenção do grupo é exibir
gratuitamente filmes não comerciais.
“Não existe um público audiovisual formado, por isso queremos
apresentar, gerando um novo conceito de espaços de exibição”, explica
Gustavo Palma, representante dos
cineclubes Pariat e Gonzaguinha.
As exibições dos filmes que geram informação social acontecem
gratuitamente em vários pontos da

cidade, com diferentes abordagens.
“É o cinema não só como exibição,
mas como informação. Em algumas
apresentações contamos com a presença de convidados que facilitam o
diálogo, o debate livre e isso é muito
importante”, afirma Dante Cieto, representante do Cine Veracidade.
O diálogo que definiu a formação
da rede começou durante o Festival
Contato do ano passado. Ali, os integrantes dos cineclubes que participavam individualmente resolveram
unir forças. Atualmente, a São Cines
conta apenas com um grande incentivador, o Sesc, mas espera conquistar novos parceiros, em busca de formas de sustentabilidade.
UNIÃO DE FORÇAS – Entre os

integrantes da São Cines estão os cineclubes THCine, Cine Gonzaguinha,
Cine Fora do Eixo, Cine Consumo Sol,
Cine Psiquê, Pariat e Cine Veracidade.
Gabriela Garcia Rodrigues é uma
das integrantes do Cine Veracidade,
que recentemente ampliou as exibições com enfoque especial para
crianças. O projeto trabalha permacultura, em busca da harmonia com
o meio ambiente. “Contamos com
parcerias e desenvolvemos os mesmos temas com adultos e crianças.
Procurando sempre refletir sobre a
realidade exposta no filme.”
Depois de uma apresentação do
ciclo indígena, as meninas e meninos
atendidos pela Casa da Criança se divertiram enquanto aprendiam mais
sobre a cultura dos índios.
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Depois da exibição do filme sobre a cultura indígena a garotada se divertiu pintando o rosto com urucum

“Gostei de saber que os índios
respeitavam a natureza”, disse Anderson Bryan da Silva Vasconcelos,
de 11 anos. Já as amigas Vitória Lopes e Isabele Molin, de 13 e 12 anos

de idade, destacaram a curiosidade
sobre a alimentação, vestuário e amizade na aldeia indígena.
Além de participar como expectador, toda pessoa interessada pode

fazer parte da rede. A divulgação da
programação do São Cines acontece
em 35 pontos fixos espalhados pela
cidade e na página do grupo no Facebook.
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música

Chorando sem parar do ano passado;
em 2013 expectativa é de 15 mil
pessoas

Dez anos de choro na praça
Nova edição do Chorandosemparar será temática, homenageará Ernesto Nazareth e já tem
entre as atrações definidas Arthur Moreira Lima e Cesar Camargo Mariano
Por Andrea de Castro
Foto Fabio Mauricio

O

maior festival de choro do
país já chegou ao seu décimo ano e ganhará uma edição especial em 2013. Com o tema
“pianística”, o Chorandosemparar,
que acontecerá entre os dias 2 e 8
de dezembro homenageará Ernesto
Nazareth. A homenagem também
coincide com os 150 anos de nascimento do músico. O homenageado

convidado será o pianista Arthur Moreira Lima. A expectativa de público
é de 15 mil pessoas durante toda a
programação e o palco principal das
atrações, como sempre, é a Praça XV.
Para a diretora e fundadora do
projeto Contribuinte da Cultura/FAI-UFSCar, que realiza o evento, Fátima
Camargo Catalano, o festival cresceu
horizontalmente nesses dez anos, e
de um dia de atração ganhou mais
cinco dias. “Já tive propostas de fazer
com que ele acontecesse em gran-

des locais, estacionamentos, mas,
essa nunca foi a nossa proposta. O
que fizemos foi aumentar as atrações
e os dias”, explica Fátima. Para ela, o
festival tem a ideia de trazer famílias
e todo o tipo de público para a Praça
XV, que não foi palco apenas na primeira edição em virtude das condições climáticas. “Nosso objetivo não
são grandes lugares e sim grandes
talentos da música brasileira de alta
competência na qualidade musical.”
O palco do festival recebeu no-
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Divulgação

Arthur Moreira Lima se apresentará
na Praça XV

mes como Hamilton de Holanda,
Zélia Duncan, Elza Soares, Pepeu
Gomes, Armandinho, Baby do Brasil,
dentre muitos outros. Além deles, o
festival já homenageou dois músicos
que não estão mais aqui, mas deixaram um legado na música popular
brasileira, como o clarinetista Paulo
Moura e o flautista Altamiro Carrilho.
Para este ano, outra atração confirmada é o pianista César Camargo
Mariano. “Como sempre trazemos
um nome internacional, este ano
convidamos um grupo inglês em
uma formação diferente com bateria acompanhada de uma atração
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Divulgação

música
César Camargo Mariano é uma das
atrações já confirmadas

de sapateado”, explica. Durante
os dias do festival o grupo que se
apresentará no domingo promoverá um curso com a dança. “Esse
é o nosso crescimento, trazer essas
grandes personalidades para perto
do público.”
Com dez anos de história, Fátima viveu inúmeras experiências,
mas,uma delas marcou o Chorandosemparar. “O guitarrista de heavy
metal da banda Sepultura, Andreas
Kisser, veio tocar no nosso festival, e
o que me chamou atenção foi que
ele reuniu seus fãs, todos vestidos
de preto, para ouvi-lo solar o choro
brasileiro. Isso foi emocionante”, salienta a diretora.

Ernesto Nazareth é
o homenageado in
memoriam

É possível ajudar o Chorandosemparar
Para que o evento aconteça, o projeto
Contribuinte da Cultura/FAI-UFSCar necessita
de apoio. Qualquer empresa ou pessoa
física pode patrocinar a décima edição do
Chorandosemparar com custo zero.
O festival tem o benefício da Lei Rouanet. “A
participação das empresas é fundamental

para dar continuidade a essa ação cultural
de formato inédito, realizada em praça
aberta e de grande aceitação do público.
Por ser ao mesmo tempo de alta qualidade
e extremamente popular, esse festival atrai
público de todas as idades de São Carlos e
região.”
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social

Por

kappa

Lygia

Fontana

FamÍLia
Confira quem aproveitou o domingo para
passear em família e aproveitar as atrações do
Shopping Iguatemi
Aparecida, Davi, Maria
Eduarda, Murilo e Elizeu
Rodrigo, Adriana,
Guilherme
e Gustavo

Rafaela,
Vanderlei e
Natalia
Otavio e
Luciano

Silvio, Thiago
e Mauricio

Isabela,
Adriana,
Analice
Gustavo,
Pedro e Ana
Luiza

João Moura

Gabriela
e Vanda
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Leandro, Luisi
e Elisane
Lara, Guilherme
e Magali

Camila, Simone e
Maria Fernanda

Fernanda, Alice e
Felipe
Adan e
Carol e
Miguel

Enzo e Anderson.

Isamara e
Daniel
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social

Fernando,
Keila e Igor

Vegler e
Eurico

Andressa e
Ismael.

Gabriela

EM FAMÍLIA
Confira quem aproveitou a
noite para experimentar os
lanches do Quase 2

Fernando, Kauan
e Ana Paula

Camila

Fabio Mauricio

Fabio, Léo,
Elquiria e
Danielle
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sociaL

LaNçameNto
A Via Maresciallo recebeu as clientes para
mostrar as tendências da coleção da
primavera-verão
Equipe Via Maresciallo: Silvana,
Fernanda,Therezinha e Vania

Therezinha
e Silvia

Therezinha
e Simone
Cury
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social
Viviane e Bruno

GASTRONOMIA
Teve também quem aproveitou a noite para saborear as pizzas da Florença

Daniela, Fabio
e Henrique

Kelly, Fabio e
Camila

Fabio Mauricio

Beatriz
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SoLeNidadeS
A Câmara realizou
três solenidades para
homenagear cidadãos
de destaque em São
Carlos

Solenidade em homenagem às Mulheres Empreendedoras do Município, eleitas pelo CME (Conselho
da Mulher Empreendedora), com apoio da Acisc (Associação Comercial e Industrial de São Carlos)

O presidente do Sindicato dos
Empregados no Comércio de São
Carlos (Sincomerciários), Ademir
Lauriberto Ferreira recebeu o
título de Cidadão Benemérito

Angelo Bonicelli recebeu
o título de Cidadão
Benemérito de São Carlos
em reconhecimento à sua
contribuição às artes e cultura
ao longo de mais de 60 anos
de atuação
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social
Thiago e Luciara

DESCONTRAÇÃO
Veja quem esteve
aproveitando as novidades
do Subway da avenida São
Carlos
Thiago e Alberto

Elaine e
Karina

Fabio Mauricio

Laura e Alexandre
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social

NOITE
Muita gente aproveitou a trégua
da chuva para aproveitar a noite
no ¡Que Vá!
Jonathan e
Pedro

Juliana e
Fabio

Jaqueline e
Mario

Jéssica

Fabio Mauricio

Camila e
Daniela
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social

Veridiana,
Guto e
Anderson
¡Que Vá!

Vanessa,
Paulinha e
Fabiana
¡Que Vá!

Lucas, Ana Paula e Ximu
¡Que Vá!
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social

CELEBRAÇÃO

Rigo

No dia 21 de setembro, a capela
do Parque São Miguel foi palco do
casamento da Dra. Kellen Inouye e
do Dr. Paulo Eduardo C. Rebelo.
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social
Carlos e
Luciene

Cassio Angelon
e Bete Angelon

FINAL DE SEMANA
Confira quem aproveitou o tradicional
churrasco da Chimarrão
Daniele, Lorenzzo
e Celso
Sofia, Junior,
Karen e Luisa

Fernando e
Má Roncatto

Daiana, Maria
Eduarda e Alex

Fabio Mauricio

Zé henrique,
Amanda e Luciene
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