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EDitoriaL
Por
Luciano
Abelhaneda

Um novo 
ano cheio de 
esperanças

C omeçamos um ano novo sempre com muitas 
esperanças e em São Carlos temos isso mais 
acentuado com a chegada dos novos estudantes. 
É mais uma leva de gente do Brasil inteiro e até de 
fora do país buscando conhecimento. Como muitos 
dizem a cidade fica “meio vazia”, e sabemos que 

alguns setores sofrem mesmo sem os estudantes na cidade, mas 
quando eles chegam a festa do consumo fica grande.

O setor imobiliário entra na melhor época do ano, os restaurantes 
e todos os outros fornecedores que circundam este mundo 
universitário não param de comemorar.

Nesta edição, temos os 25 anos da Upper English, uma escola 
em constante evolução e que não para de investir em tecnologia 
e em pessoas. É uma trajetória de dar orgulho à cidade, aos seus 
alunos, e a todos os que passaram por ali e hoje estão espalhados 
pelo mundo todo como profissionais de diversas áreas e professores 
que se formaram em suas salas de aula.

Mais uma vez estamos planejando um ano cheio de novidades. O 
portal k3, nosso braço digital, chegou a 14 meses de vida na cidade 
com um crescimento surpreendente. A cidade vem conhecendo e 
gostando de um estilo sério e inovador de se fazer jornalismo em 
tempo real.

Para nós da kappa é um orgulho chegarmos a 83ª edição, 
nos tornando a melhor revista na história da cidade, com a maior 
longevidade e também com o maior número de páginas de 
conteúdo e anunciantes. É um marco na história da cidade e nas 
nossas vidas também.

Estamos preparando grandes novidades para os próximos meses, 
novos especiais, matérias inéditas com a qualidade da kappa que 
você já conhece.

A todos um ano cheio de saúde e muitas esperanças.
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cartas

Nós do grupo Kodomono-kai 
adoramos a reportagem “Um pedaço 
da terra do Sol Nascente” (edição 82, 
página 40). As fotos das crianças e a 
da turma do corte e costura ficaram 
lindas, obrigada. Feliz 2014!

Rosí Kiyomi Honda Hatano, 
secretária do grupo Kodomono-kai

Nossos agradecimentos pela di-
vulgação da Feirart 2013 na kappa 
(edição 80) que possui grande pene-
tração na região. Tivemos excelentes 
resultados de vendas, que certamen-
te foram impactados pela contribui-
ção de vocês. Desejamos a todos 

muitas alegrias e sucesso em 2014.
Maria Antonia Dupas Rezende 

Ribeiro

ACRÉSCIMO 
Na nota “Dois programas da 

USP recebem nota máxima na 
avaliação da Capes”, publicada 
na página 90, edição 82, faltou 
mencionar que os cursos de 
pós-graduação do Instituto de 
Física de São Carlos (IFSC) tam-
bém receberam nota máxima, 
que vem se repetindo desde a 
primeira avaliação da Coorde-
nadoria, realizada em 1976. 

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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capa

De 
escola a 
centro de 
exames
Upper English comemora 25 anos e mantém espírito da novidade para continuar se 
renovando em busca do aperfeiçoamento do ensino e da aprendizagem

Por michel Lacombe 
Fotos João moura

N o final da década de 1980, 
mais precisamente em 
1989, o mundo era outro. 

Havia, ainda, um muro que dividia 
não apenas Berlim, mas o mundo 
em dois polos: o ocidental e o orien-
tal.  Entre socialistas e capitalistas 
– além das armas nucleares aponta-
das para Estados Unidos e a então 
União Soviética – o planeta cami-
nhava, a passos largos, para uma he-
catombe. O Brasil estava revivendo 

a democracia, mais precisamente o 
final do governo de José Sarney. A 
economia, por sua vez, era resumida 
a uma só palavra: inflação.

Esta conjuntura influenciava di-
retamente na relação com a educa-
ção. A oferta de cursos de idiomas 
era escassa e isso acontecia por 
dois motivos: não havia necessi-
dade de se saber outra língua para 
se comunicar com o mundo – até 
porque o mundo não se comunica-
va – e o custo dos cursos excluía as 
classes inferiores, o que tornava o 
saber da segunda língua um luxo, 

que poderia ser muito bem evitado 
por quem não conseguisse fazer 
este tipo de investimento.

Hoje, 25 anos depois, o Brasil 
e o mundo vivem outra realidade: 
os muros caíram e as fronteiras es-
tão apenas na geografia. Falar uma 
segunda língua virou obrigação. 
Aliás, mais do que conseguir se ex-
pressar em uma língua, é necessá-
ria a certificação do mesmo. 

E é dentro deste contexto que 
a Upper se consolidou como re-
ferência. Se, em um primeiro mo-
mento, a escola estava com o foco 

Regina  Formigoni: 
a força motriz da 

Upper English
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voltado para o ensino e aprendiza-
gem do inglês, hoje ela é respon-
sável pela realização dos exames 
mais importantes da língua ingle-
sa e espanhola e chega em 2014 
com muito a comemorar.

A história da escola começou 
em 1989, como franquia.  Com o 
passar dos anos, além do constante 
aperfeiçoamento dos professores, 
também foram iniciadas as ativida-
des paralelas que reforçam o com-
promisso com o ensino. Em 1997, a 
Upper dá seu primeiro passo ao fu-
turo, ao se tornar o segundo centro 
no estado de São Paulo credenciado 
para a aplicação do Test Of English 
as a Foreign Language (TOEFL).

Rodrigo Ciciliano, coordenador 
dos cursos para adultos, que está 
na Upper há 20 anos, comenta que 
a busca incessante pela evolução 
não parou por aí. “Queríamos po-
der oferecer mais aos alunos e por 
isso fomos atrás de outra prova de 
certificação.  Conseguimos, após 
longos anos de persistência, ser 
um centro autorizado a certificar o 
inglês pelo exame da Universida-
de de Cambridge”, afirma. “Ainda 
são poucos os centros que conse-
guem esse credenciamento com 
uma das universidades mais im-
portantes do mundo.”

Além disso, a Upper foi nova-
mente a pioneira em São Carlos 
em outro exame de proficiência: o 
Diploma de Español como Lengua 
Extranjera (Dele), que, no Brasil, é 
oferecido pelo Instituto Miguel de 
Cervantes. “Vale ressaltar que todas 
as certificações em que a Upper é 
centro oficial são aceitas no mundo 
inteiro e atestam de fato que você 
sabe ler, escrever e falar o inglês ou 

o espanhol”, completa Rodrigo.
Outro diferencial oferecido para 

os estudantes de graduação é a pre-
paração para a seleção do programa 
“Ciência sem Fronteiras”. Iniciativa dos 
Ministérios da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI) e Ministério da Edu-
cação (MEC), através das instituições 
de fomento à pesquisa (o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico - CNPq -, a Co-
ordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior - Capes -  e 
as Secretarias de Ensino Superior e de 
Ensino Tecnológico do MEC), ele ofe-
rece bolsas de estudo no exterior para 
qualificar o desenvolvimento acadê-
mico dos estudantes brasileiros.  

Mirian Nava, coordenadora Kids and 
Teens, Rodrigo Ciciliano, coordenador do 
curso de adultos, e Ariane Gatti, gerente 
administrativa e financeira

Equipe de atendimento da Upper
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Vale lembrar que a Upper não 
atende apenas o público universitário 
e os adolescentes. Os cursos podem 
ser ministrados para crianças a partir 
de seis anos.

CAMALEÔNICA – A coordenadora 
de Kids and Teens, Mirian Nava, está na 
Upper há oito anos. E vivendo o coti-
diano da escola ela define que o passar 
dos anos fez muito bem. “Conseguimos 

acompanhar a evolução, tanto da me-
todologia, quanto da tecnologia”, resu-
me. Segundo ela, há um processo cons-
tante de aperfeiçoamento e que conta 
diretamente com o apoio dos alunos. 

Equipe 
Upper 

English

capa
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“Sempre aos finais de semestre, apli-
camos questionários aos alunos. Isso é 
uma forma de avaliar tanto como esta-
mos ensinando como onde podemos 
melhorar”, explica.  

Para ela, a Upper vive em cons-

tante processo de transformação. 
“A Regina [Formigoni, diretora da 
escola], consegue captar muito 
bem o que acontece no mundo e 
trazer para dentro da escola. E o 
resultado é que a motivação de 

nossos alunos é alta e a aprendi-
zagem também. Além do mais, os 
professores também passam por 
cursos constantes. Procuramos 
sempre inovar e melhorar cada dia 
mais.”   

Aprendendo a língua direto do berço

Para se consolidar ainda mais como um centro de referência no 
ensino da língua inglesa, a Upper realiza uma vez por ano o Study 
Vacation. Em um primeiro momento, o programa de estudo que 
engloba cultura, lazer e turismo e é voltado para jovens de 13 a 18 
anos, tem como destino a California State University, de Fullerton.

Desde 2013, os interessados ganharam mais um destino: a 
Inglaterra. Durante julho, os estudantes podem aproveitar para 
aprofundar seus conhecimentos no inglês, estudando em uma 
universidade e terminando a viagem com chave de ouro passando 
cinco dias  em Paris.

Study Vacation em dois destinos: Califórnia e Inglaterra, que termina com uma visita a Paris

kappa SCarlos ed83 31jab14.indb   13 31/01/2014   17:56:46
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BEacHWEar

Confira as tendências 
de moda praia
Veja quais os modelos estão em alta

A temperatura está alta e 
todo mundo quer se re-
frescar na praia ou piscina. 

Por isso, selecionamos as últimas 
tendências do mundo fashion 
para modelos e estampas de bi-
quínis, maiôs e saídas de praia. 
Acompanhe:

• Cintura alta: traz elegância 
ao biquíni, além de conforto. 

Segue a tendência da onda cro-
pped.

• Franjas: o detalhe traz um 
charme para biquínis e maiôs

• “Ripple”: é o biquíni queridi-
nho das celebridades. A parte de 
trás da calcinha tem um franzido 
(em formato de coração), o que 
dá a impressão de bumbum em-
pinado.

• Animal print: as estampas 

de bicho também estão na moda 
beachwear.

• Étnicas e padronagens ge-
ométricas: são a grande pedida 
para biquínis, maiôs e saídas 

• Preto e branco: aposte na 
tendência para biquínis, maiôs e 
saídas de praia.

• Azulejo português: a estam-
pa é a sensação do verão 2014 e 
fica linda nas saídas de praia. 
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nota

varaL

Professores da USP integram a 
academia brasileira de ciências

O s professores José Alberto 
Cuminato, docente do Institu-
to de Ciências Matemáticas e 

de Computação (ICMC) e Edson Anto-
nio Ticianelli, do Instituto de Química da 
USP São Carlos, foram eleitos, no fim do 
ano passado, integrantes da Academia 
Brasileira de Ciências (ABC). A eleição 
escolheu 30 novos cientistas, de todas 
as áreas como membros titulares e cor-

respondentes.  José Alberto Cuminato 
possui Licenciatura em Matemática pela 
Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho (Unesp), mestrado em 
Matemática pela USP, mestrado e douto-
rado em Análise Numérica na Oxford Uni-
versity Computing Laboratory. Foi diretor 
do ICMC entre 2006 e 2010, presidente da 
Sociedade Brasileira de Matemática Apli-
cada e Computacional por dois manda-

tos, além de ser membro correspondente 
estrangeiro da Royal Society Edinburgh. 

Edson Antonio Ticianelli é gradua-
do em Química e concluiu o doutorado 
em Físico-Química pela Universidade 
de São Paulo. Foi diretor do Instituto 
de Química de São Carlos entre 2006 a 
2010 e é membro titular da Academia de 
Ciências do Estado de São Paulo (Aciesp) 
desde 2012.  
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Com as altas temperaturas, cuidados são fundamentais e evitam o envelhecimento e o câncer

Por carolina Zanchim 
Fotos Fabio maurício

S egundo o Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (INPE), 
este é o verão mais quente 

dos últimos dez anos, com tempera-
turas acima dos 30ºC em quase todo 
o país. Além disso, a incidência dos 
raios ultravioletas está mais forte. 
E se isso é bom para aproveitar o 
calor e se divertir, também desper-
ta atenção para que tenhamos um 
cuidado mais do que especial com 
a pele.

“O sol, embora proporcione 
energia e esteja ligado a atividades 
de lazer e sociais no verão, provo-
ca danos a curto prazo para a pele. 
Sabemos que ele é o principal res-
ponsável pelo envelhecimento da 
pele e pelo surgimento de câncer a 
longo prazo”, explica a médica der-
matologista Dra.  Ana Ota.

As pessoas que buscam a cor 
do verão devem estar cientes que 
a melanina, pigmento que dá cor à 
pele, leva 72 horas para ser produzi-

da e liberada, por isso o bronzeado 
vai ocorrer gradativamente após os 
primeiros dias de exposição ao sol. 
“Previamente, as pessoas devem 
abusar dos alimentos de cor ama-
rela, laranja e vermelha, que são 
fontes de betacaroteno que prote-
ge a pele da radiação solar.” 

Alguns cuidados são importan-
tes para proteger a pele dos raios 
solares. O protetor solar deve ser 
aplicado 30 minutos antes de sair 
ao sol e ser repassado a cada duas 
horas e sempre que sair da água. 
“Não esquecer a proteção mecâni-
ca com bonés, chapéus e barracas 

de praia”, acrescenta ela. Após a 
exposição solar a pessoa deve evi-
tar banhos demorados e com água 
quente, pois retiram o manto lipídi-
co da pele, e abusar de hidratantes 
compostos com ceramidas. 

As pessoas que trabalham em 
ambiente fechado também preci-
sam de proteção solar para eventu-
ais exposições. “Para se proteger da 
luz solar que penetre nos ambien-
tes e proteção para lâmpadas que 
emitem luz artificial”. 

As mulheres que gostam de 
usar maquiagem durante o dia 
contam com um grande aliado. 

Vanderlei Bagnato: “Os trabalhos 
estão andando bem, teremos 
novidades em futuro próximo”

saÚDE

A pele sofre
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“Protetores solares coloridos são 
bastante aceitos, deixando a pele 
maquiada e protegida do sol”. Pele 
seca ou oleosa, além de apresentar 
pouco viço, pode ser mais propen-
sa ao envelhecimento. “Cuidados 
básicos como limpeza, hidratação e 
proteção solar são fundamentais a 
todas as pessoas, da juventude até 
a velhice”. 

CÂNCER DE PELE – Segundo o 
Instituto Nacional do Câncer (Inca), 
o câncer de pele é o tumor que 
mais atinge os brasileiros, repre-
sentando 25% de todos os tumores 
malignos no país. “O número de ca-
sos tende a crescer no verão, já que 
as pessoas expõem mais a pele e 
permitem um diagnóstico precoce 
do tumor”, explica Dr. Moysés Cos-
ta Lemos, médico e dermatologista 

pela USP de Ribeirão Preto e Unesp 
de Botucatu e mestre em biotecno-
logia pela UFSCar. 

Além disso, a diminuição da ca-
mada de ozônio leva a uma menor 
proteção contra a radiação ultravio-
leta. “O que precisamos entender é 
que as alterações no nosso código 
genético provocadas por esta radia-
ção leva a um crescimento desorde-
nado de células, o câncer de pele. 
Quanto mais queimaduras solares a 
pessoa sofrer durante a vida, maior é 
o risco de ela ter um câncer de pele”. 

Em pessoas com predisposição, 
o câncer pode aparecer de repente, 
mas em outras pode demorar anos. 
Para se prevenir a recomendação é 
que a pessoa faça um autoexame 
uma vez por mês. “A pessoa deve 
observar se pintas mudaram de cor 
e se nódulos surgiram, e se notar 

Dra. Ana Ota: “Cuidados 
básicos são fundamentais, 

da juventude até a velhice”
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algo diferente deve procurar um 
dermatologista”. 

É importante lembrar que exis-
tem cânceres de pele com total 
cura, e outros mais agressivos, que 
podem espalhar para outras partes 
do corpo. “O maior cuidado é evitar 
os horários de aumento de incidên-
cia do ultravioleta, das 11h às 16h 
– no horário de verão. Porém, deve-
-se lembrar que mesmo nos outros 
horários é importante se proteger 
com roupas de fator de proteção, 
sombrinhas e protetor solar com 
fator de proteção acima de 30”. 

O dermatologista lembra que as 
crianças após os 6 meses de idade 
também devem ser protegidas. “Te-
mos que dar preferência a produ-
tos específicos para elas, pois são 
compostos com protetores solares 
químicos.” 

Segundo ele, as peles claras são 

mais dispostas ao câncer. “Porém 
peles morenas são sujeitas e não 
podem deixar de usar o protetor 
solar”. Tomando todos esses cuida-
dos os riscos de ter um câncer de 
pele são minimizados. 

saÚDE

Novidades no tratamento do câncer de pele

O Grupo de Óptica do Instituto de Física de São 
Carlos (IFSC), da USP, está trabalhando para 
melhorar ainda mais os resultados dos trabalhos 
de terapia fotodinâmica. “Aplicações de micro 
furos tanto feitos com lasers como com sistemas 
mecânicos deverão fazer com que a eficiência do 
tratamento que estamos fazendo aumente ainda 
mais”, explica o pesquisador Vanderlei Bagnato. 
Nos chamados carcinomas, a eliminação do 
tumor deve chegar a 98% com uma única 
sequência de aplicações. “Os trabalhos estão 
andando bem e teremos novidades para o uso 
clínico em futuro muito próximo”. 
Com relação aos chamados melanomas, estão 
sendo desenvolvidas novas formas de tratar essa 
importante lesão da pele. “As ideias vão desde 
em transformar o melanoma – normalmente 
escuro – em algo claro, de modo que possa ser 
tratado com luz visível, até usar as chamadas 
técnicas de dois fótons para penetrar luz num 
tecido escuro e provocar sua morte”. Além dessas 
técnicas o grupo também trabalha em outras 
para isolamento de melanoma. 

“Apesar de todo esse esforço, será necessário 
desenvolver melhores técnicas de diagnóstico 
para ajudar a medicina com detecção precoce e 
ação rápida para o tratamento de câncer de pele”. 

FOTOTERAPIA – A fototerapia dinâmica 
alia aplicação de laser e administração de 
uma substância sensível à luz do raio. As 
células cancerosas retêm a substância por 
mais tempo. Ao incidir luz sob a molécula 
que contém a substância, esta absorve a luz 
e fica em um estado chamado excitado – ela 
tem energia guardada dentro dela. Quando 
uma molécula de oxigênio se aproxima dela, a 
energia que está guardada é transferida para 
o oxigênio, produzindo o oxigênio singleto, 
um agente altamente reativo. Esse oxigênio 
imediatamente reage com aquelas moléculas 
que formam as membranas das células, as 
membranas do núcleo e das mitocôndrias, 
destruindo as células no mesmo instante. É 
uma fotoreação química intensa que ocorre no 
interior da célula.

Dr. Moysés: “Número de casos 
de câncer aumenta no verão”

kappa SCarlos ed83 31jab14.indb   22 31/01/2014   17:57:09



kappa magazine 23  

kappa SCarlos ed83 31jab14.indb   23 31/01/2014   17:57:11



kappa magazine24  

EDucaÇÃo

Criar - Língua Portuguesa e 
Redação volta a São Carlos

Maior rede de escolas especializada em Língua Portuguesa volta a atuar em São Carlos e traz na bagagem 
23 anos de experiência e conhecimento que já aprovaram mais de 12 mil alunos nos vestibulares

O Criar Língua Portuguesa 
e Redação, rede de fran-
quias especializada em 

Língua Portuguesa para o ensino 
fundamental, médio, vestibulares e 
mercado de trabalho, com 23 anos de 
tradição e 19 unidades nos Estados de 
São Paulo e Minas Gerais volta ao setor 
educacional de São Carlos, sob a gestão 
do Grupo Uni São Carlos. Além de ter 
recorde de alunos aprovados em vários 
vestibulares e redações nota máxima 
em exames como Enem, Fuvest, Uni-
camp e Unesp, o Criar é a escola que 
mais acerta temas de redação dos ves-
tibulares. Somente nos 2 últimos anos, 
foram cerca de 40 acertos (confira em  
www.cursocriar.com).

A franquia conta com material di-
dático exclusivo, apostilado, elaborado 
e atualizado por uma equipe de espe-

cialistas em diferentes disciplinas dos 
cursos, como Redação, Linguagens e 
Códigos, Obras Literárias e Atualidades. 
Os professores passam por um processo 
rigoroso de seleção e certificação e são 
constantemente capacitados. O Sistema 
de ensino conta com uma metodologia 
exclusiva, multidisciplinar e dinâmica, 
com discussões em sala de aula sobre 
atualidades que podem ser temas das 
redações e questões de vestibulares. 
Oferece plantões individuais para corre-
ção da redação, com os mesmos crité-
rios adotados pelas bancas de vestibula-
res e do Enem. Além de atividades extras 
e conteúdos complementares que colo-
cam os alunos em posição diferenciada, 
deixando-os mais tranquilos e seguros 
para enfrentarem qualquer prova.

Segundo Renato Silva Neves, um 
dos sócios do Grupo Uni São Carlos, 

professor de ensino médio e cursinho 
há mais de 20 anos, a franquia em São 
Carlos conta com nove salas e capaci-
dade de atendimento para mais de 500 
alunos nos horários noturno e vesperti-
no, graças à parceria com o Colégio São 
Carlos. “Espero que o Criar São Carlos 
seja referência na cidade, como já foi 
antigamente, facilitando o ingresso dos 
vestibulandos em excelentes universi-
dades. Outro objetivo é atender profis-
sionais liberais e empresas com o curso 
de capacitação, pois as comunicações 
escrita e verbal são diferenciais no mer-
cado de trabalho”, destaca o empresário.

Para comemorar sua volta à cidade, 
o Criar promove uma semana de aulas 
gratuitas, entre os dias 24 e 28 de fe-
vereiro. Informações e inscrições pelo 
telefone (16) 3116-7180 ou pelo site 
www.criarsaocarlos.com.br.
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Bom EXEmpLo

Incentivo à doação e à leitura
Gosto pelos livros fez com que representante comercial lançasse desafio de arrecadar obras 
entre sua equipe de trabalho

Por ana paula santos 
Fotos João moura

“G osto de ler e frequen-
to a biblioteca da Vila 
Prado. No começo do 

ano procurei um livro sobre motiva-
ção, que minha chefe indicou e não 
encontrei, foi então que conversan-
do com a bibliotecária tive a ideia 
de arrecadar.” E assim surgiu a ideia 
da campanha para arrecadar livros, 
feita pela microempresária Jaqueline 
Pane Migliato.

Ela comanda uma equipe e en-
tre vendedoras e clientes pretende 

mobilizar diretamente mais de 200 
pessoas. Por isso resolveu oferecer 
incentivos para que as profissionais 
doem livros e multipliquem a inicia-
tiva. Jaqueline, que há mais de dez 
anos realiza trabalhos voluntários, 
contou que no ano passado a mes-
ma equipe ajudou a Rede Feminina 
São-Carlense de Combate ao Câncer. 

“É gratificante saber que juntos 
podemos somar altos recursos. Em 
menos de um mês conseguimos 55 
livros, mas tenho certeza que pode-
mos fazer muito mais. Quero ver a 
biblioteca ‘bombando’ este ano”, afir-
ma a idealizadora.

Num primeiro momento a cam-
panha vai receber livros em bom es-
tado com mais de 50 páginas, mas a 
intenção da organizadora é arrecadar 
recursos para depois comprar livros 
novos, lançamentos que normalmen-
te as bibliotecas não costumam ter. 

Para a diretora do Sistema In-
tegrado de Bibliotecas (SIBI), Maria 
Angélica Dupas, a iniciativa é única. 
“Este tipo de ação vem acontecendo 
com frequência em São Paulo, tem 
até restaurante que dá desconto se o 
cliente doar um livro, mas desconhe-
ço em São Carlos outra campanha si-
milar. É um belo trabalho voluntário.”

Jaqueline, 
Karina, Maria 

Angélica e 
Fatima
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Maria Angélica explica que a 
maior parte das doações ficará 
na Biblioteca Euclides da Cunha, 
onde Jaqueline frequenta, mas 
muitos livros vão compor o acer-
vo de outras unidades. “Queremos 
estender a campanha, quem sabe 
incentivar empresários e outras 
pessoas para que colaborem, do-
ações são muito valiosas para nós. 
Podem até ajudar a compor um 
acervo incompleto”, conclui.

MAIS LEITORES – Os mais oti-
mistas dizem que o brasileiro lê em 
média quatro livros por ano, sendo 
a maior reclamação o alto preço 
das publicações. O que muita gen-
te esquece é que as bibliotecas pú-
blicas disponibilizam milhares de 
títulos, integrando um projeto de 
valorização social.

Em São Carlos, a Prefeitura man-
tém 11 bibliotecas no SIBI: oito fun-
cionam nas Escolas do Futuro e três 
são públicas. Juntas elas contabili-
zam mais de 145 mil obras disponí-
veis para a comunidade. 

As bibliotecárias Fatima Gonçal-
ves Ciapina e Karina Fröner, que atu-
am na Biblioteca Euclides da Cunha  
consideram maravilhosa a iniciativa 
de Jaqueline, agradecem a campanha 
e afirmam que toda a comunidade do 
bairro vai se beneficiar com os novos 
livros que já começaram a chegar.

Pensando no assunto o escri-
tor Mario Quintana já fez a melhor 
definição ao escrever que “os ver-
dadeiros analfabetos são os que 
aprenderam a ler e não leem”. Cabe 
a nós aproveitarmos mais e melhor 
as oportunidades que temos. E você, 
leitor, já fez sua parte? 

Detalhes de alguns livros 
arrecadados na campanha
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EspEciaLiZaÇÃo Em gEstÃo amBiEntaL

Como pensar ambientalmente 
Nova turma do curso de Especialização em Gestão Ambiental da UFSCar, com início em 
março, receberá conteúdo atualizado 

Fotos reinaldo Lorandi e João sergio cordeiro

O s resultados da Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvol-
vimento Sustentável (Cnuds), a 

Rio+20, realizada em junho de 2012, no 
Rio de Janeiro, a Lei nº 12305/2010, que 
institui a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, são alguns dos instrumentos 
norteadores para que os municípios e 
empresas elaborem planos de gestão 
ambiental, para a solução dos problemas 
ambientes pertinentes às respectivas áre-
as de atuação. As novas discussões sobre 
o manejo das bacias hidrográficas, defini-
das como unidades de gestão ambiental 
também são fundamentais. Questões 
como essas, recém- apresentadas na área, 
já serão abordadas no curso de Especiali-
zação em Gestão Ambiental, oferecido 
pela Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar), com início em março de 2014.

Segundo os coordenadores do 
curso de especialização em São Carlos 
e professores do Departamento de En-

genharia Civil da UFSCar, João Sergio 
Cordeiro e Reinaldo Lorandi, essa será 
a sétima turma do curso, que propõe 
fazer com que as pessoas pensem de 
forma correta sobre a questão am-
biental. “A sustentabilidade, para ser 
eficiente, tem que ser considerada em 
seu âmbito ambiental, social e econô-
mico”, argumenta o professor Cordeiro. 

ENTRE AS MELHORES – A par-
tir dos indicadores de qualidade da 
Educação Superior e, recentemente, 
divulgado pelo Ministério da Educa-
ção (MEC), a UFSCar está entre as dez 
melhores universidades brasileiras. 
Para Lorandi, o curso de Especialização 
em Gestão Ambiental segue a mesma 

excelência de qualidade de ensino da 
instituição. “As aulas, preferencialmen-
te quinzenais, são 100% presenciais, 
com disciplinas atualizadas e professo-
res de formação consolidada”, explica. 
Ainda são exigidas do aluno monogra-
fia e defesa oral de trabalho final. 

Como um conjunto de conheci-
mentos reflexivos, de acordo com a 
dinâmica da área, o curso é aberto 
para profissionais das mais diferentes 
áreas de atuação, como engenheiros, 
administradores, arquitetos, biólogos 
e pedagogos. As inscrições podem ser 
feita via e-mail, gestaoambiental.sc7@
gmail.com, e outras informações e re-
lação das disciplinas do curso estão no 
site www.deciv.ufscar.br. 

Serviço

Curso de Especialização em Gestão Ambiental UFSCar

Inscrições pelo site. Início das aulas em 21/3/14    -    Limite de 35 vagas

Rodovia Washington Luís (SP-310), km 235    -    Tels. (16) 3351-8262 / 3351-8263

E-mail: gestaoambiental.sc7@gmail.com    -    Site: www.deciv.ufscar.br in
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Cartão-postal em reforma
Obra da Catedral está orçada em R$ 1,1 milhão e a ajuda do são-carlense é fundamental

Por carolina Zanchim 
Foto mauricio motta

D esde o dia 1º de janeiro o es-
tacionamento da Catedral, 
que antes era mantido por 

uma empresa terceirizada, foi assu-
mido pela própria igreja. E o motivo 
é nobre: aumentar a arrecadação de 
fundos para a reforma deste cartão 
postal de São Carlos. “Precisamos 
contratar dois novos funcionários 
para trabalhar no estacionamen-
to, mas mesmo assim assumimos 
o serviço”, explica o padre da Cate-

dral, José Luis Beltrame. Quando o 
estacionamento era mantido pela 
empresa terceirizada, a Catedral re-
cebia 50% do valor arrecadado. “Co-
meçamos há menos de um mês com 
o estacionamento, então ainda não 
temos um valor fechado de arreca-
dação, mas esperamos pelo menos o 
dobro do que recebíamos antes”. 

A reforma começou em 2013. O 
telhado já está pronto: foram usadas 
1.800 telhas, além da troca de calhas 
e outros reparos. “Mas ainda falta 
muito. O telhado é só o contorno, 
o próximo passo é reformar a cú-

campanHa

Vanda:  “A 
Catedral 

precisa servir 
de exemplo 
para outras 

igrejas”
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pula, que é o coração da Catedral”. 
Além disso, será preciso pintar as 
áreas externa e interna, construir 
o campanário, que está com o ali-
cerce pronto, e o Memorial da Dio-
cese. “Também queremos reformar 
a praça, o pátio da igreja e o mapa 
de São Carlos, que está desenhado 
em frente à Catedral.” O mapa foi 
contruído em 1961, quando a igreja 
foi reinaugurada. O mosaico foi feito 
com mais de 300 mil pedrinhas mi-
neiras coloridas. 

PEÇAS RETIRADAS – Antiga-
mente no altar da Catedral existia 

uma coroa acima do crucifixo que 
pesa mais de 300 quilos. “Retira-
mos a peça porque estava danifi-
cando o teto. Ela está desmontada 
e guardada aqui mesmo na igreja 

e a intenção é que ela volte para o 
lugar após a reforma”. 

Outra peça retirada foi a cruz 
que fica no pátio da igreja. Padre 
Beltrame explica que ela estava da-

Ewerton mora 
longe, mas 

frequenta a igreja:  
“Me encantei pela 

Catedral”
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nificada por dentro. “Já doamos para 
outra paróquia e no lugar colocare-
mos outras peças. As pessoas pre-
cisam entender que não tiramos as 
coisas do lugar porque queremos, 
tiramos porque precisamos.” 

COLABORADORES – A aposen-
tada Vanda Fantti é uma das pessoas 
que estão coloborando com a refor-
ma através do carnê. “Eu frequento 
a Catedral há 20 anos, sempre torci 
pelo seu sucesso e não posso ig-
norar as necessidades do templo”. 
Para ela, a Catedral tem uma gran-
de importância, não só para os fre-
quentadores, mas para todo o povo 
são-carlense. “Ela é a igreja-mãe, 
precisa servir de exemplo para ou-
tras igrejas.” 

Ewerton José Wantroba mudou 
para São Carlos há três anos para 
estudar na USP e apesar de morar 
longe da Catedral frequenta a igre-
ja. “Quando cheguei em São Car-
los, me encantei pela Catedral”. Sua 
contribuição também é através do 
carnê, uma forma de retribuir o que 
o ambiente proporciona aos fiéis. 
“Não sei se ajudar faz bem à igreja 
ou para quem está colaborando. É 
uma troca satisfatória”.  

Os gastos com a reforma

A obra está orçada em R$ 1,1 milhão. A igreja tem hoje 
um faturamento de aproximadamente R$ 19 mil e as 
despesas giram em torno desse valor. “Arrecadamos 
esse valor com o dízimo, arredação das missas e outras 
ações que promovemos, como festas, almoços e 
jantares.” 
Quando as obras foram iniciadas, o Bispo Dom Paulo 
Sérgio criou um cartão-postal com uma mensagem 
e os dados de uma conta bancária para que a pessoa 
pudesse fazer um depósito de qualquer valor. “Mas 
somente seis pessoas colaboraram”, desabafa o padre 
Beltrame. Durante uma reunião da diretoria da igreja, 
foi sugerido fazer um carnê para que as pessoas 
pudessem colaborar. “O valor do carnê é de R$ 200, que 

pode ser pago em até quatro vezes e a pessoa ainda 
concorre a prêmios, que serão sortados no dia 15 de 
março pela Loteria Federal”. O primeiro prêmio ganha 
R$ 2.500, o segundo,  R$ 2 mil, o terceiro R$ 1.500, o 
quarto R$ 1 mil e o quinto R$ 500. Foram impressos 
mil carnês. “Num domingo, durante a missa, consegui 
distribuir 600 carnês, e 300 pessoas procuraram a 
secretaria para efetuar o pagamento. Mas ainda temos 
400 para serem retirados”. 
COMO AJUDAR – Quem puder ajudar pode fazer 
um depósito, de qualquer valor, no banco Mercantil, 
agência 0273, conta corrente 02010497-5 ou retirar o 
carnê na secretaria da igreja, que fica na praça Dom José  
Marcondes Homem de Melo, s/nº. 

Primeira parte da reforma já foi concluída
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Padre Beltrame: 
“Com o carnê a 

pessoa contribui 
e concorre a 

prêmios”

campanHa
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vocÊ saBia?

A primeira partida de 
futebol de São Carlos
Jogo aconteceu há 110 anos, época em que esporte era 
pouco conhecido no Brasil

Por ana paula santos

D eixando de lado a polêmica 
e os questionamentos so-
bre as vantagens e desvan-

tagens econômicas para o Brasil 
com a realização da Copa do Mun-
do, vivemos um período de expec-

tativa. Afinal de contas, essa é a se-
gunda vez que o maior torneio do 
esporte passa pelo país – na outra, 
em 1950, a seleção perdeu para o 
Uruguai.

Em São Carlos, o ano começa 
com uma memória especial. Em 
janeiro de 2014, o futebol comple-
tou 110 anos na cidade. A notícia, 

Mais antigo registro de uma 
partida de futebol em São Carlos

Trecho de uma publicação no jornal em 
comemoração aos 40 anos do futebol na 

cidade (1904)
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publicada no jornal Correio de São 
Carlos de 29 de janeiro de 1904, re-
tratou a disputa entre o Verde e o 
Vermelho, nomes devido às cores 
das camisas usadas pelos jogado-
res dos dois times.

Na época, a partida foi orga-
nizada pelo recém-criado Sport 
Clube São-Carlense. O pesquisa-
dor Marco Bala, autor de artigos 
e livros sobre o tema encontrou 

registros da época. “É o marco ini-
cial do futebol na cidade, que na-

quela época tinha cerca de 25 mil 
habitantes. A primeira sociedade 
esportiva foi o Sport Clube, que 
surgiu por iniciativa do educador 
Benedito de Azevedo Marques.”

Na foto de Filemon Perez, estão 
os jogadores Miguel Ferrara, Heitor 
de Paula Faria, João de Mattos, Ni-
cola Zambrano, Bento de Oliveira 
Ataíde, Sílvio Artusi, Thiers de Aze-
vedo Marques, Joaquim de Paula 

Jo
ão

 M
ou

ra

Marco Bala diz que pretende lançar, 
ainda este ano, 2 livros sobre o tema 
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Faria (Quinquim), Miloca de Aze-
vedo Marques, Heitor Rodrigues e 
Mário de Campos.

“Todos estão de meias pretas 
compridas, calça curta e camisa 
branca, com colarinho e gravata. 
Era assim que jogavam, naqueles 
tempos em que o profissionalismo 
não havia ainda invadido o fute-
bol”, reforça o pesquisador, que 
pretende ainda este ano lançar 
mais dois livros sobre o tema. “Te-
nho uma pesquisa sobre o futebol 
em São Carlos entre 1904 e 1976. 
Num dos livros pretendo destacar 
os craques do passado e numa 
segunda obra vou apresentar crô-
nicas da imprensa esportiva são-
-carlense.”

RESGATE DA HISTÓRIA –  Em 
2010, ano da Copa da África, uma 
exposição realizada na Fundação 
Pró-Memória resgatou a memória 
do futebol em São Carlos. A mostra 
apresentou fotos de jogadores, ár-
bitros, times e estádios da cidade. 

A exposição relembrou impor-
tantes esportistas como Luis Es-
tevan Siqueira Neto, o Zuza, que 
jogou profissionalmente no Corin-
thians e no Guarani e Armandinho 
que integrou a Seleção Brasileira 
na Copa do Mundo de 1934, na Itá-
lia. Apresentou também memorá-
veis partidas que aconteceram na 
cidade, entre elas o amistoso em 
comemoração ao centenário da 
cidade, quando o Santos Futebol 
Clube, com Pelé em campo, perdeu 
para o Clube Atlético Bandeirantes.

Além de Marco Bala, o histo-
riador Júlio Roberto Osio também 
participou da organização da ex-
posição. Júlio lembra que na época, 

independente de ser ano de Copa, 
o tema agradou a comunidade 
são-carlense. “Resolvemos abordar 
o tema com uma visão geral sobre 
o futebol. Os moradores se identi-
ficaram. Durante o levantamento 
conheci muitos ex-jogadores”, re-
força o pesquisador, que tem ain-
da conteúdo não divulgado nem 
publicado. “Gostaria futuramente 
de fazer uma pesquisa mais densa 
sobre o tema. Tenho muitas entre-
vistas, quero organizar, mas não 
sei quando vai ser possível.”   

vocÊ saBia?

A notícia

No livro São Carlos na Esteira do Tempo, o professor Ary Pinto das Neves transcreveu 
trechos do jornal Correio de São Carlos de 1904 com a grafia original. 
“Esses pioneiros engravatados entraram em campo com as seguintes formações:
Verde: Alberto, Ferrara, Heitor, Quinquim, Zambrano, Martins, Bento, Arthur, Reis, Mario 
e Rabello;
Vermelho: Miloca, Bibi, Santinho, Joça, Chicada, D. Ruiz, Gianotti, Abelardo, Pellegrino, 
Gaetta e Sebastião.
A linguagem que se difundiu na época para nomear e narrar os embates futebolísticos 
estava diretamente calcada no inglês dos inventores do football. Os matchs onde se 
encontravam os teams compostos de foot-ballers, todos buscando o goal com shoots 
portentosos, muitos dos quais talvez ganhando remotos bambuais. Mas um bom 
goalkeeper (goleiro) poderia impedir avanços mal-intencionados que teriam passado 
pelos backs querendo mudar o score. E um referee (juiz) atento frustraria qualquer 
player pilhado em off-side. Assim, tudo correria bem tanto no primeiro como no segundo 
off-time.”
Em uma dessas saborosas notícias originais, na que fala do primeiro jogo de futebol na 
cidade, aparece o seguinte relato:
“Foot-ball. Conforme tínhamos noticiado, realisou-se domingo o match de foot-
ball entre os teams verde e vermelho. Ás 4 e meia horas da tarde partiu da casa do 
capitão B. Marques em direcção ao ground do Sport Club São-carlense um imponente 
prestito formado dos foot-ballers do club e grande numero de pessoas, tendo á frente a 
excelente banda brasileira. Ás 5 horas com a assistência de cerca de 1000 pessoas, depois 
das formalidades exigidas pelas regras do jogo, o juiz deu signal para o inicio da festa 
esportiva, que foi muito apreciada e applaudida pelos circunstantes. Serviram de juizes 
os capitães Thiago Masagão e B. Marques e Sr. Rodolpho Brandão.
O team verde defendeu com energia e entusiasmo o seu goall, que era atacado com 
vehemencia pelo vermelho. Ás 6 horas o juiz deu o signal para terminar o jogo, tendo 
empatado os dois teams.”
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Júlio: “Gostaria futuramente de fazer uma 
pesquisa mais densa sobre o tema” 
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Preços 
baixos
Liquidações atraem 
consumidores e aquecem as 
vendas nos primeiros meses  
do ano

Por carolina Zanchim 
Foto Fabio mauricio

E stá enganado quem pensa que 
começo de ano é época de co-
mércio tranquilo e lojas vazias. 

É justamente nos meses de janeiro e 
fevereiro que os lojistas aproveitam 
para liquidar e renovar os estoques, 
e claro aquecer as vendas. 

Segundo o Instituto para De-
senvolvimento do Varejo, o comér-
cio registrou aumento de 4,2% em 
dezembro de 2013, comparado 
com o mesmo período do ano an-
terior. Para o início de 2014 os co-
merciantes estão mais otimistas, 
estimam uma alta de 6,4% em ja-
neiro e 9,7% em fevereiro. 

As liquidações já se tornaram 
tradição e por isso muita gente dei-
xa de comprar em dezembro para 
aproveitar os preços mais baixos nos 
primeiros meses do ano. É o caso da 
analista de marketing digital, Tainara 
de Campos Lacerda Fida. “No final do 
ano não compro nada para mim, a 
não ser que seja algo especial e que 
não irei encontrar depois”, conta. 
Como presentes não podem esperar 
ela acaba comprando. “Mas já fico de 
olho nas peças que tenho interesse 
para aproveitar as liquidações de ve-
rão”, acrescenta. 

Tainara conta que prefere com-
prar em liquidações porque conse-

gue peças por um valor mais justo, 
para isso é importante ter paciência 
e saber procurar. “Gosto de garimpar 
e achar produtos que tenham a ver 
com meu estilo, independente do 
que está na moda”. 

Os produtos mais procurados 
por ela são bolsas, sapatos, roupas e 
maquiagem e ela garante que eco-
nomiza cerca de 50% durante as li-
quidações. “Em liquidações consigo 
adquirir peças de qualidade por um 
preço muito reduzido. Mas procuro 
não agir por impulso, não é porque 
está barato que vou comprar e de-
pois deixar encostado”. 

Para aproveitar os baixos preços 
Tainara procura fazer uma reserva 
durante o ano. “Dependendo das 
condições ou da quatidade compra-
da parcelo o valor da compra, porque 
dificilmente comprarei mais durante 
o ano. As próximas compras ficarão 
para as liquidações de inverno”. 

DIAS DE LOUCURA – Uma das 
liquidações mais tradicionais de São 
Carlos é realizada pelo Shopping 
Iguatemi: trata-se da campanha 3 
½ dias de loucura, que neste ano 
acontece entre quinta (6) e domin-
go (9), com descontos que variam 
entre 30% e 70%. Para este ano a ad-
ministração do Shopping Iguatemi 
promete novidades, como um casal 
de atores caracterizados que irão 

interagir com o público. As vitrines 
também estarão decoradas espe-
cialmente para o evento e algumas 
peças serão colocadas para fora das 
lojas. 

Durante a campanha, o Shop-
ping Iguatemi registra um fluxo de 
clientes 10% maior e um volume de 
vendas 8% superior em comparação 
aos dias normais. 

Fabiano Pinotti, proprietário da 
Hering, explica que as peças de ou-
tras cinco lojas irão compor o esto-
que em oferta durante a campanha, 
serão cerca de cinco mil peças em 
liquidação. “O nosso fluxo de clientes 
chega a aumentar 300% nos dias de 
liquidação. Os resultados sempre fo-
ram muito bons e esperamos ainda 
mais para este ano”.  

Shopping espera 
aumento de fluxo de 

clientes e também no 
volume de vendas

Tainara: “Em 
liquidações 
consigo 
adquirir 
peças de 
qualidade 
por um 
preço muito 
reduzido”

Economia
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LanÇamEnto

Sedan com DNA esportivo
Audi A3 Sedan chega à região e promete conforto e requinte

C om 4.456 milímetros de com-
primento, o design do Audi 
A3 Sedan é totalmente ex-

clusivo e combina o estilo clássico 
de um sedan com o dinamismo de 
um coupé. O interior espaçoso des-
se quatro portas traz refinamento e 
funcionalidade: o espaço do com-
partimento de bagagem de 425 li-
tros pode ser ampliado, atingindo 
880 litros. 

 Elegante e clean, o interior do 
Audi A3 Sedan espelha o estilo exter-

no. A wrap around, uma curva longa 
e contínua, acompanha o para-brisa, 
de porta a porta, confere sensação 
de amplitude ao carro, assim como 
o esguio painel de instrumentos. O 
modelo chega ao Brasil com o pro-
pulsor 1.8 TFSI, potência de 180 cv e 
250 Nm de torque máximo. O câm-
bio S tronic de sete marchas e dupla 
embreagem combina o conforto de 
uma transmissão automática clássica 
com o dinamismo e a eficiência de 
uma transmissão manual.

 Mesmo sendo um sedan, o mo-
delo não perde o seu DNA esporti-
vo, traço essencial da marca Audi: a 
aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 
7,3 segundos e a velocidade máxima 
é de 235 km/h. O consumo combina-
do (cidade e estrada) é de 17,8 km/l 
e a emissão de CO2, 129 g/km. O sis-
tema Audi Drive Select, que regula o 
pedal do acelerador, a assistência da 
direção, a rigidez da suspensão e o 
câmbio S tronic, permite ao motoris-
ta variar entre os modos de direção 
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Comfort, Auto, Dynamic, Efficiency e 
Individual ao toque de um botão. É 
possível ainda trocar as marchas da 
transmissão S tronic por meio da ala-
vanca de seleção ou nos shift paddles, 
aletas localizadas atrás do volante.

Um dos principais destaques do 
A3 Sedan são as soluções tecnoló-
gicas que garantem conforto para o 
motorista e passageiros. O banco do 
motorista conta com ajuste elétrico 
e o espelho retrovisor interno é an-
tiofuscante automático. Já o versátil 
Infotainment, por exemplo, traz uma 
tela de última geração de sete pole-
gadas que emerge eletronicamente 
do painel de instrumentos. Além dis-
so, o modelo tem como opcional o 

Multimedia Interface – MMI - Touch: 
um sistema de navegação comple-
to, DVD, capacidade de 40 GB para 
armazenamento de músicas e um 
touch pad no qual o usuário pode 
“escrever”, por meio do toque, letras 
e números, tornando a inserção de 
dados mais segura. 

 Segundo o gestor das concessio-
nárias Audi Eurobike, Ricardo Caires 
de Almeida, esse é um lançamento 
inovador e com sucesso garantido. 
“Esse carro é o primeiro sedan com-
pacto premium do mundo. Traz toda 
tecnologia da marca, baixo peso, um 
excelente motor, que acelera de 0 a 
100 km/h em 7,3 segundos, possui 
um belo designer, enfim é um carro 

completo”, analisa Ricardo.
A versão esportiva do novo A3, o 

Audi S3 Sedan, estará disponível nas 
concessionárias brasileiras a partir 
de março. Equipado com motor 2.0 
TFSI, que produz 280 cv de potência 
e 380 Nm de torque, o veículo ace-
lera de 0 a 100 km/h em apenas 4,9 
segundos, com transmissão S tronic 
de seis velocidades. Nesse modelo a 
velocidade é eletronicamente limi-
tada a 250 km/h. O consumo médio 
do motor turbocharged de quatro 
cilindros é de apenas 14,4 km/l. O 
veículo pode ser encontrado na Eu-
robike, na Avenida Wladimir Meirel-
les Ferreira, 1566, em Ribeirão Preto.  
O telefone é (16) 3913-1100. 
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HistÓria

Acervo particular
Contabilista apaixonado por história mantém em casa um verdadeiro museu com algumas 
relíquias e itens centenários

Por ana paula santos 
Fotos Fabio mauricio

M useu Histórico e Cultu-
ral Dona Licinha. Este é o 
nome que José Pereira de 

Souza deu para o acervo particular 
que mantém junto ao escritório de 
contabilidade onde trabalha.

O prazer de guardar coisas anti-
gas começou como um hobby, mas 

hoje é motivo de orgulho. “Alice era 
o nome de minha mãe, fiz isso para 
homenageá-la. Comecei em 2006 e 
nem tenho ideia de quantas peças 
tenho, sei apenas que algumas são 
centenárias”, explica.

Entre os itens um pouco da evo-
lução dos meios de transporte, um 
carro de boi que encomendou de 
um artesão e carrinhos, brinquedos 
que juntou. Entre as máquinas de 

costura algumas peças mais antigas. 
Notas e moedas antigas contam um 
pouco da economia do Brasil e uten-
sílios domésticos que pertenceram à 
família de José ganharam um espaço 
especial no museu. 

Muitas peças fazem referência à 
tecnologia. São máquinas de escre-
ver, televisores, vídeogames, proje-
tores, telefones, aparelhos celulares, 
rádios de carro, máquinas fotográfi-

José: “Minha peça preferida 
é o rádio a válvula em caixa 

de madeira de minha mãe 
que ainda funciona”
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cas e a parte mais recente mostra a 
rápida evolução dos computadores.

“É impressionante a rapidez do 
avanço tecnológico, considero im-
portante guardar, tem coisa aqui 
com menos de 30 anos que os mais 
jovens nem imaginam, aparelhos 
celulares e computadores, por exem-
plo. A garotada nem sabe como fun-
cionavam.”

DOAÇÕES E ACESSO – Aos 55 
anos, o colecionador que veio morar 
em São Carlos em 1980, em busca de 
uma vida melhor para a esposa e o 
filho, comemora os quatro anos de 
existência do pequeno museu parti-
cular. “Fico feliz com o que conquistei 

Entre as máquinas 
de escrever estão 

algumas raridades
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até hoje. Realizei sonhos e agradeço 
os amigos e clientes que conquistei. 
Pessoas que colaboraram para que 
tivesse um acervo tão grande. Se ti-
ver que escolher uma peça preferida 
é o rádio a válvula em caixa de ma-
deira de minha mãe que ainda fun-
ciona.”

A falta de espaço não intimida 
José. Muito pelo contrário: ele espera 
por doações e sonha disponibilizar o 
acervo para estudantes e pessoas 
interessadas. “Tudo que fiz até agora 
foi sozinho, por amor à história. Nun-
ca quis envolver política no processo, 
mas gostaria de ter parceiros. Quem 
sabe empresas interessadas em me 
ajudar a transformar esse espaço em 
um museu público”, desabafa.

Enquanto isso não acontece, José 
pretende dar continuidade aos tra-
balhos em busca de novas peças e 
informações históricas. Quem quiser 
conhecer um pouco da paixão deste 
colecionador pode fazer contato no 
Facebook, na página Museu Dona 
Licinha. 

Utensílios 
domésticos e 
até um kit de 

barbear da 
família de José 
fazem parte do 

acervo

Máquina 
fotográfica 
sanfonada com 
disparador 
é uma 
antiguidade 
que chama 
atenção

HistÓria
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Um dom de Deus
Apaixonado por poesias caipiras, Nhô Mércio começou a declamar versos aos 14 anos e 
nunca mais parou

Por carolina Zanchim 
Fotos João moura e arquivo pessoal

M ércio Finhana, ou simples-
mente Nhô Mércio, nasceu 
em Dourado em 1936. Aos 

10 anos veio morar em São Carlos 
para estudar marcenaria na Escola 
Industrial. “A marcenaria me deu o 
que comer”, lembra. Mas sua pai-
xão mesmo – e que exerceu com 
maestria – era o rádio, onde traba-
lhou por 55 anos. 

A convite de um amigo violeiro 
ele foi trabalhar na rádio São Carlos 
em 1950. “Foi ele quem me chamou 
a primeira vez de Nhô Mércio”. Na 
rádio, ele apresentava o progra-
ma Ranchinho do Nhô Mércio, de-
dicado à música sertaneja. Nessa 
época, organizava no aniversário 
de São Carlos um carro alegórico 
e desfilava durante as comemora-
ções, sempre com show de violei-
ros convidados. “Eu e meus amigos 
enfeitávamos o carro com flores e 

no dia 4 de novembro saíamos pela 
avenida São Carlos cantando e de-
clamando poemas. Era uma alegria 
mundial”. Além da rádio São Carlos, 
Nhô Mércio trabalhou na rádio Pro-
gresso (atual Clube), na Intersom, 
Realidade e voltou para a São Car-
los, onde pendurou o microfone. 

Além da música sertaneja, Nhô 
Mércio é apaixonado pelos po-
emas, que declama desde os 14 
anos. “Quando era pequeno, ia 
para Dourado de Maria Fumaça e 

pErsonagEm Da kappa
Mércio Finhana

Tocando berrante 
para boi magro
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um homem vendia revista de moda 
de viola. Minha mãe comprava e eu 
ia decorando os poemas.” Sempre 
convidado para declamar em fes-
tas, era sempre elogiado por seu 
profissionalismo. “É um dom que 
Deus me deu”. 

Ele lembra que uma vez ou-
tro homem chegou a uma dessas 
festas mais cedo, se apresentou 
como Nhô Mércio, comeu, bebeu 
e foi embora. O neto do dono da 
fazenda comentou com o avô que 
aquele não era Nhô Mércio, o que 
foi confirmado mais tarde, quando 
o verdadeiro chegou com violeiros 
e fez suas declamações.  O último 
convite para declamar veio do Sesc, 
em agosto de 2013, quando foram 
comemorados os 10 anos do Canti-
nho da Viola. “Foi emocionante”. 

A filha de Nhô Mércio, Meire, 
lembra que quando era pequena 

acompanhava o pai em algumas 
apresentações. “Ele chora durante 

Nhô Mércio em 
cena do filme Uma 
voz na consciência
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a declamação, eu não entendia o 
porquê ele estava chorando, e fa-
lava para minha mãe que queria ir 
embora, ficava assustada e isso me 
marcou muito.” 

Apesar de viver rodeado de vio-
leiros Nhô Mércio nunca aprendeu 
a tocar um instrumento. “Não tinha 
o dom”. Ele guarda com muito cari-
nho uma viola de 1905, que era do 
seu sogro. “Ele participava de Folia 
de Reis e usava essa viola”.  Além 
dos poemas, ele domina o berran-
te e, em sua casa, possui dois. “Um 
para boi gordo e outro para boi ma-
gro, que é mais fácil de tocar”. 

Nhô Mércio gravou um CD com 
suas declamações, vendeu alguns 
e deu outros para os amigos, não 
chegou a ser vendido comercial-

mente. “O principal é que fiz o ciclo 
da vida”.

FAMÍLIA – Nhô Mércio é casado 
há 50 anos com Dona Teresinha, 
com quem tem dois filhos, Mércio 
Roberto e Meire. “Nos conhecemos 
em uma festa na Aparecida da Ba-
bilônia, ela carregava uma sacola 
de lanches e me ofereci para aju-
dar”. Devoto de Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida, Nhô Mércio 
ia a pé até a Babilônia participar 
da festa. Isso aconteceu durante 
60 anos, quando parou, em 2012. 
Há 30 anos eles moram na mesma 
casa, na Vila Nery. “Formei meu lar 
junto com minha mulher e nun-
ca faltou um prato de comida na 
mesa. Isso é o que importa”. 

ATOR – Além de radialista, Nhô 
Mércio foi ator de teatro. As peças 
eram montadas pelo próprio gru-
po e apresentadas aos domin-
gos na rádio São Carlos. Quando 
a rádio passou por reformas ele 
foi convidado para participar de 
uma peça no antigo teatro São 
Sebastião, onde ficou por três 
anos. Em 1969, quando foi inau-
gurado o Teatro Municipal, o 
grupo do qual Nhô Mércio fazia 
parte foi convidado para montar 
o festival que seria apresentado 
durante a inauguração. Além do 
teatro, Nhô Mércio atuou tam-
bém no cinema, no filme mudo 
Uma voz na consciência, rodado 
em 1961 e dirigido por Zezinho de 
Oliveira, o Zé Pintor.  

pErsonagEm Da kappa
Mércio Finhana

Carro alegórico 
durante desfile de 

4 de novembro
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Uma casa de oração
Associação que acolhe moradores de rua precisa de parceiros para ampliar atendimento; em 
apenas um ano, mais de 180 homens foram abrigados

Por ana paula santos 
Fotos João moura

“ Aqui não é uma clínica de recu-
peração, é uma casa de oração.” 
É assim que o ex-morador de 

rua Márcio Rogério Ferreira define o 
atendimento da Associação Comu-
nidade Missionária Divina Misericór-
dia. “Morei nas ruas por 15 anos, era 
um veterano, bebia e usava drogas. 
Há seis meses minha vida mudou, 
estou abrigado na Casa São João Ba-

tista, sou outra pessoa.”
Aos 40 anos de idade Márcio 

conta que passou a acreditar em mi-
lagres. “Deus me deu uma segunda 
chance e eu quero aproveitar, espero 
poder retribuir e ajudar outras pes-
soas que precisam. Nesta comunida-
de vivemos da providência divina e 
não temos como agradecer.”

A casa mantida por uma comuni-
dade católica, conta com a atuação 
de missionários e realiza um trabalho 
social acolhendo moradores de rua. 

“Acolhemos e abrigamos mora-
dores de rua, pessoas que perderam 
a autoestima, que vivem no mundo 
das drogas, sem dinheiro, sem docu-
mento, sem família. Nosso trabalho é 
trazer a dignidade de filhos de Deus 
para todos”, afirma Marco Antônio 
Mazzaron Betarello, missionário e 
presidente da comunidade ligada ao 
grupo que há 11 anos realiza o aten-
dimento em Batatais e Cajuru.

A casa funciona na chácara do 
Salesianos no Recreio São Judas Ta-

As orações ajudam a fortalecer 
os moradores e fazem parte 
da rotina da casa
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deu e tem capacidade para abrigar 
17 pessoas.

“Estamos com 24 moradores, pre-
cisamos de parcerias para ampliar 
nosso atendimento, nossa intenção 
é chegar a 35. Por enquanto rece-
bemos apenas homens, as mulhe-
res são encaminhadas para Batatais, 
onde funciona um abrigo feminino.”

Em apenas um ano de atendi-
mento foram registrados 203 acolhi-
mentos, num total de 180 pessoas. 

Neste período a associação ofereceu 
a possibilidade para que 25 mora-
dores de rua voltassem para a cida-
de de origem, 17 conseguissem um 

emprego e 38 voltassem ao convívio 
familiar.

Marco explica que boa parte dos 
moradores de rua não são de São 

Os missionários 
e voluntários: 

Renata, Junior, 
Vanessa e 

Marco
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Carlos, muitos querem voltar para 
sua cidade, mas não tem condições 
financeiras, todos são convidados a 
integrar a comunidade, ninguém é 
obrigado, mas os que ficam recebem 
apoio e acompanhamento.

Os acolhidos ajudam na manu-
tenção da casa, são responsáveis por 
todas as atividades. Limpeza, alimen-
tação, manutenção de uma horta, 
além de desenvolverem atividades 
externas.

“Vivemos de doações, não temos 
parceiros fixos. Funcionamos 24 ho-
ras por dia, contamos com a ajuda 
de comerciantes, mas precisamos 
de mais”, explica Vanessa dos Santos 
Betarello, esposa de Marco, que vive 
com o marido na chácara.

Além deles, outro casal faz parte 
da diretoria da associação. Clodoal-
do Luis Octaviano Junior e Renata 
Correa Octaviano. O apoio espiritual 
é do padre Paulo Henrique Facin e o 
padre Eduardo Malaspina também 
colabora com o grupo.

PESSOAS VITORIOSAS – Junta-
mente com Márcio, Alex Soares da 
Silva e Fábio Ribeiro integram a lista 
dos ex-moradores de rua que apro-
veitaram a oportunidade e muda-
ram as suas vidas. Hoje eles atuam 
como coordenadores na Casa São 
João Batista, vivem uma experiência 
vocacional e acompanham os novos 
moradores.

O baiano Fábio chegou a São 
Paulo há 20 anos, o envolvimento 
com as drogas fez com que abando-
nasse mulher e filha na capital e por 
mais de três anos vivesse nas ruas. 
Há oito meses chegou em São Carlos 
e encontrou ajuda na Comunidade 
Missionária Divina Misericórdia.

“Não estava acostumado a rece-
ber apoio e estranhei o que recebi. 
Aqui reencontrei a vontade de viver 
e minha autoestima de volta. Sei que 
tenho uma nova chance”, afirma. 

Com apenas 28 anos de idade, 
Alex, que morava em Araraquara, 
apresenta uma extensa lista de er-

ros. “Já fui preso, era dependente 
químico, usava cocaína, maconha e 
principalmente crack. Vivia apron-
tando, estava desorientado, deses-
perado.” 

No ano passado, a família conhe-
ceu a comunidade e Alex aceitou a 
ajuda. Ele lembra que enfrentou 
dificuldades para se adaptar e ficar 
longe das drogas, mas encontrou o 
suporte necessário.

“O trabalho que o Marco faz aqui 
é magnífico, quero retribuir a ajuda 
que recebi e recebo todos os dias. 
Tenho uma filha de seis anos, que-
ro que um dia ela tenha orgulho de 
mim”, diz emocionado. 

COMO AJUDAR – A Associação 
Comunidade Missionária Divina Mi-
sericórdia precisa de alimentos, rou-
pas e recursos financeiros para fazer 
as ampliações necessárias. Quem 
quiser ajudar pode acessar o site 
www.cmisericordia.com.br ou pelo 
telefone (16) 3116-5946.

soLiDariEDaDE

Entre as atividades oferecidas estão oficinas e 
trabalhos manuais, como o cultivo de hortaliças
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Tributo ao Poetinha
Clarisse Abujamra e Carlos Navas trazem para São Carlos 
show que homenageia Vinicius de Moraes

C om a química e a sintonia obti-
das desde 2000, quando come-
çaram a dividir o palco, Clarisse 

Abujamra e Carlos Navas se uniram em 
um projeto mais do que especial: home-
nagear o poetinha Vinicius de Moraes. E o 
espetáculo será apresentado no dia 13 de 
fevereiro em São Carlos.

Clarisse recita a palavra, conferindo-
-lhe densidade atemporal, a surpresa do 
gesto, a técnica que a consagrou. Por sua 
vez, Carlos Navas com força e delicadeza, 
é o veículo ideal para a manifestação da 
palavra cantada. Juntos, transformam-se 
no instrumento da canção e do poema. 

Um encontro poético-musical que 

tem como tema o amor e seus relacio-
namentos. Quem melhor que Vinicius de 
Moraes para abordar este assunto com 
brasilidade? O roteiro reúne apenas can-
ções do Poetinha, faladas ou cantadas. 

Na voz do cantor algumas conheci-
das como A felicidade, Arrastão, Canto 
de ossanha, Eu sei que vou te amar e In-
sensatez, e as menos exploradas, como 
Amigo amado e Derradeira primavera. 

Clarisse, por sua vez, dá sua inter-
pretação às letras de Se todos fossem 
iguais a você, Soneto da separação, O 
que tinha de ser e Ausência. O show 
conta com a participação do violo-
nista Ronaldo Rayol.  

Serviço

O quê: Tributo a Vinicius de Moraes com 

Clarisse Abujamra e Carlos Navas

Quando: 13 de fevereiro, às 20h

Onde: Sesc São Carlos

Quanto: gratuito

 D
an

ill
o 

Sa
ng

io
y

Carlos & Clarisse

kappa SCarlos ed83 31jab14.indb   55 31/01/2014   17:59:13



kappa magazine56  

programaÇÃo cuLturaL

Ci
ne

m
a

Ex
po

si
çã

o
M

ús
ic

a

SHOPPING IGUATEMI
A presença da cultura árabe em São Carlos
Até dia 10, segunda. Gratuito
A exposição inclui imagens, textos e trechos de entrevistas com 
imigrantes e seus descendentes, enfatizando a experiência da 
chegada ao Brasil, a adaptação e os contributos dos árabes à 
cultura, economia, política e sociedade locais. Esta exposição é 
fruto de pesquisas da Fundação Pró-Memória de São Carlos em 
torno de grupos imigrantes de países de origem árabe, como 
sírios, libaneses e turcos, que vieram para o país a partir do século 
XIX.

Boletim 
Até 20 de abril. Gratuito
Com curadoria de Paulo Miyada, a mostra reúne quatro artistas 
de produção jovem que trilham caminhos consistentes junto 
aos acontecimentos de seu tempo. Berna Reale, Vitor Cesar, Vijai 
Patchineelam e Pedro França apresentarão fotografias, vídeos, 
cartazes e desenhos em um conjunto claramente articulado 
com a política do seu presente próximo, criando novos espaços 
de debates e produção de entendimentos sobre a realidade 
cotidiana.

Shopping Iguatemi 
David Tanganelli
Dia 6, quinta, às 18h. Gratuito
Maria Butcher
Dia 12, quinta, às 18h. Gratuito
SESC
Quizumba
Dia 7, sexta, às 20h. Gratuito

Trio Alvorada

Dia 9, domingo, às 15h30. Gratuito
Maria
Dia 14, sexta, às 20h. Gratuito
Valdo Reis e Pratini   
Dia 16, domingo, às 10h. Gratuito
Chico Mendes
Dia 16, domingo, às 15h30. Gratuito

Trupe Chá de Boldo
Dia 21, sexta, às 20h. Gratuito

Zizi Possi
Dia 22, sábado, às 20h. R$ 4 (comerciários), 
R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira)
A cantora apresenta seu novo show 
“Tudo se Transformou”. O repertório traz 
canções de grandes autores da música 
brasileira como Chico Buarque, Geraldo 
Vandré, Anastácia, Dominguinhos, 
Guilherme Arantes e Gonzaguinha.

SESC
Famiglia Milan e o Gran Circo Guaraná 
com Rolha 
Dia 16, domingo, às 11h. Gratuito
Com Circo Nosotros. Vários personagens 
de uma família de circo se encontram 

para realizar esquetes cômicos e fazem 
também números de habilidades e 
acrobacias circenses.

Doces Poemas da Cora
Dia 16, domingo, às 12h. Gratuito

Com Prana Teatro de Animação. Uma 
pequena boneca de Cora Coralina 
convida o público a conhecer seus 
deliciosos doces em seu tacho de cobre e 
seus poemas.

Te
at

ro

CDCC
Ciclo Quentin Tarantino

Jackie Brown
Dia 9, sábado, às 20h. Gratuito.
Comissária de bordo  trafica dinheiro 
a mando de um vendedor de armas. 
Quando dois policiais oferecem 
um acordo para que ela entregue o 
bandido, ela decide dar a volta em 
todos.

À prova de morte
Dia 15, sábado, às 20h. Gratuito.
Ao cair da noite, a DJ mais sexy de 
Austin pode enfim se divertir com suas 
melhores amigas. As garotas saem 
noite adentro, atraindo a atenção 

de todos. Mas nem toda atenção é 
inocente. Cobrindo de perto seus 
movimentos está um rebelde inquieto e 
temperamental que se esconde atrás do 
volante do seu carro indestrutível.

Pulp fiction
Dia 22, sábado, às 20h. Gratuito
Dois assassinos profissionais trabalham 
fazendo cobranças para um poderoso 
gângster. Um deles é forçado a sair com 
a garota do chefe, temendo passar dos 
limites; enquanto isso, o pugilista se 
mete em apuros por ganhar luta que 
deveria perder.

SESC
Tatuagem
Dia 9, domingo, às 17h. R$ 1 (comerciário), 
R$2,50 (meia) e R$ 5 (inteira)
Direção: Hilton Lacerda. Clécio 
Wanderley é o líder da trupe teatral 
Chão de Estrelas, que realiza shows 
repletos de deboche e com cenas de 
nudez. A principal estrela da equipe é 
Paulete, com quem Clécio mantém um 
relacionamento. Um dia, ela recebe a 
visita de seu cunhado, o jovem Fininha, 
que é militar. 

Azul é a cor mais quente 
Dia 9, domingo, às 19h, e dia 16, domingo, 

às 17h. R$ 1 (comerciário), R$2,50 (meia) e 
R$ 5 (inteira)
Direção: Abdellatif Kechiche. Aos 15 
anos, Adèle não tem dúvidas de que 
garotas saem com garotos. Sua vida 
muda para sempre ao conhecer Emma, 
uma jovem de cabelos azuis, que a 
permitirá conhecer novos desejos e se 
conhecer como mulher e adulta. 

Frances Ha
Dia 16, domingo, às 19h, e dia 23, 
domingo, às 17h. Gratuito
Direção: Noah Baumbach. Frances 
é uma ambiciosa aprendiz de uma 
companhia de dança, que tem que se 
contentar com muito menos sucesso 
e reconhecimento do que ela gostaria. 
Mesmo assim, ela encara a vida de uma 
maneira leve e otimista. 

A voz adormecida
Dia 23, domingo, às 19h. R$ 1 
(comerciário), R$2,50 (meia) e R$ 5 
(inteira)
Direção: Benito Zambrano. Com o fim da 
Segunda Guerra e nos anos seguintes 
à Guerra Civil Espanhola, Pepita vai do 
interior para Madri ficar perto da irmã 
Hortênsia, que está grávida e presa pelo 
regime franquista. 
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EDucaÇÃo

Inovando 
no ensino 
de inglês
Escola Kingstamp oferece 
atendimento personalizado  para atender 
às necessidades de cada aluno

Fotos maurício motta

Criada em 2011 para oferecer 
à comunidade são-carlense o 
que há de melhor em serviços 

linguísticos – revisões e traduções 
de textos em diversas línguas –, a 
Kingstamp Language Bureau co-
meçou, no ano passado, a ministrar 
cursos de inglês com foco em adul-
tos e profissionais. A iniciativa surgiu 
da vasta experiência de seus sócios 
no ensino do idioma, bem como do 
comprometimento dos mesmos com 
o aprendizado eficiente e motivador. 
Agora, a empresa inova ainda mais 
nesse segmento, possibilitando que os 
alunos aprendam de maneira direcio-
nada aos seus objetivos. “Oferecemos 
cursos de inglês para engenheiros, 
para o setor de turismo, para negócios 

e para a área de recursos humanos, por 
exemplo. Um bastante procurado é o 
para propósitos acadêmicos, já que há 
muitos pesquisadores na cidade.”, ex-
plica a diretora Monique Spasiani.

Além da variedade de cursos, ou-
tros diferenciais são oferecidos pela es-
cola, como as modernas salas de aula, 
que não têm as tradicionais carteiras 
escolares. Os horários e dias das aulas 
também são flexíveis, sempre procu-
rando atender as necessidades indivi-
duais. “O aluno é quem decide em qual 
dia e horário ele quer aprender, além 
do prazo para a conclusão do curso”.

A grande novidade para 2014 é o 
acompanhamento fonoaudiológico 
durante as aulas. “Nossa ideia é que os 
alunos possam aperfeiçoar suas habili-
dades orais, que muitas vezes inibem o 
aprendizado”. Os encontros com uma 
fonoaudióloga acontecem regular-
mente, no horário das aulas.

Maíra Botta Riani Costa, fonoaudió-
loga responsável por esse acompanha-
mento, explica que transferimos auto-
maticamente os hábitos fonéticos da 
língua materna ao aprendermos uma 
língua estrangeira. “O ensino do inglês 
com o acompanhamento auxilia no apri-
moramento da pronúncia, do sotaque e 
da fluência característicos dessa língua”, 
afirma. “Falar bem o inglês vai muito 

além do uso correto da gramática”.
As aulas são oferecidas nos três pe-

ríodos – manhã, tarde e noite – e são 
ministradas por professores da área de 
Letras. “Como primamos pelo ensino, 
sempre buscamos professores expe-
rientes que tenham estudado para en-
sinar. Não basta a pessoa saber inglês 
se ela não está apta a transmitir seus 
conhecimentos”, completa Monique. 
Além disso, o coordenador pedagógi-
co Gabriel Freitas comenta que duran-
te as aulas são trabalhadas as quatro 
habilidades da língua – leitura, escrita, 
fala e audição.

As turmas são de no máximo seis 
alunos e o atendimento é personaliza-
do: o futuro aluno conversa com os pro-
fissionais da escola para explicar o que 
busca com as aulas e qual sua afinidade 
com o idioma. “Só depois dessa conver-
sa é que desenhamos seu curso e, aí sim, 
fechamos o valor”, acrescenta Gabriel. 

Serviço

Kingstamp Language Bureau

Rua Rui Barbosa, 1359

Telefone: (16) 3201-0084

www.kingstamp.com.br

atendimento@kingstamp.com.br

www.facebook.com.br/kingstamp 
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Gabriel na sala de aula: “Nossas 
salas são diferentes para atender às 

necessidades dos profissionais” 

Kingstamp 
Language 

Bureau
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puBLiciDaDE

Tão novinha e com tanta 
história para contar...
G ostou do nome? Achou cria-

tivo? Diferente? Pois essa é 
a proposta da Filomena Pro-

paganda, ser diferente em todos os 
quesitos. Assim como a personagem 
da mitologia que inspirou esse nome, 
a agência acredita que existem infini-
tos meios de comunicar sua empresa 
e transmitir sua mensagem.

Filomena Propaganda oferece 
atendimento sob medida, traba-
lhando de forma otimizada para 
melhor desempenho das ferra-
mentas de comunicação, objeti-
vando maior e melhor resultado. 

Os profissionais da Filomena 
Propaganda possuem vasta expe-
riência no mercado publicitário e 
são especializados em suas áreas 
de atuação.

Filomena é tão novinha, mas já 
tem muita história para contar. A 
agência executou grandes traba-
lhos publicitários em São Carlos e 
atende clientes nas cidades de São 
Paulo, Ribeirão Preto e Araraquara.

Filomena Propaganda acredita 
no grande potencial de mercado 
de São Carlos e região.

“Estamos oferecendo um servi-
ço de qualidade, baseado em re-
sultados. Elaboramos estratégias 
para cada ação, e isso é fator de-
terminante para o sucesso de uma 
campanha”, diz Priscila Casagran-
de, especialista em marketing.

Com a promessa de oferecer a 
melhor prestação de serviço em co-
municação, Filomena trabalha a fim 
de atender, diagnosticar e suprir as 
reais necessidades dos clientes. 

“Trabalhamos de forma dife-
rente e otimizada, estudamos o 
cliente, pesquisamos suas carac-
terísticas, detectamos os possíveis 
problemas, executamos os servi-
ços sob medida para sanar suas 
deficiências e realizar a comunica-
ção de maneira eficiente e eficaz. 
A imagem de uma empresa é o 
seu bem mais valioso, seja ela uma 
grande indústria ou uma loja de 

bairro. Por isso, ela deve estar na 
mão de profissionais qualificados”, 
comenta Leonardo Martelli, pós- 
graduado em design gráfico. Leo-
nardo cita também que a marca de 
uma empresa, obrigatoriamente, 
tem que ser trabalhada de forma 
correta desde a sua construção à 
sua manutenção na mídia.

Filomena Propaganda atende 
todas as necessidades relaciona-
das a comunicação.

Filomena, comunicação inte-
ligente. Conheça Filomena e seu 
portfólio.
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Serviço

Naga Motors São Carlos

Av. Tancredo de Almeida Neves, 750

Telefone: (16) 3362-7700
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Linha 2014 da picape L200 Triton vem 
com novidades no motor e novo câmbio
Em nove versões, clientes têm uma completa gama de produtos para todos os tipos de uso

Fotos: Divulgação

Uma linha de picapes que une 
a força e resistência para o 
trabalho e o conforto e sofis-

ticação para a viagem com a família. 
A linha L200 Triton é completa para 
todos os tipos de clientes. As pica-
pes possuem elementos exclusivos 
em todos os modelos e estão dispo-
níveis em nove versões: L200 Triton 
HPE (diesel MT/AT e flex), L200 Triton 
Savana, L200 Triton GLS, L200 Tri-
ton GLX, L200 Triton GL, L200 Triton 
HLS e L200 Triton 2.4 GL. Assim é a 
nova L200 Triton 2014, que chega às 
concessionárias de todo o país com 
grandes novidades.

Na linha 2014, a L200 Triton rece-
be o novo Power Train, com câmbio 
automático de cinco marchas com 
Sports Mode, que deixa as trocas 
ainda mais suaves, proporcionando 
mais economia de combustível e 
menor nível de ruído. O motor die-
sel 3.2L passa a ter 180 cv e 38 kgf.m, 
fazendo com que essa picape tenha 
uma ótima relação peso/potência, 

com 10,8 kg/CV. A L200 Triton tem 
agora 15 combinações de marcha, já 
que o veículo conta com tração 4x4 
com reduzida.

De acordo com Reinaldo Murato-
ri, diretor de engenharia e planeja-
mento da Mitsubishi Motors, as no-
vidades também estão no exterior, 
com design ainda mais sofisticado 
na parte dianteira, com nova grade, 
para choque e faróis de neblina. As 
rodas de liga leve 16” possuem dese-
nho Open Line e os retrovisores têm 
rebatimento elétrico e sinalizadores 
em led que aumentam a segurança. 
O tanque de combustível está 20% 
maior e agora tem capacidade para 
90 litros, dando muito mais autono-
mia nas grandes viagens. 

PRATICIDADE – Um dos desta-
ques da L200 Triton HPE é o conjunto 
de suspensão, com exclusivo sistema 
SDS (Sport Dynamic Suspension), 
que reduz o movimento da carroce-
ria e deixa o veículo ainda mais está-
vel. Os exclusivos amortecedores Full 
Displacement permitem uma res-

posta dinâmica mais rápida, propor-
cionando estabilidade e agilidade e 
aumentando o conforto em todas as 
situações. Está disponível com duas 
opções de motores: flex e diesel e em 
oito opções de cores: Branco Alpino, 
Prata Tecno, Prata Rhodium, Preto 
Ônix, Cinza Londrino, Vermelho Bor-
deaux, Vermelho Mônaco e Verde 
Pantanal. 

Picape L200 
Triton: elementos 
exclusivos em 
todos os modelos. 
No destaque, a 
sofisticação do 
painel
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noviDaDE

Bazuah Espaço de Eventos e The Class 
Buffet, completos para o seu evento!
União das duas empresas tradicionais no segmento de festas cria espaço único 

O The Class Buffet aliou toda 
a sua experiência em gas-
tronomia com o know how 

do Bazuah espaço de eventos, pro-
porcionando uma fusão entre dois 
gigantes do ramo. Com anos de 

tradição, Bazuah e The Class ofe-
recem para a cidade de São Carlos 
e região o melhor espaço para seu 
evento. 

Bazuah é um espaço construído 
sobre novos conceitos para aten-

der e realizar com excelência to-
dos os eventos. Atendem eventos 
corporativos, casamentos, shows e 
formaturas. O espaço possui estru-
tura e requinte que farão seu even-
to ser lembrado como um momen-
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to único e marcante.
O espaço possui ar condiciona-

do, sala de reunião reversível para 
sala dos noivos, ambulatório, sani-
tários para portadores de necessi-
dades especiais, sanitários sociais, 
dois camarins com sala de apoio 
e banheiro, estrutura de palco em 
alvenaria com porão para armaze-
nar cases, dois telões em alvenaria 
de 200”,  jardim de inverno para 
fumantes, bar em alvenaria com 
cinco TVs de LED, mesas com ca-
valetes auto traváveis, cadeiras de 
ferro, dezoito portas de emergên-
cia com barras anti pânico, esta-
cionamento com capacidade para 
trezentos carros, cozinha comple-
tamente equipada, iluminação de-
corativa nas paredes e mesas.

O ambiente é totalmente mo-
dulado para atender festas ou 
eventos de qualquer porte ou es-
tilo. Tem capacidade para 2.500 
pessoas sentadas e 4.500 em pé, 
acomodadas em 3.000 m². Em seu 
interior, totalmente desenvolvido e 
arquitetado para agradar os gostos 
mais requintados, lindas colunas 
romanas compõem o espaço com 
muita elegância e sofisticação.

Bazuah também possui dois es-
paços para eventos na cidade de 
Araraquara, que recebem eventos 
de médio e grande porte.

The Class Buffet está presente 
em todos os eventos realizados nas 
três unidades do Bazuah, trazendo 
ao mercado um novo conceito em 
gastronomia, agradando os gostos 
dos clientes mais exigentes. The 
Class Buffet tem no comando de sua 
cozinha chef’s nacionais e interna-
cionais. Conta também com colabo-
radores altamente treinados e gran-
de capacidade de atendimento. 
Utiliza em seus pratos os melhores 
ingredientes do mercado, sendo a 

maioria deles importados. The Class 
Buffet serve jantares temáticos, petit 
pots, finger foods, e toda variedade 
da cozinha contemporânea, tradi-
cional e internacional.

Bazuah Espaço de Eventos e 
The Class Buffet trabalham juntos 
para serem lembrados como ex-
celência e são completos para o 
seu evento!  

Serviço

Bazuah Espaço para Eventos

Avenida Getúlio Vargas, 1.690 

São Carlos

Tel: (16) 3368 3378

www.bazuah.com.br

Bazuah São Carlos

Brandade de bacalhau
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vocÊ viu no k3

Jornalismo sério, 
jornalismo colaborativo

N este mês de janeiro, o portal 
k3 deu continuidade a três 
histórias envolvendo são-

-carlenses – Renato Cordeiro Mecca, 
Caliane Boni e Renato Andrade, in-
formando o internauta sobre o que 
aconteceu com eles. 

Renato sofreu um grave aciden-
te de moto na Indonésia. A família, 
sem recursos para trazê-lo de volta 
ao Brasil, começou uma campanha 
para arrecadar fundos para a viagem. 
Hoje, Renato está se recuperando no 
Hospital das Clínicas de Ribeirão Pre-
to. A família aguarda confirmação de 
transferência dele para São Paulo ou 
Brasília, já que o Centro de Reabili-
tação das duas cidades dispõem de 
mais recursos para sua recuperação. 
Renato aproveitou a entrevista ao 
portal e agradeceu a ajuda recebi-
da. “Agradeço as orações e o suporte 
que recebemos da família e amigos. 
Sou grato por tudo mesmo”. 

Outra história relembrada pelo 
portal foi a da pequena Caliane Boni, 
que após dois anos voltou para a es-
cola. Durante esse período, ela preci-
sou abandonar os estudos para tratar 
um problema no aparelho digestivo. 
Desde que nasceu, a menina só po-

dia se alimentar com líquidos que 
eram injetados no seu corpo. Sua 
história ficou conhecida depois que 
seus pais começaram uma campa-
nha para arrecadar fundos e custear 
o tratamento. Na volta à escola a me-
nina estava feliz e ansiosa para rever 
os amigos e, claro, experimentar as 
delícias da lanchonete. “Vou tomar 
suco, comer salgado, igual a todo 
mundo”, contou Caliane. A menina 
ainda precisa fazer uma endoscopia 
por mês no hospital Sírio Libanês em 
São Paulo, mas o importante é que 
hoje ela é uma menina saudável que 
pode aproveitar a vida como toda 
criança merece.

Já a família de Rafael Andrade 
teria tudo para passar um Natal e 
um Ano-Novo tristes. A casa em 
que eles moravam foi destruída 
por um incêndio. O portal k3 di-
vulgou uma campanha e com a 
ajuda dos são-carlenses a família 
conseguiu passar um Natal mais 
feliz. As doações de alimentos fo-
ram tantas que puderam ajudar 
outras famílias que estavam pas-
sando necessidades. O vigilante 
contou que sua enteada ganhou 
até uma bicicleta de presente de 
Natal. “Agradeço a todos que co-
laboraram e que Deus retribua em 
dobro o que fizeram por nós”. 

Rafael: solidariedade 
gerou solidariedade

Caliane e as 
colegas: retorno 

às aulas

Renato: Natal com os familiares
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ENLACE
E o ano começou com o casamento de Michel e de Jane Eliza de 
Almeida Lacombe

Por
Lygia
Fontanasocial

kappa
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o

Alexis 
Lacombe, 
Jane, Michel 
e Maria Rosa 
Lacombe

Michel e 
Jane Lacombe

Carolina 
Aparecida 
de Almeida 
Baronas

Gilberto 
Egydio 
e Milena 
Borges

José 
Eduardo 

de Almeida 
e Luciana 

Libos de 
Almeida 

Luciano Cesar 
Abelhaneda 
e Renata 
Gregolin

José Rosa 
de Almeida, 

Jane e Natália 
Leciuk de 

Almeida

Joyce Elaine de Almeida Baronas e 
Roberto Leiser Baronas
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Claudia Beatriz Berti 
e Rosana da Silva. Andre e Marcia Chaves

Iara e Walter Brigante
Beatriz e Vanessa 
Libos Almeida

Cinthia Brigante, 
Fernanda Spacca 

Mariana Tenani e 
Mario Tenani Neto

Maria Angelica Almeida 
e Adonai José Oliveira

Taimara Loana 
Lesuk e Elza 
Paes Landim
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Felipe Ferreira e 
Stefhanie Piovezan

Rogério Pereira e 
Ana Paula Santos

Lygia FontanaMichel Mazza JuniorValdeci Gobbo

Magno Moraes e 
Erica Roveder

Ariane Portapilla e 
Willian Cavalheiro

Debora Camargo, 
Ana Paula de 

Souza e Paulo 
Henrique 
Pfitscher

Marcel Sucomine 
e Thaís Canova

Nina e José Carlos 
de Andrade

Mario Gonçalves de Mattos 
Jr. e Louisiana Mattos
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Rodrigo Abu Jamra

Henrique Affonso de 
André e Ana Maria 
Lanza Donato

Marcelo Fila 
Pecenin, Jane, 
Michel e Maria 
Fernanda de 
Carvalho

Rita Carvalho e 
Cassio de Paula

Antônio Donato 
Affonso de André

Ramiro Barreira, 
Lauro Freitas 
Rodrigues e 
Paulo Blandino

Renata e 
Fernando 

Almeida

Maria Cecilia 
Sorrentino 
Gonzaga Rossi

Rafaela, Paulo Augusto, 
Ricardo Missão e Rafael Castro

Oldemar Luz, 
Jane, Michel e 
Grazzieli Dias 
Gomes Luz
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TROCA DE 
COMANDO
O tenente José Costa 
Nascimento Corrêa 
assumiu o Tiro de 
Guerra de São Carlos em 
substituição ao tenente 
Plínio Cesar da Costa 
Moreira

M
au
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io

 M
ot

ta

Tenente 
Plínio 
e Paulo 
Altomani

Tenente Plínio - substituido, 
Coronel Nilton Filho e Tenente 

Corrêa - substituto

Tenente-coronel Flávio

Tenente Carina Thais

sociaL

Capitão Jefferson, Jorge Negretto 
(comandante da GM) e Major Adalberto
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INAUGURAÇÃO
A CIPP Kids abriu suas portas

sociaL

Valéria, Driele 
e Dra. Carolina

Lucas e 
Karina

Lara, Carina e 
Dra. Carolina

Brinde

Fernanda e Marcelo
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GALERIA
São Carlos 
ganhou a 
Klaxon Galeria

M
au

ric
io

 M
ot

ta

Raul e Patrícia

Fabrício e 
Cristiane

André 
Monteiro

Erhard, Tatiana, 
Raul e Patrícia
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M
au

ric
io

 M
ot

ta

Natan, Marcelo, 
Eduardo e 
Gabrielle

Eduardo 
e Raul

Benvindo, 
Maressa, Talita 

e Thiago

Stela e Natalia
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INAUGURAÇÃO
A Swift inaugurou uma loja em 

São Carlos

M
au
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io

 M
ot

ta

Bruna, Priscila 
e Anderson

Paulo, 
Anderson, 

Edgar, Arlindo 
e Rodrigo

Bruna e Nayra

Rodrigo

Rita
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Edgar Nori

Rodrigo e Vinicius

Priscila, 
Lurdes e 

Launi

Gaban e Edes
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CONFRATERNIZAÇÃO
A Associação Mulher Unimed encerrou as atividades de 2013 com uma 
confraternização envolvendo voluntários e crianças

M
au

ric
io

 M
ot

ta

Diretoria e 
voluntários

Diretoria e 
voluntários

Graciela Ricci, 
Lygia Fontana e 
Naiara Gomes
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NOVIDADE
A Maison K lançou a nova marca exclusiva: “Gosto tanto”
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Hebe e Fatima Fernanda 
Porto

Ana Claudia Rebolho 
e Maria Eduarda

Taina, Gabi, 
Luciana e Keila

Claudia Cury
 e Giovani

Ana, Lucia 
e Cecilia

Tati Zanichelli
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