
ANO 5 - EDIÇÃO 91 - Nº 3

Renato Mecca: 
uma lição de superação
Ele sofreu um acidente de moto na Indonésia e graças à 
solidariedade dos são-carlenses, que doaram dinheiro e fizeram 
orações, voltou para casa e  projeta seus próximos passos
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QUALIDADE

Residencial Guerino Deriggi agrega ótima localização e 
qualidade de vida

Com 36 anos de história, a Cons-
trutora CASAALTA dá mais um 
passo na sua trajetória de ex-

pansão: chega a São Carlos, lançando 
em ótima localização e com produto 
diferenciado o empreendimento resi-
dencial no bairro Vila Deriggi – Resi-
dencial Guerino Deriggi –, em parce-
ria com a Imobiliária Cardinali.

A construtora, que tem sede 
em Curitiba, iniciou suas ativida-
des em 1978, com a construção 
de residências para particulares, 
pequenas obras públicas, conjun-
tos de sobrados e posteriormente 
condomínios de casas para a clas-
se média. A partir de 1986, passou 
a construir grandes edifícios. Em 
1996, a CASAALTA começou a di-
versificar sua atuação, construindo 

desde empreendimentos popula-
res até edifícios de maior padrão de 
acabamento para atender todo o 
mercado, valorizando a segurança, 
qualidade, conforto e acabamento 
em suas obras atendendo sempre 
os clientes mais exigentes. 

Além de Curitiba, a CASAALTA 
tem escritórios em Bauru, Campi-
nas, Brasília, Florianópolis, Porto Ve-
lho e Uberlândia, mantendo obras 
em oito estados brasileiros e em 
especial no interior de São Paulo, 
possuindo projetos em Americana, 
Araraquara, Bauru, Botucatu, Cam-
pinas, Jaú, Limeira, Marília, Matão, 
Mogi Mirim, Piracicaba, Ribeirão 
Preto e São Carlos.

A CASAALTA é a sétima maior 
construtora do país em volume de 

metros quadrados construídos, de 
acordo com o ranking ITC – Inte-
ligência Empresarial da Constru-
ção de 2013. Em 2010, a CASAAL-
TA ficou em 81º lugar no mesmo 
ranking, o que mostra que atual-
mente é a construtora que mais 
cresce no Brasil.

LANÇAMENTO – Acreditan-
do no potencial estudantil e das 
empresas que se instalam em São 
Carlos e região, o Residencial Gue-
rino Deriggi traz uma ótima opção 

CASAALTA 
chega a São Carlos 
com empreendimento 
residencial na 
Vila Deriggi
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para quem procura sair do aluguel 
adquirindo o imóvel próprio e tam-
bém para investidores. 

O Residencial Guerino Derig-
gi conta com 84 unidades de três 
dormitórios com sacada gourmet 
e 66m² de área privativa, portaria 
e ampla área de lazer, playground, 
área verde, salão de festas e gour-
meteria.  A previsão de entrega é 
de 36 meses a partir do início de 
obras. Além desse lançamento em 
São Carlos, a CASAALTA tem ainda 
lançamentos de dois empreendi-

mentos em Araraquara e dois pro-
jetos em estudo, sendo um nas 
proximidades do hipermercado Jaú 
Serve e outro ao lado da USP II.

A CASAALTA trabalha com fi-
nanciamento imediato pela Caixa 
Econômica Federal e/ou com finan-
ciamento direto pela construtora, 
oferecendo flexibilidade nas condi-
ções de pagamento. 

A Imobiliária Cardinali está com 
plantão de vendas na rua Eugênio 
Franco de Camargo, 2481, em frente 
ao terreno do empreendimento, e 

com apartamento decorado aberto 
à visitação.  

Serviço

CASAALTA - www.casaalta.com.br

Vendas

Imobiliária Cardinali

Telefones:

(16) 2107.8000 -  Centro 

 (16) 2107.8001- Santa Felícia In
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agradecimento
A kappa mostra – e agradece – uma 
parte de colaboradores fundamentais 
para contar a história de São Carlos.

100

40 cerimônia
Casais passam a madrugada 
na porta da Igreja Santo 
Antônio para marcar o dia 
do “sim”.

personagem
Com suas palavras, que, para ela são 
um dom de Deus, Sueli Martins de 
Oliveira cativa noivos e convidados.
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l Para eles, os animais 
de estimação são 
companheiros até no 
momento mais importante 
de suas vidas.

casamento

social
Confira os eventos que agitaram 
a cidade.

88

46

nome de rua
Conheça a história de 
Jesuíno de Arruda, um 
benemérito de São Carlos.

sUmárIo

72 solidariedade
Associação Guarda Anjo, que cuida dos 
cuidadores, precisa de ajuda.

capa14
Renato Mecca sofreu um grave 
acidente do outro lado do mundo, 
mas graças à fé dos familiares e são-
carlenses hoje está em casa.
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EDItorIAL
Por
Luciano
Abelhaneda

 Exemplo de luta 

H istórias como a de Renato Mecca, ao mesmo tempo que 
emocionam, nos deixam “pequenos“ quando pensamos 
que ficamos reclamando da vida e por coisas que, 
comparados, ficam insignificantes.

Quantas vezes nos pegamos reclamando da cor do 
carro que não conseguimos comprar, da roupa que não 

combinou ou que estamos sem falar com aquele amigo, irmão, mãe, pai 
– e outros exemplos que só mudam de endereço, são sempre os mesmos, 
parecidos e fazem parte da vida. E aí nos arrependemos depois da mágoa, 
do silêncio da distância.

Mas quando nos deparamos com uma história de perseverança, 
ficamos revisando nossos conceitos e repensando tudo e, com certeza, 
saímos melhor depois de uma lição de vida como essa.

E a figura da mãe que não desiste nunca e puxa o filho para cima o 
tempo todo. Mãe é mãe.

Nesta edição, temos grandes novidades no mercado de festas e 
eventos, como, por exemplo, a inauguração do Bazuah, uma grande festa.

E a partir de agora todos irão fazer novos investimentos e trazer 
novidades para o setor que não para de crescer.

O mercado de festas se profissionalizou muito rápido nos últimos anos 
e esse é um caminho sem volta. Quem não investir ficará de fora do bolo 
literalmente.

Boa leitura.
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cArtAs

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).

Parabéns à kappa pela lembrança 
do professor, odontólogo e cronista 
Aduar Kemell Dibo [“Professor Adu: 
um homem movido pelas paixões”, 
edição 90, página 18]. Sinto-me pri-
vilegiado pelo convívio que tive 
com o saudoso mestre Adu, que me 
premiou com sua amizade e ensina-
mentos. Ser humano de notável in-
tegridade, Adu conservou por toda a 
vida o dom de ensinar, seja por meio 
de palavras ou atitudes. Sua memória 
evoca a mensagem de uma canção 
de Roberto Carlos, cantor que admi-
rava: “Toda pedra do caminho você 
pode retirar, numa flor que tem espi-
nhos você pode se arranhar; se o bem 
e o mal existem você pode escolher. É 
preciso saber viver”. Adu soube.

Cirilo Braga

Agradeço, em nome da família 
Dibo, a excelente reportagem “Pro-
fessor Adu: um homem movido pe-
las paixões”, na kappa edição 90. Em 
particular, envio nosso carinho à Ana 
Paula Santos.

Zilá Vieira Dibo

Ficou muito bonita a reportagem 
[“Ação de quem ama”, edição 90, pági-
na 84]. Na verdade, não esperava tan-
to. Obrigada. O Projeto Reação vai se 
expandir e poderá ajudar muito mais.

Lilian Machado
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Um dia de cada vez
Mais de um ano após acidente na Indonésia, Renato Mecca 
tem dois grandes desejos: abraçar a filha e voltar a pedalar

Foto Fabio Mauricio

Um grave acidente em janei-
ro de 2013, na Indonésia, 
deixou a família de Renato 

Mecca em desespero. Depois de seis 
anos morando fora do Brasil, o pro-
fessor de educação física teve que 
voltar para a casa dos pais, em São 
Carlos. Dessa vez com um grande 
desafio a ser superado e a vontade 
de lutar pela vida. 

O acidente ocorrido com Renato, 
na Indonésia, fez com que ele per-
desse os movimentos do pescoço 
para baixo. Mas a vontade de voltar 
a andar e recuperar os movimentos 
é tão grande que ele não perde uma 
seção de fisioterapia. “Faço todos os 
dias, e isso está me ajudando muito 
e me dando uma expectativa”. E seus 
desejos continuam maiores. “As coi-
sas que sinto mais falta é abraçar mi-
nha filha e voltar a andar de bicicleta. 
Vamos ver o que nós vamos conse-
guir com essa reabilitação”, conta, 
emocionado.

Para ele, tudo o que passou an-
tes do acidente foi uma preparação 
para a luta. “Tudo que fiz antes na 
minha vida está servindo de apren-
dizado para suportar tudo isso. 
Existem casos que a pessoa não se 
reabilita completamente e eu estou 
lutando para me recuperar o máxi-
mo que eu conseguir”.

Vale lembrar que a vinda de Re-
nato para São Carlos foi bastante 
conturbada, mas em nenhum mo-
mento a família pensou em desistir. 
Para que ele voltasse, eles contaram 
com a ajuda de amigos e também da 
população são-carlense. “Fiquei saben-
do da campanha aos poucos. Estava 
tomando muitos remédios e por isso 
não entendia muito bem o que estava 
acontecendo”, comenta.

Para sua mãe, Maria Beatriz Cordei-
ro Mecca, que foi capa da kappa na 
edição 70, a união e o carinho que a fa-
mília recebeu das pessoas foram essen-
ciais para suportar a dor e trazer o filho 
de volta. E lembrar disso, a emociona. 
“Essa união de pensamentos e o supor-
te emocional que nós recebemos foi o 
que fez ele voltar. O dinheiro foi muito 
importante, mas foram as orações das 
pessoas que fizeram meu filho voltar.” 

FUTURO – Como Renato diz, o 
futuro ainda é incerto. Ele busca por 
uma reabilitação mais focada no de-
sejo de voltar a andar, conhece suas 
limitações, mas isso não o impede de 
sonhar. E a próxima etapa é ir para o 
centro de reabilitação, em Brasília. “Es-
tou esperando uma vaga no Centro 
Sarah de Reabilitação, mas estou es-
perando fechar uma escara e por isso 
os médicos acham melhor esperar. A 
minha esperança é começar este tra-
tamento ainda em agosto”. 

Maria Beatriz e 
Renato: lições de 

fé e superação
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O portal k3 
acompanhou 
essa história

Renato Mecca sofre o 
acidente (19/2/2013)

A família de Renato, que es-
tava internado na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) de 
um hospital em Cingapura 
desde o dia 24 de janeiro, 
após sofrer um acidente de 
moto na Indonésia tenta 
trazê-lo da Ásia para o Brasil. 
No acidente, ele quebrou a 
terceira e a quarta vértebras. 
O traslado custa 170 mil 
dólares de Singapura, apro-
ximadamente R$ 269 mil.

Amigos e familiares fazem pedágio (fevereiro de 2013)
Amigos e familiares de Renato fizeram vários pedágios com o 
objetivo de arrecadar dinheiro para a volta do rapaz. A irmã de 
Mecca, Andreia, afirmou que as diárias no hospital custam 2 mil 
dólares de Singapura. A dívida com o hospital sobe. As despesas 
totalizam R$ 330 mil. Os familiares conseguiram a colaboração 
de estabelecimentos comerciais para realizar rifas. 

14superacao_.indd   16 21/08/2014   21:52:17
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Renato volta ao Brasil (março de 2013)
Renato embarcou de volta ao Brasil no dia 6 de março. O voo saiu de Singapura às 12h45 (horário de 
Brasília), e a viagem durou aproximadamente 30 horas. Ao chegar ao Aeroporto Internacional de São 
Paulo, em Guarulhos, ele foi levado em uma aeronave adaptada para Ribeirão Preto, onde foi transfe-
rido para o Hospital das Clínicas da cidade.
Assim que chegou ao país foi constatado que o professor estava com início de pneumonia, surgida 
por conta da posição em que ele fica, a qual favorece o acúmulo de líquido nos pulmões.  Ainda em 
março, ele teve alta da UTI e foi para um quarto no Hospital das Clínicas e não precisava de sondas 
para se alimentar.

Passeios pelo HC  
(9 /4/2013)
Ele começa a ficar sentado na cama e também na cadeira 
de rodas, passeando pelos corredores do Hospital das 
Clínicas, em Ribeirão Preto. Seu estado de saúde melhora, 
apesar de ter contraído duas bactérias.

Alta (2 /7/2013)
Após três meses e sete dias de sua 
chegada ao Brasil, Renato Mecca, 
recebeu alta do Hospital das Clínicas. 
Sua rotina conta com profissionais de 
fisioterapia respiratória e muscular e 
de fonoaudiologia em Ribeirão. Ele 
também faz acompanhamento neu-
romotor no HC. Além disso, precisa ir 
diariamente ao hospital para passar 
pela câmara hiperbárica para tratar 
feridas e evitar o surgimento de novas 
lesões. Em setembro, ele ainda con-
tinuava em Ribeirão Preto e passava 
por avaliação médica para averiguar 
se houve avanço no fechamento das 
feridas.
Sem o fechamento das lesões, Renato 
não pode retornar para casa e prosse-
guir com a reabilitação, pois podem 
acontecer infecções. Ele já passou por 
100 sessões na câmara hiperbárica. 

14superacao_.indd   17 21/08/2014   21:52:18



kappa magazine18  

cAsAmENtocAsAmENto

Vestidos 
de 
madrinha
Veja como escolher o modelo 
ideal

S er madrinha de casamento é 
muito especial, então é pre-
ciso escolher um vestido à 

altura para deixar a cerimônia ainda 
mais bela. Às vezes, é a noiva quem 
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determina os modelos e cores dos 
vestidos, porém quando a própria 
madrinha pode escolher o modelito, 
um mundo de opções se abre. Então, 
o que fazer?

A primeira dica é saber se o ca-
samento é de dia ou de noite. Se for 
de dia, você pode optar pelos es-
tampados ou de cores pastel, como 
azul, lilás, amarelo, rosa, que deixam 
o visual mais leve. Mas atenção: não 

kappa ed91SCA 21ago14.indb   19 21/08/2014   21:11:36
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cAsAmENto

escolha um modelo branco, nude ou 
champagne ou podem achar que 
você é a noiva! 

Se o evento for à noite, as cores 
escuras e o brilho estão liberados. 
Outro ponto importante é não ir 
com o vestido da mesma cor ou mo-
delo de outra madrinha, por isso es-
teja em contato direto com a noiva.

Para quem é antenada com a 
moda, saiba que, neste ano, as cores 
que estão em alta são o verde, azul-
-claro, cinza e pink. Os modelos que 
se destacam são os lisos, com cintura 
marcada ou ainda com detalhes em 
transparência. Vestidos de um om-
bro só ou tomara que caia também 
deixam o look elegante.  
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EvENtos

A arte de 
surpreender
Festas e eventos com produção inovadora são a 
marca da Arte Nobre Eventos

Fotos Fabiano vagner/ arquivo Arte Nobre

C om 28 anos de história, a Arte 
Nobre Eventos consolidou sua 
marca na produção de festas 

de todos os tipos e tamanhos, que se 
destacam pela originalidade, perfeição 
em cada detalhe e temas inovadores. 
Esse resultado só é possível porque 
a empresa foi pioneira em oferecer o 
serviço e consultoria completa para a 
realização dos eventos. A marca se divi-
de nos segmentos: Formaturas, Studio, 
Corporativo e Celebrate. 

A Arte Nobre, dos empresários 
Odette de Bello Solcia e Ariovaldo 
Luís Duarte, é líder em seu segmento 
porque trabalha em todas as frentes 

que envolvem a realização de festas e 
eventos, cuidando desde o bordado 
do guardanapo, passando pela segu-
rança até a contratação de artistas de 
renome. Com constante investimento 
e aprimoramento das produções, a 
Arte Nobre TEM sede em Araraquara, 
porém  atua em diversos municípios, 
como São Carlos, Jaboticabal, Franca, 
Pirassununga, Ribeirão Preto, Catandu-
va, dentre outras.

DIFERENCIAL – Um dos diferen-
ciais da Arte Nobre é o investimento 
em estrutura física, frota de veículos e 
serviços para eventos em Araraquara 
e São Carlos. A equipe qualificada, que 
conta com mais de 70 colaboradores, 

garante o sucesso de cada evento re-
alizado.  A empresa trabalha sempre 
com orçamentos acessíveis que aten-
dem a todos os tipos de festa que se-
rão realizadas.  

Serviço

Arte Nobre Eventos

Rua Voluntários da Pátria, 4000

Santa Angelina

Telefone: (16) 3335-1357 

www.artenobreeventos.com.br In
fo
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e 
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rio

Ariovaldo e Odette: uma 
parceria de sucesso

Detalhes do requinte de 
um casamento realizado 

pela Arte Nobre Celebrate

Ambiente temático árabe: unindo 
gastronomia com cenografia

Bar temático Ciroc: 
servindo vodka em 

altíssimo nível
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No centro das atenções
Símbolo da felicidade, buquê tem encantamento próprio e tornou-se mais que um acessório 
na hora do sim

M ais que parte da decora-
ção, o buquê deve combi-
nar não só com o estilo da 

festa, mas principalmente seguir o es-
tilo e personalidade da noiva, clássico, 
romântico ou moderno. Ele deixa de 
ser um acessório e complementa o 
look da noiva, seja com flores natu-
rais, tecidos ou incluindo joias.

Por simbolizar a felicidade da noi-
va, ele é tradicionalmente oferecido 
às outras mulheres, com o desejo de 
que a vida se perpetue através da 
união de outros casais. Antigamente 
os buquês eram feitos com flores de 
laranjeira, que simbolizavam a pureza 
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e fertilidade da noiva, mas há alguns 
anos tornou-se uma verdadeira obra 
de arte.

Na Idade Média, o buquê era mon-
tado no caminho do altar. Conforme a 

noiva entrava na cerimônia, os convi-
dados davam as flores e ramos diver-
sos para ela ir montando o buquê.

SUGESTÕES E MODELOS - Rosas, 

tulipas, flores do campo, astromélias, 
lírios, lisiantos, copos-de-leite, orquí-
deas, gérberas e até girassóis. Não im-
porta a flor, cada uma tem sua beleza 
e encanto, formando uma infinidade 

O buquê de origami é 
uma das novidades do mercado
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de opções.
Entre as novidades estão os buquês 

exóticos, que podem misturar penas, 
sementes, folhagens, pimentas, junco, 
algodão e flores e folhas secas.

Para a noiva que pensa em guardar 
o buquê, as melhores opções são de 
origami, fitas, tecidos, pérolas, botões e 
até broches.

Noivas altas e magras podem esco-
lher modelos grandes, com armações. 
Mulheres baixas devem optar por um 
buquê pequeno e arrendondado. As 
altas e gordinhas ficam mais elegan-
tes com arranjos médios. Já as noivas 
gordinhas e baixas devem escolher 
buquês pequenos.  

Significado das flores

Alecrim Coragem e felicidade
Alfazema Calma
Copo-de-leite Felicidade e pureza
Flores do campo Felicidade
Gérbera  Alegria
Girassol  Dignidade
Lírio Sorte
Lisianto  Poder
Margarida Inocência
Orquídea Pureza
Rosa branca Inocência
Rosa vermelha  Paixão
Tulipa amarela  Esperança de amor
Tulipa vermelha Declaração de amor
Violeta Lealdade

A maioria das noivas 
prefere o tradicional 

buquê de flores naturais
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FEstA

Gato e Sapato comemora 
6 anos e traz novidades
Além de já possuir as novas tendências em temas como 
a Peppa Pig e o Frozen, buffet também realiza festa FIT, 
com cardápio ultrasaudável

Fotos João moura

C om mais de 1.800 festas em 
seu portfólio, o Gato e Sapato 
comemora 6 anos de ativi-

dades em 2014. E para comemorar a 
data, além de mostrar preocupação 
com a necessidade dos clientes,  o 
buffet inova e traz para São Carlos as 
melhores opções para que a festa seja 
inesquecível para pais e filhos.

Uma das novidades é a festa FIT. 
Seu cardápio é composto por suco 
natural, mini saladinhas de frutas, san-
duíches naturais e outras delícias. Mas 
quem optar por uma festa tradicional 
terá as guloseimas tradicionais, como 
pipoca, brigadeiro e cachorro-quente.

DECORAÇÃO - Outro diferencial 
que só o Gato e Sapato possui é a fa-
cilidade de possuir mais de 50 temas 
próprios para decoração. E para os 
pais e crianças antenados, o buffet já 

tem as novas tendências, como Peppa 
Pig e Frozen. E o melhor: sem nenhum 
custo adicional. 

Além disso, o Gato e Sapato conta 
com monitores, que organizam ginca-
nas, como caça ao tesouro, e a brinca-
deira de torta na cara para a criançada 
e para os adultos se divertirem.   

Cuidados ao contratar um buffet

Fabio Girotto e Ana Maria Ruggiero Villani Girotto, 
proprietários do Gato e Sapato, apontam que na 
hora de se contratar um buffet há alguns fatores que 
devem ser observados. “O cliente deve se atentar à 
qualidade do atendimento prestado pelo buffet, 
como o primeiro contato, número de garçons x 
quantidade de convidados, se os comes e bebes são 
servidos à vontade durante toda a festa e ao número 
de monitores.”
Outra dúvida frequente é sobre escolher fazer a festa 
em casa ou em um buffet. Na primeira opção, há 
sempre uma preocupação com a logística do evento, 
como a possibilidade de chuva e as opções para abrigar 
as crianças, além de fatores mais práticos, como se 
haverá bolo para todos, se as bebidas estão geladas 
ou, até mesmo, se alguém comprou a vela. “Fechando 
uma festa no buffet, essas preocupações e cuidados 
ficam por nossa conta e os papais virão para sua festa 
como convidados e aí sim poderão curtir e aproveitar 
este momento tão especial na vida de seu filho.”

Serviço

Buffet Gato e Sapato

Avenida Bruno Ruggiero Filho, 676

Telefones (16) 3374-5967 3413-2700

www.buffetgatoesapato.com.br In
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Equipe do Gato e Sapato sempre pronta para animar sua festa (à esquerda) e o local que tornará sua 
festa inesquecível (acima)

Espaço conta com mais de 50 temas 
próprios para garantir qualquer 
tema de festa
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FEstA

Elegância e estilo à 
noite e durante o dia
Veja como montar o look festa seguindo as tendências da moda

T oda mulher quer brilhar quan-
do é convidada para uma 
festa. Porém, como escolher 

uma roupa que tenha bom caimento 

e seja cheia de estilo? As opções são 
inúmeras, mas para ninguém errar 
na hora da escolha, a kappa traz al-
gumas dicas das passarelas. 

No São Paulo Fashion Week Ve-
rão 2015, os estilistas apresentaram 
as últimas tendências de moda, com 
destaque para vestidos de festa: as 
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peças estão bem femininas e leves, 
ideias para eventos de dia ou noite. 

 
PARA TODAS - A moda está bem 
democrática, com saias longas, midi 
ou curtas, e quanto às cores, desde 
as mais clássicas, como o preto, bran-
co e bege, passando pelos metaliza-
dos, tons pastel até as cores mais 
chamativas, como a tendência color 
blocking, que foi aposta de um dos 
estilistas do SPFW.

Detalhes em renda, transparên-
cias, tramas florais e bordados em 
pedraria e acessórios como cintos, 
chamaram a atenção na passarela. 
Estão em alta vestidos com decotes, 
fendas e ombros de fora e modelos 
que se ajustam ao corpo, conferindo 
sensualidade ao look.  
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FEstA

Bazuah São Carlos: o maior e mais 
completo Espaço de Eventos da região
Com aproximadamente 4 mil metros quadrados de área útil, local oferece possibilidades para 
eventos de todos os portes

O Bazuah São Carlos é um es-
paço de eventos que dispõe 
de uma estrutura adequada e 

planejada para suprir as principais ne-
cessidades de um evento. O Bazuah é 
completo, pois une um local ideal com 
a melhor gastronomia da cidade, le-
vando a assinatura do The Class Buffet.

A versatilidade faz do espaço um 
local perfeito para atender eventos 
de pequeno, médio e grande por-
te, sejam eles eventos sociais como 
casamentos, formaturas, bodas e 
aniversários ou mesmo eventos cor-
porativos, como palestras e confra-
ternizações de final de ano. O Bazuah 
São Carlos oferece também outras 
novidades para a cidade, trazendo 
eventos de entretenimento abertos 
ao público em geral, como shows 
musicais e peças de teatro.

Esta belíssima casa funciona per-
feitamente a partir de 180 convidados, 
porém tem capacidade para atender 
eventos com 2.500 pessoas sentadas 
ou até 4.500 pessoas em pé, em seus 
quase 4 mil metros quadrados de área 

interna útil, com ambiente climatiza-
do, confortável e de arquitetura plane-
jada. No quesito segurança, o Bazuah 
São Carlos possui forro acústico e an-
tichamas, além de fiação elétrica atóxi-
ca, estacionamento para mais de 300 
veículos, hall de entrada com marqui-
se coberta, sala para ambulatório, sala 
para reunião podendo ser usada como 
“sala dos noivos”, sanitários na parte 
externa para demais colaboradores do 
evento.

Com o intuito de apresentar ofi-
cialmente toda versatilidade do lo-
cal à população e aos profissionais 
do segmento de festas e eventos, o 
Bazuah São Carlos abriu suas portas 
no início desse mês para o evento de 
apresentação, Agora Eu Caso.

Durante os dias do evento, a casa 
simulou algumas das várias facetas 
pelas quais este maravilhoso espaço 
pode se transformar: uma cerimônia 
de casamento, um coquetel corpora-
tivo e uma festa de casamento.

“Queremos que São Carlos sinta-
-se à vontade para usar esse espaço”, 

diz Daniel Duarte, sócio da empresa. 
“Desejamos que todos façam par-
te constante dessa história, que já 
é uma realidade desde dezembro 
passado”, completa Giuliano Bonfá, 
sócio da empresa.  

Serviço

Bazuah São Carlos

Avenida Getúlio Vargas, 1.690

Jardim São Paulo

Telefone (16) 3368-3378 In
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Espaço 
multifuncional  que 

garante qualquer 
tipo de evento

Daniel  Duarte e Giuliano Bonfá, 
proprietários do Bazuah São Carlos
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pArA cAsAr

Tendências para 
vestidos de noiva
Ombros caídos, muita renda e formato sereia estão em alta

O s estilistas já ditaram as 
tendências dos vestidos de 
noiva para 2015 nos grandes 

desfiles de Nova Iorque e Londres. Os 
looks para subir ao altar incluem cortes 
com ombro caído, meia-manga, deco-

te em V e tomara que caia. 
As coleções apresentaram ainda 

muita transparência, renda trabalhada 
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pArA cAsAr

e bordados com fios de ouro e prata, 
apliques Swarosvski e pérolas. Os ves-
tidos em formato sereia estão em alta, 
um modelo bem justo e mais sexy. 

Além do branco, os vestidos na cor 
champagne, nude, marfim e rosa-claro 
também roubam a cena. 

BUQUÊS – Para completar a beleza 
do vestido, a noiva tem que saber esco-
lher o buquê ideal. Neste ano, estão em 
alta os buquês bem coloridos, com flo-
res naturais variadas. Para aquelas mais 
discretas, a moda fica com os arranjos 
de flores retrô, como as rosas.

Porém, o estilo de buquê que mais 
chama a atenção e vem conquistando 
as noivas é o buquê de broche: a com-
posição também tem um ar vintage, é 
delicada e luxuosa. É feito com muito 
brilho e pedrarias, podendo ser com-
posto com joias e broches de família. A 
vantagem é que você poderá ter essa 
lembrança guardada para sempre.  

kappa magazine36  
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ArtEsANAto

Arte & Decoração: sua melhor opção
Para acompanhar a tendência em artesanato de papel, a loja apresenta uma linha completa 
com materiais para scrapbook e cartonagem

A arte do scrapbooking é uma 
tendência mundial e uma for-
ma criativa de personalizar lem-

branças e presentes. O scrapbook, que 
quer dizer livro de recortes, tem tantos 
adeptos nos Estados Unidos que no país 
existe até uma data para se comemorar a 
prática. 

No Brasil, o scrap tem conquistado 
cada vez mais adeptos e em São Carlos 
a Arte & Decoração apresenta uma linha 
completa de materiais, como papéis, ade-
sivos, cortadores e chipboard, além de au-
las para quem quer aprender a fazer o seu.

A maioria dos cursos é desenvolvida 
pela artista plástica Regina Mochiutti. 
Entre as opções estão pintura em caixas, 
scrapdecor, cartonagem, patch embutido, 
forração de caixas com tecido, arte fran-
cesa, decoupage, pátina, vidro líquido e 
muitos outros.

Além das caixas em MDF em diferen-
tes tamanhos e modelos, tecidos, tintas, 
pincéis, papéis, guardanapos, stencil e 

aviamentos, a Arte & Decoração tem tudo 
que você precisa. Uma linha completa de 
produtos para praticar diversos tipos de 
artesanato, uma atividade gratificante, 
criativa e muito prazerosa. 

Venha nos visitar e fazer parte da nos-
sa família! 

Serviço

Arte & Decoração

Rua Rui Barbosa, 1548,  esquina com Rua São 

Sebastião - Telefone (16) 3372-7790

www.reginadecoracao.com.br
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Venha nos visitar e fazer parte da nos-Venha nos visitar e fazer parte da nos-

 Regina Mochiutti apresenta as novidades da loja: 
materiais para scrapbook e cartonagem

Aula de scrap e cartonagem em 
parceria com a Toke e Crie, ministrada 
pela professora Patrícia Paiva

Arte & Decoração, 
uma loja completa
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cErImÔNIA 

Corrida pela data
Para marcar casamento na Igreja Santo Antônio noivos passam a noite na porta; tudo porque 
os agendamentos para o próximo ano foram abertos no mês de agosto

Por Ana paula santos

S e você não casou na igreja e 
nem tem alguém muito pró-
ximo envolvido com a ceri-

mônia pode até achar estranho, mas, 
acredite: para realizar o sonho, mui-
tos casais fazem loucuras.

A fisioterapeuta Thaís Cristina 
Mendes é um bom exemplo. Para ga-
rantir a data escolhida por ela e pelo 
noivo, o analista de sistemas Caio 
Henrique Faria – 11 de abril de 2015 
–, ambos,  a mãe e até uma tia da noi-
va, revezaram-se por mais de 24 ho-
ras na porta da Igreja Santo Antônio. 

Só no primeiro 
dia foram 
agendados 19 
casamentos
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Márcio 
realiza 

cerca de 85 
casamentos 

por ano na 
igreja Santo 

Antônio
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Tudo porque, tradicionalmente, 
a igreja só abre a agenda do ano se-
guinte no mês de agosto. Aí está o 
problema: para garantir a data em 
buffets, muitas noivas precisam ga-
rantir as reservas com mais de um 
ano de antecedência. “Já marquei 
tudo, mas não avisei ninguém en-
quanto eu não tivesse certeza da igre-
ja. Eu e meu noivo namoramos há dez 
anos e agora nos programamos para 
casar aqui porque gostamos da igreja 
e do padre [Márcio Gaido].”

O sacrifício valeu a pena: Thaís 
pegou a senha número 1 e garantiu a 
data escolhida. O mais curioso é que 
entre as primeiras 15 noivas da fila, 
uma queria o mesmo dia e horário. 
“Foi até bom conhecê-la. Vamos di-
vidir os custos das flores. Faria tudo 
de novo, não me arrependo. Valeu a 
pena”, conclui, satisfeita.
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Thaís e Caio: 
mais de 24 horas 
na fila para 
garantir o dia 
escolhido
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A também fisioterapeuta Juliana 
Bogni Santanna e o educador físico 
Rodrigo César Gregório viveram a mes-
ma ansiedade e enfrentaram inclusive 
questionamentos sobre a loucura de 
passar a noite na porta da igreja para 
garantir a data para o casamento.

“Chegamos no fim da tarde. 
Passei meses esperando o dia do 
agendamento. Quando resolvemos 
a data – 1º de setembro de 2015 – já 
sabíamos que teríamos que enfren-
tar a fila e muita gente questionou 
se isso valia a pena”, declara Juliana, 

que justifica a escolha por participar 
ativamente da comunidade. “Fui ba-
tizada e crismada nesta igreja, meus 
pais são ministros da eucaristia aqui. 
Por isso não tive dúvida.”

FILA ANTES DO ALTAR – Des-
de que assumiu a Paróquia de Santo 
Antônio de Pádua, em 2003, o padre 
Márcio Gaido adotou um sistema de 
agendamento para os casamentos. “É 
assim todos os anos. No começo me 
surpreendeu, mas acredito que nosso 
sistema é justo. Não existe preferência 

cErImÔNIA 

Ansiedade repetida

Juliana e 
Rodrigo: amigos 

achavam loucura 
passar a noite na 

porta da igreja 
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Maria Augusta 
e Paulo, sonho 
realizado na Igreja 
São Sebastião
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nem amizade, quem quer determina-
da data, tem que chegar primeiro e 
ficar na fila”, garante o padre.

Por ano, são realizados cerca de 

85 casamentos na Igreja Santo An-
tônio, numa média de 2 cerimônias 
por fim de semana, em diferentes 
horários. “Na noite de sábado temos 

3 horários e alguns casais já estão 
procurando os horários da manhã, 
tanto no sábado quanto no domin-
go, o que é uma novidade.”  

Em outras igrejas de São Carlos, a forma de 
agendar o casamento pode até parecer mais 
simples, mas é, da mesma forma, um momento 
de ansiedade para alguns noivos. 
Foi o que aconteceu com Maria Augusta 
Rodrigues de Abreu Ferro e Paulo Sergio Ferro 
Filho. Eles se casaram no dia 26 de abril na Igreja 
São Sebastião, uma das mais tradicionais da 
cidade. Acontece que na igreja são celebrados 
apenas 2 casamentos por dia (11h e 20h). Isso 
limita o número de cerimônias, e para garantir 
a data os noivos podem agendar o casamento 
com um ano de antecedência.
Foi justamente um ano antes do casamento 
de Maria Augusta e Paulo que a confusão 
aconteceu. Ela lembra que estava com uma 
gripe fortíssima e por isso o noivo tomou a 

iniciativa de ir durante a madrugada para a 
porta de igreja garantir a reserva da data.
“Ele chegou às 5h da manhã na porta da igreja, 
que só abriria às 8h, e ficou dentro do carro. 
Fazia muito frio e o Paulinho fez até uma foto 
para confirmar que ele estava lá.”
No início da manhã, Maria Augusta foi 
encontrá-lo e de dentro do carro viram outro 
casal se aproximar da porta da igreja. “Faltavam 
10 minutos para abrir a secretaria, saímos 
correndo do carro e eu pensei que poderia 
perder a data”, relembra a noiva que meses 
antes já tinha fechado contrato com o buffet e 
outros profissionais.
“Foram 7 anos de namoro. Queríamos casar no 
mês de abril, depois da quaresma, e dia 26 foi 
a data que consegui no salão. Não tinha como 

ser outro dia e por frequentar a São Sebastião 
queria que meu casamento fosse lá.”
Sem acreditar que Paulo estava esperando 
desde a madrugada, o outro noivo começou 
uma discussão. Foi neste exato momento que 
Maria Augusta ao ouvir a porta da igreja se 
abrindo correu para dentro. “Parecia cena de 
filme, eu cheguei, disse a data e em seguida 
a outra noiva entrou querendo o mesmo dia; 
chorando, ela pediu para trocar. Senti meu 
coração apertar, mas não podia perder tudo 
que já havia marcado.”
Foi o desespero do noivo que salvou o 
casamento e garantiu a data.“Foi uma loucura, 
mas valeu a pena. Graças a Deus deu tudo certo. 
O Paulinho é exagerado, mas ainda bem que ele 
foi bem antes”, conclui, feliz.
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ENXovAL

Casa & Aconchego 
traz as tendências 
do setor para São Carlos
Sempre antenada, Leila Lima visitou duas das maiores feiras e apresenta as novidades em produtos 

P ara trazer aos clientes de 
São Carlos e região o que 
é tendência quando o as-

sunto é cama, mesa e banho, 
Leila Lima, proprietária da Casa 
& Aconchego, frequenta as me-
lhores feiras do setor. E desta 
vez, após participar de duas em 
agosto, as maiores do Brasil, ela 
trouxe novidades imperdíveis, 
que já seguem as tendências da 
coleção primavera/verão para 
loja e que farão toda a diferença 
nas residências.

“O setor está em constante 
crescimento porque, cada vez 
mais, as pessoas querem produ-
tos que aliem tecnologia, confor-
to e beleza”, afirma Leila.

NOVIDADES - “As melhores 

feiras acontecem no começo do 
segundo semestre ”, afirma Leila. 
A  sexta edição da Têxtil House 
reuniu expositores de fabrican-
tes e revendedores de artigos de 
cama, mesa e banho.

Com 750 metros quadrados, a 
Casa & Aconchego oferece uma 
linha completa em alto padrão 
de cama, mesa e banho das prin-
cipais marcas do mercado, como 
Trussardi, Buddemeyer, Artex, Al-
tenburg, Daniela Tombini, Tape-
tes São Carlos, dentre outras.

Para facilitar a vida dos 
clientes, a Casa & Aconche-
go recebe as listas de casa-
mento.  Outra vantagem que a 
loja permite é a consulta dos 
pedidos via internet, no site 
www.casaeaconhego.com.br

Serviço

Casa & Aconchego

Rua Teixeira de Barros, 468 

(Rua Larga) - Vila Prado

Telefone: 3371-7595

www.casaeaconchego.com.br In
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Nas feiras 
Leila  conferiu 

diversas 
novidades em 
cama, mesa e 

banho, além 
de  peças 

decorativas
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cAsAmENto

Cachorro 
de honra
Fiéis companheiros, eles estão ganhando cada vez mais espaço na vida das pessoas, tanto 
que alguns noivos fazem questão da presença dos animais até no altar

Por Ana paula santos

S e você ainda não viu, se pre-
pare: cada vez mais os animais 
de estimação marcam presen-

ça em casamentos. Seja durante a 
entrega das alianças, na entrada dos 
padrinhos ou em outros momentos 
da cerimônia, a verdade é que, em 
salões de festa e até mesmo em igre-
jas, vem aumentando o número de 
casais que fazem questão da parti-
cipação dos bichinhos de estimação. 

Se a celebração do casamento 
reflete a personalidade dos noivos, 
nada mais verdadeiro que incluir o 
fiel companheiro no ritual. Foi o que 

fez recentemente o casal Estevão e 
Cássia Ester Amaral da Silva.

“Somos evangélicos. A cerimônia 
religiosa e a festa aconteceram no 
mesmo local e isso facilitou a presen-
ça de Enzo, que ficou tranquilo até 
o final da festa. Ele gosta muito de 
estar junto e as pessoas ajudaram a 
cuidar dele”, lembra a esposa.

Enzo, de apenas 2 anos, entrou 
com o pajem Felipe, primo do noivo. 
O garoto levou as alianças acom-
panhado do shitsu, que vestiu uma 
roupa especial, um terno feito exclu-
sivamente para o casamento. “Não 
imaginava meu casamento sem a 
presença dele. Ele participa de tudo, 

faz parte da família”, afirma Cássia. 
O curioso é saber que antes de 

ganhar Enzo de presente de Este-
vão, então namorado, ela nem che-
gava perto de um cachorro. “Fiquei 
sabendo que uma criadora estava 
doando cachorros de outra raça e 
levei a Cássia até lá. Ela se encantou 
pelo cachorrinho que estava à ven-
da, mesmo assim não tive dúvida”, 
conta ele.

Foi paixão à primeira vista e o 
envolvimento da família com o ani-
mal de estimação é tão grande que, 
segundo Cássia, os pais do casal se 
consideram avós de Enzo. “Trabalha-
mos fora e saímos muito de casa, por 

Arthur, Fábia e a fiel 
companheira Paçoca
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isso dividimos a semana com meus 
pais. Enzo adora ficar na casa dos 
avós, onde sempre tem muita gente.”

PRESENTE DE CASAMENTO – 
Mais que participar da cerimônia 
de casamento de Arthur Guilherme 
Figueiredo Joaquim e Fábia Joa-
quim, a cachorrinha Paçoca foi um 
presente muito especial que o casal 
recebeu.

A história da cadelinha 
Dachshund de pelo duro com o ca-
sal teve início em 2008 quando ela 
nasceu na clínica veterinária onde 
Arthur e Fábia se conheceram. “Eu 
trabalhava como auxiliar veterinária 
e Arthur era estudante de medicina 
veterinária em Jaboticabal. Ele veio 
fazer um estágio em São Carlos, jus-
tamente na clínica onde trabalhava. 
Foi assim que nos conhecemos”, ex-

plica a esposa. 
A paixão pelos animais fez com 

que o casal adotasse 3 gatos quan-
do resolveu morar junto. Arthur 
conta que a esposa ajudou no parto 
de Paçoca e foi assim que surgiu en-
tre elas uma ligação muito forte. “A 
Paçoca era da dona da clínica e nós 
convivemos assim por 5 anos. Mes-
mo ela morando na clínica, saíamos 
pra passear nos fins de semana e 
quando nos casamos ganhamos ela 
de presente.”

O presente foi uma surpresa, mas 
antes disso, desde que resolveram 
se casar na igreja, Fábia determinou 
que Paçoca estaria na cerimônia. 
“Estava decidida, ela fazia parte da 
nossa história, mas não sabia se o 
padre aceitaria que ela entrasse na 
igreja. Aproveitamos a nossa profis-
são, a devoção a São Francisco de As-
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Arthur entrou na igreja na companhia 
da mãe e da cachorrinha, que até então 
ainda não pertencia ao casal
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sis e o fato do Papa também ser Fran-
cisco e conseguimos autorização.”

Para evitar problemas, o casal re-
solveu que Paçoca entraria no colo 
do noivo. A cachorra acompanhou a 
cerimônia na igreja, não deu traba-
lho e agradou até mesmo os convi-
dados que não tem muita afinidade 
com animais.

“O padre que conhecia a família 
da Fábia falou sobre o amor da fa-
mília dela pelos animais, lembrando 

fatos de quando ela era criança”, ga-
rante Arthur.

Casados há mais de um ano eles 
vivem felizes, na mais perfeita har-
monia com a cachorra e os gatos 
Bosco, Laura e Zeca. Paçoca, que já 
completou 7 anos, é companheira 
de Arthur e Fábia nos passeios, via-
gens e até na ida ao supermercado.

“Ela é meiga e está sempre conos-
co. É uma escolha, somos realmente 
apaixonados”, reforça Fábia.  

Enzo entrou na companhia do pequeno 
Felipe e surpreendeu os convidados

Estevão, Cassia e 
Enzo na cerimônia 

do casamento
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Informe

Um dos grandes diferenciais na aparência final da casa 
é a área de lazer. Não existe um modelo padrão, tudo 
depende do espaço disponível, do valor a ser investi-

do e do propósito que se pretende atingir; se o destino é re-
ceber amigos e parentes, se divertir, se exercitar, exercer seus 
hobbies favoritos ou simplesmente relaxar. Este espaço, seja 
simples ou sofisticado, deve atender em primeiro lugar aos 
proprietários que devem desfrutar desta área sempre que 
possível para relaxar e repor as energias do dia a dia.
Sempre que pensamos em áreas ou espaços para lazer vem 
logo a imagem de piscinas, churrasqueiras, gazebos e jardins, 
mas podem ser bem diferentes do usual. Podem ter mesas de 
tênis, de sinuca, totó, fliperamas, carteado, leitura, orquidários 
ou até uma adega para os colecionadores e amantes de vinho. 
Seja em áreas abertas ou fechadas, é quase sempre possível 

adequar um espaço para aquilo que lhe dá prazer e satisfação. 
As áreas de lazer também valorizam o imóvel por isso, se 
não tem certeza do que ou como fazer, procure a ajuda de 
um profissional. Com o projeto em mãos é hora de escolher 
bem os materiais que serão utilizados. Economia em piscinas 
e espelhos d’água podem diminuir a vida útil dos mesmos e 
causar danos em outras áreas da edificação. Em locais sem co-
bertura, cuide em manter áreas permeáveis e evite pisos com 
brilho ou acetinados, pois são mais lisos, aumentando os ris-
cos de acidentes principalmente nas áreas molhadas. Utilizar 
um piso antideslizante é uma boa solução, mas esteja atento 
para o grau de limpabilidade do mesmo, ainda mais se tiver 
terra próxima ao local ou animais de estimação. Utilize produ-
tos conforme a especificação da construção e para a limpeza 
conforme a recomendação do fabricante.
Outras dicas: utilize na área externa diferentes níveis, tipos de 
pisos e vegetação. A utilização de traçados orgânicos deixa 
o ambiente mais acolhedor, e varandas integradas às salas 
aumentam a área de convivência. Móveis de madeira, inox 
ou alumínio são mais apropriados para ficarem expostos ao 
tempo. Hoje também há tecidos com tecnologia acquablock 
que permitem que estofados e almofadas fiquem expostos 
ao tempo. A Pisolejo está pronta para ajudá-lo, indicando os 
materiais de acabamento adequados para esses espaços com 
o melhor custo benefício dentro do seu orçamento. Além da 
grande variedade de materiais, aqui você encontra atendi-
mento especial e diferenciado.  

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

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

Diferentes pisos adequados a cada tipo de uso e integração de toda área através 
da passagem com cobertura acompanhando o traçado do piso de forma orgânica

* Irma Guidorzi é diretora da Pisolejo

Sua caSa: 

espaço para 

encontro, lazer 

e relaxamento

Adega, área gourmet e muito espaço para receber os amigos e familiares
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A 
mensageira 
da paz
Celebrante acredita que 
as palavras de amor que 
encantam e comovem 
noivos e convidados são 
um dom de Deus 

Por Ana paula santos

Q uem conhece, pode 
confirmar a serenidade 
que Sueli Martins de 

pErsoNAgEm DA kAppA
Sueli Martins de Oliveira

Sueli: palavras certas 
nas horas especiais
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Oliveira transmite. E ela mesma 
se define desta forma: “Sou a paz.” 
Ela conquistou a doçura das pa-
lavras com experiências de uma 
vida difícil, e o equilíbrio como 
pessoa permitiu que alcançasse 
o sucesso profissional como cele-
brante.

Filha de Narciso Barbosa da 
Silva e Alice Soares da Silva, Sueli 
Barbosa da Silva nasceu em Cam-
pinas. O pai tinha alma cigana e a 
família vivia mudando. Foi numa 

delas que Sueli chegou a São Car-
los. “Somos 4 irmãos. Meu pai era 
construtor e em certa etapa da 
vida se estabeleceu com a família 
na cidade. Foi aqui que conheci 
meu marido, me estabeleci e nun-
ca mais saí.”

A mãe, segundo ela, além de 
dona de casa e costureira, foi uma 
grande educadora. 

“Minha família é um rico patri-
mônio, Deus foi infinitamente ge-
neroso comigo. Tenho muita ale-

gria. Agradeço a educação moral 
que recebi de meus pais”, afirma. 

Aos 60 anos, ela comemora 4 
décadas de união. “Tenho um fe-
liz casamento. São 40 anos com 
o mesmo homem”, diz com pro-
priedade. “O meu casamento é o 
agente motivador, vivo uma cons-
trução muito bonita.”

Uma vida a dois que gerou 3 
filhas – Maith, Talita e Mêlani – e 2 
netas, Melissa e Isabelle. Sueli co-
menta que uma forma de home-

“Todos devem saber que a felicidade 
existe, que é possível. Problemas surgirão 

e juntos o casal deve superá-los”
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pErsoNAgEm DA kAppA
Sueli Martins de Oliveira

nagear e presentear o marido foi 
assumir o sobrenome Martins de 
Oliveira. “Hoje em dia muitas mu-
lheres não fazem isso por pensa-
rem numa separação. Acho isso 
uma besteira, quem casa pensan-
do em separação?”, questiona.

Ela garante que atingir a ma-
turidade de um casamento é difí-
cil, uma tarefa diária, mas muito 
valiosa. “Todos devem saber que 
a felicidade existe, que é possí-
vel. Problemas surgirão e juntos 
o casal deve superá-los. O perdão 
é uma das coisas mais bonitas 
numa relação.” 

Sobre a facilidade para falar 
e emocionar, Sueli afirma que 
considera um dom que recebeu 
de Deus e não lhe pertence. “Te-
nho um anjo das boas palavras, 
é o sentimento que convence. 
Sou a quarta geração de uma fa-
mília de contadoras de histórias. 
Minha avó encantava as pessoas 
mesmo sem saber ler e minha fi-
lha defendeu uma tese sobre o 
resgate de contar histórias. Faz 
parte de uma genética emocio-
nal”, explica ela, reforçando que 
a postura profissional é a mesma 
na vida pessoal. “Prezo muito os 
sentimentos e não vejo o que 
faço como trabalho. Faço com 
amor, é uma contribuição.”

O DOM  – Por ser falante, Sueli 
lembra que sempre foi convidada 
em casamentos de amigos e pes-
soas íntimas para dizer algumas 
palavras e foi assim que surgiu a 
oportunidade de usar seu dom. 
Há 15 anos tornou-se celebrante, 
realizou mais de 200 casamentos 
e garante que nunca encontrou 
histórias iguais. “Cada casal tem 

sua história, por isso faço uma 
entrevista com os noivos, quero 
escolher palavras que façam sen-
tido para falar com propriedade, 
com verdade e emoção.”

“Confio muito no poder das 
palavras, trabalho com simplici-
dade e acredito que a celebração 
seja o ponto alto do casamento. 
Desejo ao casal que está na mi-
nha frente o mesmo para minhas 
filhas”, reforça Sueli.

Sobre o casamento e as difi-

culdades de uma vida a dois, a 
celebrante afirma que manter 
um relacionamento exige uma 
construção diária e considera a 
propaganda muito glamorosa e 
perigosa.

“Todo dia para sempre. Na 
campanha da paixão é tudo ma-
ravilhoso, mas é preciso manter 
e amadurecer. Acredito na leal-
dade e honestidade. É tão boni-
to você ficar anos com a mesma 
pessoa e conseguir ver coisas 
boas”, diz Sueli, ao lembrar de 
um casamento em Minas Gerais 
que assistiu como convidada e se 
emocionou com as palavras do 
bispo que conduziu a cerimônia. 
“Ele falou que o amor do jovem 
casal era um amor físico, mas de-
sejava que eles encontrassem o 
amor conjugal. Um amor madu-
ro, que se encontra quando não 
há mais vaidade, quando você 
tem a certeza que escolheu a 
pessoa certa.” 

“Tenho um anjo de 
boas palavras”
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AUXÍLIo

Risólis leva 
alegria e humanização aos 
espaços hospitalares
Idealizado por estudantes do curso de Medicina da UFSCar, iniciativa se transformou em 
projeto de extensão

Por Debora camargo

A trás dos muros do Hospi-
tal Escola, um grupo de jo-
vens, estudantes de Medi-

cina da UFSCar, leva alegria e cor 
aos pacientes debilitados. Com o 
nome de Risólis, o grupo foi ide-
alizado em março de 2007, por 
duas estudantes que se interes-
saram pelo trabalho do clown – 
atuação dos palhaços em espaços 
não-circenses -. O projeto ganhou 
mais adeptos de outros cursos da 
universidade e da comunidade, e 
atualmente é um projeto de ex-
tensão.

Voluntariamente, os mais de 
20 integrantes do Risólis, “hu-
manizam” o HE e diversos outros 
ambientes hospitalares da cida-
de, ampliando a formação aca-
dêmica, reforçando a ética nas 
relações humanas e, sobretudo, 
despertando a reciprocidade e 
a capacidade de praticar o bem, 
que existem dentro das pessoas.

Débora Cristina dos Santos, 
estudante de Ciências Biológicas 
da UFSCar e uma das integrante 
do Risólis, conta que se encan-
tou pela intervenção clown, aos 
14 anos, quando conheceu pela 

televisão o grupo “Doutores da 
Alegria”, de São Paulo.

“Quando ingressei no Cursi-
nho pré-vestibular da UFSCar, em 
2011, vi um cartaz colado no mu-
ral da universidade, divulgando o 
projeto do Grupo Risólis e infor-
mando que estavam abertas as 
inscrições para novos integrantes. 
Resolvi que iria participar, pois ha-
via, enfim, encontrado um grupo 
na cidade de São Carlos que de-
senvolvia o trabalho que eu tanto 
admirava”, conta. “O que me atrai 
também neste projeto é que cada 
clown possui a flexibilidade de 
atuar de maneira lúdica e quando 
julga necessário, usa da conversa e 
da companhia com pessoas que às 

vezes se encontram sozinhas por 
muito tempo”, completa.

O TRABALHO – Ao longo dos 8 
anos de atuação na cidade, o Risó-
lis já realizou intervenções na Santa 
Casa , na  instituição social “Anjos da 
Guarda”, Unidade de Saúde-Escola  
(USE), da UFSCar, creches, espaço de 
vivência de idosos e eventos comu-
nitários na Praça do Mercado. 

Aberto à comunidade, o Risólis 
convida toda a população a conhe-
cer e integrar o grupo de voluntários. 
Outras informações a respeito do pro-
jeto podem ser obtidas pelo e-mail  
r i s o l i s u f s c a r @ g m a i l . c o m 
ou pela página  
facebook.com/risolisufscar.  
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tUrIsmo

A Mariottini Viagens oferece mais do que pacotes de viagens; a operadora 
de turismo realiza sonhos

Fotos arquivo pessoal e divulgação

J á pensou em ter tours exclusivos 
na Itália, com hotéis, aluguéis de 
carros... A Mariottini Viagens ofe-

rece tudo isso e mais, desde um pas-
seio de Ferrari pela Toscana até viagens 
gastronômicas, culturais e religiosas.  
 A agência que atende on-line tem 
uma bagagem cultural que faz toda a 
diferença na hora de conhecer o velho 
mundo. Oferece profissionais altamen-
te qualificados que acompanham o 
cliente em cada passo e uma estrutura 
selecionada que torna o passeio o mais 
confortável e proveitoso possível.  Lo-
calizada em Florença, a operadora Ma-

riottini Viagens apresenta ao mercado 
muito mais que uma simples viagem: 
uma experiência de vida, com todo o 
conforto que você procura. A empresa 
nasceu como um projeto turístico na 
Itália e recebeu o nome de Mariottini 
Viagens, pois a empresária Paula Ma-
riottini quis manter o nome da família, 
já que é associada ao seu pai, o cirur-
gião plástico Sérgio Daniel Mariotti-
ni. Foi uma forma de mostrar que a 
empresa mantém a tradição do bom 
atendimento aos clientes que vem de 
gerações. E além da operadora de turis-
mo contar com atendimento on-line, é 
importante destacar que conta com 
vários profissionais em toda a Itália.    

SONHOS - A Mariottini Viagens 
quer fazer seu sonho se tornar re-
alidade: se você já sonhou em di-
rigir um carro exótico nas estradas 
mais famosas da Itália e com aquela 
pessoa especial, a operadora de via-
gens organiza tudo para que isso 
aconteça. Ou seja, além de ofere-
cer pacotes e sugestões de viagem, 
você pode entrar em contato com 
Mariottini e solicitar exatamente 
o que deseja. Seja ela uma viagem 
executiva, em família, ou um mero 
final de semana, a sua passagem 
pela Itália pode se tornar uma expe-
riência inesquecível, trazendo cultu-
ra e conhecimento com segurança 

Nasce um 
novo conceito 

de Tour 
OperatorA empresária 

Paula Mariottini, 
em Florença

kappa ed91SCA 21ago14.indb   56 21/08/2014   21:14:40



kappa magazine 57  

e conforto.  A operadora Mariottini 
Viagens também oferece cursos de 
em gastronomia, fotografia e arte 
na Itália  

VIAGEM PERSONALIZADA - 
”Se você personaliza seu carro, casa 
e armário, por que se contentar com 
um simples pacote de férias? Cada 
um viaja de forma diferente e nosso 
objetivo é transformar a viagem em 
uma experiência única. Nossa equi-
pe pode ajudar a realizar itinerá-
rios personalizados de acordo com 
o orçamento de cada um. Somos 
uma operadora especializada em 
viagens para a Itália, porém não nos 
esquecemos do restante do mundo 
e do nosso Brasil. Aqui, você pode 
programar sua viagem para onde 
bem entender da melhor forma 
possível e com praticidade”, reforça 
a empresária Paula Matiottini, que 
também está investindo em um em-
preendimento do setor de turismo 
no Brasil. Mostrando visão de futu-
ro, a empresária está construindo 
uma pousada na Praia da Pipa, no 
Rio Grande do Norte, próximo a Na-
tal, em um local paradisíaco.    
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Serviço

Mariottini Viagens 

Agência on-line

www.mariottiniviagens.com.br

contato@mariottiniviagens.comIn
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pEsQUIsA

Uma solução contra a obesidade
Pesquisa que aplicou laser, 
aliada a outros cuidados, 
ajuda na redução do peso e 
maior qualidade de vida

Por Ana paula santos

A preocupação com a obesi-
dade é grande. Estatísticas 
apontam que no Brasil cerca 

de 50% da população está com so-
brepeso. Por isso, há dois anos, um 
projeto experimental, desenvolvido 
em conjunto entre a Universidade 

Obesidade: 
um dos males 

do século

Antonio: trazer o 
conhecimento das 

universidades é o 
caminho para criar 

novas perspectivas e 
oportunidades
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Federal de São Carlos (UFSCar), Uni-
versidade de São Paulo (USP) e Uni-
versidade Federal de São Paulo (Uni-
fesp) começou a estudar a utilização 
da fototerapia aliada à prática de 
exercícios físicos e à prática de boa 
alimentação.

O responsável pelo estudo é o 
aluno de doutorado em Biotecno-
logia Antonio Eduardo de Aquino 
Junior, que contou com a orienta-
ção dos professores Nivaldo Antonio 

Parizotto (DFisio/UFSCar), Vanderlei 
Salvador Bagnato (IFSC/USP) e a es-

pecialista em obesidade Ana Dâma-
so (Unifesp). 
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voluntárias que fizeram parte 
do grupo que contou com as 

aplicações de fototerapia
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pEsQUIsA

Após a etapa inicial, na qual a 
pesquisa foi desenvolvida em ani-
mais, ela foi aplicada em 64 mulhe-
res voluntárias, com resultados ani-
madores: foi confirmada a redução 
de peso, melhora de variáveis como 
colesterol e triglicérides, bem como 
uma possível melhora do quadro 
de acúmulo de gordura no fígado, o 
que permitiu o desenvolvimento de 
um equipamento que em breve será 
lançado comercialmente.

“Trazer o conhecimento das uni-
versidades é o caminho para criar 
novas perspectivas e oportunidades 
aos diversos profissionais da área da 
saúde, além de proporcionar à po-
pulação tratamentos novos e dife-
renciados, atingindo o principal alvo 
que é a melhora da qualidade de 
vida”, explica o doutorando.

DOIS GRUPOS – As participantes 
foram divididas em dois grupos: um 
recebeu apenas orientações e exercí-

cios na academia enquanto em outro 
houve acréscimo das aplicações de 
fototerapia logo após os exercícios. 

Com apenas 3 vezes na sema-
na e uma hora de exercício ao dia, 
o grupo que recebeu a fototerapia 
obteve 48% a mais de perda de peso 
corporal, uma diminuição de 47% de 
gordura total  e 53% da visceral, 35% 
da redução das circunferências de 
cintura e 72% do quadril,  e melho-
ras de 16% nos valores de colesterol, 
10% do triglicérides  e 68% do LDL, 
grandes vilões encontrados nos exa-
mes de sangue. 

“Resultados importantes tam-
bém foram observados com relação 
à resistência à insulina, melhorando 
os valores e apontando uma pers-
pectiva futura quanto ao tratamento 
de diabéticos tipo II”, afirma Antonio.

PARCERIAS – De acordo com o 
professor Nivaldo Parizotto, o equi-
pamento foi desenvolvido a partir de 
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Manta de laser, equipamento 
que deve estar disponível no 
mercado em 2015
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ideias desenvolvidas com o grupo de 
pesquisa liderado por ele. “Vários es-
tudos foram realizados e publicados 
em diversas revistas científicas de 
bom impacto, com resultados obti-
dos ao longo dos últimos 14 anos. 
Vários alunos de iniciação científi-
ca, mestrado e doutorado fizeram 
seus trabalhos voltados para este 
tema e criaram condições de se 
fazer este desenvolvimento da tec-
nologia”, afirma. Ele, que destaca os 
recentes trabalhos de rastreamen-
to de genes do músculo de atletas 
voluntários, observando como se 
comportavam diante do treinamen-
to e da fototerapia.

O trabalho de controle da obe-
sidade contou com a ajuda do IFSC, 
que há quase 2 décadas desenvolve 
pesquisas para o uso terapêutico do 
laser. Tecnologias que se tornaram 
técnicas regulares em consultórios 
de dentistas, médicos, preparadores 
físicos e fisioterapeutas, de acordo 
com o pesquisador e professor Van-
derlei Bagnato.

“Com toda experiência adqui-
rida e a contribuição magnífica de 
diversos alunos, chegamos à nova 
aplicação, demonstrando primeiro 
em modelos experimentais – com 
animais – e agora com pesquisa em 
seres humanos, a grande contribui-

ção que a laserterapia pode dar no 
controle e ajuda da obesidade”, ex-
plica Bagnato. “A função de nosso 
centro de pesquisa é de desenvol-
ver a tecnologia, testá-la e propor-
cionar caminhos para que ela che-
gue à sociedade.” 

“Neste caso, o laser age a nível 
celular, redirecionando o metabo-
lismo de modo que a célula passe a 
não necessitar a mesma taxa meta-
bólica, reduzindo assim as necessi-
dades de consumo.”

Segundo a empresa MMOptics, 
responsável pelo aparelho, estima-
-se que o equipamento deva estar no 
mercado no próximo ano.   
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crENÇA

A fé 
que não 
costuma 
falhar
Quando o assunto é 
religiosidade, São Carlos 
apresenta números diferentes 
do Brasil

Foto Fabio mauricio

Dados do Censo de 2010, realiza-
do pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), apontaram 
que a maioria dos são-carlenses – 
65,72% – são católicos.  Esse número, 

André: “Sem 
religião não 

significa não ter 
religiosidade”
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no entanto, apresenta dois aspectos 
que os diferenciam do restante do 
Brasil.

 De acordo com André Ricardo 
de Souza, professor do Departa-
mento de Sociologia da Universida-
de Federal de São Carlos (UFSCar) e 
coordenador do Núcleo de Estudos 
de Religião, Economia e Política 
(Nerep), a cidade possui menos 
pessoas sem religião e mais adep-
tos do espiritismo. “Comparada ao 
cenário nacional, São Carlos se des-
taca. A proporção dos sem religião 
é menor do que no Brasil e dos es-
píritas é maior.” Aqui, os espíritas 
representam 3,72% da população, 
enquanto no Brasil esse número é 
de aproximadamente 2%. “Esse fato 
se dá pelo perfil sociológico do são-
-carlense. Além da cidade possuir 
muitos moradores de classe média, 
a população também se destaca pela 
escolaridade”, explica ele.

Já quanto aos que não possuem 
religião, a cidade também aponta 
números diferentes aos do cenário 
nacional. Aqui, o número é de 6,05%. 
“Sem religião não significa não ter 
religiosidade. Muitas vezes, grande 
parte é de pessoas que não se iden-
tificam mais com uma igreja ou uma 

instituição religiosa. O número de 
ateus é muito pequeno”, comenta. 

ASCENDÊNCIA – O professor 
explica que por muitos anos, o país 
considerava que, ser brasileiro era 
ser católico, porque, naturalmente, 
as pessoas se consideravam católicas. 
“No entanto, no último censo houve 
uma diminuição do número de ca-
tólicos. Em contraposição, ocorre o 
crescimento de outras denominações, 
como o segmento evangélico.”

O último censo apontou que os 
evangélicos representam 21,14% da 
população. O sociólogo observa que, 
além da religião evangélica estar em 
ascendência, várias denominações es-
tão surgindo. “A religião evangélica se-
gue crescendo, assim como o número 
de denominações religiosas. O desta-
que é da Igreja Assembleia de Deus. 
Ela foi a que mais cresceu no segmen-
to neo-pentecostal. Isso no âmbito na-
cional, mas em São Carlos os números 
são muito parecidos.”

O sociólogo afirma que o Brasil, 
além de ser um país religioso, tam-

bém se tornou um exportador de 
religiões. “O Brasil já passou por uma 
medida de secularização, mas ainda 
é um país que tem uma religiosida-
de muito forte, além de ser grande 
exportador de religião. Um exemplo 
são as religiões afro-brasileiras e as 
pentecostais”, explica. 

Ele ainda comenta que no Bra-
sil não existe um pluralismo religio-
so, mas sim um pluralismo cristão e 
que a proporção dos não cristãos no 
país é praticamente zero e que ainda 
existe preconceito entre as denomi-
nações. “Há uma intolerância religiosa 
no Brasil, principalmente dos evan-
gélicos pentecostais com relação aos  
afro-brasileiros. Esses são muito estigma-
tizados”, observa. “Já o preconceito com 
relação aos espíritas vem diminuindo 
com o tempo pelas obras de assistên-
cia social e também pela visibilidade da 
mídia, como, por exemplo, os filmes que 
foram lançados nos últimos anos.” 

A solução para colocar fim à in-
tolerância religiosa, segundo ele, 
é uma só: o diálogo. “As religiões 
dialogarem ainda é uma exceção, 
mas o atual papa Francisco está re-
tomando isso. A Igreja Católica está 
retomando este caminho que ela 
tinha tomado nos anos 60.”   

A solução 
contra a intolerância 

religiosa é uma 
só: o diálogo
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IDIomAs

Método eficaz, resultado imbatível
Mais que uma escola, a Park Idiomas oferece uma verdadeira consultoria exclusiva que 
garante o aprendizado do inglês e espanhol

A o longo de 15 anos de his-
tória, a Park Idiomas criou 
uma reputação que se fun-

damenta na entrega de resultados. 
Os alunos que se formam na Park 
Idiomas efetivamente dominam o 
inglês e o espanhol cinco vezes mais 
rápido! A Park já formou milhares de 
alunos adolescentes e adultos ao 
longo de sua história, cumprindo sua 
missão de ensinar inglês e espanhol 
e permitindo que as pessoas usufru-
am dos vários benefícios de viver em 
um mundo sem fronteiras.

As aulas de inglês são ministra-
das através de cursos de idiomas 
desenhados com exclusividade para 
cada aluno. A Park Idiomas, mais do 
que uma simples escola de inglês, 
fornece uma verdadeira consultoria 
em idiomas para cada um de seus 
clientes ao diagnosticar individual-
mente a necessidade de cada aluno 
antes de desenhar um curso de in-
glês exclusivo para ele, tendo o Mé-
todo Park como coluna vertebral do 
processo pedagógico.

Método mais que aprovado pela 

diretora da Escola Musical Ritmo, Li-
lian Maria, aluna da Park Idiomas em 
São Carlos. “A metodologia Park é 
muito eficaz e veio ao encontro dos 
meus objetivos. Aprendo de forma 
simples e prazerosa. Estou muito 
mais segura para me comunicar.”

O Método Park Idiomas foi criado 
objetivando, antes de qualquer coi-
sa, fazer com que o aluno aprenda a 
falar inglês ou espanhol com auto-
confiança, rapidamente e através de 
aulas prazerosas. A Park garante que 
não existe um método de ensino de 
línguas mais eficaz. Os resultados 
proporcionados pelo Método Park 
são imbatíveis. 

Serviço

Park Idiomas

Rua Visconde de Inhaúma, 1035 - Centro

Telefone: (16) 3411-3050

E-mail: master.rp@parkidiomas.com.br 

Site: www.parkidiomas.com.br In
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Escola apresenta metodologia 
que garante o aprendizado

A Park Idiomas atende a 
necessidade de cada aluno

Lilian: “estou mais segura 
para me comunicar” 

Números que fazem a diferença

• Com 60 horas de aula de seu curso de idio-
mas, você utilizará mais de 1.000 palavras 
em suas conversas e viagens internacionais 
serão realizadas tranquilamente
• Com 100 horas, você terá um vocabulário 
de mais de 1.500 palavras e a participação 
em reuniões acontecerá com naturalidade
• Com 140 horas, você será fluente em inglês
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Dados mundiais indicam que o 
hipotireoidismo atinge 11% da po-
pulação, sendo 80% mulheres a partir 
dos 35 anos. No entanto, muitos casos 
ficam sem diagnóstico porque os sin-
tomas nem sempre são reconhecidos. 
Sem o tratamento, a doença afeta o 
coração, os ossos, altera as gorduras 
no sangue e causa muitos danos.

1- O hipotireoidismo é uma disfun-
ção na tireoide (glândula que regula im-
portantes órgãos do organismo), que 
se caracteriza pela queda na produção 
dos hormônios T3 (triiodotironina) e T4 
(tiroxina). É mais comum em mulheres, 
mas pode acometer qualquer pessoa, 
independente de gênero ou idade, até 
mesmo recém-nascidos – o chamado 
hipotireoidismo congênito. 

2- Em recém-nascidos, a doença 
pode ser diagnosticada através da tria-
gem neonatal, pelo “Teste do Pezinho”. 
Em caso de resposta positiva, o trata-
mento precisa ser iniciado imediata-
mente, sob rigoroso controle médico, 
para evitar consequências e sequelas.  
Assim, o bebê poderá ficar curado e ter 
uma vida normal.

3- Em adultos, na maioria das ve-
zes, é causado por uma inflamação 
autoimune denominada Tireoidite de 
Hashimoto.

4- Quem tem mais chance de so-
frer de hipotireoidismo? A doença afe-
ta pessoas de ambos os sexos e de todas 
as idades. Entretanto, certos grupos são 
mais vulneráveis: mulheres, especial-
mente acima dos 35 anos, em período 
pós-parto,  pacientes em radioterapia 
de cabeça e pescoço,  que já tiveram 
problemas de tireoide, usuários de lítio 

ou amiodarona, homens acima dos 65 
anos, pessoas com histórico familiar de 
diabetes e portadores de Tireóide de 
Hashimoto ou Lúpus.

5- Depressão, apatia e desânimo, 
hipersensibilidade ao frio, sono ex-
cessivo, unhas quebradiças, diminui-
ção do desejo sexual, desaceleração 
dos batimentos cardíacos, intestino 
preso, menstruação irregular, falhas 
de memória, cansaço excessivo, do-
res musculares, pele seca, queda de 
cabelo, ganho de peso e aumento de 
colesterol no sangue estão entre os 
sintomas.

6- Os métodos de diagnóstico, quer 
laboratoriais, quer por imagem (ultras-
som) estão cada vez mais aperfeiçoados, 
e pequenas alterações que não eram 
detectadas agora são percebidas com 
clareza. Com isso, o número de pessoas 
com alterações mínimas e subclínicas 
aumentou. No ultrassom, também po-
dem ser descobertos nódulos, que, de-
pendendo do formato e características, 
pode-se saber a probabilidade de ser 
ou não maligno. Muitas vezes é possí-
vel precisar o diagnóstico apenas com 
o ultrassom. A punção deve ser indicada 
quando o exame não esclareceu o caso 
ou para as pessoas de maior risco, com 
histórico familiar de câncer de tireoide 
ou exposição à radioatividade.

7- O tratamento do hipotireoidismo 
é feito com o uso de medicação, com 
doses diferentes para cada pessoa. Para 
reproduzir o funcionamento normal da 
tireoide, ela deve ser tomada diariamen-
te em jejum (no mínimo meia hora antes 
do café da manhã), para que a ingestão 
de alimentos não diminua sua absorção 
pelo intestino. Se isso for seguido regu-
larmente, e, dessa forma, mantendo 
os níveis hormonais dentro dos valo-
res normais, pode levar uma vida sau-
dável, feliz e completamente normal.

8- Se a doença não for corretamente 
tratada, pode acarretar redução da per-
formance física e mental do adulto e ele-
var os níveis de colesterol, aumentando 
as chances de problemas cardíacos.

É importante destacar a existência 
de um mito folclórico, segundo o qual 
os obesos não conseguem emagrecer 
por problemas na tireoide. Isso não é 
verdade. O percentual de hipotireoi-
dismo subclínico é alto, mas não leva 
à obesidade. Por isso, o tratamento 
para combater  isoladamente a obe-
sidade com hormônios de tireoide 
deve ser rigorosamente condenado.

Em geral, o hipotireoidismo, uma 
vez instalado, é permanente. Entre-
tanto, existem algumas formas, prin-
cipalmente as que se manifestam no 
pós-parto, que são transitórias. Trata-se, 
porém, de uma minoria que consegue 
recuperar a função da tireoide.    

Ao notar qualquer sinal ou sinto-
ma, procure seu médico endocrino-
logista imediatamente. O sucesso do 
tratamento e melhora na qualidade 
de vida vão depender muito do diag-
nóstico correto e precoce.

Por Dr. Raul Borges Filho
CRM 88002

“11% da população sofrem com 
a doença, que afeta pessoas de 

qualquer idade e sexo“

     Hipotireoidismo 
Dúvidas e verdades  que você precisa saber sobre Hipotireoidismo, sinais, sintomas e como diagnosticar?
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ImpLANtE

Quando menos é mais
Técnica de implantes virtualmente guiados, utilizada pelo Dr. Oswaldo Spina Neto, é menos 
agressiva, com pós-operatório mais confortável , além de ser mais rápida 

Foto João moura

Q uando o assunto é implante 
dentário, os temores são di-
versos. Seja por falta de co-

nhecimento e até mesmo por medo de 
que o procedimento traga complica-
ções a médio e longo prazo, muitas pes-
soas não se submetem a ele e preferem 
ficar com o sorriso, na parte estética, e 
a dentição, na parte funcional, compro-
metidas. No entanto, graças ao avanço 
tecnológico na odontologia, esses te-
mores fazem parte do passado.

Isso se deve, principalmente, à uti-
lização da técnica de implantes virtu-
almente guiados. A tecnologia, que é 
utilizada no Brasil há aproximadamente 
6 anos,  destaca-se da convencional por 
ser menos invasiva. Em outros termos, 

isso significa que a recuperação será 
mais rápida, bem como o procedimen-
to será menos desconfortável e menos 
agressivo ao corpo. Outra vantagem da 
mesma é o custo, que é o mesmo do 
que a da técnica tradicional de implan-
tes.

Em São Carlos, o Dr. Oswaldo Spina 
Neto utiliza a técnica há cinco anos. Se-
gundo ele, a mesma não se vale de cor-
tes e, por esse motivo, não há hemorra-
gia e pontos. Consequentemente, há 
uma grande redução no desconforto 
no pós-operatório, bem como no in-
chaço da região operada. Outro ponto 
em que ela se destaca é que a quanti-
dade de medicamentos para a pronta 
recuperação é diminuída.

Dr. Oswaldo, que é pioneiro na utili-
zação da técnica em São Carlos e região, 

também comenta que ela não possui 
nenhuma contraindicação absoluta. Ele 
afirma que se houver alguma questão 
de saúde que possa influenciar no pla-
nejamento do tratamento, sempre há 
uma comunicação com o médico res-
ponsável, que indicará quais procedi-
mentos deverão ser tomados para que 
o processo ocorra sem nenhum risco ao 
paciente e seja um sucesso.  

Serviço

Dr. Oswaldo Spina Neto

CROSP 92.470

Rua Maestro João Sepe, 900, 

Ed. Medical Center, sala 122

Telefones (16) 3307-7743 e

3307-6803 In
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Dr. Oswaldo Spina: pioneiro em São 
Carlos nos implantes virtualmente 
guiados
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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

“A roupa não leva 
a lugar nenhum. É 

a vida que você vive 
nela que leva.”

Diana Vreeland

PONTO DE EQUILÍBRIO
Estilo todo mundo tem algum, mas usar isso a seu favor é outra história.
Li isso em algum lugar e achei pertinente. 

Dossiê de Primavera
Preparadas para a nova estação? Então vamos, primavera, sua linda! 

As orquídeas divinas, quando presas às árvores, então, maravilhosas. 
Sempre tive implicância com o mês de agosto, mas devo confessar que 
este foi bem especial: férias em família, lançamentos de coleção, cores 
novas e novos projetos.

Este é um momento de certa tranquilidade para quem pensa moda 
full time. As coleções já estão compradas e todos os dias chegam no-
vidades que vão enchendo as araras e os olhos. E como gostamos de 
novidades! Acho que já nasci novidadeira – saudades da minha mãe, 
“para de inventar moda, menina!” Mas inspiração é o que não falta e 
resolvi fazer um checklist das apostas da estação. E para ficar mais in & 
fresh vou mostrando os meus looks escolhidos a cada edição da revista.

Hoje vamos de Daslu! Uma pequena boutique da Vila Nova Concei-
ção que se transformou numa das marcas mais icônicas do Brasil. 

URBAN DRESS
 Perfeito e sofisti-

cado, esse vestido 
pode ser usado 

em quase todas as 
ocasiões. Com um 
belo salto faz uma 

festa informal. Com 
uma flat, o dia fica 

chic. Daslu

ROCKER 
Um dos estilos mais descola-
dos da temporada. A regata de 
tricô dourada + jeans rasgados 
+ acessórios pesados, tudo 
Daslu, fazem um rock chic.
A sandália de franjas Schutz 
completa tudo.

URBAN CHIC 
Estilo “vou a qualquer lugar”. T-shirt de 
seda branca + skinny estampa étnica, 

Daslu. Rasteira Guilhermina, bolsa 
Schutz, cinto e pulseiras Equilíbrio. 

BÁSICO E SWEET – Os tons pastel 
voltam nesta temporada com novo 
nome ,yummin colors, mas não im-
porta, continuam sendo candy color. 
Camisa seda pura + calça verde-água, 
doces coloridos, deixam o look cool 
e sofisticado ao extremo. Tudo Daslu. 
Sandália Schutz nude com pedraria. 
O lenço na cintura dá o toque final.
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Estilo “vou a qualquer lugar”. T-shirt de 
seda branca + 

Daslu. Rasteira Guilhermina, bolsa 
Schutz, cinto e pulseiras Equilíbrio. 

BÁSICO E SWEET
voltam nesta temporada com novo 
nome ,
porta, continuam sendo 
Camisa seda pura + calça verde-água, 
doces coloridos, deixam o look cool 
e sofisticado ao extremo. Tudo Daslu. 
Sandália Schutz nude com pedraria. 
O lenço na cintura dá o toque final.

Um dos estilos mais descola-
dos da temporada. A regata de 
tricô dourada + jeans rasgados 
+ acessórios pesados, tudo 
Daslu, fazem um rock chic.
A sandália de franjas Schutz 
completa tudo.

 – Os tons pastel 
voltam nesta temporada com novo 

, mas não im-
candy color. candy color. candy color

Camisa seda pura + calça verde-água, 
doces coloridos, deixam o look cool 
e sofisticado ao extremo. Tudo Daslu. 
Sandália Schutz nude com pedraria. 
O lenço na cintura dá o toque final.
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moDA

Ela está de volta!
Hit dos anos 90, bolsa saco é tendência na estação

Q uem quiser ficar na moda 
tem que ter a bolsa saco ou 
“bucket bag”, que foi sucesso 

nos anos 90 e agora volta com tudo! 
O acessório combina com diferentes 
looks, desde os mais rebeldes, passan-
do pelos românticos e produzidos. A 
bolsa já caiu no gosto das famosas e 
também foi a escolha de alguns estilis-
tas nas passarelas.

A bolsa saco pode vir em diferentes 
cores, algumas até mais chamativas, e 
com detalhes, como tachas e franjas. 
O acessório é bastante prático: permi-
te ser usado de lado ou transpassado. 
Os modelos têm tamanho médio ou 
mini, já que as maxi bolsas já saíram de 
moda.

NOÉ – A bolsa saco surgiu a partir 
do modelo “Noé” da Louis Vuitton, 
lançada no começo dos anos 90. A 
própria marca fez o relançamento 
do modelo em outubro do ano pas-
sado.  
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Cuidando de quem cuida
Pessoas com crianças especiais ou idosos dependentes na família formam associação para 
dar suporte e orientar cuidadores que vivem mesma situação

Por Ana paula santos 
Fotos Divulgação

A Associação Cuidando dos 
Cuidadores Especiais de São 
Carlos (ACCESC), organiza-

ção não governamental que orienta 
cuidadores de idosos e pessoas com 
necessidades especiais foi criada há 
pouco mais de um ano.

Andrea Rocha Repenning, uma 
das organizadoras da associação, 
conhecida como Guarda Anjo, expli-
ca que a principal função do grupo 
é ser um condutor de informação e 
solidariedade. “Ninguém nunca está 
preparado para receber a notícia de 
que seu filho é especial. Nesse mo-
mento, a família se desespera e pre-

cisa de ajuda. Nós queremos ser a 
ponte para mostrar que ela não está 
sozinha, que outras já passaram por 
isso e podem ajudar.” 

Além de atender cuidadores de 
crianças especiais o grupo orienta 
cuidadores de idosos dependen-
tes.  Sem sede própria, a entidade 
atende de forma itinerária, reali-
zando eventos, encontros e pales-
tras com multiprofissionais, onde 
for solicitada.

Diversos profissionais atuam no 
grupo como colaboradores e parce-
rias com outras entidades tornam 
mais fácil o trabalho. Entre os inte-
grantes que doam seu trabalho em 
benefício do próximo estão educa-
dores físicos, psicóloga, advogado, 

enfermeiro, fonoaudióloga, técnica 
em enfermagem, psicopedagogo, 
gerontóloga, terapeuta comporta-
mental, dentista, educadora espe-
cial, pedagoga, contador, nutricio-
nista e outros. 

“Criamos a associação a partir de 
experiências individuais, sabemos 
como é difícil. Quando você precisa, 
não sabe onde recorrer, nem o que 
fazer. Noventa e cinco por cento 
das pessoas envolvidas no projeto 
viveram situações parecidas. Temos 
uma mesma filosofia e queremos fa-
zer a diferença”, afirma Sueli Arlette.

Os eventos ajudam na arrecada-
ção de verbas para manter o traba-
lho assistencial. Entre as realizações 
da associação estão encontros, al-

soLIDArIEDADE

Equipe de 
voluntários 
Guarda Anjo
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moços beneficentes, tardes benefi-
centes e até a criação de um guia de 
serviços. 

“O guia traz informações úteis 
aos cuidadores e familiares, com in-
dicações de serviços e onde encon-
trar. O principal objetivo é indicar 
caminhos que ajudem a melhorar a 
qualidade de vida de quem recebe 
os cuidados, facilitando também a 
realidade do cuidador, que muitas 
vezes nem sabe o que fazer”, diz 
Marcia Penha.

Entre os projetos em desenvol-
vimento está a Pet Terapia, que tem 
foco no bem-estar e crescimento do 
ser humano através das interações 
homem-animal. Normalmente em 
escolas públicas a associação reali-
za um ciclo de palestras de acordo 
com a necessidade dos solicitantes.

“Queremos ampliar o nosso 

atendimento, chegando aos hospi-
tais e maternidade. É preciso divul-
gar as informações, inclusive sobre 
os direitos como cidadão. Propomo-
-nos a ajudar, mas para isso precisa-
mos de mais colaboradores”, finaliza 
Andrea.

COMO AJUDAR - Quem quiser 
conhecer mais sobre a associação 
ou ajudar como voluntário pode 
acessar a página no Facebook: as-
sociação cuidando dos cuidadores 
especiais de São Carlos ou telefonar 
para (16) 3116-0807.  

Crianças e mães durante um encontro com a 
turma da Pet Terapia na escola Militão de Lima
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prÊmIo

Alunos da USP conquistam 
primeiro lugar em desafio de 
empresa
Equipe, que superou outras 38 
participantes, recebeu R$ 5 mil 
como premiação

Os alunos Petry Carvalhal Melo 
e Guilherme Flandoli Romei-
ro, graduandos do curso de 

Engenharia Ambiental da Escola de 
Engenharia de São Carlos (EESC) da 
USP, venceram o desafio proposto pela 
Votorantim Metais em parceria com a 
Battle of Concepts.

Os estudantes tiveram conheci-
mento do concurso através do Clube 
de Empreendedorismo de São Carlos, 
e o interesse em participar veio da mo-
tivação em aprender novas técnicas na 
área de negócios. O desafio proposto 
intitulado “Como aumentar o uso do 
zinco no agronegócio e na saúde hu-
mana?” teve como objetivo reunir pro-
jetos criados por alunos com novas pro-
postas para expandir uma cultura sobre 
a necessidade e os benefícios do miné-
rio no agronegócio e saúde humana.  
Eles desenvolveram o projeto de uma 
sacola biodegradável rica em zinco.

 A criação consiste em um ciclo de 
aproveitamento que pode atender di-
versas necessidades. No agronegócio, 
o material poderia proporcionar ao solo 
uma maior concentração do micronu-
triente, que é essencial ao crescimento 
de plantas e frutos. Na saúde, o consu-
mo de alimentos ricos em zinco promo-
ve importantes benefícios à estética e à 
regulação de nutrientes no organismo.

 “Foi muito interessante participar 

do evento, pois tivemos oportunidade 
de conhecer um pouco mais da atua-
ção da empresa e do ambiente de tra-
balho, com destaque do incentivo ao 
empreendedorismo”, explicou o aluno.

 A equipe recebeu R$ 5 mil pela 
primeira colocação. Foram avaliados 
39 projetos.

 Melo comentou que ficou surpre-
so com o primeiro lugar, pois, mesmo 
sabendo que o projeto enviado era 
bastante inovador e de qualidade, ele 
estava concorrendo com vários tra-
balhos no mesmo nível. “O prêmio foi 
muito importante, pois pudemos reco-
nhecer a capacidade empreendedora 
dos participantes e as instituições que 
valorizam isso.”

A dupla vencedora conheceu a uni-
dade produtiva da Votorantim em Juiz 
de Fora (MG). Na ocasião os convidados 
puderam conhecer um pouco sobre a 
cultura e os valores da empresa, outras 

unidades, produtos e processos, além 
dos projetos e políticas de responsabi-
lidade social e ambiental.

 “A visita foi muito proveitosa, como 
graduando em Engenharia Ambiental 
me interessei bastante pelo processo 
de controle de emissão de gases, assim 
como as suas diferentes matrizes ener-
géticas e disposição dos resíduos gera-
dos. Com a visita, foi possível ter uma 
noção concreta e importante do que 
ocorre na indústria”, destacou Romeiro. 

Os estudantes ressaltaram a impor-
tância de concursos como esse por ser 
um incentivo aos universitários expo-
rem suas ideias inovadoras, utilizando 
as técnicas aprendidas na universidade 
e o raciocínio para a solução de casos 
reais. “Participando, os alunos podem 
ter noção do que ocorre fora do am-
biente acadêmico e quais são os pro-
blemas enfrentados pelas empresas. 
Além disso, o incentivo é ainda maior 
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NotA

O Salesianos realiza 
30ª edição da festa do  
vinho e do queijo
O Salesianos São Carlos rea-

liza no dia 6 de setembro, 
a partir das 20 horas, a 30ª 

edição da festa do vinho e do quei-
jo. O evento acontece nas depen-
dências do centro cultural e espor-
tivo da instituição.

No cardápio do jantar 
solidário,haverá vinhos, vários ti-

pos de pães, queijos, patês, berin-
jelas ao forno, sardela, uvas e, por 
fim, uma deliciosa macarronada. 
Para animar o evento, haverá apre-
sentação da banda Italianíssima 
Brasil, que tem no repertório os 
maiores clássicos da música italia-
na e ritmos típicos, como tarantelas 
e boleros.

Toda renda será revertida para 
a manutenção dos projetos desen-
volvidos pelo Salesianos, que aten-
dem aproximadamente 800 crian-
ças e jovens necessitados.

Os interessados podem com-
prar o convite, no valor de R$ 70,00,  
na sede do Salesianos, na rua Padre 
Teixeira, 3649, na Vila Nery.  
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Família são-
carlense 
consegue na 
justiça remédio 
para salvar filho
Medicamento é feito à base de canabidiol, derivado da maconha

O portal k3 publicou em 28 de 
julho uma entrevista com Jo-
siane Aparecida Marcolino Al-

ves e Adeques George Alves, que, para 
salvar a vida do filho, João, de apenas 7 
anos,  conseguiram  importar um me-
dicamento à base de maconha. 

Desde os 6 meses de vida, João 
sofre com convulsões. Elas chegam 
a ocorrer de 30 a 40 vezes por dia. 
A atitude de começar o tratamento 
ilegal foi tomada em um momento 
de desespero, quando as tentativas 
com medicações existentes no Brasil 
haviam falhado e as constantes cri-
ses do menino faziam os pais perce-
beram que o estavam perdendo. 

“Ficamos sabendo da existência 
do tratamento com o derivado de 
maconha, canabidiol (CBD), em 2014, 
após assistirmos uma reportagem te-
levisiva da família de Anny. Entrei na 
internet e comecei a pesquisar”, con-
tou a mãe. Durante uma consulta, o 
médico disse à mãe que o cérebro de 

João estava “fritando” por causa das 
crises. “Depois que ouvi o diagnósti-
co, cheguei em casa e pesquisei mais 
sobre o remédio e perguntei ao médi-
co o que achava de tentarmos o novo 
tratamento. Juntos resolvemos tentar 
com fé e coragem.” Os resultados apa-
receram assim que João passou a usar 
o remédio. João não apresentou mais 
espasmos após tomar a medicação. 

APOIO DA JUSTIÇA - Embora os 
primeiros resultados tenham sido 
positivos, a família se viu obrigada a 
deixar de dar a medicação por falta 
de recursos financeiros. O remédio 
custa R$ 1.450, e a renda da família 
é R$ 1.300.  Sem saída, a família pen-
sou em fazer rifas e campanhas para 
arrecadar fundos e comprar o medi-
camento. 

Há dois meses a família procu-
rou o defensor público da Vara da 
Infância e Juventude de São Carlos, 
Dr. Jonas Zoli Segura, que entrou 

com uma liminar pedindo ao Estado 
a compra e o fornecimento do CBD 
para o tratamento de João. “Estamos 
correndo contra o tempo e confian-
tes que a Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) libere rápido 
o medicamento”. O remédio foi libe-
rado na terça-feira (5) 

FUTURO - Com olhos no futuro, 
os pais de João dizem já vislumbrar 
dias melhores, com o filho indo nor-
malmente à escola, fazendo amigos. 
“O João nunca teve uma festa de 
aniversário, por conta do tumulto 
de gente. Mais do que cinco ou seis 
pessoas, ele já entra em crise. Ele não 
pode pegar muito sol ou ficar ex-
posto ao frio. Mas com o tratamento 
ele vai poder ter uma vida normal 
ao lado do irmão de 6 anos. E quem 
sabe nossa luta e conquista abram as 
portas para outras famílias”, finaliza 
esperançosa Josiane. (Por Debora 
Camargo)
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cAmpANHA

Publiout e k3 lançam alerta  
na Washington Luís
Painéis em dois pontos da 
rodovia, entre Araraquara e 
São Carlos, alertam para que 
as pessoas tenham cuidado 
ao dirigir

A Publiout instalou na rodovia 
Washington Luís (SP-310) 
dois painéis alertando os 

motoristas para que dirijam com 
cuidado para não se envolverem em 
acidentes e se transformarem em 
notícias no portal k3.

O k3 pertence ao mesmo grupo 
da Publiout. “Resolvemos come-
morar o aniversário da Publiout, 
em agosto, com uma campanha 
na rodovia, através do portal k3. 
Logo no primeiro dia da instalação 
já recebemos e-mails com elogios 
pela campanha”, explica Luciano 

Painel da 
campanha do 
k3 e Publiout, na 
Washington Luís, 
em Araraquara
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Abelhaneda, diretor da Publiout e 
do portal k3.

O número de veículos no tre-

cho onde estão os painéis entre 
Araraquara e São Carlos é de 25 mil 
veículos em cada sentido por dia. 

“O tráfego cresce muito a cada 
dia nas rodovias e a velocidade 
dos carros também. Isso é uma 

Painel 
instalado 

entre Ibaté e 
São Carlos
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combinação perigosíssima. Eu via-
jo há 19 anos entre as duas cida-

des e os acidentes são quase que 
diários e sempre por excesso de 

velocidade, pressa e desatenção”, 
conclui Abelhaneda. 

Eles apoiaram a iniciativa

“Toda semana passo pela Washington 
Luís. Na última semana, uma placa do 
portal k3 me chamou a atenção. Um 
alerta aos motoristas para o cuidado nas 
estradas. Quero parabenizar o k3 por essa 
iniciativa. Mais do que entreter e manter 
as pessoas informadas, o k3 mostra com 
essa ação a sua preocupação com a socie-
dade e com a preservação das vidas em 
nossas estradas”

Sérgio Campani
Publicitário, agência 9mm

Parabenizo o portal K3, pela iniciativa do 
outdoor colocado em Ibaté, que alerta 
para a questão dos acidentes de trânsito.
O Brasil  tem a quinta posição em aciden-
tes de trânsito no planeta, com 60.000 
mortes por ano, sendo 41% destas mortes 
jovens entre 18 e 34 anos.
Como nossos jovens são nosso futuro, 
estamos perdendo  parte do nosso futuro 
para os acidentes de trânsito. Por isso, pa-
rabenizo e apoio mais campanhas neste 
sentido.

Waldir Martins
Diretor Saba Imóveis

cAmpANHA
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As histórias do 
futebol são-carlense
Primeira equipe da cidade formou-se em 1912 e 
de lá para cá muitas histórias foram escritas 
dentro das quatro linhas

Por Ana paula santos

S omos realmente o país de 
muitas desigualdades, mas é 
difícil não aceitar o título de 

país do futebol, uma vez que partici-
pamos de todas as Copas existentes 
desde 1930 e também temos o maior 
número de títulos mundiais. 

Para ilustrar esse pensamento 
nem é preciso estar em um grande 
e moderno estádio, muito menos 
conferir a partida final de um impor-
tante campeonato. A alegria que o 
esporte proporciona pode ser vista 

em um campo de terra mesmo, en-
tre jogadores de várzea, como se diz. 
Por isso, em São Carlos o tema não é 
diferente.

A cidade pode até não ter tradi-
ção no futebol, mas alguns fatos, 
curiosidades e até mesmo profis-
sionais e escolinhas de futebol ele-
varam São Carlos, fizeram história 
e tornaram o município conhecido 
dentro e fora do país.

Em 2010, ano de Copa do Mun-
do, na África do Sul, a Fundação 
Pró-Memória de São Carlos apre-
sentou uma exposição de painéis 

vocÊ sABIA?

Confira os times da cidade
Paulista Sport Club 
Pioneiro na cidade, foi fundado em 1912. O Estádio 
Paulista, próprio, foi palco de grandes vitórias onde a 
equipe disputou durante vários anos, até a década de 
40, o Campeonato Paulista Amador. Em 21 de março de 
1951, foi incorporado pelo São Carlos Clube. 

Estrela da Bela Vista Esporte Clube 
Fundado em 1952 a equipe entrou no futebol 
profissional em 1957, disputando 16 campeonatos não 
sucessivos na quarta, terceira e segunda divisões. Os 
jogos aconteciam no Campo do Ratti, no Jardim Cruzeiro 
do Sul.

Clube Atlético Bandeirantes 
Foi o clube responsável por introduzir São Carlos no 
futebol profissional. Fundado em 1941, o Bandeirantes 
disputou nove campeonatos sucessivos na terceira e 
segunda divisões. O clube, extinto em 1964, mandava 
seus jogos no Estádio Paulista, e no seu último ano de 
existência mandou seus jogos no Estádio Rui Barbosa, 
na Vila Nery. 

Expresso São Carlos Futebol Clube 
Expresso São Carlos Futebol Clube participou da terceira 
divisão do futebol paulista, tendo sido campeão em 
1957 e subido para a segunda divisão. Porém, o clube 
não tomou seu posto na segunda divisão, sendo extinto 
antes disso.
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São Carlos Clube 
Após a extinção do Clube Atlético Bandeirantes, o São 
Carlos Clube, fundado em 9 de janeiro de 1944, passou 
a atuar no futebol profissional, disputando cinco 
campeonatos sucessivos na terceira e segunda divisões. 
Mandava seus jogos no Estádio Paulista, em 1966, 
subiu para a segunda divisão e inaugurou o sistema de 
iluminação para jogos noturnos. No ano seguinte fez uma 
grande reforma no estádio com a ajuda da população da 
cidade, elevando a capacidade para 10 mil espectadores. 
Em 1970, o clube saiu do futebol profissional.

Madrugada 
Esporte Clube 
O Madrugada foi fundado em 1974 e disputou a terceira 
divisão em 1975. Segundo informações o objetivo de 
sua fundação era ser uma alternativa ao Estrela da Bela 
Vista, que competia na 2ª divisão. Inscrito na 3ª divisão 
do futebol de São Paulo, o Madrugada acabou ficando 
em último lugar em seu grupo, sendo desclassificado 
logo na 1ª fase. Por não ter cumprido os objetivos de 
seus fundadores, o time foi relançado em 19 de março 
de 1976, com o nome de Grêmio Esportivo São-Carlense.
                                                                                                                                                                       

Grêmio Esportivo São-Carlense 
Em 19 de março de 1976 foi fundado o Grêmio Esportivo São-
Carlense, tendo disputado 29 campeonatos sucessivos na 
terceira, segunda e primeira divisões. Os jogos aconteciam no 
Estádio Municipal Prof. Luis Augusto de Oliveira, o Luizão, mas 
por problemas administrativos e financeiros o clube deixou de 
existir em 2005. Há um forte movimento na cidade para seu 
ressurgimento.

São Carlos Futebol Clube 
Em novembro de 2004 foi fundado o São Carlos Futebol Clube. 
Em 2005, o clube foi campeão da quarta divisão e subiu para 

a terceira. Os jogos acontecem no Estádio Luizão. Atualmente 
além do trabalho com categorias de base o clube disputa a série 
A-3 do Campeonato Paulista.

Clube Atlético Paulistinha
O clube fundado em agosto de 1958 oficializou sua fundação 
em 1960. Durante anos o Clube Atlético Paulistinha ficou 
marcado como ícone do futebol infanto juvenil em São Carlos, 
conquistando respeito nacional e internacional, com títulos 
em diversas categorias. Em 2010 disputou pela primeira 
vez o Campeonato Paulista da segunda divisão, voltando ao 
campeonato no ano passado.

Time do Expresso 
São Carlos e Monte 
Aprazível no campo do 
Palmeirinha em 1954

Outros times que fizeram parte da história de São Carlos

São Carlos Foot-ball Club - 1904
Ruy Barbosa Esporte Club - 1929 
Bonsucesso - 1941 
Fluminense Futebol Clube (Vila Prado) - 1947 
Ferroviários - 1947 
União - 1949 
CPE (Companhia Paulista de Eletricidade) - anterior a 1950
Palmeiras Futebol Clube (Vila Nery) -  anterior a 1950
São Bento Esporte Clube (Vila Bela Vista) -  anterior a 1950
Boca Juniors Paulista Esporte Clube (Vila Bela Vista) -  anterior 
a 1950
Caravelas (Vila Bela Vista) -  anterior a 1950
Ipiranga (Vila Prado) -  anterior a 1950 
Cruz Vermelha - 1950 
Vila Elisabeth (Vila Elisabeth) - 1953 
Vasco da Gama (Vila Nery) - 1954 
Esporte Clube Avenida -  1954
Marianos (Vila Nery) - 1957 
São Paulo - 1957 
Dragões (antigo IPL) -  1958
Dois Martelos (Faber-Castell) - 1959 
Fluminense (Vila Prado) - 1959 
Seleção Varzeana - 1959 
Palmeirinha - 1961 
Frigorífico São Carlos do Pinhal - 1962 
Cooperativa Paulista - 1963 
CBT - 1974 

Estrela em 1955 no 
campo do Ratti

Equipe do Fluminense 
de Vila Prado em 1959
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vocÊ sABIA

com a história do futebol na cida-
de. Organizada por historiadores 
e funcionários, a mostra em 12 
painéis ilustrou a importância do 
esporte em São Carlos.

A mostra apresentou fotos de 
jogadores, árbitros, times e está-
dios da cidade. A exposição re-

lembrou importantes esportistas 
como Luis Estevan Siqueira Neto, o 
Zuza, que jogou profissionalmen-
te no Corinthians e no Guarani, de 
Campinas, e Armandinho que inte-
grou a Seleção Brasileira na Copa 
do Mundo de 1934, na Itália. Apre-
sentou também memoráveis par-

tidas que aconteceram na cidade, 
entre elas o amistoso em come-
moração ao centenário da cidade, 
quando o Santos Futebol Clube, 
com Pelé em campo, perdeu para 
o Clube Atlético Bandeirantes 
(com informações da Fundação Pró-
-Memória). 

Expresso São Carlos no campo do 
Palmeirinha em 1954

Guarani (Vila Prado) - 1980 
Cooperativa Agrícola São Carlos (Pires) 
Tapetes São Carlos 
Faz. Santo Antonio Botelho 
Comercial (Vila Nery) 
Viracopos (Bar Pistelli) 
Parabola (Bar Pistelli) 
Bancários 
Jardim São Carlos 
Central de Sucatas São Carlos (Jardim Jockey Clube) 
Atlético São Carlos (Tijuco Preto) 
Fluminense Futebol Clube (Vila Bela Vista) 
Clube Atlético Bela Vista (Vila Bela Vista) 
América Futebol Clube (Vila Prado)
Arsenal (Vila Prado) 
Brasília Atlético Clube (Praça Itália) 
Corinthians Esporte Clube (Vila Lutfalla) 
Bangu Esporte Clube (Vila Marcelino e Vila Irene) 
Clube Atlético Vila Marcelino (Vila Marcelino) 
Ponte Preta (Vila Isabel) 
Esporte Clube Vila Isabel (Vila Isabel) 
Vila São José (Vila São José) 

Esporte Clube Flamengo (Vila São José) 
Piratininga (Vila Nery) 
Associação Atlética Portuguesa (Chiari da Vila Nery) 

Brasil (Vila Nery) 
Botafogo (Vila Nery) 
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Estádio Professor 
Luiz Augusto de 
Oliveira
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NotA

Filarmônica da USP realiza concerto 
em comemoração aos 20 anos do IFSC

P ara celebrar o 20º aniversário 
do Instituto de Física de São 
Carlos (IFSC-USP), o Teatro 

Municipal “Dr. Alderico Vieira Perdi-
gão” recebe na quarta (27),a partir 
das 20h30, um concerto com a Fi-
larmônica da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto 
(FFCLRP), da Universidade de São 
Paulo (USP).  A entradas é gratuita e 
não há necessidade de marcação de 
reservas.

Regida pelo maestro Prof. Rubens 
Russomanno Ricciardi e com Renato 
Wiedemann (violino), a orquestra 
interpretará a abertura da ópera Car-
men (1874), da autoria de Georges 
Bizet (1838-1875), e concerto para 
violino e orquestra em ré maior Opus 

35 (1878), de Piotr Ilitch Tchaicovsky 
(1840-1893): I - Allegro moderato / II 

- Canzonetta - Andante / III - Finale -  
Allegro vivacíssimo.  

Bancos de leite e sangue  
precisam de doações

Os bancos de leite e de san-
gue em São Carlos preci-
sam das doações da popu-

lação e, assim, conseguir auxiliar os 
que necessitam.

O primeiro está atendendo 17 be-
bês prematuros. Atualmente são 13 
doadoras, mas com o frio esse número 
cai. De acordo com a enfermeira Kari-
ne Silva, o leite doado é fornecido para 
os bebês que estão na UTI Neonatal, 
na UTI Infantil, para os prematuros e 
também para aqueles bebês que as 
mães não conseguem tirar o leite. 

As mães que têm leite em excesso 
podem fazer as doações. A doadora 
precisa ir apenas uma vez à materni-
dade para fazer um cadastro e reali-
zar alguns exames que vão apontar 
se ela está ou não apta a doar. Depois 
disso, a equipe do banco de leite vai 
até a casa da mãe coletar o leite.

As doações são coletadas todas 
as quartas-feiras pela manhã. Depois 
de pasteurizado, o leite é fracionado 
todos os dias para não perder as pro-
priedades e distribuído todos os dias 
em quantidades adequadas para a 

mamada de cada bebê.

SANGUE  - Já a equipe de cap-
tação do serviço de hemoterapia 
da Santa Casa necessita de doações 
para os tipos sanguíneos A positivo 
e O positivo. Eles também reforçam 
que sempre serão bem vindas do-
ações de todos os tipos de sangue 
para tentar manter seu estoque de 
sangue equilibrado, o que no inver-
no sempre é um problema. 

A doação pode ser feita de se-
gunda a sábado, das 7h30 às 12h. 
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Um homem  
rico de boa vontade
Conhecido como homem dinâmico e benemérito, ele foi um dos responsáveis  
pelo surgimento de São Carlos

Por Ana paula santos 
Fotos João moura

A Jesuíno de Arruda é uma 
das principais ruas do cen-
tro de São Carlos. Em mais 

de 20 quadras, ela atravessa ao 
menos três bairros, começa no Jar-
dim São Carlos e termina próximo 
ao Jardim Brasil, registrando um 
grande número de comércios na 
maior parte de sua extensão. 

De acordo com documentos 
históricos, a Jesuíno de Arruda é 
uma das ruas mais antigas de São 
Carlos que ainda mantém o mes-
mo nome. Ela ganhou a denomina-
ção em 1887, substituindo o antigo 

NomE DE rUA
Jesuíno de Arruda

A estátua na 
praça do Mercado 
Municipal é uma 
das homenagens a 
Jesuíno
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logradouro, que era rua do Itaquy.
No livro São Carlos na esteira do 

tempo, Ary Pinto das Neves expli-
ca que a rua teve o nome alterado 
numa sessão da Câmara em 1887, a 
pedido do vereador Aurélio Civatti. 
Na mesma data, surgia a rua Dona 
Alexandrina, substituindo a conhe-
cida rua do Jatahy. Naquele tempo, 
a região central da cidade abrigava 

cerca de mil moradores.

DISCORDÂNCIA NA HISTÓ-
RIA – Um fato curioso que chama 
atenção sobre Jesuíno de Arruda é 
o desacordo que existiu entre his-
toriadores na forma de contar sua 
participação na fundação de São 
Carlos. Independente de qualquer 
desconcerto, foi essencial o en-

Jesuíno de Arruda: 
homem dinâmico e 
benemérito

kappa ed91SCA 21ago14.indb   89 21/08/2014   21:16:19



kappa magazine90  

volvimento de Jesuíno de Arruda 
para o surgimento da cidade, uma 
vez que ele doou as terras onde se 
construiu a capela com invocação 
de São Carlos.

Jesuíno José Soares nasceu em 
Uma, hoje Ibiúna (SP), em 1811, e 
foi tropeiro na juventude. Quando 
morou em Piracicaba, conheceu 
Maria Gertrudes de Arruda, com 
quem se casou. 

No livro Caminhos do tempo, 
Octavio Carlos Damiano conta que 
a esposa era de ilustre família e aí 
entra outra curiosidade sobre Je-
suíno: após o casamento, ele assu-
miu o sobrenome da mulher. 

Maria Cecilia B. Ferraz escreve 
no livro São Carlos do Pinhal – Sua 
fundação e sua história que, em de-
zembro de 1855, Jesuíno registrou, 
em Araraquara, a compra das terras 
dos irmãos Botelho. As áreas, mais 
especificamente um sítio num lu-

gar denominado Mello e Gregório, 
pertenciam à Sesmaria do Pinhal. 

No ano seguinte, Jesuíno e a 
mulher pediram licença ao Bispo 
de São Paulo, Dom Antônio Joa-
quim de Melo, licença para cons-
truir uma capela, doando 30 al-
queires de terras para que fosse 
construído o santuário onde foi 
celebrada a primeira missa do po-
voado, em 1857.

Homem dinâmico, idealizador 
e benemérito, Jesuíno de Arruda 
contribuiu para o desenvolvimen-
to e progresso da cidade. Entre ou-
tras conquistas, ele foi responsável 
pela instalação da primeira farmá-
cia e a vinda do primeiro médico 
para a cidade. 

Na obra Jesuíno de Arruda e a 
fundação de São Carlos, de Theo-
dorico de Camargo, o escritor cita 
a bondade do cidadão. Em 1874, 
quando a cidade enfrentava uma 

terrível epidemia de varíola, Jesuí-
no de Arruda desocupou a chácara 
do Brejo, onde morava com a famí-
lia, para servir de hospital de emer-
gência e isolamento. 

Em 1877, foi eleito e empossa-
do juiz de paz.  No livro, Theodo-
rico transcreve um trecho onde 
Cincinato Braga descreve Jesuí-
no.  “Alto, magro, moreno, negros 
olhos vivos, ultraserviçal, palavra 
fácil e singela, pobre de recursos 
pecuniários, mas rico de boa von-
tade pela terra querida.”

Jesuíno de Arruda morreu pra-
ticamente na pobreza em 1895, 
aos 84 anos. Além de nome de 
rua, empresta seu nome a uma das 
principais escolas públicas da cida-
de, tem seu nome citado na letra 
do Hino de São Carlos e dá nome 
ao Prêmio Maçom do Ano, ofere-
cido anualmente pela Câmara em 
sessão solene comemorativa.  

pErsoNAgEm DA kAppA
Jesuíno de Arruda

 A rua Jesuíno de Arruda é 
uma das mais movimentadas 

do centro da cidade
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Eles nos ajudam a contar as 
histórias de São Carlos
Muitas pessoas ajudaram e continuam contribuindo para que a kappa relembre locais, 
resgate fatos e homenageie quem construiu a cidade

Por Ana paula santos 
Fotos João moura

Em quatro anos de kappa, mui-
tas foram as informações, os 
acontecimentos, as novidades 

e o registro da vida social e cultural 
de São Carlos. Falamos sobre edu-

cação, moda, solidariedade, saúde, 
gastronomia, esporte, comércio e 
indústria. E nessa diversidade de 
assuntos, a história, um dos temas 
mais abordados – e sugeridos pelos 
leitores. Seja a origem de fazendas, 
algum fatos curiosos, quem são as 
pessoas que dão seus nome às ruas 

da cidade, as empresas e pessoas 
que construíram a São Carlos que vi-
vemos hoje estão entre os assuntos 
mais interessantes da kappa.

Desde a primeira edição, a kappa 
assumiu o compromisso de contar a 
história de São Carlos. Nela, lembra-
mos que a cidade foi a primeira da 

Professora 
Pirolla : a 
kappa está 
prestando 
um serviço 
de utilidade 
pública

kappa ed91SCA 21ago14.indb   92 21/08/2014   21:16:32



kappa magazine 93  

América Latina a ser iluminada pela 
energia elétrica.

Para contar tanta história foram 
criadas editorias como “Você Sabia?”, 
“Nome de Rua” e “Nossa História”. 
Também foi adaptada a “Persona-
gem da kappa”, para homenagear-
mos, postumamente, quem contri-
buiu com a cidade. Em todos eles, 
recebemos importantes contribui-
ções, seja na sugestão de pauta, feita 
constantemente pelo saudoso Anto-
nio Carlos Vilela Braga, ou na busca 
pelas informações. A maior delas nos 
livros, principalmente de Orlando e 
Octavio Damiano, Ary Pinto das Ne-
ves, Marco Antonio de Leite Brandão, 
José do Prado Martins, Nicola Gon-
çalves, Oswaldo Truzzi e Maria Chris-
tina Girão Pirolla.

A professora Maria Christina elo-

gia a iniciativa da revista de contar 
a história do passado aos presen-
tes. “Acompanho todas as edições, 
a kappa está prestando um serviço 
de utilidade pública. Podem contar 
sempre comigo, no que puder aju-
dar”, afirma ela, diante da necessida-
de de se registrar mais sobre a histó-
ria da cidade. “É muito importante. 
Percebo que as pessoas se informam 
por meio da kappa e lembram com 
saudade o que passou.”

Como escritora, Pirolla lançou 5 
livros: Memórias do Instituto, Resgate, 
São Carlos na vanguarda do tempo, 
Janela para o passado e Gotas de sau-
dade. No primeiro, trouxe a história 
da escola Álvaro Guião, onde estu-
dou e lecionou. Nas outras 4 obras, 
ela resgatou histórias da cidade, de 
lojas e empresas e principalmente 

de personalidades.
“Além de professora, fui colabo-

radora de um jornal onde escrevia 
semanalmente crônicas sobre São 
Carlos. Foi assim que surgiu a ideia 
de publicar o livro. Foram 4 volumes 
sobre pessoas que fizeram história, 
casas comerciais, indústrias e fatos 
importante e inesquecíveis”, explica 
Pirolla, que não descarta a possibili-
dade de lançar um novo volume.

“Sinto que muitas pessoas po-
deriam contribuir e escrever sobre 
a história da cidade. De forma oral, 
muita coisa ainda é contada, mas fal-
tam arquivos. Falta interesse.”

ARQUIVO HISTÓRICO – A maior 
fonte para consultas e principal-
mente imagens que ilustram as re-
portagens da kappa é a Fundação 
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Pró-Memória. Entre as atividades da 
fundação está a reunir, conservar e 
disponibilizar o conjunto de seus do-
cumentos públicos administrativos, 
coleções particulares, de reconheci-
do valor histórico e cultural e catalo-
gar, inventariar e pesquisar os bens 
patrimoniais materiais e imateriais 
de São Carlos.

Para Luiz Carlos Triques, diretor 
presidente da fundação o trabalho 
da revista na divulgação do patri-
mônio da cidade é de extremo va-
lor. “Sou fã da kappa desde o início. 
Toda divulgação feita na imprensa 
com objetivo de colaborar e manter 
viva a história é importante.”

Triques destaca a preocupação 
que tem com a preservação do patri-
mônio histórico e cultural da cidade. 
“Sinto que a modernidade seja cul-
pada por tantas perdas, muita gente 
não respeita a catalogação e indica-
ção de preservação que já foi feita. É 
preciso ter mais cuidado, a especu-
lação imobiliária é um dos maiores 
problemas que enfrentamos nesse 

sentido em São Carlos.”
Grande parte das informações 

e imagens que a revista utiliza nas 
reportagens históricas e obtidas-
graças à colaboração de bibliote-
cárias da cidade e funcionários da 
Fundação Pró-Memória, Heloisa 

Santini de Oliveira é uma delas. 
“As pessoas se identificam com a 
kappa. Os mais antigos lembram 
e reconhecem fatos, lugares e pes-
soas e os mais jovens conhecem 
um pouco mais da história de São 
Carlos.”

Heloisa reforça que o acervo da 
fundação está disponível e aberto 
ao público para consultas.  

Muitos entrevistados tornaram-
-se amigos e fontes. Pessoas que 
frequentemente sugerem assun-
tos e colaboram para que possa-
mos contar histórias que você lê 
na kappa.

Entre eles o jornalista Cirilo Bra-
ga, o empresário Nelson Massei, in-
tegrantes de diversas famílias tradi-
cionais da cidade, proprietários de 
fazendas, dentre outros.

A todos que, de maneira dire-
ta ou indireta, colaboram conosco, 
nosso muito obrigado. Queremos 
continuar contando a história de São 
Carlos e para isso esperamos contar 
sempre com a ajuda de vocês!  

O diretor presidente da Fundação Pré-
Memória acredita que a especulação 

imobiliária é um dos problemas quando 
se pensa em preservar o patrimônio 

histórico da cidade

Heloisa na 
divisão de 
Arquivo e 

Documentação 
da fundação
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oDoNtoLogIA

Tecnologia e tradição: a combinação ideal para um tratamento de excelência e sem traumas!

O objetivo da clínica Santa Apo-
lonia é resolver de maneira 
rápida, eficiente e menos 

traumática possível os problemas da 
boca de seus clientes. Para tal, conta 
com uma equipe especializada, com-
posta de 4 cirurgiões-dentistas e 4 
auxiliares odontológicas com treina-
mento especializado  ACDs. 

A odontologia faz parte da histó-
ria familiar do especialista Augusto 
de Sousa e Silva, que está há 10 anos 
à frente da clínica e é bisneto, neto e 
filho de cirurgiões-dentistas: “É muito 
importante para mim esta bagagem de 
mais de 100 anos, pois o conhecimento 
teórico fica muito mais eficaz com uma 
prática apurada”, enfatiza o dr. Augusto. 

Para continuar sempre evoluindo 
e servindo bem seus clientes, novas 
tecnologias são constantemente im-
plantadas visando a excelência em 
tratamentos odontológicos: “O avanço 
tecnológico aliado à experiência práti-
ca faz uma odontologia do futuro: ágil, 
segura e altamente eficaz”, comenta  
dr. Augusto. Neste contexto surge a 

Cirurgia Virtual Guiada, na qual um 
projeto em 3D é feito no computador, 
colocando os implantes na posição 
ideal. Depois um guia ajuda a transferir 
este projeto para a boca do paciente. 
Implantes são feitos sem incisões na 
gengiva, colocados com alta precisão. 
O tempo cirúrgico e de recuperação é 
menor e dentes podem ser colocados 
mais rapidamente. O inchaço depois 
da cirurgia já quase não existe mais.

 Resultados de excelência que são 
frutos da alta tecnologia aliada à ex-
periência clínica dos profissionais en-
volvidos: “É como se comparar o uso 
de um mapa para andar de carro em 
São Paulo ao uso dos modernos GPS. 
Claro que com a tecnologia fica mais 
rápido e mais fácil se locomover. Po-
rém um excelente piloto ainda é pre-
ciso!”, completa.

Neste ambiente de inovações, sur-
gem também novos biomateriais de 
última geração (“osso artificial”), que 
podem substituir o osso natural do pa-
ciente. As cirurgias de enxerto se tornam 
mais rápidas e seguras, com excelentes 

resultados e pós-operatórios melhores.
“É uma grande satisfação poder 

usar do que existe de melhor no mer-
cado, e assim conquistar de maneira 
segura e eficiente, sem traumas, um 
novo sorriso para nossos pacientes”, 
finaliza dr. Augusto. 

Serviço

Clínica Santa Apolonia

Rua Nove de Julho, 2130

Telefone (16) 3371-0251

www.santaapolonia.com

A clínica também oferece:

In
fo

rm
e 

pu
bl

ic
itá

rio

Guia cirúrgico 
(abaixo) e projeto 

3D ( no monitor)

Dr. Augusto: tecnologia e experiência 
fazem a odontologia do futuro

• Tratamento estético de alta performance: as len-
tes de contato cerâmicas, que mudam sorrisos 
com excelência e rapidez sem desgastar o dente;

• Próteses modernas, com projetos e confecção 3D 
(CAD/CAM) – estéticas e resistentes;

• Sedação consciente para pacientes traumatizados 
poderem desfrutar de um tratamento odontoló-
gico tranquilo;

• Ortodontia com aparelhos convencionais e cerâ-
micos, estes praticamente invisíveis que corrigem 
a posição dos dentes sem chamar a atenção.;

“Cirurgia virtual” de implantes e 
“osso artificial”  - o futuro ao seu alcance

Jo
ão

 M
ou

ra
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Ciência ao vivo
Shopping Iguatemi recebe 19ª edição da Semóptica e exibirá equipamentos desenvolvidos 
por grupo de pesquisa da USP

À s vezes parece mágica, mas 
não. É apenas ciência, co-
nhecimento que faz com 

que a humanidade alcance soluções 
para novos problemas ou doenças. E 
uma amostra disso poderá ser vista 
na 19ª Semóptica. O evento aconte-
ce na sexta (29) e no sábado (30), no 
Shopping Iguatemi.

Promovido pelo Centro de Pes-

quisas em Óptica e Fotônica (CePOF), 
em parceria com o Instituto Nacional 
de Óptica e Fotônica (INOF), ambos 
alocados no grupo de Óptica do Ins-
tituto de Física de São Carlos (IFSC), 
da USP, o evento tem o objetivo de 
despertar o interesse científico nas 
pessoas.

Durante o evento haverá a exi-
bição de tecnologia e inovação, no 
qual serão apresentados os mais re-

centes e extraordinários equipamen-
tos desenvolvidos pelos cientistas do 
grupo. 

Serviço

O quê: XIX Semóptica

Quando: dias 29 e 30 de agosto

Onde: Shopping Iguatemi

Quanto: gratuito
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SESC
De nós dois
Dia 26, terça, às 20h. R$ 1 (comerciários), R$ 2,50 (usuários) e R$ 5 (inteira)
Com a Quick Cia. de Dança (Nova Lima/MG).

CDCC
Fama
Dia 30, sábado, às 20h. Gratuito
Direção: Alan Parker. Sete aulas por 
dia e um almoço razoável. Essa é 
a única garantia que os alunos da 
Escola de Artes Dramáticas de Nova 
York possuem. Estrelato? Isso fica 
por conta dos sonhos dos jovens 
que lá se matriculam: dançando 
exaustivamente, celebrando todo 
e qualquer aperfeiçoamento em 
seus talentos, enfrentando a dura 
realidade, amando e vivendo. 

SESC
Praia do Futuro
Dia 31, domingo, às 17h. R$ 1 (comerciários), R$ 2,50 (usuários) 
e R$ 5 (inteira)
Direção: Karim Aïnouz. Donato trabalha na Praia do Futuro, 
em Fortaleza. Ao fracassar pela primeira vez em um resgate, 
ele conhece Konrad, amigo da vítima. Motivado pelas 
circunstâncias, ele resolve recomeçar a sua vida em Berlim. 
Anos mais tarde seu  irmão mais novo embarca para a 
Europa em busca do irmão, que considerava ser seu herói.

7 Caixas
Dia 31, domingo, às 19h. Gratuito
Dir.: Juan Carlos Maneglia, Tana Schembori. Victor passa as horas vagas imaginando uma vida de fama. O jovem precisa batalhar 
para conseguir os seus pequenos trabalhos, carregando as compras dos clientes. Certo dia, ele recebe uma proposta diferente: 
carregar 7 caixas, com um conteúdo desconhecido, para ganhar uma nota rasgada de cem dólares.

SESC
Assombra não, criatura!
Até o final do mês. Gratuito

CENTRO CULTURAL DA USP
Tudo em vida
Até 8 de setembro. De segunda a sexta-feira das 8h às 18h. Gratuito
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Rodrigo Zanc
Dia 29, sexta, às 20h. Gratuito
Núcleo de Samba Cupinzeiro
Dia 31, domingo, às 15h30. Gratuito

Cícero
Dia 4, quinta, às 20h30. R$ 2 
(comerciários), R$ 5 (usuários) e R$ 10 
(inteira)

Barbara Viola & Sandra Reis 
Dia 7 de setembro, às 10h. Gratuito
Abertura: Delmo & Tonelito

Shopping iguaTEMi
happy hour
Rebeca e Carol
Dia 28, quinta, a partir das 19h. Gratuito

TEaTro MuniCipal
Concertos USP - Filarmônica 
Dia 27, quarta, às 20h30. Gratuito

The Beetles One
Dia 30, sábado, às 20h30. R$ 60 (inteira) e 
R$ 30 (meia)

CEnTro CulTural Da uSp
Música na Praça
Banda Estrada Real
Dia 28, quinta, ao meio dia. Gratuito

SESC
A Descoberta das Américas 
Dia 28, quinta, às 20h. R$ 2 (comerciários), 
R$ 5 (usuários) e R$ 10 (inteira)
Júlio Adrião é um zé ninguém de 
nome Johan Padan. Rústico, esperto 
e carismático, escapa da fogueira da 
Inquisição embarcando, em Sevilha, 
numa das caravelas de Cristóvão 
Colombo. No Novo Mundo testemunha 
massacres, é preso, escravizado e quase 
devorado pelos canibais. Com o tempo, 
aprende a língua dos nativos, cativa-

os e safa-se fazendo “milagres” com 
alguma técnica e uma boa dose de sorte. 
Venerado como filho do sol e da lua, 
catequiza e guia os nativos numa batalha 
de libertação contra os espanhóis 
invasores. 

TEaTro MuniCipal
Os Três Porquinhos 
Dia 29, sexta, às 20h. R$ 30 (inteira) e R$ 15 
(meia entrada)
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socialkappa Por
Lygia
Fontana

INAUGURAÇÃO
O Bazuah abriu as portas 
de seu espaço em São 
Carlos

Jo
ão

 M
ou

ra

Roberta 
e Giulia

Felipe  e 
Priscila

Giuliano Bonfa, Odette Solcia, 
Daniel Duarte e Ari Duarte

Roberta, João 
Paulo e Maricy

Ana e 
Sandra

Daniel e 
Giuliano

Ana, Thais, Pauliana, Silvio e Wagner

Poliana, Guilherme 
e Paulo Brasileiro
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Michelle, Odila, 
Amilton e Benê

Bruno e Tais

Karen e 
Rodrigo Falaci

Carla Martins e 
Thiago França

Luciano, Mercedez,  
Heloiza, Rafa e Lucas
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social

Jo
ão

 M
ou

ra

Eduarda, Barbara, 
João Luiz e Guilherme

Amanda 
e Juliana

Carlos Ferreira e 
Giselle Bonfa

Daniel, Odette, 
Ari, Paulo Altomani, 

Zanete e Giuliano

Mariana
 e Daniel

Luciano e Odette
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BODAS
Francisco Ancona Lopes e Ana 
Carolina Arruda juntaram as histórias

Os noivos

Antonio, 
Francisco e 

Jussara

José, Ana 
Carolina e 
Neusa

Es
tú

di
o 

TO
nF

O
rt

es
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ARRAIÁ
A Academia Flex Fitness realizou um 
Arraiá Junino

N
oi

te
 D

+

social

Augusto Cezar de 
Godoy Grande e 

Simone Regassone.

Ellen 
Macshietto 
e Felype 
Rodrigues

Boy Jonatan 
Rodrigues e 
Amandinha 
Rodrigues

Neide de 
Moura Neo 

e Michele 
Nascimento

Daniele Castro e 
Karoline Castro
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INAUGURAÇÃO
A Liberty Festas, que está sob 
nova direção, inaugurou seu 
novo salão de festas

Jo
ão

 M
ou

ra

social

Luiz, Vinicius,Celia e Priscila
Marcela 
e Nubia

Marcelinho, 
Marcelo 
e Helena

Edivania e Ana Paula, 
PHR assessoria

Edinho 
e Priscila

Vanessa, Edu, Leo 
e Romulo Zoia

100social_ OK.indd   106 21/08/2014   21:47:36



kappa magazine 107  

100social_ OK.indd   107 21/08/2014   21:47:37



kappa magazine108  

DEGUSTAÇÃO
A Mercearia 3M 
promoveu um jantar com 
degustação de vinhos

social

Fa
bi

o 
M

au
ric

io

Niels Bosner, Juan 
Pablo, Idinir Janduzzo 
e  Evandro Tostes

Eduardo,  Janaina 
Remaili e Paulo, 
Patricia Castilho

Figuereto, Veridiana 
Blanco de Molfetta e 
Paulo Matto

Mariza e 
Maurilio PereiraAna e Fernanda Ota
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Siqueto e 
Luciano Coradini

Wilcerley Marchi e 
Nuno Vasconcelos

Marcela Macini e 
Nelikim Gomes

Jaqueline 
e Aldary Borges

Porto e 
Jilmar Ribeiro

Antonio Dias 
e Tania Ferreira
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COQUETEL
A Bolsas e Cia realizou um coquetel 
para lançar a Trend do verão 2015 Fa

bi
o 

M
au

ric
io

social

Sara, Carol, Dani, Roberta e Patricia

SolangeSilvia

Marcella, 
Livia e 
Lele

Maria Stela, Gisele e Glades

Daína, 
Amanda, Dani 

e Juliana

Ana Lima 
e Dani

Jucelena 
e Paula

Kelli e 
Regina

Milena 
e Marcia

Tézia
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HOMENAGEM
Wilson Mazari recebeu da 
Câmara o título de Industrial 
do Ano

social

Wilson Mazari, esposa 
Rejane e familiares

Ubiraci Pires Correa (Ciesp)
Heraldo Pedroso Pimental (Sesi), Wilson 
Mazari e Marcio Vieira Marinho (Senai)

D
iv

ul
ga

çã
o
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BODAS
Brotas foi palco para 
o casamento de Elen 
Trentini e Giuliano 
Grigolin

W
al

tin
ho

 M
ila

ne
tt

o

(da esq. para 
dir.) Renato, 
João Grigolin, 
Giuliano, 
Patrick, 
Rogério, Fábio, 
Felipe e David 
(sentados) 
Eli, Antônio, 
Fabrício e 
Frederico

Giovana, 
Giuliano e 
Janaina

 Ivone, 
Giuliano, 
Elen e Décio

Ledir, 
Giuliano, 

Elen e 
Waldemar 

(da dir. para esq.) Marta, Marli, Gabriela, Caroline, Lurdes, Elen, 
Odete, Giovana, Janaina, Teresa, Andreia, Lilian, Simone e Franciele

Franciele, Lurdes, 
Giuliano, Elen e 
Caroline

Giuliano 
e Elen
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LANÇAMENTO
A Maison K recebeu amigos e 
clientes para o lançamento da 
coleção primavera/verão

Jo
ão

 M
ou

ra

social

Jessica, Maria Ramos, 
Keila, Jane e Natalia

Sandra e Keila

Leila, 
Joice e 

Ana Luisa

Maria Stela e Gisele

Maria 
Helena e 
Joice

Taina e Gil

Ana Maria 
e Solange

Mirela, Keila e 
Alessandra
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social

M
ilt

in
ho

 M
ar

ch
et

ti

HOMENAGEM
A Câmara entregou o título de “Comerciante do 

Ano de 2014”  ao engenheiro Adilson Martins de 

Oliveira, proprietário da Jabu Engenharia Elétrica, e 

de “Comerciante Homenageado do Ano de 2014” a 

Gustavo Alves Manoel, proprietário do Shopping da 

Carne. 

João Vagner LuzziClaudio Di Salvo

Gustavo 
e Adilson (Jabu)
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social

COQUETEL
A Cardinali promoveu 
um coquetel para 
o lançamento do 
Residencial Altum

Fa
bi

o 
M

au
ric

io

Responsáveis pelo Empreendimento

Manuel Lencero, Fernando e Carlos

Indiara, Vagner Luzzi 
e Silvia Moraes

Ieda e Vanessa
Luciana e 
Fernanda

Reginaldo, 
Sergio, João 
Paulo e Dall

Pedro Junior, 
Nubia, Karina 
e Ju Bernardi
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INAUGURAÇÃO
A Unimed São Carlos inaugurou, 
dentro de seu hospital, o Centro de 
Cuidados Intensivos. Já o diretor-
presidente da instituição, Dr. Tiago 
Pechutti Medeiros, proferiu palestra 
para os alunos da Fatec (na página 
seguinte)

social

Fa
bi

o 
M

au
ric

io

Dr Nelson, Dr. Tadayuki 
e Dr. Dib 

Elaine e 
Thais

Gisele e 
Laize

Dr. Natanael, Lucileni, 
Marcelo e Juliana

Agnus, Dr. Daniel e Dr.Wilder

Dr. Wilson Tadao, Dra. Cristina Lopez Soto, 
Dr. Eduardo Portugal e Dr. Alexandre Duarte

Elaine,Thais, Lucileni e Juliana

Dr. Marcelo 
de Paulo

Agnus e 
Elizabete 
Barros

Eduardo 
Portugal
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Francisco Munno Neto

Dr. Motomu Tominaga Daniela Stoppa

Dr. Tiago Pechutti Medeiros Profa. Dra. Tania

Agnus Oliveira
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INAUGURAÇÃO 
São Carlos ganhou uma 
loja da Highstil

Jo
ão

 M
ou

ra

Edna Maia Ana Karina e Josy Sciuto

Simone Cury e 
José Ricardo

Fabio Alexandre, 
Buoro, Cynara 
Chami Ruiz

Eliton e Luiz 
Fernando

Cacilda e 
Alessandra

Alda Riga

social
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Luciane, Nicole e Ronald Umschaden

Salete Tangerino e Maristela Lopes

Alessandra, Luiz Felipe e Luiz Fernando

Japa, Bruna, Fernanda, 
Elaine e Jessy

Luiz Eduardo, 
Jaqueline, Tatiane, 
Gabriel e Chariel

Nicole e 
Luiz Felipe

Mara Lucia 
Pereira

Ron 
HorovitzLuana e 

Fernanda 
Sverzut

Simone, Karina e Renata

Ligia e Guilherme

Taina
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social

M
ilt

in
ho

 M
ar

ch
et

ti

HOMENAGEM
A Câmara realizou 

sessão para entregar 

os títulos de “Mulher   

Empreendedora  

do  Ano” a Suzely 

Aparecida 

Koizimi Bertogna 

(Patrimonium Tudo 

Bem), “Mulher  

Empreendedora  

Homenageada  

do  Ano”  a Patrícia 

Daltri Bonfá  (Café 

Tropical) e de “Mulher  

Empreendedora 

Emérita do Ano“  a 

Izaura Arita Wada 

(Wada Perfumaria)
Carlos Castilho de Aguar, Alfredo Maffei 
Neto, Suzana Flores e Gino Torresan

Suzely Aparecida Koizimi Bertogna, 
Patrícia Daltri Bonfá e Izaura Arita Wada
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COMEMORAÇÃO
A Academia Eco3 reuniu 
amigos e clientes para 
comemorar seus três anos 

social

Fa
bi

o 
M

au
ric

io

Equipe Eco3

Carminha, Silvia, Cecilia e Cleusa

Germano, Marcos 
Amaro e Rita

Jeferson Teixeira 
e Karina

Juliana, Cleusa, Marina, 
Ilza, Silvia e Deyse

Homero e 
Renata Busnelo

Junior, 
Mariana 
e Luizão
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Thaís Medeiros e Flávia Bondioli 

Margarida 
e Nilton 
Marques

Luis Henrique e Dj Jonas Vânia 
Schutzer

Fabio e 
Fernanda

Amanda Sandi
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EVENTO
A Pinhal Madeiras participou 
da premiação do Polo Casa 
& Arte

Fa
bi

o 
M

au
ric

io

social

Alexandra Dias e 
Rodrigo Beata

Alessandra, Gisele 
e Bruna Castelani

Paula Barreto, Angela Martins, 
Raquel e Patricia Leite

Enzo 
Junqueira e 

José Balau

Emanueli, 
Yago e 

Amanda

Savana e 
Jeferson

Adriana 
Piloto

Mario Bogas 
e Jo Pessan
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LANÇAMENTO
Amigos e clientes 
prestigiaram o lançamento 
da coleção de verão da 
Hering José Bonifácio

social

Jo
ão

 M
ou

ra

Ana Carolina, Daniela, Aline, 
Juliana, Bruna, Wilian e Carla

Felipe Conquista, 
Gabriela Moretti 

e Fabiano Pinotti

Lavinia, 
Mariangela e 

Thársylla

Sheila 
Gonsalves

Heleusa
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Nayara 
e Lea

Debora, Suzana 
e Vanessa

Dani 
e Kaka

Odair 
e Leticia

Andre 
e Lara

Juliana 
Hernandes e 

Gabriela Moretti
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COQUETEL
A Portobello realizou um 
coquetel para apresentar as 
novidades do setor

Jo
ão

 M
ou

ra

Thales Porlan

Sandra 
Janon

Reginaldo Peronti 
e Bile Carboneiro

Paulo Monteiro e 
Adriano Augusto

Aloysio Criscuolo, Elaine 
Criscuolo e Marcos

Anderson, 
Jessica, 
Larissa, 
Debora

Mila 
Ricetti

social
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