
ANO 4 - EDIÇÃO 81 - Nº 10

2 de dezembro de 2013

auditada por:
PricewaterhouseCoopers

distribuição gratuita

Portal k3 faz um 
ano e entra na vida 
do são-carlense
Entenda a fórmula de jornalismo e o modelo comercial que deu certo e 
tem trazido conteúdo e boas oportunidades para os internautas

ANO 4 - EDIÇÃO 81 - Nº 10

kappa SC ed81 29nov13.indb   1 29/11/2013   20:18:51



kappa magazine2  

kappa SC ed81 29nov13.indb   2 29/11/2013   20:18:54



kappa magazine 3  

kappa SC ed81 29nov13.indb   3 29/11/2013   20:18:56



kappa magazine4  

kappa SC ed81 29nov13.indb   4 29/11/2013   20:18:59



kappa magazine 5  

kappa SC ed81 29nov13.indb   5 29/11/2013   20:19:01



kappa magazine6  

kappa SC ed81 29nov13.indb   6 29/11/2013   20:19:03



kappa magazine 7  

kappa SC ed81 29nov13.indb   7 29/11/2013   20:19:05



kappa magazine8  

kappa SC ed81 29nov13.indb   8 29/11/2013   20:19:08



kappa magazine 9  

kappa SC ed81 29nov13.indb   9 29/11/2013   20:19:10



auditada por:
PricewaterhouseCoopers 

Tiragem desta edição: 
25.000 exemplares

distribuição gratuita

Ano 4 | Edição 81 | Nº 10 
São Carlos, 3 de dezembro de 2013

Expediente 
kappa é uma publicação da Abelhaneda Editora e 
Serviços de Comunicação Ltda.

Diretor Comercial 
Adilson Haddad

Supervisor Comercial
José Carlos de Andrade

Editor e jornalista responsável
Luciano Abelhaneda - editor@revistakappa.com.br
MTb. 23.733

Editor-chefe
Michel Lacombe - editorsac@revistakappa.com.br
MTb. 51.175

Reportagem
Ana Paula Santos - redacao12@revistakappa.com.br
Carolina Zanchim - redacao14@revistakappa.com.br

Criação  -  Camila Pires e Aldo Pasetto Francisco

Fotógrafos 
João Moura (MTb. 33.200) 
Mauricio Motta (MTb. 47.148) e 
Fabio Mauricio (MTb 74.750)

Colunista Social
Lygia Fontana - socialsac@revistakappa.com.br

Revisão: Jussara Lopes

Diretor Jurídico: Fernando Abelhaneda
Diretor Financeiro: Mário Gonçalves de Mattos Jr.

kappa magazine 
Rua Thomaz Antonio Gonzaga, 120 
Pq. Arnold Schimidt - 16 3307-7930 
São Carlos-SP | 13.566-583
www.revistakappa.com.br

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.

kappa magazine10  

56

38

você sabia?
A Igreja Presbiteriana é a primeira 
evangélica de São Carlos, com 138 
anos na cidade e prédio de 120.

62

112

trânsito
Com 150 mil veículos, 870 quilômetros 
de ruas e 900 lombadas, São Carlos 
tem desafio diário no tráfego.

14 capa 
O portal k3 está entre os de 
maior audiência no interior do 
estado.

nome de rua
Uma das principais vias de 
São Carlos leva o nome de 
uma mulher única: a Dona 
Alexandrina.

Jo
ão

 M
ou

ra
Jo

ão
 M

ou
ra

Fa
bi

o 
M

au
ric

io
re

pr
od

uç
ão

A Mr. Kitsch traz as opções 
de roupas para o Ano-Novo 
de toda a família.

24 ensaio

 social
Veja o que de mais importante 
aconteceu na quinzena.

32

24

moda
A Maison K e a Bolsas e Cia 
apresentam as preciosas dicas 
do verão 2014 com as blogueiras 
mais badaladas da cidade.

sumário

80comércio
Dezembro acaba de chegar 
e a cidade começa a se 
enfeitar para o Natal.

80

kappa SC ed81 29nov13.indb   10 29/11/2013   20:19:23



11  

auditada por:
PricewaterhouseCoopers 

Tiragem desta edição:
25.000 exemplares

distribuição gratuita

Ano 4 | Edição 81 | Nº 10
São Carlos, 2 de dezembro de 2013

Expediente
kappa é uma publicação da Abelhaneda Editora e 
Serviços de Comunicação Ltda.

Diretor Comercial
Adilson Haddad

Supervisor Comercial
José Carlos de Andrade

Editor e jornalista responsável
Luciano Abelhaneda - editor@revistakappa.com.br
MTb. 23.733

Editor-chefe
Michel Lacombe - editorsac@revistakappa.com.br
MTb. 51.175

Reportagem
Ana Paula Santos - redacao12@revistakappa.com.br
Carolina Zanchim - redacao14@revistakappa.com.br

Criação  -  Camila Pires e Aldo Pasetto Francisco

Fotógrafos 
João Moura (MTb. 33.200) 
Mauricio Motta (MTb. 47.148) e 
Fabio Mauricio (MTb 74.750)

Colunista Social
Lygia Fontana - socialsac@revistakappa.com.br

Revisão: Jussara Lopes

Diretor Jurídico: Fernando Abelhaneda
Diretor Financeiro: Mário Gonçalves de Mattos Jr.

kappa magazine
Rua Thomaz Antonio Gonzaga, 120
Pq. Arnold Schimidt - 16 3307-7930
São Carlos-SP | 13.566-583
www.revistakappa.com.br

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.

EDITORIAL
Por
Luciano
Abelhaneda

Orgulho 
para São Carlos

A comemoração de um ano de existência do portal k3, 
é mais do que uma comemoração, mas chegar 
neste primeiro ano como um dos maiores portais 
de notícias do nosso interior de São Paulo é, no 
mínimo, surpreendente.

E temos números que todos podem acessar 
através de várias ferramentas.

O Instituto Alexia comprova o que estou falando com números 
nos gráficos que os senhores irão ler na próximas páginas desta 
edição. No Facebook, até por estratégia, estamos próximos de 40 
mil likes e crescendo muito rápido, com um trabalho profisisonal de 
uma equipe muito comprometida. Aliás, nesta rede social também 
somos líderes em portais e sites de notícias do interior do estado.

Esse resultado mostra o quando a cidade esperava por um 
portal completo de notícias e o quanto o comprometimento de 
uma equipe de profissionais de todas as áreas é importante para o 
sucesso de um novo veículo.

A história começou com a kappa há três anos e meio, e hoje, 
depois de tantas edições e desafios, estamos vendo o nosso braço 
digital tomar forma e buscar o jornalismo sério com foco na notícia 
24 horas por dia.

Nosso desafio agora é ter cada vez mais a população e o leitor 
do k3 ao nosso lado, participando, comentando, informando os 
acontecimentos do dia a dia de nossa cidade.

Voltando para a kappa, estamos no mês derradeiro para o 
comércio, e sabemos que o momento exige muito estudo, muito 
profissionalismo de todos. A concorrência aumenta a cada minuto 
em cada setor e temos que ficar antenados em tudo.

Esta edição, que é a penúltima do ano, já traz em suas 132 
páginas um leque de ofertas e serviços para o seu Natal.

É só ficar atento e escolher com calma a sua preferida.
Boa leitura. 

kappa magazine 11  kappa magazine 11  
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Quero aproveitar para agradecer 
toda a reportagem [“Padre com fama 
de santo”, edição 80, página 58], que fi-
cou maravilhosa. Se vocês soubessem 
quantas pessoas já vieram me cumpri-
mentar... Consegui também duas no-
vas informações sobre o padre, graças 
ao trabalho da repórter Ana Paula San-
tos. Muito obrigada. Meu trabalho vai 
ser mais valorizado. Se alguém tiver 
alguma nova informação que ajude 
na continuação de minha pesquisa 
basta entrar em contato através do 
e-mail malupaganelli@gmail.com.

Maria Lucia Paganelli  
(Peninha)

NOTA DA REDAÇÃO
A kappa agradece por ter re-
cebido um agradecimento ao 
apoio à festa das crianças, re-
alizada no Salesianos São Car-
los. O melhor reconhecimento 
para todos os que trabalham 
na revista está nos 800 sorrisos 
estampados nos rostos das 
crianças.

Obtivemos um retorno da popu-
lação extremamente positivo após a 
publicação da matéria sobre a nossa 
página “São Carlos Antigo” no Face-
book [“Relembrando histórias e reto-
mando amizades”, edição 79, página 
64]. Gostaríamos de parabenizar a 
kappa pela edição de aniversário de 
São Carlos e pelo serviço de qualida-
de prestado ao nosso município.

Fabio Mauricio e Nathália Nicola

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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Um sucesso regional
Portal k3 expande os limites de São Carlos e se transforma em um fenômeno  
no interior paulista

Por michel Lacombe 
Fotos João moura

Q uem está na faixa dos 30 
anos lembra bem a primei-
ra era da internet: conexões 

lentas, via linha telefônica, páginas 
que demoravam a carregar e contas 
altíssimas. A banda larga era exclusi-

vidade das empresas e da universi-
dade. E, hoje, aos 18 anos, a rede de 
computadores está presente na vida 
de todos, seja no tradicional compu-
tador ou no telefone celular.

Acompanhando essa evolução 
– que, para muitos, é uma revolu-
ção – também está a forma como 
as pessoas obtêm informações. Se 

antes o jornalismo era produzido 
para plataformas específicas e di-
vulgado pontualmente no mesmo 
horário, via televisão ou rádio, ou um 
dia após o acontecimento, através 
dos jornais impressos, hoje, é real a 
possibilidade de obter a informação 
necessária em tempo real. E é dentro 
deste panorama que o portal k3 foi 
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criado. Passado pouco mais de um 
ano de sua criação em São Carlos, o 
modelo de divulgação de notícias 
vem se transformando em referência 
em todo o interior paulista.

“É necessário que os comuni-
cadores entendam que vivemos 
em uma nova era. As pessoas estão 
ávidas por informação e a internet, 
além de possibilitar isso, permite 

que obtenhamos o que queremos 
em tempo real. O portal k3 surgiu 
nessa convergência e seus resultados 
mostram que é isso o que o internau-
ta quer”, explica Luciano Abelhaneda, 

Se durante muito tempo os em-
presários não sabiam como obter 
retorno através dos anúncios na in-
ternet, atualmente a situação é bem 
diferente. Hoje, este é o segmento da 
publicidade que mais cresce no Bra-
sil e no mundo. E, antenado com as 
possibilidades, o k3 está oferecendo 
uma diversidade de possibilidades 
que permitem o retorno do investi-
mento e o reconhecimento do pro-
duto e/ou serviço oferecido.

Adilson Haddad, diretor comer-
cial do portal k3, comenta que o 
internauta encontrou um portal 
completo. “Oferecemos matérias de 

entretenimento, agenda cultural, 
notícias locais com qualidade e agili-
dade, notícias do Brasil e do mundo 
com a qualidade da agência Estado.”

“O mundo digital cresce em pro-
gressão geométrica, ainda mais com 
as possibilidades de conexão. Hoje, 
se você entra em um ambiente, você 
já encontra um grupo conectado 
através do celular e interagindo, seja 
no Facebook, seja querendo saber 
o que está acontecendo”, completa 
José Carlos de Andrade, supervisor 
comercial do portal k3. 

E um conteúdo interessante 
desperta, nos anunciantes, possibili-

dades de grandes negócios. “Hoje, a 
internet é a bola da vez. E o internau-
ta que lê uma notícia também pode 
procurar um serviço relacionado. O 
portal k3 permite isso, oferecendo 
uma gama maior de possibilidade de 
negócios.”

Entre os motivos para anunciar 
no portal k3, Adilson comenta a 
interação com o público-alvo. “Ele é 
atingido com a informação que de-
seja receber, no momento em que 
ele procura e no formato mais inte-
rativo e integrado possível”, afirma. 
“Além disso, temos a resposta ime-
diata ao estímulo de compra, ou seja, 
seu cliente está a um clique da com-
pra”, completa.

“Por estar muito bem segmenta-
do, o portal pode oferecer uma possi-
bilidade muito grande de interações. 
Se você realizar uma campanha di-
recionada ao seu público, a certeza 
de retorno é altíssima porque seu 
público vai procurar o que deseja e 
não o que é obrigado a ler”, explica 
Andrade.

Um novo 
modelo de 

negócios

José Carlos de 
Andrade:  k3 oferece  

possibilidades aos 
anunciantes

Adilson Haddad: “O mundo digital 
cresce em progressão geométrica”
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jornalista responsável pelo portal k3.
Por este motivo, a abrangência 

do portal ultrapassou os limites de 
São Carlos e região, dando ao por-
tal índices de acesso que o colocam 
como o mais acessado no interior do 
estado (confira na tabela ao lado). 
“Esse é o fruto de um trabalho rea-
lizado com comprometimento de 
todos os envolvidos. E os números 
estão aí para quem quiser ver. Eles 

não apenas comprovam nossa 
audiência como referendam 
nossa credibilidade perante 
o internauta. Ele entra uma 

vez e sempre retorna ao k3”, 
completa Luciano. 

Os números são oferecidos 
pelo Alexa, empresa do grupo 

Amazon. Fundado em 1996, ele tem 
como missão oferecer as audiências 
de todos os websites do mundo. O 
Alexa Rank oferece métricas que 
permitem aos gestores dos sites sa-
ber a audiência do mesmo e poder 

ofertar ao mercado publicitário um 
índice preciso para uma negociação 
que garanta retorno. 

INTERATIVIDADE – Uma das 
possibilidades oferecidas pelo por-
tal é a interação com as mídias so-
ciais. Isso permite que a pessoa que 
está conectada obtenha em tempo 
real a informação necessária. “O in-
ternauta quer saber de tudo, não 
apenas o que acontece em São Car-
los, mas também as notícias impor-
tantes ou curiosas de todo o Brasil. 
Em poucas palavras, oferecemos 
conteúdo.”

A página do portal k3 no Face-
book e o Twitter oferecem todas as 
notícias mais importantes do dia é 
a ferramenta que garante o acesso 
a essas informações. Para que o in-
ternauta tenha acesso e saiba tudo 
o que está acontecendo, basta curtir 
a página ou seguir a conta do portal 
na web.  

Portal k3 e a concorrência no estado de São Paulo *

Junho 2013

100.000

1.000.000

10.000.000

100.000.000
Julho 2013 Agosto 2013

* Apresentação em ordem alfabética
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As 30 cidades que mais 
acessam o portal k3
Os mapas abaixo e ao lado apre-
sentam as 30 cidades que mais 
acessam o portal k3. Deste total, 
21 estão no estado de São Paulo 
e as demais são capitais brasilei-
ras em diversas regiões do país.

BRASIL*

Belo Horizonte
Brasília
Curitiba
Fortaleza
Goiânia
Porto Alegre
Recife
Rio de Janeiro
Salvador
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Portal k3

Campinas e região

Campinas

Bauru e região

Bauru, Sorocaba, Jundiaí e SJRP

Americana e região

Grande ABCD

Piracicaba

São José do Rio Preto

Setembro 2013 Outubro 2013 Novembro 2013

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2021

ESTADO * 

   1 - São Carlos
   2 - Américo Brasiliense
   3 - Araraquara
   4 - Bauru
   5 - Bebedouro
   6 - Botucatu
   7 - Campinas
   8 - Catanduva
   9 - Jaú
10 - Leme

11 - Matão
12 - Piracicaba
13 - Presidente Prudente
14 - Ribeirão Preto
15 - Rio Claro
16 - Santos
17 - São Bernardo do Campo
18 - São José do Rio Preto
19 - São José dos Campos
20 - São Paulo
21 - Sorocaba

* Apresentação em ordem alfabética

* Fonte Alexa
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Foscos também 
para o verão
Forte tendência do inverno, fosco segue 
mesclando com os cremosos e brilhantes

Por andressa Fernandes

O s esmaltes foscos foram grande tendência no 
inverno passado, principalmente com combinações 
de cores escuras e brilhantes no estilo francesinha. 

Mas ele segue durante o verão 2014 também, com combina-
ções mais alegres, mesclando as cores quentes do verão, 
inclusive em unhas decoradas. Hoje, quase todas as marcas 
de esmaltes, brasileiras e estrangeiras, têm a edição fosca de 
suas principais cores. São esmaltes de ótima cobertura e 
fáceis de passar, tendo bom acabamento com apenas duas 
camadas. Algumas lançaram coleções de cobertura fosca, 
outras inovaram com canetas coloridas. Mas o que é melhor: 
quase todas as marcas também têm a cobertura fosca, 
também conhecida como mate ou base para homens. Ela é 
capaz de deixar qualquer esmalte com a textura fosca, 
aumentando as possibilidades de criação de looks.  

Foscos também 

tENDÊNcia
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O estilo nosso de cada dia
por Ana Escrivão*

Ana Escrivão já foi workaholic. Hoje é worklove.  Fale com ela: ana@equilibriomoda.com.br
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Aspas
“Para ganhar um Ano-Novo que 

mereça este nome, você, meu caro, 
tem de merecê-lo, tem de fazê-lo 

novo, eu sei que não é fácil, mas tente, 
experimente, consciente.”   

Carlos Drummond de Andrade

T odo ano é a 
mesma coisa. 
Quando vislum-

bro a primeira árvore 
de Natal sinto uma 
nostalgia, uma dor-
zinha no peito pelo 
ano que passou. Uma 
saudade não sei do 
quê, se do que vivi 
ou do que poderia 
ter vivido, mas, mes-
mo assim, saudade. 

Final de ano é 
uma época intri-
gante. Acho que 
invoca sensações 
antagônicas, é a 
certeza do térmi-
no e recomeço. E 

no recomeço posso 
idealizar o que eu 

quiser, afinal sonhar não custa nada!  
Fiquei pensando o que idealizar para 
o Ano-Novo então me lembrei de ter 
lido sobre Mad Money e achei que 
devia começar por aí. Mad Money 
“é uma determinada quantia que 
você deve esconder no bolso secre-
to de sua bolsa ou de sua carteira. 
Coloque-a lá e esqueça. Você está 
autorizada a gastá-la somente em 
uma emergência e, assim que o fizer, 

deve repô-la.”.
Pense em qual seria a sua emer-

gência? Pode ser o dinheiro para o 
táxi, caso brigue com o namorado e 
queira ir para casa sozinha. Mas acho 
que no meu caso esconder um di-
nheirinho logo no início do ano vai 
me dar a sensação de segurança. 
Sei lá, penso que seria assim. Ou de 
mistério, talvez. Uma coisa que só eu 
saberia. 

Lembro-me de uma tia que todo 
dia primeiro de janeiro distribuía 
envelopinhos com dinhei-
ro que chamava de bom 
princípio. Era uma festa! E 
que sensação boa! Não pela 
quantia em si, mas pelo 
bom princípio! E a lista de 
boas intenções para o Ano- 
Novo? De novo! O que fiz 
com a do ano passado mes-
mo? Arquivei-a na gaveta? 
O certo é que alguns itens 
foram arquivados e outros 
nem lembrados, mas, como 
disse Drummond, “não pre-
cisa chorar arrependido pe-
las besteiras consumadas...” 

Vou mais é aproveitar 
muito bem este final de 
2013, tenho muito que rea-
lizar ainda! Pensando bem, 
gosto muito dessa época 
de festas. Gosto do clima 

de confraternização que paira no ar. 
Gosto de pensar nos presentes em-
baixo da árvore, da casa enfeitada, 
do cardápio combinado com a fa-
mília. Gosto de escolher uma roupa 
nova para o Natal, e a roupa para 
a entrada do Ano-Novo tem que 
ser deslumbrante, porque eu me 
achando linda já é meio caminho 
andado para um bom princípio. E 
o melhor de tudo é o prazer que é 
poder viver tudo isso! O TÉRMINO E 
O RECOMEÇO! 

PONTO DE EQUILÍBRIO

DE REPENTE    É NATAL!
T odo ano é a 

mesma coisa. 
Quando vislum-

bro a primeira árvore 
de Natal sinto uma 
nostalgia, uma dor-
zinha no peito pelo 
ano que passou. Uma 
saudade não sei do 
quê, se do que vivi 
ou do que poderia 
ter vivido, mas, mes-
mo assim, saudade. 

Final de ano é 
uma época intri-
gante. Acho que 
invoca sensações 
antagônicas, é a 
certeza do térmi-
no e recomeço. E 

no recomeço posso 

Passou rápido, não é? Estes tempos loucos voam que mal dá para perceber e já é Natal! 
Melhor nem pensar em terminar de ticar a listinha do que faltou para fazer.  Um Ano-Novo 
bate à porta e com ele novas esperanças, novas expectativas e novos sonhos. 

Saia e blusa 
Le Lis Blanc

Vestido
Daslu
e sandália
Capodarte 
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polo rosa infantil R$ 99,90 
cinto infantil R$ 59,90
camisa feminina R$ 199,90
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camisa R$ 219,90
bermuda adulto R$ 139,90
camisa infantil R$ 149,90
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moDa

polo R$ 179,90
cinto R$ 79,90
calça jeans R$ 259,90
polo infantil R$ 69,90

camisa R$ 189,90
camiseta R$ 59,90
bermuda xadrez R$ 149,90
sapatenis R$ 239,90
cinto R$79,90
boné R$49,90 regata ancora R$129,90

blazer R$429,90
camisa infantil R$ 139,90
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polo R$ 179,90
cinto R$ 79,90
calça jeans R$ 259,90
polo infantil R$ 69,90

bata feminina  R$ 289,90
camisa infantil R$ 159,90
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Maria Vitória: saia e Blusa cori, 
Flat carrano e carteira Dumond
Taina: vestido Linda de morrer, 
carteira Dumond e sandália Luiza 
Barcelos
Acessórios: claudiamarisguia, 
Estela geromini e Herika martins

blogueiras
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Maria Vitória: calça e Blusa cori, 
Bolsa Dumond e fl at Luiza Barcelos
Taina: vestido Linda de morrer, 
Bolsa Dumond e sandália Dumond
Acessórios: claudiamarisguia,      
Estela geromini e Herika martins
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Taina: vestido Linda de morrer,  
carteira smartbag e sandália 
Dumond
Maria Vitória: vestido cori,  
carteira Dumond e sandália 
Luiza Barcelos
Acessórios: claudiamarisguia, 
Estela geromini e Herika martins

moDa
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Bolsa & Cia | Rua Dr. Carlos Botelho, 1751 | (16) 3371-8341
Maison K | R. Episcopal, 2089-A | (16) 3307-4960
gostotanto.com.br | mariavitorianovaes.com.br

Maria Vitória: calça cori, cropped 
canal, Bolsa e sandália dumond
Taina: macacão Linda de morrer, 
sandália Dumond, carteira Dumond
Acessórios: claudiamarisguia, Estela 
geromini e Herika martins
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sapatos

Com os pés na pista de dança 
Veja dicas do que cai melhor nos pés na hora de festejar 

N a hora de compor um look 
festa, os detalhes nos calça-
dos fazem toda a diferença. 

Para começar escolha um calçado 
confortável, para evitar que a festa 
acabe mais cedo para você.  Além 
disso, você terá mais segurança e 
estabilidade ao caminhar, mantendo 
um bom equilíbrio e boa postura a 

noite toda. Vestidos com muito bri-
lho e pedraria, vale apostar em um 
modelo mais básico. Já para os ves-
tidos mais retos e básicos, é possível 
investir em detalhes e brilho. Vesti-
dos mais fechados e clássicos pedem 
scarpin e chanel. Vestidos longos 
mais decotados ou esvoaçantes, e 
até os curtos pedem sandálias, que 

dão leveza ao look. E para compor 
um visual elegante não combine sa-
pato com bolsa.

Os sapatos em tom nude ficam 
ótimos com peças mais chamativas, 
estampadas e com muito brilho e 
detalhes. Como se confunde com 
a cor da pele, dá a ilusão de pernas 
alongadas. A cor preta é uma esco-

Sapatos metalizados, 
pretos e nudes são 
apostas neutras para 
dias de festa  

kappa SC ed81 29nov13.indb   36 29/11/2013   20:21:06



kappa magazine 37  

lha clássica, mas cuidado, pois pode 
pesar o look. Se tiver dúvidas, use 
quando estiver de vestido preto. 
Aliás, as produções monocromáti-
cas, com o look no mesmo tom da 

cabeça aos pés, são fáceis de com-
binar, mas atenção para a cor não 
fugir do tom. 

Os sapatos metalizados ficam 
ótimos com peças coloridas. Os sa-

patos lisos, quando usados com pe-
ças estampadas ou de tons fortes, 
deixam o visual chique e sem exa-
geros.  E se quer apostar em uma 
tendência, se jogue nas franjas.  
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A benemérita 
de São Carlos
Alexandrina Melquiades de Alkmin Macedo 
doou grande área que permitiu o crescimento 
do município para a região norte

Por ana paula santos 
Foto  Fabio mauricio

A rua Dona Alexandrina, ao contrário 
da atual mão de direção, come-
ça no cruzamento com a rua 

Raimundo Correa e termina no cru-

zamento com a rua Antônio Blanco. 
São  mais de 25 quarteirões, passan-
do pelos bairros Jardim Brasil, Vila Fa-
ria, Centro e Jardim Macarengo.

E o nome da via homenageia a 
mulher que ficou conhecida como 
umas das beneméritas da cidade. 

Ela nasceu em Campanha da Prince-
sa (MG) no século 19. Casou-se com 
João Alves de Oliveira aos 12 anos, 
como era costume da época. O casal 
comprou a Sesmaria do Monjolinho 
e mudou-se para São Carlos com es-
cravos e agregados antes mesmo da 

NomE DE rua
Dona Alexandrina

Alexandrina (à direita) e a rua que leva seu 
nome, bem próximo de onde ela morava
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fundação da cidade.
O marido de Alexandrina era co-

nhecido como um homem autori-
tário e ela como a mulher que após 
a morte do marido doou grande 
extensão de área, permitindo que a 
cidade se expandisse.

No Almanaque de Araraquara de 
1915 está registrado o nome do fa-
zendeiro desde 1842. Cincinato Bra-
ga publicou que era intenção dos 
povoadores de São Carlos construir 
uma capela onde está a Escola Ál-
varo Guião, região da Sesmaria do 
Monjolinho. Mas, segundo o escri-
tor, João Alves de Oliveira não acei-
tou, alegando que a capela poderia 
afastar os escravos do trabalho. O 
fazendeiro ofereceu outra área, mais 
longe, que foi recusada.

A partir daí resolveu-se construir Retângulo que Octavio Damiano fez referência: doação equivale ao dobro dele
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NomE DE rua
Dona Alexandrina

a capela no ponto mais original do 
surgimento do povoado, entre as 
Sesmarias do Pinhal e Monjolinho, 
onde está a Catedral, e assim foi fei-
to. João ofendeu-se e declarou que 
preferia ir até Araraquara ou Rio Cla-
ro para fazer negócios, negando a 
existência de São Carlos.

Em 1867, já viúva, Alexandrina 
doou as terras. Consta da escritura o 
correspondente a 500 braças de com-
primento por 300 braças de largura, 
o equivalente a 30 alqueires, ou seja, 
mais de 700 mil metros quadrados.

No livro Caminhos do tempo, Oc-

tavio Carlos Damiano explica como 
ter ideia da importância e tamanho 
da doação feita por Dona Alexan-
drina ao município. “Tome-se como 
ponto de referência a Catedral. Se-
gue até a rua Alfredo Lopes, à es-
querda, indo até a rua José Bonifácio 
e à direita até a rua D. Pedro II. A área 
doada tem o dobro.”

Alexandrina Melquiades de Alk-
min Macedo morreu em 1878 e foi 
enterrada em São Carlos. Vale lem-
brar que o governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, é bisneto de Ale-
xandrina. 

Geraldo Alckmin debaixo da placa 
que leva o nome de sua bisavó
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DEDicaÇÃo

Empreendedorismo 
e perseverança
Família Eduardo’s Brinquedos comemora a abertura da quarta loja na  
avenida São Carlos e agora, além dos brinquedos e presentes, traz para São Carlos a Aleatory, 
famosa franquia de roupas masculinas e femininas

Por ana paula santos 
Fotos mauricio motta A loja Aleatory é o mais novo 

empreendimento da família 
Eduardo’s Brinquedos em São 

Carlos. Pela primeira vez no ramo do 

vestuário, Eduardo, Georgina, Renato 
e Carla Martins comemoram a vinda 
da franquia paulista para a cidade.  

A experiência comercial da fa-

Aleatory  
trabalhará com 

moda masculina 
e feminina
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mília Martins, já tradicional pela 
existência das duas lojas Eduardo’s 
Brinquedos, que desde 1995 vêm 
realizando o sonho das crianças, e 
mais recentemente com a Espaço 
Casa Eduardo’s Presentes, se con-
solida agora com a revenda de rou-
pas masculinas e femininas.

“Temos como lema oferecer aos 
nossos clientes produtos de quali-
dade, que possam, efetivamente, 
levar algo de especial a eles, alian-
do sempre serviço especializado, 
carinho e atenção”, afirma Renato, 
que reforça o bom momento da ci-
dade, na rota de grandes empresas. 
“Não podemos ficar parados, temos 
que acompanhar o crescimento e 
diversificar, gerando novas opor-
tunidades. No total, empregamos 
hoje cerca de 50 funcionários.”

A família conheceu a marca Ale-
atory em Aracaju (SE), durante uma 

viagem de férias no ano passado. 
“Foi em novembro. Era meu aniver-
sário e minha esposa Patricia foi até 
o Shopping Riomar e me comprou 
uma linda camisa de presente. Foi 
assim que conhecemos a marca. 
Um ano depois estamos presente-
ando São Carlos”, afirma Renato. 

QUATRO LOJAS NA AVENIDA – A 
primeira loja foi instalada na avenida 
São Carlos, em 1996, mas tudo come-
çou um ano antes, com a chegada da 
família no município. “Abrimos uma 
loja de brinquedos na avenida Co-
mendador Alfredo Maffei. Naquela 
época, os brinquedos importados es-

Família Eduardo’s 
Brinquedos

Equipe de atendimento da 
Eduardo’s Presentes
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tavam em alta e os patins eram febre. 
Em um único dia vendemos mais de 
100 pares”, lembra Renato.

Já na avenida São Carlos, o pré-
dio foi cinco vezes reformado, pas-
sando de 80  metros quadrados para 
600 m². Em 2008 surgiu a oportuni-
dade de crescer e a família investiu 
na abertura da segunda loja de brin-
quedos, também na avenida, esqui-
na com a rua Marechal Deodoro. 

Atualmente entre os fornecedo-
res estão a Mattel e a Hasbro, duas 
das maiores empresas do segmen-
to, e mais de 100 marcas clássicas 
tradicionais, nacionais e importa-
das. Em breve a rede de brinque-
dos pretende apresentar novos si-
tes para vendas online. 

Em 2011, teve início a diversi-
ficação dos negócios com a loja 
Espaço Casa Eduardo’s Presentes, 
que oferece, utilidades domésticas, 
eletroportáteis, aparelhos de jan-
tar, cristais, faqueiros, artigos para 
decoração, além de uma linha de 
cama, mesa e banho. “Mantemos 
parceria com a Tramontina, Cristais 
Bohemia,  Porcelana Schmidt, Toa-
lhas São Carlos e muitas outras. As 
listas de casamento ajudam o casal 
moderno a encontrar tudo que fa-
cilita o seu dia a dia, deixando sua 
casa ainda mais bonita. Uma opção 
que facilita a vida de todos nossos 
clientes é o estacionamento, com 
30 vagas”, argumenta Carla. 

A recém-inaugurada loja Aleatory 
fica exatamente entre as duas outras 
lojas da família, no mesmo quartei-
rão. A marca, que está há 25 anos no 
mercado, e há seis tornou-se fran-
quia, conta, atualmente, com mais de 
40 lojas pelo Brasil, sendo que, no es-
tado de São Paulo, ela está instalada 
em Campinas, Indaiatuba, Sorocaba, 
Campos do Jordão, Piracicaba, Rio 

Claro, Bauru e Presidente Prudente 
e traz agora para São Carlos roupas 
femininas e masculinas. 

Curiosamente o símbolo da 

Aleatory tem tudo a ver com São 
Carlos, um homem jogando golfe. 
Além das tradicionais camisas polo 
e sociais, a marca oferecerá calças, 
bermudas, shorts, saias, vestidos, 
sapatênis, acessórios e muito mais, 
para quem quer passear ou traba-
lhar com muito estilo e elegância.

Na loja, além de Aleatory, vai ser 
possível encontrar também produ-
tos da conceituada marca Náutica e 
camisas sociais Raphy.

“Era um sonho ter uma loja de 
camisas sociais. Adoro camisas e 
sempre me interessei pelo assunto. 
Continuar investindo aqui na cidade 
era pontual para nós. Fomos tão bem 
acolhidos nesta cidade e por isso 
queremos retribuir”, diz Eduardo.

O LEGADO - A história da famí-
lia Martins com o comércio de brin-
quedos teve início antes mesmo do 
casal Eduardo e Georgina chegar 
com os filhos Renato e Carla a São 
Carlos. A veia comercial no setor é 
uma tradição entre os irmãos de 
Georgina na região de Jales e São 
José do Rio Preto. Experiência que 
fez com que Eduardo abrisse a 
primeira loja em General Salgado, 

DEDicaÇÃo

A presença de Eduardo na política teve 
início em General Salgado, onde ele foi 
candidato a prefeito. “Por estar sempre 
presente na igreja e envolvido com tra-
balhos sociais sempre gostei de políti-
ca. Acredito que a vida pública precisa 
de pessoas criativas que desenvolvam 
as atividades com eficiência e amor”, 
declara o vereador eleito em São Car-
los em 2012 pelo Partido Social Cristão 
(PSC) com 2.140 votos, sendo o sétimo 
vereador mais votado.
“Determinação foi o maior ensinamento 
que eu e minha irmã recebemos dos nos-
sos pais. Eles sempre disseram que deve-
mos acreditar nos nossos sonhos. Meu 
pai sonha ver a continuidade da família 
na política. Ainda não pensamos nisso, 
mas temos a certeza de termos bons 
exemplos dentro de casa”, afirma Renato. 
A terceira geração já chegou e quem 
sabe o pequeno Pedro herda o inte-
resse do avô e siga a carreira. “Novos 
projetos estão sendo traçados e muita 
coisa boa, se Deus nos permitir, ainda 
está por vir.”

Carla, aos nove 
anos: espírito 
empreendedor na 
genética da família

Para fazer a diferença
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região noroeste do estado onde 
viviam. “Meu pai era funcionário do 
Banco do Brasil e minha mãe pro-
fessora. Eles sonhavam ter uma loja 
onde trabalharíamos juntos. Foi 
isso que aconteceu”, lembra Carla.

O divisor de águas foi a vinda 
para São Carlos, mas o curioso foi 
como tudo aconteceu. A ideia de 
manter a família unida fez com que 
pensando no futuro dos filhos e na 
oportunidade de cursar uma uni-
versidade todos viessem para cá.

“Saímos, eu e meu pai, de General 
Salgado numa manhã bem cedo. Pas-

samos por Catanduva, Matão e Arara-
quara,  mas foi quando chegamos a 
São Carlos que nos impressionamos 
com o potencial universitário e a ave-
nida, naquela época mão dupla, nos 
contagiou. Fomos até o Banco do Bra-
sil e, conversando com o gerente, ele 
deixou em aberto a possibilidade da 
transferência do meu pai”, relembra 
Renato.

Três meses depois a mudança 
aconteceu. Por algum tempo Eduardo 
trabalhou na agência centro, mas foi na 
agência da UFSCar, onde trabalhou por 
4 anos, que acabou se aposentando.

Hoje, são os filhos que dedicam 
maior atenção à administração dos 
negócios, sempre se especializando 
em gerenciamento, contando princi-
palmente com a ajuda de três verda-
deiros anjos – Isabel, Silvia e Sr. Luís –, 
mas também contam com o suporte 
dos pais, sempre que necessário.

Renato queria ser médico, prestou 
vestibular, mas decidiu continuar tra-
balhando com o pai. “Ele me orientou 
para que cursasse Direito. Foi o que fiz, 
mesmo passando no exame da OAB, 
não exerço a profissão. Já a Carlinha 
começou a fazer Turismo em Curitiba, 
mas depois veio para Araraquara, onde 
se formou em Administração Pública.”

Renato casou-se com a fisio-
terapeuta Patricia Machado, com 
quem tem um filho, Pedro Edu-
ardo, de um ano e oito meses. Já 
Carla é casada com o engenheiro 
Thiago França. 

Serviço

Eduardo’s Brinquedos  loja 1

Av. São Carlos, 1408 

Telefone (16) 3371-7205

Eduardo’s Brinquedos loja 2 

Av. São Carlos, 2045

Telefone (16) 3372-5961

Eduardo’s Presentes loja 3

Av. São Carlos, 2027 

Telefone (16) 3372-6343

Aleatory loja 4

Av. São Carlos, 2037

Telefone (16)  3419-4844

Eduardo em frente 
à primeira loja: 

perseverança
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Nota

Confira o horário 
do comércio para dezembro

A Associação Comercial e In-
dustrial de São Carlos di-
vulgou o calendário com o 

horário especial de funcionamento 
do comércio durante o mês de de-
zembro.  O acordo foi firmado entre 
o Sindicato do Comércio Varejista 
de São Carlos e Região e o Sindicato 

dos Empregados do Comércio.
As lojas começarão a abrir no 

período noturno na sexta (6). Assim, 
o comércio funcionará, até o dia 23 
de dezembro, de segunda a sexta-
-feira, das 9h às 22h. Nos sábados 
de dezembro – dias sete, 14 e 21, o 
horário será das 9h às 17h. Já no do-

mingo (22), ele funcionará das 13h 
às 19h.

Na véspera do Natal, o horário 
de funcionamento será das 9h às 
17h. Já no dia 26 de dezembro, as 
lojas abrem das 12h às 18h. No últi-
mo dia do ano, as lojas funcionarão 
das 9h às 13h.
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Fim de ano especial
Abrigos de idosos se preparam para as comemorações de Natal e Ano Novo esperando ajuda 
para manter as reformas e melhorar ainda mais os atendimentos 

Por ana paula santos 
Fotos Fabio mauricio

H á mais de um ano o Abrigo 
de Idosos Dona Helena Dor-
nfeld está entre reformas 

e adaptações, solicitações feitas 
pelo Ministério Público. Aos pou-
cos, a estrutura física do prédio se 
transforma, motivo de orgulho e 
agradecimento para Malu Brito, 
diretora da instituição. “Tudo que 
estamos conquistando tem muito 
valor. Sempre enfrentamos muitas 
dificuldades financeiras, mas a po-

pulação são-carlense é muito boa 
para conosco, sempre nos socorre.”

Atualmente, o abrigo atende 
40 idosos e Malu afirma que, com 
as adaptações, a qualidade de vida 
também já melhorou. “Já finaliza-
mos as obras da parte superior do 
prédio, a sala de fisioterapia e de te-
rapia ocupacional, construímos os 
banheiros para as visitas, vestiário 
para os funcionários e toda a lavan-
deria já está reestruturada”, explica.

O próximo passo é dar continui-
dade à troca das portas, no total 20 
novas portas, mais largas, com es-

soLiDariEDaDE

Como ajudar

Helena Dornfeld 
Telefone (16) 3416-1567

Banco do Brasil
agência 0295-X
conta corrente 4072-X

Cantinho Fraterno 
Telefone (16) 3372-3414

Banco do Brasil
agência 0295-X
conta corrente 50000-3

Tudo pronto na 
área externa ao 

fundo do “Helena 
Dornfeld”, mas 

ainda faltam 
outras partes
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paço suficiente para passar com as 
cadeiras de rodas, serão instaladas. 
Para isso são necessários mais R$ 20 
mil. “Estamos construindo a copa 
dos funcionários, lactário, refor-
mando a cozinha e outros pontos, 
mas o dinheiro nunca é suficiente, 
por isso as campanhas continuam. 
Nosso prazo para concluir as obras 
aumentou, estamos muito felizes 
ao ver que o Ministério Público tem 
visto nossa luta.”

Para arrecadar mais verba, o 
abrigo vai realizar um jantar bene-
ficente com música ao vivo. Serão 
duas noites no Restaurante Casa 
Branca, nos dias 10 e 11 de dezem-

bro. No cardápio dez tipos de sala-
das, pratos quentes, carnes, peixe e 
massa pelo valor de R$ 28. 

Para fechar o ano com chave 
de ouro, uma programação espe-
cial com apresentações musicais e 
ceias já está garantida. A intenção 
da instituição é melhorar ainda a 
vida dos idosos, num agradecimen-
to profundo aos que são solidários 
com a causa. “Dezembro é tempo 
de união. Agradecemos as pessoas 
que estão nos olhando com aten-
ção e amor e isso traz felicidade, 
sobrevivemos do bolso alheio, isso 
não é fácil, nós estamos sendo mui-
to abençoados”, conclui Malu.

NOVA DIRETORIA – O segun-
do semestre deste ano foi marcado 
por muitas novidades no Cantinho 
Fraterno “Dona Maria Jacinta”, que 
atende 40 idosos. Além da posse da 
nova diretoria da instituição, que 
vai comandar os trabalhos por dois 
anos, eles conquistaram mais uma 
vez uma premiação no concurso 
“Volkswagen na comunidade”.

“É a segunda vez que recebemos 
o prêmio, todos os anos participa-
mos e apresentamos projetos. Este 
ano recebemos R$ 40 mil da Funda-
ção Volkswagen, que ajuda entida-
des em todo o Brasil”, explica a nova 
presidente do asilo, a advogada Cin-
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tya Cristina Confella, que tem planos 
de reformar o salão de festas, para 
aumentar os recursos do abrigo. 

O projeto apresentado no con-
curso em 2013 permite melhorias 
no departamento de fisioterapia e 
instala uma academia de ginástica 
adaptada para terceira idade ao ar 
livre. Em 2009, o Cantinho Fraterno 
recebeu recursos e ampliou a depar-
tamento de Terapia Ocupacional. 

Paralelamente continuam os tra-
balhos em prol da reforma geral do 
prédio, campanha que contou com 
a iniciativa da kappa.  “Os arquitetos 
fizeram o projeto, mas agora precisa-
mos de um engenheiro civil para ter 
um orçamento para reforma. Ainda 
não sabemos nem de quanto preci-

samos, nem do material necessário. 
Em 2014, queremos dar início a este 
projeto, mas por hora pedimos ajuda 
para pagar o 13º salário dos funcio-
nários.”

Durante o mês de dezembro, 
além das confraternizações de Natal 
e Ano-Novo, acontece uma tradicio-
nal festa, no dia 19, com uma entrega 
de presentes para os idosos, e para 
esta data são necessários alguns gê-
neros alimentícios. Outro pedido fei-
to pela administração da instituição 
é a doação de tintas. A intenção é 
trazer mais alegria para o prédio com 
uma nova pintura da fachada do asi-
lo. A mão de obra já está garantida, 
o trabalho vai ser feito em mutirão 
pelos Vicentinos. 

Cantinho 
Fraterno: 
implantação 
da academia 
ao ar livre faz 
parte de projeto 
premiado

No Helena 
Dornfeld serão 
necessárias 20 

novas portas
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Novo visual em um 
curto espaço de tempo
Cido Hair Studio oferece a possibilidade de ter a extensão ou alongamento de cabelo que você 
tanto sonha em apenas uma hora e o melhor: por um preço justo

Fotos Fabio mauricio

E ngana-se quem pensa que é 
somente entre as atrizes que o 
mega hair é utilizado. O méto-

do de alongamento ou extensão dos 
cabelos é cada vez mais comum entre 
as mulheres, afinal de contas todas 
querem mudar o visual e ter o cabelo 
mais bonito.

Há 22 anos no mercado, o Cido Hair 
Studio oferece uma nova técnica. “Fiz 
um treinamento em Santa Catarina e 
a técnica permite a aplicação de sete 
mechas ao mesmo tempo, reduzindo o 
tempo. Faço tudo em apenas uma hora”, 
garante Cido, proprietário do salão.

O profissional, que mantém o tra-
dicional salão no Santa Felícia, des-
taca a perfeição do trabalho. “Antes 
utilizava outro método, agora estou 
trazendo a novidade com exclusivi-
dade para São Carlos.”

ANTES E DEPOIS – A modelo Kelly 
Oliveira que já tinha cabelo longo au-
mentou em 70 cm o tamanho das 
loiras madeixas. “Utilizei 200 gramas 
de cabelo natural. A maior parte das 
mulheres busca o alongamento, mas o 
mega hair permite aumentar também 
o volume”, explica o cabeleireiro.

Os fios naturais têm maior durabi-
lidade e o preço não é tão caro quanto 
algumas pessoas podem pensar. Além 
do mais, no Cido Hair Studio, a cliente 
pode pagar em até dez parcelas. Para 
garantir que o cabelo não será danifi-
cado, o mais indicado é colocar e retirar 
o mega hair com o mesmo profissional. 
Depois de aplicado, vida normal, a mu-
lher pode entrar no mar, piscina, fazer 
chapinha, babyliss, pentear e secar sem 
medo de estragar.

O salão oferece uma linha com-
pleta de atendimento para homens e 

mulheres. São dez funcionários, pro-
fissionais treinados que oferecem os 
serviços de manicure, maquiagem e 
cabelo, entre corte, tinturas, luzes e 
penteados.

Serviço

Cido Hair Studio

Rua Jonas Novaes, 943 – Santa Felícia

Telefone (16) 3372-3148

Facebook: Cido Cabeleireiro in
fo

rm
e 

pu
bl

ic
itá

rio

Cido trouxe técnica 
com exclusividade

Antes e depois da aplicação do mega hair
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138 anos de louvor a Deus
Igreja Presbiteriana foi a primeira igreja evangélica de São Carlos e mantém preservado um 
dos prédios religiosos mais antigos da cidade

Por ana paula santos
Fotos João moura

A Igreja Presbiteriana de São 
Carlos foi organizada em 1875, 
mas o prédio foi construído 

oito anos depois, completando, em 
2013, 120 anos de história.

Em 2005 a construção que passou 
por duas grandes reformas foi declara-
da pela Fundação Pró-Memória de São 
Carlos como imóvel de interesse histó-

rico-cultural. O destaque está na torre 
erguida na segunda grande reforma, 
nos anos 50.

No livro Crônicas São-carlenses, Ary 
Pinto das Neves conta que o fundador 
da Igreja Presbiteriana em São Carlos 
foi o reverendo João Fernandes Daga-
ma, um português que veio para o Bra-
sil sendo responsável pela fundação de 
vários templos na região. O trabalho 
evangélico do reverendo começou no 
Sítio Monjolinho, na casa de José Casti-

lho de Moraes, em 25 de abril de 1875, 
quando foram recebidos os primeiros 
membros da igreja.

O pastor André Luciano Boechat 
de Melo, que há quatro anos está em 
São Carlos, explica que a igreja é re-
gida pelos presbíteros, membros da 
assembleia que formam um concílio, 
num governo que pode ser consi-
derado parlamentar. “Somos hoje 
sete presbíteros responsáveis pela 
administração desta igreja. Fomos os 

 Fachada da igreja 
tem 120 anos

1893, ano de 
inauguração do 
templo
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primeiros, mas além desta existem 
outras duas igrejas em São Carlos e 
uma em Ibaté, além de congrega-
ções que ainda vão se tornar igrejas 
presbiterianas.”

O pastor confirma o crescimen-
to expressivo no número de fiéis 
evangélicos nas igrejas protestantes 
históricas e avalia que a procura re-
flete a busca pela espiritualidade. “O 
Brasil tem hoje cerca de 42 milhões 
de evangélicos. Nas últimas décadas 
houve um crescimento muito gran-
de nas igrejas neopentecostais e 
muitas pessoas não encontraram as 
respostas que procuravam”, afirma.

LIVRO DO CENTENÁRIO - Em 
1975, a professora Eunice Diva Gar-
cia escreveu o livro Resumo histórico 
da Igreja Presbiteriana de São Carlos 
durante seu primeiro centenário. Nele, 

ela faz um cuidadoso relato históri-
co e conta detalhes da organização 
da igreja na cidade. Eunice descre-
ve que no dia 25 de abril, durante a 
reunião no sítio, aconteceu o batis-

mo e profissão pública de fé de sete 
pessoas, transcrevendo a primeira 
ata, contando com a presença de 14 
membros.

“As lutas não foram pequenas e 

Pastor André : “Futuramente 
pretendemos criar uma escola 
presbiteriana na cidade”
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nem poucas, no propósito de manter 
de pé a bandeira da fé evangélica.”

Dois anos depois de formada a 
comunidade, os cultos se reuniam 
em uma sala na vila de São Carlos e 
com o passar dos anos foi aumentan-
do o número de locais onde os cultos 
aconteciam.

Evangelina Temple Garcia é irmã 
da autora do livro. Ela e toda a família 
são presbiterianas, tendo inclusive 
mantido grande participação dentro 
da igreja. “Meus pais se conheceram 
dentro de uma igreja presbiteriana e fo-
ram os responsáveis pela fundação da 
igreja em Bariri. Pelo que sei, há muitas 
gerações somos presbiterianos.” 

Sobre o livro, ela recorda quando 
a irmã, que faleceu há dez anos, escre-
veu. “Ela sempre foi muito ativa dentro 
da comunidade, foi presidente da So-
ciedade Auxiliadora Feminina e do Lar 
Rosa de Saron. Na época do centenário, 
ficou muito feliz pela oportunidade de 
escrever o livro”, confirma.

ATIVIDADES ESPIRITUAIS - To-
das as igrejas presbiterianas da re-
gião mantêm cultos aos domingos 

nos períodos da manhã e noite.  Por 
ser São Carlos uma cidade universi-
tária, o pastor afirma que é grande a 
presença de jovens estudantes uni-
versitários que permanecem na igre-

Evangelina, descendente 
de uma família de 
presbiterianos

Foto do jornal Presbiteriano 
de Campinas, março de 1975
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ja por um período temporário.
“Temos hoje 350 membros co-

mungantes frequentes, mas em nos-
sos cultos contamos com a presença 
de até o dobro de pessoas”, comenta. 

Além das celebrações, durante 
a semana, diversos projetos são de-
senvolvidos, entre eles grupos de 
oração, jovens, senhoras, casais, co-
rais e outras atividades, entre elas al-
guns programas sociais e até huma-
nitárias, como trabalho missionário.

Para dezembro, além das come-
morações referentes ao Natal, lem-
brando o nascimento de Jesus, estão 
previstas apresentações de um con-
junto coral masculino na Praça XV e 
outros locais que serão definidos  em 

parceria com a Prefeitura.
“A igreja presbiteriana no Brasil 

além de levar a mensagem salvado-
ra de Cristo tem uma preocupação 
social e educacional muito grande. 
A Universidade Presbiteriana Ma-

ckenzie é um bom exemplo. Futu-
ramente pretendemos criar uma 
escola presbiteriana na cidade. Isso 
está no coração da liderança da 
nossa igreja, esperamos concreti-
zar”, conclui o pastor. 

Saiba mais sobre a Igreja Presbiteriana

Originada da reforma protestante do século 
XVI, a Igreja Presbiteriana teve seu ápice 
quando Lutero fixou suas 95 teses contrárias 
à venda de indulgências na Igreja Católica 
e faz parte das igrejas cristãs protestantes 
cuja forma de organização eclesiástica se 
caracteriza pelo governo de uma assembleia 
de presbíteros. 
Depois do movimento da reforma, surge a 
igreja protestante. Anos depois, João Calvino 
se torna pastor em Genebra e sistematiza as 
doutrinas da reforma. Neste momento surge 
a Igreja Presbiteriana. 

Da Europa, a Igreja vai para os Estados 
Unidos e depois disso chega no Brasil. Em 
12 de agosto de 1859 (dia da comemoração 
da implantação da Igreja no Brasil) chega 
o missionário Ashbel Green Simonton, 
responsável pela fundação da Catedral 
Protestante do Rio de Janeiro e outras igrejas 
em Minas Gerais e São Paulo. José Manoel 
da Conceição foi o primeiro pastor da igreja 
presbiteriana brasileiro. Ele vivia em Brotas, 
era padre e abandonou a batina, fazendo 
com que a região possua diversas igrejas 
presbiterianas centenárias.
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Um carro de Fórmula 1 
feito em São Carlos
Alunos da UFSCar desenvolvem protótipo de  
carro com peças feitas em alumínio 

C omposta por 20 alunos da 
Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar) dos cursos 

de Engenharias (Elétrica, Mecânica, 
Materiais, Física, Produção e Quí-
mica) e coordenada pelo professor 
José Benaque Rupert, do Depar-
tamento de Engenharia Mecânica 
da UFSCar, a equipe Fórmula Rou-
te UFSCar tem muito a comemo-
rar em 2013. Neste ano, os alunos 
conseguiram desenvolver e testar, 
pela primeira vez, um protótipo de 
carro de Fórmula 1.

E na primeira participação do 
veículo em competição, ele alcan-
çou o 20º lugar. “Consideramos [o 
resultado] muito positivo, levando 

em conta que foi o primeiro proje-
to, competido nacionalmente com 
33 inscritos”, explicaram os criado-
res do FR-13.

E a felicidade não é para menos. 
Além de construírem um carro de 
corrida e participar da primeira 
etapa da competição, os gradu-
andos conseguiram revolucionar 
sua produção, criando um diferen-
cial único, ainda não existente no 
mercado: as peças são de alumínio, 
material mais leve, menor e mais 
fácil de ser manuseado. O carro 
custou entre R$ 50 e R$ 60 mil.

2014 – Para o ano que vem, a 
meta é estar entre as dez melhores 

equipes e ser campeã em, pelo me-
nos, uma categoria. Para o desen-
volvimento do novo protótipo está 
estimado um investimento de R$ 
100 mil, com o orçamento dividido 
em equipamentos de segurança, 
elétrica e eletrônica, logística, ma-
rketing, roda e pneus, drivetrain, 
direção e suspensão, powertrain, 
freios e chassis e carenagens.

As formas de investimento são 
divididas em quatro cotas de pa-
trocínio. Os interessados em co-
nhecer o trabalho e apoiar podem 
obter mais informações através do 
site www.formula.ufscar.br. (Com 
informações de Débora Camargo, 
do portal k3). 

FR-13 na pista
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Os desafios 
diários
Com 150 mil veículos e 870 
quilômetros de vias, cidade 
busca alternativas para 
dinamizar mobilidade urbana

Por: carolina Zanchim 
Foto: maurício motta

C om uma frota estimada em 
150 mil veículos, segundo 
dados do Departamento Na-

cional de Trânsito (Denatran), que 
circulam diariamente por 870 quilô-
metros de via, São Carlos vive o de-
safio de todos os centros, que é ga-
rantir a fluidez dos veículos e evitar 
acidentes. E, segundo o secretário, 
Celso Higashi, ele é diário. “As ações 
são pensadas para beneficiar grande 
parte da população e não o interesse 
popular. Jamais vamos agradar 100% 
da população”, afirma ele.

O diretor do Departamento de 

Trânsito, Mateus Araújo e Silva, expli-
ca que o trabalho iniciado este ano 
começou na região central da cida-
de. “Percebemos um problema de 
congestionamento naquela região, 
por isso optamos começar o traba-
lho lá”. Só depois de terminadas as 
mudanças no centro é que iniciaram 
as intervenções nos bairros.” Ele ain-
da comenta que as medidas toma-
das desde o início do ano são de cur-
to prazo, já que são as necessárias, 
de baixo custo e de retorno rápido. 
“Foram mudanças de direção de via, 
proibição de estacionamento e refor-
ço de sinalização”.

Uma das principais mudanças 
realizadas aconteceram em aproxi-

As principais mudanças 
aconteceram em 100 

cruzamentos
 da região central

Mateus destaca 
as principais mudanças
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madamente 100 cruzamentos do 
centro. De acordo com o Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB), deve-se 
preservar uma faixa de proibição 
de estacionamento de cinco metros 
nas esquinas para que o motorista 
tenha visibilidade para cruzar a via. 
A Secretaria de Trânsito aumentou 
em mais cinco metros essa faixa, 
transformando-a em estacionamen-
to para motos. “Devido ao veículo ser 
um obstáculo menor, ele não atra-
palha a visibilidade do motorista”, 
comenta o diretor. E o impacto já foi 
sentido: a redução no número de aci-
dentes nestes locais chega a 100%, e 
a sugestão foi encaminhada para ser 
incluída no CTB.

Mensalmente, são feitas aproxi-
madamente 35 intervenções no trân-
sito. A principal, segundo Higashi, 

Os desafios para o futuro

Neste ano, a Secretaria de Trânsito recebeu um 
investimento de R$ 550 mil. Parte do orçamento 
serviu para intervenções nas ruas. Além das já 
citadas, a rua Geminiano Costa teve a mão de direção 
invertida, bem como a rua Paulino Botelho e Abreu 
Sampaio, em frente à Santa Casa. Outras também 
foram feitas no Jardim São Rafael, na Vila São José e 
no Jardim Ipanema.
Mas este ainda é apenas o começo.
Outra situação que a pasta pretende reverter é a 
das lombadas. Nos atuais 870 quilômetros de via, 
existem 900 lombadas, ou seja, um obstáculo a cada 
960 metros. “Ela penaliza todo mundo, até quem está 
dentro do limite de velocidade”, explica o secretário. 
Para tentar minimizar o problema, a secretaria 
estuda substituí-las por tachinhas, que também 
fazem com que o motorista reduza a velocidade. Essa 
intervenção já aconteceu no final da rua Rui Barbosa, 
a pedido dos moradores, e a avaliação é positiva.
Um problema ainda a ser resolvido, segundo Mateus, 

é o cruzamento da rua Rui Barbosa com a  15 de 
Novembro. Apesar da sinalização existente no local e 
com a implantação de 15 metros de faixa de proibição 
de estacionamento, os acidentes ainda ocorrem. “Um 
pouco por causa da imprudência dos motoristas, mas 
estamos estudando a implantação de um semáforo 
no local”, explica ele. 
O radar também está na pauta. A cidade está sem 
fiscalização eletrônica desde o vencimento do 
contrato da antiga prestadora do serviço. Para o novo 
contrato, a secretaria incluiu uma nova cláusula, 
que exige atualização dos equipamentos sempre 
que necessário. Mateus explica que o radar estático 
continuará sendo o equipamento utilizado para essa 
fiscalização. “Ele tem uma flexibilidade e podemos 
levá-lo para qualquer via da cidade”, afirma o diretor. 
Segundo ele, o equipamento faz parte da fiscalização 
do trânsito e do processo de educação dos motoristas. 
“Ele está presente para mostrar ao motorista que as 
leis existem e precisam ser cumpridas.” 
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foi no cruzamento das ruas Conde 
do Pinhal, Riachuelo e Comendador 
Alfredo Maffei. “Antes você tinha vá-
rios tipos de conversões nesse cru-
zamento. Com a mudança deixamos 
somente o cruza e descruza que é o 
mais eficiente e que deu fluidez ao 
trânsito”, explica ele. 

Outra intervenção destacada foi 
a colocação de faixa exclusiva para 
ônibus na rua Bento Carlos, entre 
a rua Dona Alexandrina e a esta-
ção ferroviária. “Estamos falando de 
60 ônibus passando por esse local, 
transportando, em horários de pico, 
diariamente e aproximadamente 

três mil usuários, fora os veículos, o 
que causava um grande congestio-
namento”, resume Mateus.

SEM OBSTÁCULOS – A secretaria 
também tem como política retirar o 
máximo de obstáculos da via, como 
os canteiros centrais e as rotatórias. 
Celso explica que já existem opções 
para a substituição desses obstácu-
los. “A pintura das vias proibindo o 
estacionamento e o fluxo de veículo 
num trecho específico e os equipa-
mentos como tachão e tachinha são 
obstáculos de menor presença.” 

Essa mudança foi realizada re-

Uma das maiores mudanças 
aconteceu na Comendador 
Alfredo Maffei
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centemente na rua Marino da Costa 
Terra, próximo ao trevo do Jardim 
Tangará, que apesar de ser uma área 
afastada do centro da cidade é um 
importante eixo de ligação inclusi-
ve com a rodovia Washington Luís 
e também próximo ao Samu. Essa 
mesma intervenção está prevista 
para acontecer na rua Miguel Petro-
ni, próximo à rotatória que dá acesso 
à avenida João Dagnone e também 
na avenida Comendador Alfredo Ma-
ffei, próximo ao Parque da Chaminé. 

SEMÁFOROS E ESTACIONA-
MENTOS – Recentemente, a secre-
taria recebeu novos semáforos, mas 
para a instalação dos equipamentos 
os técnicos estão fazendo uma ava-
liação mais criteriosa, verificando a 
real necessidade de instalação do 
equipamento. “A secretaria tem um 

saldo negativo, já que retirou alguns 
equipamentos em locais avaliados 
como não necessários, já que trava-
vam o trânsito”, explica Mateus. Um 
exemplo é o equipamento instalado 
na rua República do Líbano, que foi 

transferido para o cruzamento da 
rua Aquidaban com a Comendador 
Alfredo Maffei. O próximo equipa-
mento deve ser instalado na rua 
Dona Alexandrina com a Cesar Rico-
me, próximo à rodoviária. 

Uma reclamação constante que 
a secretaria recebe é com relação 
às vagas de estacionamento na re-
gião central. Mateus explica que 
hoje existem 1.250 vagas disponí-
veis na região. “Se houver respeito 
por parte do usuário com relação 
à rotatividade das vagas, respei-
tando as duas horas limite de esta-
cionamento, esse problema dimi-
nui bastante”. No centro, também 
existem 65 vagas disponíveis para 
idosos. Hoje a secretaria tem qua-
tro mil usuários cadastrados que 
podem utilizar essas vagas. “Esse é 
o número exigido por lei.” 

Celso: 
“Jamais vamos agradar 

100% da população”
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Um gigante 
japonês em 
solo regional
Fábrica da Honda em Itirapina teve 
investimento de aproximadamente 
R$ 1 bi e contratará duas mil pessoas

P ara ganhar ainda mais força 
no quarto maior mercado glo-
bal de automóveis, a Honda 

realizou na terça (26) o lançamento 
da construção da segunda fábrica 
de automóveis no país. Localizada 
em Itirapina (aproximadamente 30 
quilômetros de São Carlos, pela ro-
dovia Washington Luís), ela faz parte 
de um investimento de aproximada-
mente R$ 1 bilhão e que trará benefí-
cios para toda a região.

O terreno onde a fábrica será 
instalada tem 5,8 milhões de me-

tros quadrados e já tem definida sua 
primeira produção: o novo Fit, que 
acontecerá a partir do segundo se-
mestre de 2015. Junto com a fábrica 
de Sumaré, a aproximadamente 100 
quilômetros de Itirapina, a multina-
cional japonesa sairá de 120 mil ve-
ículos por ano feitos no Brasil para o 
dobro, ou seja, 240 mil.

“O fato de ser, atualmente, o 
quarto maior mercado de automó-
veis do mundo faz do Brasil um dos 
países mais importantes para a Hon-
da. Por isso, estamos reforçando a 

nossa capacidade de produção local. 
Aproveitando o futuro potencial da 
nova fábrica, que teve suas obras 
iniciadas hoje, continuaremos ofe-
recendo uma ampla gama de pro-
dutos, cada vez mais atraentes e que 
devem superam as expectativas dos 
nossos clientes brasileiros”, diz Taka-
nobu Ito, presidente e CEO da Honda 
Motor Co. Ltd.

 “O anúncio da nova instalação 
em Itirapina significa a perspectiva 
de avanço tecnológico e a geração 
de milhares de empregos para a re-

Planta da fábrica 
que será construída 
em Itirapina

Novo Honda Fit 
será construído na 

unidade
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gião. A Honda é um gigante da indús-
tria automobilística que tem a marca 
forte da inovação, inclusive do ponto 
de vista ambiental. A ampliação de 

suas atividades aqui comprova que a 
excelência da infraestrutura de logís-
tica e transportes e a qualificação da 
mão de obra paulista fazem toda a 
diferença para quem vem investir no 
Brasil, assim como o excelente tra-
balho de apoio da agência Investe 

SP, que tem justamente a missão de 
ser uma parceira das empresas que 
escolhem atuar em nosso estado”, 
destacou o governador do estado 
de São Paulo Geraldo Alckmin, du-
rante a solenidade de inauguração 
da fábrica.

Como São Carlos participa 
desse desenvolvimento?

Inicialmente, a fábrica empregará 
duas mil pessoas. E São Carlos poderá 
contribuir com essa mão de obra graças 
a seu desenvolvimento educacional, na 
oferta de cursos de graduação e técnicos 
profissionalizantes relacionadas à área 
automotiva. 
Vale ressaltar que esse fato já aconteceu 
anteriormente no setor aeronáutico, com 
a instalação do centro de manutenção de 
aeronaves da TAM, em São Carlos, e da 
fábrica da Embraer em Gavião Peixoto.

Placa de 
inauguração da 

fábrica
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LaNÇamENto

Só falta falar
Novo C 180 Turbo Sport Vision da Mercedes traz inovações tecnológicas com  
a grife da Mercedes

J á está disponível no mercado 
brasileiro o novo C 180 Tur-
bo Sport Vision, da Mercedes 

Benz. O veículo traz uma série de 
inovações que a conclusão que fica 
é que há apenas um fato não conse-
guido: falar.

O veículo concorre diretamente 
com outros modelos, como o Audi 
A4, Kia Cadenza, Toyota Camry, Ford 
Fusion, GM Omega e Volvo S60. A 
motorização é de 1.6, o que garan-
te uma potência de 156. Já a trans-
missão é automática e possui sete 
marchas. Com essa potência, o C 180 
consegue fazer de zero a cem quilô-
metros por hora em 8,5 segundos.

Um dos diferenciais do carro é o 
ILS, sigla em inglês para o sistema de 
luz inteligente. Além disso, o veículo 
traz a tecnologia Blue Efficiency, que 

garante um baixo consumo de com-
bustível e emissão de poluentes. 

A segurança também não foi 
esquecida. O carro possui airbags 
dianteiros e laterais para passageiro 
e condutor. Também está disponível 
um sistema de detecção de sono-
lência. O volante é multifuncional e 
possui 12 botões. Há ainda um cruise 
control (piloto automático) com limi-
tador de velocidade (speedtronic). Já 
o Hold auxilia em manobras de pistas 
íngremes, mantendo o carro parado.

O ar-condicionado possui con-
trole de temperatura e ventilação 
e os assentos dianteiros possuem 
ajuste elétrico de altura. O C 180 Tur-
bo Sport Vision pode ser encontrado 
na Stecar, na avenida Castello Bran-
co, 21. O telefone para mais informa-
ções é (16) 2102-0561. 

A novidade da Mercedes-Benz
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NataL

Pastoral da Criança realiza 
campanha inovadora

A Pastoral da Criança de São 
Carlos está organizando 
uma campanha inovadora 

para este final de ano. Chamada 
“O sentido do Natal e a família”, 
ela consiste em entregar a cada 
criança cadastrada na instituição 
uma cesta para a ceia de Natal 
acompanhada por uma cartinha, 

que lembrará o verdadeiro senti-
do desta data. As doações serão 
recebidas até o dia 15 de dezem-
bro.

A previsão é de que 450 famí-
lias sejam beneficiadas este ano. 
Para isso, a Pastoral precisa de do-
ações de cestas/itens que serão 
entregues às crianças.  Podem ser 

doados dois quilos de arroz, 50 
gramas de uvas-passas, uma se-
leta de legumes, uma massa, um 
molho de tomate e um doce. 

As doações devem ser feitas na 
sede da Pastoral da Criança, que 
fica na rua Padre Teixeira, 1.110. O 
horário de funcionamento da Pas-
toral é das 8h às 16h.  

Cartinha para o 
Papai Noel

C omo é tradição há mais de 20 
anos, o projeto Papai Noel 
dos Correios acontece no-

vamente em 2013. A campanha 
tem como objetivo responder às 
cartas das crianças que escrevem 
para o Papai Noel, mantendo o es-

pírito natalino e sempre que pos-
sível atender aos pedidos de pre-
sentes daquelas que se encontram 
em situação de vulnerabilidade 
social.

O projeto Papai Noel dos Cor-
reios recebe cartas de crianças com 
até 10 anos de idade, com pedidos 
preferencialmente de brinquedos. 
Crianças com deficiência não têm 
limite de idade para enviar a carti-
nha. 

As cartas devem ser entregues 
nas agências dos Correios até o 
dia 6. Após serem lidas e selecio-
nadas pelos funcionários, ficam 
disponibilizadas para adoção. Os 
padrinhos têm até o dia 13 para 
adotarem suas cartinhas e entregar 

o presente embrulhado nas agên-
cias. Para preservar a identidade 
da criança, o padrinho não tem 
acesso a informações como nome e 
endereço, conforme determinação 
do Ministério Público da União. A 
entrega dos presentes às crianças 
é feita pelos correios, não é permi-
tido que o padrinho faça a entrega. 

Em 2012, foram entregues em 
São Carlos 419 presentes. Para este 
ano a expectativa é superar esse 
número. 

É importante lembrar que os 
Correios não solicitam presentes 
diretamente à população, seja por 
meio de carta, telefonema ou visi-
ta, nem deixam cartas para adoção 
nas residências.  
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Aos mais necessitados
Entenda qual o papel da Secretaria de Cidadania e Assistência Social e o que ela pode fazer 
por você

Por andrea de castro 
Fotos João moura R esponsável por serviços e 

equipamentos que trabalham 
com o intuito de minimizar os 

problemas sociais de São Carlos, a 

Secretaria de Cidadania e Assistên-
cia Social atua na cidade em diver-
sas vertentes. Para apresentar o que 
é feito em cada uma delas, a kappa 

Wiviane: “Fazemos 
que as pessoas sejam 

incentivadas a não 
abandonarem a luta por 

uma vida melhor”
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conversou com Wiviane Spaziani Ti-
berti, que explicou o que é feito con-
forme a situação apresentada.

“Quanto à área social, dividimos 
em duas partes. A primeira se trata 
da proteção básica e proteção es-
pecial, como, por exemplo, o Centro 
de Referência em Assistência Social 
(Cras). Nele, cuidamos das famílias 
em vulnerabilidade, ou seja, é um 
trabalho de prevenção que ofere-
ce assistência através de reuniões e 

acompanhamento familiar. Em al-
guns casos, nós também fazemos 
visitas para conhecer de perto a re-
alidade delas, acompanhar e propor 
algo a elas”, afirma.

Na área de proteção especial, 
Wiviane conta que o funcionamen-
to do Centro de Referência Especia-

lizado de Assistência Social (Creas). 
“Quando a criança, a mulher ou o 
idoso já estão em risco, ou mesmo 
foram vítimas de violência, eles são 
atendidos pelo centro. Tentamos 
minimizar o que já aconteceu atu-
ando diretamente ao problema.” Ele 
é classificado em duas divisões: da 

Formação para o mercado de trabalho

Para aqueles que estão inscritos no Cadastro 
Único e que são acompanhados pelo Cras e/
ou que não têm condições de participar de 
cursos de profissionalização, o Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec) oferece cursos diversos 
através do Senai e, a partir do ano que vem, 
também no Senac. “Esses cursos são voltados 
especialmente para as pessoas que não têm 
dinheiro para pagar um curso e futuramente 

arrumar um bom emprego. Por isso, tudo é 
financiado pelo governo, como a alimentação 
e transporte.”
Além do Pronatec, o Senac já oferece 
cursos como os de garçom e recepcionista 
entre outros diversos  diretamente nos 
centos comunitários.  “Fazemos isso para 
que as pessoas sejam incentivadas a não 
abandonarem a luta por uma vida melhor”, 
comenta
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Política da Mulher (Centro de Referên-
cia) e de Políticas e Atendimento ao 
Idoso e às Pessoas Portadoras de Defi-
ciência e uma seção, da Criança e do 
Adolescente (Assistência Social).

A secretaria oferece atendimen-
to prioritário às famílias inscritas no 
Cadastro Único, voltado às pessoas 
que estão abaixo da linha da po-
breza. “Elas recebem os benefícios 
diversos como o cartão alimenta-
ção, renda cidadã, entre outros. 
Essa pessoa faz o cadastro aqui, 
mas quem aprova é o governo fe-
deral e, nisso, nós fazemos o acom-
panhamento delas através do Cras”, 
explica. “Também trabalhamos com 
equipamentos de alta complexidade 
que funcionam 24 horas. Nesta, te-
mos parceria com outras secretarias 
através de serviços integrados, como 
o Albergue Infantil, Albergue Notur-
no e Casa Abrigo da Mulher.”

A secretaria também atua nos 
centros comunitários de bairros pe-

riféricos, oferecendo atividades de 
convivência com esporte e oficinas 
que mantêm a criança e o adoles-
cente fora das ruas.  “Estamos sem-
pre criando propostas para trazer a 
comunidade para perto”, acrescen-
ta Wiviane.

Além desses serviços, a Secre-
taria de Cidadania e Assistência 
Social trabalha com projetos como 
o Igualdade Racial, com o Centro 
Municipal de Cultura Afro-Brasilei-
ra “Odette dos Santos”, que acom-
panha os casos de discriminação 
através de arte e cultura e também 
a diversidade sexual que se trata 
de um trabalho com educação e in-
formação às pessoas sexualmente 
discriminadas. “Também fazemos 
um atendimento dentro das esco-
las para eliminar o preconceito e 
integrar todos à sociedade”, fala.

O projeto Família Acolhedora é 
outro projeto relacionado ao Judi-
ciário voltado às crianças que estão 

em processo de adoção.  “Essas fi-
cam provisoriamente aos cuidados 
de uma família, que ficará com elas 
até o processo de adoção ser con-
cluído”. São Carlos também possui 
o Centro de Referência do Idoso 
(CRI), que oferece gratuitamente 
atividades artesanais, entre outras 
de socialização na Paróquia São 
José, e atividades físicas e abertas  
nos centros comunitários. 

Aos moradores de rua, existe 
um tratamento especial, ofereci-
do no Centro POP, cuja finalidade 
consiste em dar suporte como o 
cuidado com a higiene e alimen-
tação deles para, posteriormente, 
retornarem aos albergues notur-
nos. “Ainda dentro desse assunto, 
disponibilizamos passagens aos 
trecheiros e alguns benefícios so-
ciais como hotel de passagem para 
aqueles que, por exemplo, perde-
ram sua casa em um incêndio, e ser-
viços funerários”, salienta.  

Casa Abrigo e NAI

Vista externa do 
Albergue Infantil, que 

está em novo endereço 
desde maio
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A primeira ação de sua pasta neste ano foi a mudança do 
Albergue Infantil e também da Casa Abrigo. “Realizamos 
duas conferências importantes de assistência social e 
igualdade social, além da adequação da Lei Acolhedora, 
o baile dos idosos com bingos e diversão e a criação do 
Conselho Municipal do Idoso”, finaliza.
Já o Núcleo de Atendimento Integrado de São Carlos (NAI) 
está passando por reformulações. Segundo a secretária, 
hoje ele conta com o apoio da Polícia Militar, Polícia 
Civil, Defensoria Pública, Guarda Municipal, Secretaria 
de Saúde, da Infância e Juventude e Conselho Tutelar. 
“Juntos, estamos remodelando os serviços oferecidos 
pelo NAI a pedido do juiz responsável e da promotoria. 
Sendo assim, vamos começar 2014 com nova proposta 
voltada para a família desses adolescentes. Significa 
dizer que faremos um acompanhamento com os pais 
e responsáveis exigindo maior participação na vida 
dos seus filhos. Eles têm que saber que o cuidado com 
as crianças e adolescentes se trata de uma obrigação 
familiar.”
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comÉrcio

Antecipando o Natal
Piscas, noéis, sinos e renas chegaram mais cedo, comprovando que vale a pena manter o 
clima por mais tempo

Por ana paula santos

O ficialmente, faltam pouco 
mais de 20 dias para a cele-
bração do Natal, há mais de 

um mês é possível ver casas e pon-
tos comerciais enfeitados. Pelas lo-
jas, depois da passagem do dia das 
crianças, teve início a montagem da 
decoração com luminosos e bonecos 
enfeitando as vitrines numa estraté-
gia de atrair o consumidor. 

Nas prateleiras dos supermerca-
dos encontramos os panetones e até 
o Papai Noel chegou no Shopping 
Iguatemi mais cedo  - ele está desde 
o dia 15 de novembro fazendo a fes-
ta das crianças. A verdade é que de 
uma forma geral, até mesmo dentro 
de casa, cada vez mais a data está an-
tecipada.

A empresária Paula Maria garante 
que enfeita a casa todos os anos, mas 
a chegada das crianças deu uma mo-

tivação ainda maior. “Meus filhos são 
pequenos e adoram, todos os anos 
acrescento alguma coisa, dentro e fora 
de casa”, diz Paula que conta  sempre 
com a participação do marido.

A fachada chama atenção inclusi-
ve dos vizinhos, que elogiam a inicia-
tiva. “Alguns comentam que nossos 
enfeites alegram a rua. Este ano com-
prei mais 50 metros de mangueira 
iluminada, somando tudo agora te-
mos cerca de 120 metros.”

Casa da Paula, bom gosto e alegria 
que contagiam a vizinhança

Fa
bi

o 
M

au
ric

io
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Estrelas e até uma vaquinha ilu-
minada completam os enfeites ex-
ternos, mas a dona da casa afirma 
que sua intenção é montar um pre-
sépio. Quem sabe no próximo ano?

ILUMINAÇÃO ESPECIAL – Há 
seis anos no mercado, Luiz Henrique 
Adauto, da Lumiah Material Elétrico 
e Iluminação, confirma que a cada 
ano a decoração chega mais cedo, 
mas no fundo os brasileiros deixam 
sempre pra última hora.

“As pessoas procuram novidades, 
mas quem não se antecipa pode ficar 
sem. Isso porque os fornecedores fa-
zem uma programação diferenciada 
para atender aos pedidos, muita coi-

Mauricio Motta

Luiz garante que a 
loja oferece mais de 
200 itens natalinos 
e 100 modelos de 
figuras iluminadas
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sa a gente não consegue de última 
hora e até os preços podem subir.”

Um bom exemplo são as figuras 
luminosas. A Lumiah oferece mais de 
100 modelos iluminados e neste ano 
já vendeu para diversas cidades da 
região. “Temos mais de 200 itens na 
loja, que desde o mês de setembro 
está montada para o natal”, comenta 
Adalto.  

A loja Evidência está com a fa-
chada toda iluminada, neste ano a 
proprietária Maria de Fátima Paulo 
resolveu mudar e trocou parte da de-
coração interna por luzes. “Investi no 
led. Quis deixar a loja iluminada por 
dentro e por fora.” Há 35 anos no co-
mércio, Fátima acredita que é preciso 
manter o clima natalino e contagiar 
os clientes.

“É preciso valorizar cada vez mais. 
Isso chama atenção, o clima conta-
gia, eu sinto isso, é uma sensação 
gostosa. Espero que as pessoas gos-
tem do resultado”, conclui.

comÉrcio

Dicas importantes

Antes de fazer qualquer tipo de 
instalação elétrica procure um 
profissional ou compre em uma loja 
especializada no assunto. Cheque as 
voltagens corretas e cuidado para não 
sobrecarregar as fontes de energia. 
Se você pretende iluminar a divisa ou 
cerca, converse com o vizinho para evitar 
aborrecimentos. 
Se for instalar algo no telhado preste 
muita atenção, pois muitas quedas 
acontecem pela falta de cuidados 
especiais. Divirta-se com as luzes, solte 
a imaginação e criatividade. Iluminar 
sua casa, telhado ou jardim com temas 
natalinos pode ser recompensador. Boa 
sorte!

Fabio Mauricio

Comércio se rende às 
iluminações natalinas. 
Na Evidência o destaque 
são as luzes 
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Uma 
decoração 
interativa
Boneco Doki dá boas-vindas 
aos visitantes do Papai Noel no 
Iguatemi

Por: carolina Zanchim 
Fotos: Fabio mauricio

Q ue o Natal é a festa mais 
importante para as crian-
ças, todo mundo sabe. 

Agora imagine conhecer os contos 
de Natal junto com um persona-
gem bem conhecido dos peque-
nos, o boneco Doki. Essa é a no-
vidade da decoração de Natal do 
Shopping Iguatemi. Ao todo, serão 
três espaços interativos onde as 
crianças aprenderão mais sobre a 
tradição da árvore, da guirlanda e 
do panetone.  

As crianças também podem 
participar das oficinas de Natal e fa-
zer um enfeite de árvore para levar 
para casa. As oficinas acontecem 
na Praça de Eventos, até o dia 12 

de dezembro, de segunda a sábado 
das 12h às 21h e aos domingos das 
12h às 20h. Entre os dias 13 e 23 de 
dezembro, acontecerão diariamen-
te das 12h às 22h. E no dia 24 das 
12h às 18h. Nesse mesmo espaço 
é possível escrever uma cartinha 
e entregar para o Papai Noel, que 
estará presente para receber os pe-
didos dos pequenos.

A expectativa do Shopping 
Iguatemi é atender sete mil crian-

Uma celebração ao Natal é a proposta 
do Iguatemi para o final de ano

Marina: sete mil crianças 
atendidas e 15 mil clientes 

presenteados com panetones 
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ças até o dia primeiro de janeiro, 
segundo a supervisora de marke-
ting do shopping, Marina Stamato. 
Para isso, ela explica que o shop-
ping pensou em uma decoração de 
Natal especial e também em cam-
panhas que atraiam os adultos. 

“Este ano sortearemos um Volvo 
zero quilômetro, além de distribuir-

mos 15 mil panetones”, explica. A 
cada R$ 300 em compras o cliente 
recebe um cupom para participar 
de um sorteio, além de receber 

o panetone no ato da troca. Se as 
compras forem feitas na segunda 
ou terça-feira, o cliente recebe dois 
cupons. Eles podem ser retirados 

Oficina ensina 
os pequenos a 

fazerem enfeites
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até o dia 26 de dezembro. O sorteio 
do carro acontece no dia 27, às 16h. 

Outra atração é a Cantata de 
Natal, que tem a participação de 
cinco instituições. As apresenta-
ções acontecem todas as quintas-
-feiras, sempre às 20h. No próximo 
dia cinco, a apresentação é com o 
grupo Arautos do Evangelho. No 
dia 12  é a vez do coral da Unimed e 
no dia 19 quem se apresenta são os 
alunos do Espaço Braile. 

AMBIENTE EXTERNO – O Natal 
também pode ser visto e celebrado 
fora do Iguatemi. Este ano, devido à 
execução do projeto de expansão, 
a decoração externa foi montada 
somente na cúpula. Já para os usu-
ários da internet, há um link dentro 
da página do shopping para que 
os clientes criem seu próprio conto 
de Natal com seus amigos da rede 
social. É possível criar vários contos 
com amigos diferentes.  

Árvore dos Sonhos

Como nos anos anteriores, o Shop-
ping Iguatemi realiza, em parceria 
com ong’s de São Carlos, a campanha 
Árvore dos Sonhos, que consiste em 
arrecadar e distribuir presentes para 
crianças carentes da cidade. Este ano, 
dez instituições serão atendidas pelo 
projeto que, no ano passado, atingiu 
a meta estabelecida. 
O Iguatemi tem o compromisso de en-
tregar presente para todas as crianças 
inscritas no projeto.
Ao contrário dos outros anos, há uma 
árvore, que já está montada, com as 
cartas, localizada próximo ao acesso 
do shopping pelo hipermercado. “Re-
solvemos colocar uma árvore apenas 
para melhorar a comunicação com o 
público, já que todos os dias um vo-
luntário de uma das instituições fica 
no local explicando para os visitantes 
como funciona o projeto”, explica a 
supervisora.
Mariana lembra que as instituições 
entram em férias no próximo mês, 
por isso é importante que as doações 
sejam feitas o mais breve possível. 

“Nossa expectativa 
é entregar 1.400 
brinquedos, por isso 
a importância das 
doações chegarem 
a tempo para fazer-
mos a entrega antes 
do Natal.”

Neste ano, a 
Árvore dos 
Sonhos é 
abastecida 
constantemente 
pelos voluntários 
das ongs parceiras 
no projeto
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Com as barbas de molho
Expectativa de crescimento é apenas de 3% com relação ao ano passado; motivo é 
endividamento da população

Por carolina Zanchim 
Fotos: mauricio motta e João moura

F inal de ano é sinônimo de co-
mércio cheio, em busca de 
presentes para si mesmo, fami-

liares e amigos. No entanto, a pers-
pectiva do comércio para o período, 
em comparação ao ano passado, 
mostra um cenário que, se não é de 
todo otimista, mostra níveis de pru-
dência. Segundo o diretor da Acisc, 
Hercílio Antônio de Carvalho, a pre-
visão de crescimento é de 3%,em 
relação a 2012. “Como comerciante 
e como representante da Associação 
Comercial, estou sentido que a eco-
nomia está travada e esse não é um 
cenário que costumamos ver nessa 
época”.

Segundo ele, o que as pessoas de-
vem comprar esse ano são presentes 
úteis, como calçados e roupas. Eles, 
que geralmente são os itens mais 
vendidos, serão, em 2013 ainda mais 

procurados. Outro setor que deve ser 
beneficiado é o de alimentação, uma 
vez que todo mundo procura fazer a 
tradicional ceia de natal. 

Mesmo com o pagamento do 
décimo terceiro, que deve aconte-
cer nos próximos dias, Hercílio não 

acredita em um cenário diferente. 
“O brasileiro está muito endividado, 
então a dica é que quitem as dívidas 
para se livrar dos juros, antes de fazer 
novas compras”. 

BRASILEIRO ENDIVIDADO – A 
economista Paula Velho também 
acredita em um pequeno crescimen-
to nas compras de Natal deste ano 
comparado a 2012. Ela aponta duas 
situações que levaram o Brasil a esse 
cenário: o baixo crescimento da ren-
da, que é o primeiro fator de influên-
cia no consumo, em relação há anos 
anteriores, e o endividamento das 
famílias brasileiras. Desde 2009, o 
governo lançou uma série de incen-
tivos para aquisição de bens durá-
veis, como casa e carro, com o prazo 
de pagamento muito longo. 

Paula vê um lado positivo desse 
endividamento, o amadurecimento 
das famílias com relação ao consu-
mo. “As famílias além de endividadas 

EcoNomia

Paula: o 
conselho é 

poupar
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estão mais cautelosas, alguns che-
garam a ficar inadimplentes e com 
medo estão diminuindo as compras”. 

Para melhorar esse cenário eco-
nômico, Paula faz uma sugestão que, 
em sua opinião, é óbvia: poupar. “O 
brasileiro precisa entender que para 
atingir objetivos maiores requer um 
pouco de sacrifício e organização. 
Esse sacrifício é guardar um pou-
quinho por mês e um pouquinho 
sempre”. 

Segundo ela o ideal é que a pes-
soa guarde 10% de sua renda mensal 
na poupança, o que não significa ter 
uma vida dura. “Vamos sentir a di-
ferença quando chegarmos aos 50 
anos. Essa disciplina de guardar um 
pouco, estabelecer metas e priori-
dades vai fazer toda diferença lá na 
frente”. 

Achou difícil? Paula cita como 

exemplo a China, que poupa entre 
25 e 50% de toda renda gerada no 
país, recursos que vão para o sistema 
financeiro para financiar investimen-
tos. “No Brasil nós não temos essa 
tradição, ao contrário, temos uma 
política governamental extrema-
mente errada e já infundada que é 
de estimular o consumo. O consumo 
até um certo ponto pode se tornar 
investimento, se ele for exagerado 
ele dificulta investimento”. 

DINHEIRO EXTRA – Paula diz 
que o ideal é guardar a primeira par-
cela do 13º, que vem mais porque 
não tem descontos e utilizar somen-
te a segunda para gastos extras de 
final de ano. 

“Com o valor poupado da primei-
ra parcela você pode pagar as contas 
que chegam nos três primeiros me-
ses do ano e se possível guardar o 
que sobrar”.  

Hercílio: 
economia está 
travada
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Uma forma diferente 
de evangelizar
Hallel é um festival católico que acontece no dia sete no Ginásio do Salesianos

Por ana paula santos 
Foto Fabio mauricio

O Hallel é um festival que sur-
giu há mais de 20 anos em 
Franca (SP) e já é conside-

rado o maior evento de evangeli-
zação da igreja católica na Améri-
ca Latina.

Hallel significa cânticos de 
louvor a Deus e esta é a principal 
proposta do acontecimento. Pela 

primeira vez, São Carlos recebe o 
evento, e na programação haverá 
show, pregação, adoração, missa e 
diversas atividades durante todo o 
dia. Além da presença de bandas 
da cidade, outras atrações estão 

Em novembro 
aconteceu o Esquenta 

Hallel

mÚsica
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confirmadas. Entre elas Nazaré 
Araújo, André Bolela, Ceremonya, 
Luciana Antunes, Roger Naves, 
Paulinho Sá e Cavaleiros Consa-
grados.

O festival acontece no dia 7 (sá-
bado), das 9h às 22h, no Ginásio 

do Salesianos, na rua Padre Teixei-
ra, 3649. A entrada é gratuita, mas 
os organizadores pedem a doação 
de alimentos não perecíveis, que 
serão distribuídos para famílias 
carentes e instituições de caridade 
de São Carlos. 

Como surgiu...

A inspiração para criação do Hal-
lel surgiu em 1988 em Franca (SP), 
quando Maria Theodora Lemos Sil-
veira, mais conhecida como Tia Lolita, 
juntamente com um grupo de oração, 
celebrando os dez anos da Renovação 
Carismática Católica, pensou em rea-
lizar um evento que reunisse a juven-
tude. A intenção de todas as famílias 
envolvidas era ver a participação de 
muitos jovens, que gostam de música, 
seguindo a palavra de Deus. 
No início foi difícil, pois não havia 
muitas bandas católicas, aos poucos 
outras foram surgindo e o evento ga-
nhou mais espaço e, além do palco, 
espaços de evangelização. No Brasil 
mais de 15 cidades, em 9 diferentes 
estados, realizam o Hallel; no exterior 
o festival já aconteceu nos Estados 
Unidos, Chile, Peru, Paraguai, Colôm-
bia, México e Uganda.

O Esquenta Hallel contou com a presença de diversos grupos católicos
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HomENagEm

O são-carlense Ronald Golias 
morreu em 2005

Um tributo 
ao gigante  
do humor
São-carlense escreve biografia sobre Ronald Golias

Por carolina Zanchim
Fotos João moura

“ São Carlos não fez por Golias o 
que Golias fez por São Carlos.” 
Foi pensando nisso que o his-

toriador Luís Carlos Barbano decidiu 

fazer uma homenagem ao grande 
humorista Ronald Golias, falecido 
em 27 de setembro de 2005, aos 76 
anos.

Luís Carlos teve a ideia de fa-
zer uma biografia sobre seu ídolo 
e conterrâneo Ronald Golias em 

2009, mas, por motivos particula-
res, o sonho de homenagear esse 
grande artista teve que esperar. 

O trabalho foi retomado em 
janeiro de 2011 e não parou mais. 
Hoje, o livro está em fase de re-
visão, tanto por parte da família, 

Luís Carlos: trabalho 
transparente e 

verdadeiro

kappa SC ed81 29nov13.indb   94 29/11/2013   20:23:58



kappa magazine 95  

quanto por parte de colaborado-
res. A família, aliás, não se opôs 
ao livro em nenhum momento 
e, segundo Luís Carlos, o retorno 
está sendo positivo. O historiador 
conta que Ronald Golias nunca 
esqueceu da cidade onde nasceu, 
por isso a decisão de fazer essa ho-
menagem. 

Todo o material recebido pelo 
historiador foi utilizado, nenhu-
ma história foi descartada, e tudo 
está divido em aproximadamente 
dez capítulos. O título provisório 
da biografia é Ronald Golias: O Gi-
gante do Humor, e Luís Carlos con-
ta que procurou fazer um texto 
descontraído, divertido e agradá-
vel, como foi a vida do humorista, 
afinal “não é um trabalho acadê-

mico, é um trabalho popular”.
A história de Golias se confun-

de com a história da televisão e do 
rádio no Brasil, por isso quem ler o 
livro não vai ficar sabendo somen-
te da história de vida e profissional 

do humorista, mas também sobre 
a evolução dos meios de comuni-
cação no país. 

A biografia deve ser lançada no 
primeiro semestre de 2014, ainda 
sem data definida. 

A polêmica das biografias

O tema das biografias ganhou grande espaço 
na mídia nacional. De um lado, está o grupo 
que defende a censura prévia; de outro, o 
que quer garantir a liberdade de expressão.
Em 2011, o deputado federal Newton 
Lima propôs, através do projeto de lei 393, 
a alteração do artigo 20 do Código Civil, 
mudando o parágrafo único para o primeiro 
e incluindo um segundo, que garanta a 
liberdade de expressão, informação e o 

acesso à cultura na hipótese de  divulgação 
de informações biográficas de pessoa de 
notoriedade pública ou cujos  atos sejam 
de interesse da coletividade.  Sobre a 
lei da biografia, Luís Carlos disse que se 
preocupou quando ficou sabendo das 
mudanças sugeridas. “O que vale no trabalho 
é a transparência e o compromisso com a 
verdade da história”. E isso ele levou a sério 
enquanto escrevia a biografia do seu ídolo. 

kappa SC ed81 29nov13.indb   95 29/11/2013   20:23:58



kappa magazine96  

kappa SC ed81 29nov13.indb   96 29/11/2013   20:24:01



kappa magazine 97  

kappa SC ed81 29nov13.indb   97 29/11/2013   20:24:03



kappa magazine98  

kappa SC ed81 29nov13.indb   98 29/11/2013   20:24:04



kappa magazine 99  

cultural
kappa

O duelo de Camila Pitanga
Atriz está em espetáculo que ficará em cartaz durante quatro dias em São Carlos

A atriz Camila Pitanga é o 
grande destaque da peça O 
duelo, que será exibida em 

São Carlos entre 19 e 22 de dezem-
bro, sempre às 20h, no Sesc São Car-
los. Além dela, fazem parte do elen-
co Aury Porto, Pascoal da Conceição, 
Sergio Siviero, Carol Badra, Vanderlei 
Bernardino, Fredy Allan, Guilherme 
Calzavara e Otávio Ortega.

O duelo é uma adaptação para o 

teatro da novela homônima de An-
ton Tchekhov (1860-1904). A história, 
inquietante e surpreendente, acon-
tece sob o calor quase alucinógeno 
do litoral do lendário mar Negro. Ali 
surge a tensão entre os dois duelan-
tes: um, a típica caricatura do herói 
romântico russo sem caráter, o outro, 
a também típica caricatura do porvir 
trágico da humanidade: um darwi-
nista social de plantão.   

Serviço

O quê: O duelo

Quando: de 19 a 22 de 

dezembro, sempre às 20h

Onde: Sesc São Carlos

Quanto: R$ 20 (inteira), R$10 

(meia) e R$ 4 (comerciário)
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Paulo Almeida
Dia 5, quinta, às 20h. 
Gratuito

Alice Caymmi
Dia 6, sexta, às 20h. 
Gratuito

Sociais do forró
Dia 8, domingo, às 15h30. 
Gratuito

Elder Costa e Marcos 
Nimrichter
Dia 13, sexta, às 20h. 
Gratuito

Nó nas cadeiras
Dia 15, domingo, às 15h30. 
Gratuito

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

CENTRO CULTURAL DA USP
Trabalhos das crianças do projeto 
“Programa Escola da Família”, com 
coordenação de Janete Ferreira 
Rodrigues dos Santos
Natureza   - Óleo sobre tela, de 
Antonio Carlos de Paulo.
Faces – 
Fotografias 
de Luanda, 
de Casimiro 
Paschoal da 
Silva.
Óleo sobre 
tela de 
Washington 
Pastore 
Amaro.

Até 4 de 
janeiro, de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 22h, e aos sábados, das 10 
às 18h. Gratuito

SESC
Olha o Rapa, 
Tito! 
Dia 15, domingo, 
às 11h. Gratuito

SESC
ESPETÁCULOS
Pés descalços
Dia 7, sábado, 
às 16h. R$ 1 
(comerciários), 
R$ 2,50 (meia) e 
R$ 5 (inteira)
O pato a morte 
e a tulipa
Dia 14, sábado, 
às 16h. Dia 
7, sábado, 
às 16h. R$ 1 
(comerciários), 
R$ 2,50 (meia) e 
R$ 5 (inteira)

Te
at

ro

Camille Claudel, 1915
Dia 8, domingo, às 17h, e dia 15, domingo, 
às 19h. R$ 1 (comerciário), R$ 2,50 (meia) e 

R$ 5 (inteira)
Direção: Bruno Dumont. Contra sua 

vontade, Camille Claudel é internada 
pelos familiares em um asilo psiquiátrico 

mantido por religiosas e permanece 
durante anos na instituição, sem poder 

sair. 

A espuma dos dias
Dia 8, domingo, às 19h, e dia 15, domingo, às 17h. R$ 
1 (comerciário), R$ 2,50 (meia) e R$ 5 (inteira)
Direção: Michel Gondry. Colin é um homem rico 
e despreocupado, que nunca precisou trabalhar. 
Tímido, ele nunca teve muito sucesso com as 
mulheres, até ser apresentado a Chloé durante 
uma festa. 
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USP São 
Carlos terá 
Museu de 
Ciência e Tecnologia

C om o objetivo de disponi-
bilizar para a comunidade 
são-carlense e da região o 

conhecimento artístico, científico e 
tecnológico gerados na Universida-
de de São Paulo, será criado o Museu 
de Ciência e Tecnologia na Área 2 do 
Campus da USP em São Carlos.

Além de obras relacionadas a 
pesquisas das áreas de Física, Quími-
ca, Engenharia, Arquitetura, Urbanis-
mo, Matemática e Computação de-
senvolvidas pelas unidades locais, o 
museu deve receber acervos de ou-
tros campi  e também de outras insti-
tuições. De acordo com o presidente 
do Conselho Gestor, professor José 
Carlos Maldonado, a “Universidade 
de São Paulo tem um acervo muito 
rico e em muitos aspectos único no 
mundo”.

Para Maldonado, a ideia é criar 
um museu itinerante, baseado em 
modelos mundiais, que além de con-
tar com uma área central para expo-
sições poderá disponibilizar peças 

para visitação nas diferentes unida-
des do Campus de São Carlos. Tam-
bém há proposta de realizar ações 
integradas com as esferas municipais 
e estaduais, como criar um circuito 
cultural de visitação conjunto com 
outros museus. Esse projeto “pode 
trazer atividades de cultura e exten-
são fantásticas para a comunidade 
local e regional, impactando na visão 
e formação cultural da comunidade”, 
afirma.

O programa, os objetivos, as 
temáticas e os  acervos  do novo 
museu estão sendo definidos pelo 
Grupo Coordenador das Atividades 
de Cultura e Extensão Universitária 
do Campus,  com a colaboração do 
arquiteto Sérgio Assumpção. Criado 
em setembro deste ano, o grupo é 
formado pelos professores doutores 
João Marcos de A. Lopes (coorde-
nador), do Instituto de Arquitetura 
e Urbanismo (IAU); Solange Olivei-
ra Rezende, do Instituto de Ciên-
cias Matemáticas e de Computação 

(ICMC); Maria Teresa do Prado Gam-
bardella, do Instituto de Química de 
São Carlos (IQSC); Luiz Agostinho 
Ferreira, do Instituto de Física de São 
Carlos (IFSC); Francisco Antonio Roc-
co Lahr, da Escola de Engenharia de 
São Carlos (EESC); Valter Luiz Líbero, 
do Centro de Divulgação Científica e 
Cultural (CDCC), além do funcionário 
Ciro Júlio Cellurale, do Centro Cultu-
ral da Prefeitura do Campus.

O local inicialmente definido 
para instalação do museu é em fren-
te ao Centro de Convenções, cuja 
inauguração está prevista para o 
primeiro semestre de 2014. Em reu-
nião realizada em meados do ano, a 
pró-reitora de Cultura e Extensão da 
USP, professora Maria Arminda Ar-
ruda, destacou a importância de se 
desenvolver ações como essas para 
a Área 2 enquanto ela está sendo es-
truturada, “pois, dessa forma, as ati-
vidades de extensão estarão integra-
das na personalidade, na identidade 
do Campus”.   

NoviDaDE
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informe

www.pisolejo.com.br
Rua Giácomo Casale, 215 - Jd. Alvorada

CEP: 13562-350 | São Carlos - SP
Telefones: (16) 3372-2724 | (16) 3372-6232

Jardim, gazebo e varanda integrados

* Irma Guidorzi é diretora da Pisolejo

Nossa casa não precisa ser apenas um abrigo 
para se alimentar e dormir. Deve ser também 
o local onde iremos relaxar, descansar e nos 

divertir. Ambientes bem planejados, agradáveis e, 
quando possível, espaçosos, são o desejo de muitos 
para se descontrair depois de um dia ou uma semana 
cheia de afazeres sem ter que sair de casa, seja sozi-
nho, com a família ou amigos. Também são indispen-
sáveis para as famílias que possuem crianças, permi-
tindo que brinquem com toda a liberdade e energia 
que possuem sem desarrumar a casa toda. 

É possível criar espaços de lazer independente-
mente do tamanho que o local oferece, podendo ocu-
par pequenas varandas, sacadas, solários, terraços ou 
quintais. O mais importante é adequar este ambiente 
de acordo com os seus principais hobbies ou pas-
satempos. Se você gosta de cozinhar, crie uma área 
gourmet; se gosta de reunir a família ou amigos, uma 
churrasqueira e uma piscina são perfeitos; se gosta 
de ler ou simplesmente deitar sentido o vento e o sol, 
invista em um gazebo com jardim. 

Como a maior parte desses espaços costumam ser 
abertos, os materiais utilizados devem oferecer resis-
tência à umidade, à areia e ao sol. Pisos polidos ou 
brilhantes não são indicados para esse tipo de uso, 
enquanto que os esmaltados ou técnicos com aca-

bamento natural, fosco ou acetinado já possuem 
as características necessárias. Churrasqueiras, pias 
e balcões podem ganhar um charme a mais através 
do uso das pastilhas de porcelana com alto mescla. 
Agora, se você prefere um ambiente mais rústico e 
aconchegante, nada melhor do que os pisos cerâmi-
cos rústicos, mandalas de cerâmica ou pedra. Já os 
revestimentos naturais podem ser substituídos por 
revestimentos cerâmicos que imitam os mesmos com 
perfeição e dispensam a manutenção periódica e cus-
tosa, principalmente em relação aos efeitos do sol e 
da chuva. A integração dos ambientes de lazer com 
as salas através de portas ou divisórias de vidro, além 
de ampliar os dois espaços, dá mais leveza e valoriza 
a edificação. 

É possível também utilizar materiais mais rústicos 
em um ambiente contemporâneo e moderno acrescen-
tando pastilhas e filetes de aço brilhante ou escovado, 
pastilhas de vidro, pedra e aço ou mosaicos de pedras 
naturais com composições e formas diferenciadas.

Para deixar o ambiente mais aconchegante, acres-
cente plantas e flores, mesmo que colocadas em 
vasos. Brinque com as várias formas e alturas dos 
mesmos, e se o espaço for pequeno demais para 
utilizá-los no piso, use as paredes para montar o seu 
pequeno jardim.  

Área de lazer com spa, deck de madeira e pérgola com vidro Área gourmet com pastilha de porcelana

Áreas de Lazer para 
reLaxar e descontrair
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gastroNomia

Os sabores do  
Mediterrâneo 
agora em São Carlos
Oil & Vinegar inaugura na Estação Damha Mall  
a segunda filial da franquia no Brasil e traz muitas  
novidades aos clientes

O s amantes dos sabores espe-
ciais têm, desde a segunda 
quinzena de novembro, um 

motivo especial para saborear espe-
ciarias de todos os cantos do mundo: 
a Oil & Vinegar. A segunda loja da 
franquia instalada no Brasil traz pro-
dutos que fazem valer um de seus 
slogans, a paixão pelo sabor.

Localizada na Estação Damha 
Mall, às margens da rodovia Enge-
nheiro Thales de Lorena Peixoto Ju-
nior (SP-318), a loja, trazida para São 
Carlos pelos empresários Gustavo e 
Rafaela Zanrosso e Rodrigo Picon, 

tem como um dos diferenciais, além 
da facilidade de estacionamento, o 
horário de funcionamento: todos os 
dias das 9h às 21h. 

Com foco em azeites e vinagres bal-
sâmicos, que podem ser degustados 
antes da compra, a Oil & Vinegar tam-
bém oferece um mix diversificado em 
massas, risotos, bruschettas, vinhos, 
molhos, antepastos e temperos. E tudo 
isso com um preço acessível, que fará 
valer a pena a descoberta de novos sa-
bores sem sair de São Carlos.

Para tornar sua experiência  
gastronômica especial, a empre-

sa também oferece o 
conceito de venda a 
granel, onde são en-
contrados mais de 11  
tipos de azeites extra 
virgens e aromatiza-

dos, como o famoso 
azeite de trufas brancas, 

os azeites com alho, limão 
siciliano, manjericão ou ervas. E ain-
da 13 tipos de vinagres e balsâmicos, 
como o creme balsâmico de figo, o vi-
nagre de morango, de romã, de fram-
boesa, de cereja e amêndoa, entre 
outros.  

Gustavo, Rafaela e Rodrigo, 
sócios da segunda franquia 
da Oil & Vinegar no Brasil

Azeites e vinagres são 
vendidos a granel
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Serviço

Oil & Vinegar

Estação Damha Mall

Avenida Miguel Damha, 2001 – 

loja 04

Horário de funcionamento: 

todos os dias, das 9h às 21h.

Telefone (16) 3416-5868

contato@oilvinegarsc.com.br

A LOJA DOS PRESENTES CULINÁ-
RIOS –  Muito mais do que saborear os 
produtos alimentícios oferecidos, a Oil 
& Vinegar também se destaca por ser a 
loja dos presentes culinários. No local, 
é possível encontrar acessórios úteis e 
indispensáveis para quem gosta de co-
zinhar. São lindas e diversas opções de 
cestas com produtos gourmet, cerâmi-
cas e utensílios de cozinha para surpre-
ender a quem você ama.

Para o final de ano, a Oil & Vinegar 
já está comercializando cestas nata-
linas com especiarias únicas. Vale a 
pena conferir. 
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Para o Natal, a Oil 
& Vinegar oferece 
cestas especiais

Loja está 
localizada na 
Estação Damha 
Mall

Loja funciona todos 
os dias, das 9h às 21h
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EDucaÇÃo

Projeto 
desenvolve 
adaptação de 
materiais para 
crianças com 
paralisia cerebral

Tecnologia assistiva é todo o 
arsenal de recursos e serviços 
que contribuem para propor-

cionar ou ampliar habilidades fun-
cionais de pessoas com deficiência 
e, assim, promover vida indepen-
dente e inclusão. Esse nome é dado 
desde a um simples lápis adaptado 
para facilitar seu manuseio até pro-
gramas de computador que permi-
tam a comunicação de pessoas que 
não se expressam oralmente.

Com foco em crianças com pa-
ralisia cerebral, a professora Gerusa 
Ferreira Lourenço, do Departamento 
de Terapia Ocupacional da UFSCar, 
desenvolve projeto que busca ava-
liar e desenvolver tecnologias assis-
tivas para essa população. O estudo 
começará por um diagnóstico das 
crianças com paralisia cerebral nas 
escolas da rede pública de São Car-
los e pela composição de um mapa 
da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental para esse público.

Gerusa explica que o projeto é 
composto por atividades de ensi-
no, pesquisa e extensão e envolve 
estudantes de graduação e pós-gra-
duação dos cursos de Educação Es-
pecial e Terapia Ocupacional. “Nos-
so grande objetivo é que a criança 
participe das atividades comuns de 
seu dia a dia, que seja dona de sua 

própria vontade e se desenvolva sa-
tisfatoriamente. Queremos oferecer 
respostas para esse problema real, 
de crianças com dificuldades moto-
ras ou cognitivas. E, para isso, preci-
samos formar profissionais críticos, 
que reflitam sobre esses temas e 
sejam também capazes de produzir 
soluções. Então, desenvolvemos ati-
vidades de extensão para a melhora 
da qualidade de vida das crianças, 
ao mesmo tempo em que isso nos 
gera dados para a pesquisa e con-
tribui para a formação dos nossos 
estudantes.”

A paralisia cerebral é uma de-
ficiência que não atinge todos os 
indivíduos da mesma forma. As de-
ficiências motoras – ou cognitivas, 
em alguns casos – são bastante di-
ferentes e podem prejudicar diver-
sos músculos em diferentes inten-
sidades. Por isso, não basta apenas 
desenvolver os equipamentos de 
tecnologia assistiva, é necessário 
entender as dificuldades e necessi-
dades do indivíduo para escolher os 
materiais e adaptar o uso e, assim, 
promover benefícios.

Dados do Ministério da Educação 
(MEC) indicam que existem, no Bra-
sil, cerca de 28 mil escolas equipadas 
com salas de recursos multifuncio-
nais – espaços destinados ao aten-

dimento especializado de crianças 
com deficiências, com recursos de 
tecnologia assistiva. Gerusa explica 
que o MEC tem investido bastante 
nesse atendimento especializado 
na rede pública de educação, princi-
palmente por meio de programa de 
implantação de serviços de apoio. 
O grande desafio é utilizar esses re-
cursos da melhor forma. “Um objeto 
passa a ser uma tecnologia assistiva 
a partir do momento em que há inte-
ração com a pessoa com deficiência 
e a promoção da autonomia. Traba-
lhamos com a interdisciplinaridade, 
pois acreditamos que todos os pro-
fissionais precisam pensar sobre 
o tema. Se tivermos educadores, 
psicólogos, engenheiros, arquite-
tos, terapeutas ocupacionais, en-
fim, uma variedade de profissio-
nais trabalhando em conjunto, os 
resultados serão muito melhores. 
E a universidade é o lugar ideal 
para que isso aconteça. Queremos 
ainda pesquisadores de outras 
áreas com as quais ainda não tra-
balhamos desenvolvendo projetos 
conosco”, relata Gerusa Lourenço, 
que integra o Observatório Nacio-
nal de Educação Especial (ONEEsp), 
rede coordenada pela docente Eni-
ceia Mendes, do Departamento de 
Psicologia da UFSCar.  
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social kappa Por
Lygia 
Fontana

O Makro abriu as portas da unidade São Carlos

INAUGURAÇÃO

Jo
ão
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Prefeito Paulo 
Altomani e Waldir

João Carlos, 
Cleber, Renato e 

Kleber.

Karina, João Paulo 
e Thiago Carelli

Luiz, Adriana 
e Luiz

Marcelo Abrantes 
e Luiz Cestari

Andrade, Adilson 
e Waldir

Roger Laughlin, 
presidente do Makro
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Deputado 
Roberto 
Massafera

Erica Abreu

Sidnei, 
Marcelo, Thiago 
e Antonio Carlos

Edson e Selmy

Neia, Maralise, Ana 
Claudia e Jhonat

Paulo Monteiro

Guillermo 
Pasqualini

Juan Pablo, 
Marcelo Abrantes e 
Mario Costa José Guilerme.
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HOMENAGEM
A Câmara realizou sessão solene 
para celebrar os 12 anos da 
Guarda Municipal

Jorge Luis Negretto, comandante 
da Guarda Municipal

Comandante da 1ª 
Companhia da Polícia Militar, 
capitão Valdemir Dias
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Prefeito e vereadores com 
integrantes da Guarda Municipal

social
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COQUETEL
A Gráfica Guillen & Andioli 
recebeu a visita de industriais e os 
recepcionou com um coquetel, 
dando sequência à comemoração 
do título de Industrial do Ano, 
ganho por Lilian Cristina Andrioli 
Guillen
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social

Coriolano 
Meirelles e José 
Horácio Petrilli

Sérgio Pepino, Tito, 
Sandra e Sérgio

Equipe Gráfica Guillen

Equipe Gráfica Guillen

Jairo e Lilian

Ubiraci

Emerson
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O Boticário realizou um coquetel para apresentar as novidades em kits para o Natal

COQUETEL

social

Equipe O Boticario

Daniela e Gabriela Natalia, Maria 
Cecilia, Vanessa e 

Lucimara

Vanessa, Fofa, 
Patricia, Lucimara, 
Patricia Urbano, 
Adrielle e Dalva

Daniela, Murilo, Fabia, 
Vanessa e Gabriela Fa

bi
o 

M
au

ric
io
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LANÇAMENTO
A Cardinali e a 
Promonature 
promoveram o 
lançamento do 
empreendimento  
Jardim Del Rey
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Jéssica, Bruna 
e Maria Eduarda

Priscila Maestro
 e Rafaela Cadeu

 Delaio, Birolla, 
Guilherme, Juan e Hugo

Amanda, Elena, José Manuel, Rodrigo e Paulo

Lorenzo, Carlos 
e Daniele

Italinho, Elena, Delaio, 
Birolla, Hugo e Guilherme

 Mateus, Cristiane e Alice

Leandro Maestro 
e Carlos Fernandes
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INAUGURAÇÃO
São Carlos ganhou a 

segunda loja da franquia 

Oil & Vinegar no Brasil

social
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Rafaela e Tuta

Carolina 
e Gabriel

Neusa, 
Maulia e 

Liliana

Marcelo, 
Gustavo e 
Fernanda

Roberta 
e Achilles

Nadia e 
Rodrigo

Enzo e 
Alexandre 

Felipelli
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ESTREIA
A kappa foi conferir o 
primeiro dia de estreia 
de A Pequena Sereia, 
espetáculo do Ballet 
Expressão que contou 
com casa cheia

social
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Carla, Leticia, Claudia e Maria José

Tatiana, Osni e Juliana

Kelly, Érica e Angela

 Clara, Aline, Rafael e Valentina

Benedito 
e Cidinha 
Simões

Graziela 
e Alice

Mara, Sheila e Sonia

Alessandra 
e João
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FORMATURA
A Polícia Militar 
realizou formatura 
do Programa 
Educacional de 
Resistência e à 
Violência 

social
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Cap. Valdemir 
Guimarães Dias

Policial Rosana e 
policial Lopes Mauricio Caporasso

Nanci MendonçaTamara Traldi
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 Marquinho Amaral

O dermatologista e mestre 
em Biotecnologia  Moyses 
Costa Lemos realizou aula 
de Laser em São Paulo 
para dermatologistas de 
todo o Brasil

Adriana Morales

Cristian Souza, gerente comercial e Claudio Lopes, 
da Prevcred, receberam a visita por desempenho 
de Fernando Xavier, superintendente da Agiplan
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