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Quando convidado para assumir o papel de Presidente da ACE, a pauta 
principal foi darmos um choque de cultura e mudança no modelo de 
gestão da Associação Comercial e Empresarial de Adamantina, quebrando 
paradigmas existentes e adaptando para um método de trabalho mais leve, 
equilibrado e dinâmico, servindo não somente aos associados, mas sim como 
todo o entorno e a comunidade de Adamantina.

O primeiro passo para isso, foi montarmos uma diretoria mesclada de jovens 
empreendedores, empresários mais experientes e ex-presidentes da ACE, com 
objetivo comum de buscar o melhor para nosso comércio e nossa cidade, para 
que assim através deste novo trabalho disruptivo houvessem muitas mudanças .

A mais importante de todas, foi de nos abrirmos às parcerias e ao resgate 
da imagem da Associação Comercial e Empresarial de Adamantina, pois em 
detrimento destas parcerias tivemos a oportunidade de pela primeira vez lançar um 
livro/e-book contando um pouco da historia dos empresários e de suas famílias.

A ACE teve papel primordial nesta edição, pois fez todo o trabalho de 
interlocução e parceria entre empresas e as mídias locais, tendo como 
grandes parceiros o Jornal Diário do Oeste que sempre apoiou a ACE e 

Apresentação
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o comércio local, cedendo seu espaço na mídia escrita de Adamantina e 
ao Jornalista Prof. Ms. Sérgio Barbosa; minha gratidão a todo empenho, 
dedicação e ensinamentos nesses últimos anos.

Durante uma das fases mais desafiadoras do varejo mundial devido ao surto 
de COVID 19, a ACE passou por um profundo momento de transformação e ao 
mesmo tempo de resgate de suas origens, tendo que se reinventar para apoiar 
seus associados e empresários locais, digitalizando sua comunicação de forma 
clara e eficiente, criando campanhas também digitais através de aplicativos, 
criando uma grande base de dados que foram convertidos em proximidade 
entre empresas e clientes, a busca frenética por parcerias para melhorar seu 
nível de qualificação e serviços prestados à sociedade e às empresas.

Muito obrigado a todos associados, empresários, diretores, poder público e 
à todas as parcerias construídas nesse período, a cidade e população de 
Adamantina, ao time ACE Ieda, Edna, Sirlene, Rafaela e Luiz Gustavo sempre 
muito engajados e servindo aos associados com muito amor e carinho. 

Aos meus pais Cicero e Vânia, irmãos Bruno e Vitor, minha esposa Naiara 
e meus filhos João Henrique e Gabriel e minha tia Vilma que sempre me 
apoiaram, fortaleceram e incentivaram.

Desejo a todos uma boa leitura!

Luís Henrique Sgobbi Mortari
Presidente ACE gestão 2019/2021.

TELEFONE/ WHATSAPP: (18) 3521 1831.
EMAIL: aceadamantina@uol.com.br. -  INSTAGRAM: @aceadtina.
TEFEFONE/ WHATSAPP SEBRAE AQUI: (18) 99823 1417.
FACEBOOK: Associação Comercial e Empresarial de Adamantina.
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Não se pode deixar de lado que o mercado continua abrindo espaço para 
empresários/as com propostas diferenciadas em todas as áreas de atuação, 
porém, o fator “empreendedorismo” faz a diferença por meio das mais 
diversas ações mercadológicas...,

Também, deve-se registrar que na atual conjuntura econômica, devem-se 
considerar outras possibilidades de inserção neste mercado competitivo, 
portanto, neste caso em especial deve ser considerado a presença e 
participação da “Mulher” que faz a diferença de um jeito ou de outro...

Existem muitas áreas no mercado que são comandadas em sua maioria 
pelo universo masculino, porém, no caso em especial do SUPERMERCADO 
REAL tal máxima do mercado não diz respeito, assim, o “REAL” está sob a 
direção de mãe e filha para muitos olhares além do senso comum que faz 
parte deste cenário...

Portanto, LÉIA E MARIANA buscam estarem além do que o mercado oferece 
nesta área, todavia, faz-se necessário estar em conexão com as novas 
propostas do mercado em meio aos fatores da competitividade com preços, 
produtos, promoções, atendimento e outros...  

Neste contexto, LÉIA destaca que “acredita que a mulher vem 
desempenhando um papel fundamental em todas as atividades econômicas, 

SUPERMERCADO REAL: 
“Uma nova visão de

 empreendedorismo”! (1)

“Não crie limites para si mesmo. 
Você deve ir tão longe quanto sua mente permitir. 

O que você mais quer pode ser conquistado” 
(Mary Kay Ash, 

fundadora da marca de cosméticos)
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mas sei que muitas vezes o seu trabalho e empenho não são reconhecidos e 
valorizados”...

Empreendedorismo

Não se pode deixar de lado o compromisso comunitário que o “REAL” 
busca constantemente, tendo como base a proposta mediada pelo 
“Empreendedorismo”, desta forma, “Hoje, entendo que precisamos de 
resultados e precisamos de uma nova visão de empreendedorismo que 
precisa ser acolhedor, colaborativo e encantador” afirma LÉIA...

Tal proposta está de acordo com as exigências deste mercado que está em 
constante expansão, assim, torna-se necessário a conexão em níveis de 
competência e habilidade, tendo em vista que existem muitas barreiras nesta 
atividade empresarial...

Existe um dito popular que afirma o seguinte, a saber: “em time que está 
ganhando não se mexe”, entretanto, no SUPERMERCADO REAL é o 
contrário, ou seja, é mais do que necessário continuar inovando para reforçar 
a proposta empresarial em nome dos/as clientes em geral...

Atendimento 

De acordo com as Empresárias LÉIA e MARIANA, a prioridade deve ser 
sempre o CLIENTE, porém, o trabalho deve ser executado em Equipe 
com apoio dos/as Funcionários/as e Colaboradores/as, considerando a 
importância deste compromisso em todas as atividades desenvolvidas pelo 
SUPERMERCADO “REAL”...

O desafio deve ser constante para que os resultados sejam alcançados pela 
Equipe em todos os níveis de atuação, assim, o ‘REAL” tem como objetivo 
a continuidade destas ações para fazer a diferença empresarial para um 
atendimento em benefício dos/as Clientes...

Diversos fatores são fundamentais neste ATENDIMENTO, sendo que o 
REAL investe no contato direto e diário com os/as clientes, aproveitando 
todas as oportunidades para dar aquele toque mais do que especial no 
ATENDIMENTO...

 

Supermercado Real

Sumário
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Existem no mercado local “Empresários/as” que oferecem produtos e 
serviços diferenciados em todas as áreas, portanto, faz-se necessário estar 
sempre em conexão com tais “Empreendedores/as” para um olhar além 
deste NOVO TEMPO NOVO...

Neste cenário, em meio às descobertas visando oferecer QUALIDADE com 
RESPONSABILIDADE, tendo em vista o compromisso acima de tudo com a 
comunidade local, bem como regional, tendo em vista que a EMPRESA está 
na Área do Entretenimento...

Não se pode esquecer que os CLIENTES em nível geral continuam exigindo 
PRODUTOS E SERVIÇOS de acordo com suas expectativas, também, 
buscam uma sintonia mediada pelos interesses para ambos os lados...

Portanto, cada qual busca estar neste ou naquele local para muitos 
desencontros, entretanto, neste local, ou seja, o CINE “HOS” tudo pode 
acontecer por meio de uma TELA que se pode tornar mágica, isso é, 
dependendo sempre deste ou daquele FILME...

Além do mais não se pode esquecer da PIPOCA, marca mais do que 
registrada quando o assunto é CINEMA, bem como, um REFRIGERANTE 
para dar um toque a mais na sessão e ponto quase final...

CINE “HOS”: 
Diversão com qualidade 

de imagem e som...

“É curioso como as cores do mundo real parecem
muito mais reais  quando vistas no cinema.” 

(Laranja Mêcanica)

https://www.pensador.com/autor/laranja_mecanica/
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Isso sem escrever sobre as muitas HISTÓRIAS, talvez a maioria tenha a ver 
com outras ESTÓRIAS desde aquele JUNHO de 2.014. Afinal de contas, tudo 
pode acontecer “no escurinho do cinema” como cantou a roqueira...

Deve-se registrar que o CINE “HOS” busca oferecer sempre os 
LANÇAMENTOS do CINEMA do período, ainda, de acordo com a 
PROGRAMAÇÃO que ocorre em nível mundial...

Também, a cidade que tem um CINEMA para oferecer à comunidade faz a 
diferença em todos os sentidos, considerando todas as possibilidades de 
LAZER ou DIVERSÃO em nível regional...

A denominada SÉTIMA ARTE que é o CINEMA, continua atuando de acordo 
com o avanço tecnológico e o CINE “HOS” oferece aos seus clientes 
uma PROJEÇÃO “3 D” para uma aproximação entre público e filme com 
QUALIDADE nos quesitos IMAGEM e SOM...

Existem muitas possibilidades em uma SALA DE CINEMA para que ocorra 
aquela interatividade entre este ou aquele FILME com o PÚBLICO que está 
marcando presença naquele momento, sozinho/a ou acompanhado/a...

O CINE “HOS” oferece todas as condições de acessibilidade para pessoas 
“portadoras” desta ou daquela “deficiência”, bem como, atende todos os 
padrões de segurança exigidos pela Legislação vigente...

O Gerenciamento do CINEMA está sob a responsabilidade do Empresário 
CACÁ, um empreendedor que desde o outro tempo do seu tempo esteve 
envolvido na área, ainda, registrando os bons e velhos tempos do outro 
cinema que deixou muitas recordações para a comunidade Adamantinense...

CACÁ continua acreditando nesta ARTE que é o CINEMA, destacando 
que vai continuar buscando trazer FILMES que estão no Mercado 
Cinematográfico para que ADAMANTINA possa continuar em conexão com 
os LANÇAMENTOS INTERNACIONAIS em tempo de pós-globalização 
midiática...  

Cine “HOS”

Sumário
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Faz-se necessário registrar que essa proposta visando a divulgação das 
Empresas associadas da ACE/Adamantina em parceria editorial com o Jornal 
DIÁRIO DO OESTE, tem como objetivo apresentar as diversas opções nas 
Áreas da Produção Comercial e Prestação de Serviços oferecidos para a 
comunidade Adamantinense e região...

Neste contexto empresarial, pode-se escrever que em algumas áreas não 
existem muitas opções para este ou aquele produto, bem como, “prestação 
de serviços”, portanto, o/a cliente deve estar atento às ofertas e outras 
possibilidades...

De um jeito ou de outro não tem como deixar de lado aquela “peça preciosa” 
que desperta um carinho mais do que especial, tais como: jóias e relógios, 
considerando todas as lembranças possíveis das mesmas e assim por 
diante...

Assim, se o/a CLIENTE possuir alguma destas peças “preciosas” em sua 
casa ou trabalho, ainda, se estiver com algum problema técnico e não foi 
possível arranjar quem fizesse o CONSERTO, agora pode contar com a 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA “PÉROLA” nesta área...

Portanto, existem muitas alternativas para os/as clientes na RELOJOARIA, 
desde a compra daquele presente especial como outros produtos para 

RELOJOARIA PÉROLA: 
Credibilidade e atendimento 

personalizado...

“Não existe nada de completamente errado no mundo, 
mesmo um relógio parado consegue estar certo 

duas vezes por dia.” 
(Paulo Coelho)

https://www.pensador.com/autor/paulo_coelho/
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aquele toque mágico que uma PÉROLA proporciona para homens e mulheres 
em todas as ocasiões. Além do mais ou de menos, o NATAL se aproxima e 
sempre se pode encontrar aquele RELÓGIO para fazer a diferença como 
PRESENTE...

Existem diversas formas de PAGAMENTO por meio de CARTÃO DE 
CRÉDITO, também, pode ser À VISTA e todas as opções com DESCONTOS 
ESPECIAIS para o/a CLIENTE...

A Gerência empresarial e SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS na 
área estão sob a responsabilidade do ANDERSON, que também conta com o 
apoio da LETÍCIA no ATENDIMENTO PERSONALIZADO aos CLIENTES EM 
GERAL...

Ainda, ANDERSON destaca que a proposta da PÉROLA é oferecer sempre 
os melhores preços por meio de um ATENDIMENTO de acordo com as 
novas propostas da Empresa nas áreas COMERCIAL e PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, tais como: CONSERTO DE JÓIAS E RELÓGIOS EM GERAL...

Desta forma, o/a CLIENTE pode CONFIAR na PÉROLA como a sua 
RELOJOARIA em Adamantina, todavia, de acordo com ANDERSON, existem 
diversos projetos em andamento visando à expansão da Empresa por meio 
da Informatização e qualidade dos serviços...

Relojoaria Pérola

Sumário
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Neste novo tempo que se chama hoje, pode-se registrar que muitos desafios 
estão mais do que presentes em todas as áreas do mercado em meio às 
muitas possibilidades para as EMPREENDEDORAS de plantão...

Portanto, quem realmente percebe tais opções e se posiciona com uma 
proposta diferenciada, bem como buscando um ESPAÇO de acordo com as 
necessidades do Mercado, pode de um jeito ou de outro colocar a sua marca 
empresarial da VIP...

Neste contexto local, porém, buscando estar marcando presença em nível 
regional, o ESPAÇO VIP proporciona aos clientes em geral muitas escolhas 
de acordo com a necessidade do/a CLIENTE...

Atualmente, existem neste Mercado muitas ofertas, cada qual com suas 
qualidades e preços, entretanto, no ESPAÇO VIP o/a CLIENTE pode fazer 
a diferença com o apoio de uma EQUIPE ESPECIALIZADA nas Áreas da 
Fisioterapia e Educação Física...

A Marca empresarial deve ser levada em consideração neste caso em 
especial, sendo que a conquista deve ser diária e vem ocorrendo desde o 
ano de 2.011,  tendo à frente uma empreendedora, MARINA EMED JACINTO 
MICHELONI, também, possuindo formação Acadêmica em FISIOTERAPIA e 
EDUCAÇÃO FÍSICA...

“ESPAÇO VIP”:
Desafios existem para serem 

conquistados...

“Evoluir em seu treinamento é dizer  
ao seu corpo que não há limites  

quando se quer vencer.”  
(Lenilson Xavier)

https://www.pensador.com/autor/lenilson_xavier_lexgrafia/
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MARINA destaca que sempre teve o apoio da FAMÍLIA em todas as suas 
conquistas, portanto, faz-se necessário registrar este lado familiar como 
suporte para as suas conquistas em todas as áreas...

Ainda, o ESPAÇO VIP continua diversificando suas atividades por meio das 
promoções dos produtos e serviços que são oferecidos aos CLIENTES, 
buscando a FIDELIZAÇÃO dos mesmos com a proposta empresarial VIP por 
meio do Empreendedorismo...

A denominada “concorrência” na área é um desafio que deve ser superado 
com QUALIDADE e COMPROMISSO com o/a CLIENTE. Todavia, o ESPAÇO 
está sempre atento às transformações diárias que ocorrem no Mercado para 
se colocar sempre além do que existe na área...

É preciso SER e não apenas ESTAR no Mercado, haja vista que 
EMPREENDER é marca mais do que registrada do ESPAÇO VIP em 
Adamantina e região...

  

Espaço VIP

Sumário
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Pode-se escrever que, de um jeito ou de outro o MERCADO local 
proporciona muitas surpresas em todas as áreas, ou seja, desde a OFERTA 
de produtos diversos, bem como, na Prestação de Serviços...

Entretanto, existem Empresas que buscam desenvolver seus produtos utilizando 
novas tecnologias visando o desenvolvimento em benefício do Mercado, criando 
e oferecendo “tecnologia de ponta” na Área da Gestão Comercial...

Também, o desenvolvimento na área de SOFTWARE com diversas 
opções para este Mercado em expansão por meio de uma ASSESSORIA 
QUALIFICADA E ESPECIALIZADA faz parte deste processo de Gestão 
Comercial da OM SISTEMAS...

Existem muitas possibilidades para os CLIENTES que buscam estar em 
conexão com esta TECNOLOGIA para estar de acordo com as novas 
exigências do Mercado na Área da GESTÃO COMERCIAL...

A “OM SISTEMAS” marca presença no Mercado faz três décadas, portanto, 
pode-se registrar que se trata de uma EMPRESA que está em constante 
conexão com as transformações tecnológicas nesta área de SOFTWARE 
para GESTÃO COMERCIAL em tempo de pós-globalização tecnológica em 
nível regional...

OM SISTEMAS: 
Tecnologia em 

gestão comercial...

“A ciência de hoje é 
a tecnologia de amanhã.” (Edward Teller)

https://www.pensador.com/autor/edward_teller/
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Desta forma, GUSTAVO MONTANHOLI e Equipe de apoio da OM SISTEMAS 
por meio das atividades da Empresa, estão sempre buscando novos desafios 
de acordo com o desenvolvimento e implantação das denominadas NOVAS 
TECNOLOGIAS para um mercado em constante mutação...

As PARCERIAS com a OM SISTEMAS são necessárias para o 
desenvolvimento com qualidade, portanto, MONTANHOLI afirma que tais 
possibilidades existem e marcam presença via PLATAFORMA REGIONAL...

Todas as atividades estão de acordo com o Padrão Técnico Operacional da 
OM SISTEMAS que oferece aquele “algo mais” para o MERCADO, ou seja, 
TRADIÇÃO, EXPERIÊNCIA e QUALIFICAÇÃO visando o melhor para o/a 
Cliente na Área do CONTROLE GERAL DA EMPRESA...

As transformações continuam ocorrendo em nível GLOCAL, ou seja, do 
GLOBAL para o LOCAL, haja vista o avanço da Tecnologia em todas as 
áreas do MERCADO, assim, ADAMANTINA continua marcando presença 
neste cenário de “concorrência mundial” com a OM SISTEMAS na Área da 
GESTAO COMERCIAL...

 

OM Sistemas

Sumário
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Existem no Mercado local muitas ofertas para todos os lados, bem como, 
diversas possibilidades para os/as Empreendedores/as de Plantão que 
buscam estar em sintonia com as necessidades deste Mercado...

Também, deve-se estar sempre em “estado de alerta” para que o espaço 
disponível possa ser aproveitado da melhor forma possível, neste caso em 
especial, a escolha deve ser de acordo com as exigências, capacidade e 
qualificação do/a Empreendedor/a...

Portanto, o/a Empresário/a deve estar conectado com os fatos que ocorrem 
nesta área, ainda, com as necessidades dos CLIENTES EM GERAL para 
uma aproximação de acordo com os interesses de ambos os lados, ou seja, 
PROCURA E OFERTA deste ou daquele PRODUTO...

Com tal proposta, os Empresários/Empreendedores, ROGER e ALINE, estão 
à frente das Empresas: MADAME CALÇADOS/ROUPAS e ADRIK (bijuterias 
e acessórios), desta forma, acreditando na diversificação dos negócios para 
atender Adamantina e região...

De acordo com ROGER, no início das atividades das Empresas as 
dificuldades estiveram presentes durante um tempo, porém, a determinação 
e o apoio da ALINE (esposa) foram fundamentais para a consolidação 

“GRUPO BOARIM” 
No mercado adamantinense 

para fazer a diferença...

“Empreendedores são aqueles que entendem 
que há uma pequena diferença entre obstáculos e oportunidades

 e são capazes de transformar ambos em vantagem.” (Maquiavel)

https://www.pensador.com/autor/maquiavel/
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das Marcas, bem como, da EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS/AS do GRUPO 
BOARIM...

Destaca também, que as possibilidades existem em todas as áreas, sendo 
que a conquista depende sempre da visão do/a Empreendedor/a, reforçando 
que o ATENDIMENTO deve ser a Marca Registrada nestas atividades e 
priorizando sempre o/a CLIENTE...

Todas as Lojas trabalham com DESCONTOS ESPECIAIS para um 
atendimento de acordo com as novas exigências do Mercado em nível 
regional, além da conexão com as tendências relacionadas com os 
PRODUTOS disponibilizados nas Lojas...

Outro diferencial é estar sempre buscando colocar as LOJAS em condições 
compatíveis com as OFERTAS nas áreas de atuação das mesmas, criando 
condições de oferecer sempre QUALIDADE para o/a Cliente...

O GRUPO BOARIM por meio das Lojas “MADAME CALÇADOS/ROUPAS, e 
ADRIK”, ainda, com a Marca do GRUPO BOARIM, continuam acreditando no 
comércio adamantinense...

“Grupo Boarim” 

Sumário
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Faz-se necessário registrar antes de iniciar este artigo que esta proposta 
tem como objetivo divulgar os/as Associados/as da ACE/Adamantina por 
meio da mídia impressa numa parceria com o Jornal DIÁRIO DO OESTE, 
considerando a importância das atividades desenvolvidas pela Associação 
em Adamantina...

Depois de diversos Artigos publicados desde o início desta parceria, 
pode-se registrar que o mercado local continua oferecendo produtos e 
serviços dentro de uma proposta regional, tendo em vista a QUALIDADE e 
PROFISSIONALISMO das Empresas...

As ofertas são muitas em diversas áreas de atuação dos/as Associados/as, 
ainda, são mais do que Empresários/as e estão sempre em conexão com 
as novas propostas que surgem no Mercado para oferecer PRODUTOS ou 
SERVIÇOS de acordo com as exigências dos/as CLIENTES...

Portanto, a Loja CLOSET 98 tem como objetivo estar em sintonia com 
as novas tendências e ofertas por meio da comercialização de ROUPAS 
FEMININAS e alguns Acessórios de acordo com a escolha da Cliente...

A localização da CLOSET 98 possibilita condições de estacionamento 
e fácil acesso à Loja de acordo com a proposta mediada pela Visão do 
Empreendedorismo neste novo tempo novo...

CLOSET 98:  
Para uma aproximação 

além do casual...

“A moda tem dois objetivos - conforto e amor. 
A beleza aparece quando a moda triunfa.”

 (Coco Chanel)
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Também, existe um toque mais do que especial no gerenciamento da 
CLOSET 98, criando e possibilitando para a Cliente uma aproximação que é 
mediada pela Humanização das Relações com a CLOSET 98...

Desta forma, RENATA e Equipe, buscam oferecer sempre um 
ATENDIMENTO PERSONALIZADO para reforçar a MARCA “CLOSET 98” por 
meio das outras MARCAS comercializadas na Loja...

Desenvolver outras atividades na Área da Educação, além do apoio familiar 
que está sempre presente, a saber: TONINHO (marido) e dos filhos, LUIZ 
VICTOR e LUIZ ALBERTO, proporciona para RENATA estar à frente do seu 
tempo que se chama hoje...

A superação dos desafios dever ser constante e motivadora, tendo em vista 
as novas propostas que o Mercado das ROUPAS FEMININAS apresenta 
para todas as idades e tamanhos, todavia, a CLOSET 98 continua atenta às 
novidades na área e tendo sempre a CLIENTE como prioridade e OFERTAS 
com PREÇOS ACESSÍVEIS e QUALIDADE PERSONALIZADA...

Closet 98
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Faz-se necessário registrar que a proposta visando a divulgação das 
Empresas Associadas por meio da mídia impressa local, faz parte de um 
Projeto em parceria com Jornal DIÁRIO DO OESTE...

Neste texto, pretende-se trazer para o leitor ou leitora muitos olhares para um 
mesmo olhar, ainda mais quando está se colocando diversas ofertas visando 
atender um público alvo diversificado e de acordo com as possibilidades dos/
as clientes em geral...

Também, pode-se escrever que as tradições familiares nestas atividades são 
uma marca registrada, assim, o ATENDIMENTO deve estar em primeiro lugar 
para que o CLIENTE possa sentir essa aproximação mediada pelos laços 
familiares...

Portanto, o casal JOSÉ LUIZ e MARIA APARECIDA (Cida) com a filha 
KARINA, bem como, o apoio da LUCILENE (Tia), buscam oferecer um 
universo de variedades no BAZAR PERALTA...

São muitas possibilidades em compras com OFERTAS ESPECIAIS em 
CONFECÇÕES, PAPELARIA, ARMARINHOS, BRINQUEDOS e outros 
produtos para que o/a CLIENTE possa estar em sintonia entre preço e 
pagamento...

BAZAR PERALTA: 
variedades com qualidade...

“A harmonia da sociedade, como da natureza, 
consiste e depende da variedade e antagonismo 

dos seus elementos e carácteres.”  
(Marquês de Maricá)

https://kdfrases.com/frase/108045
https://kdfrases.com/frase/108045
https://kdfrases.com/frase/108045
https://kdfrases.com/autor/marquês-de-maricá
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Desta forma, O BAZAR PERALTA tem como objetivo oferecer todas as 
condições para o/a CLIENTE por meio de um ATENDIMENTO de acordo com 
a proposta familiar desde o ano de 1.993...

Também, pode-se escrever que existem diversas ofertas disponibilizadas nas 
dependências do PERALTA para muitos olhares que buscam este ou aquele 
PRESENTE para uma ocasião mais do que especial...

A localização do BAZAR PERALTA, também, oferece muitas alternativas para 
os/as CLIENTES dos bairros próximos, oferecendo preços com descontos e 
condições para que a compra possa ser efetivada...

De acordo com KARINA, o PERALTA marca presença nos contatos 
disponibilizados na REDE SOCIAL por meio de uma proposta mediada pelo 
Empreendedorismo neste novo tempo...

Portanto, a marca BAZAR PERALTA traz para o mercado Adamantinense 
o compromisso com a tradição há quase três décadas de atividades nesta 
área, ainda, buscando sempre estar de acordo com as novas exigências dos/
as Clientes por meio da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (fotocópias e outros)...

Finalizando, esta visita ao BAZAR PERALTA trouxe muitas recordações do 
meu tempo do tempo na minha cidade de origem, ou seja, RECORDAR É 
VIVER o presente para projetar o futuro...

Bazar Peralta
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Em todas as áreas do Mercado é preciso estar além do tempo deste tempo, 
tendo em vista as alterações dos cenários para uma aproximação mais 
efetiva para ambos os lados de um mesmo lado...

Também, faz-se necessário estar em sintonia com o próximo para que 
aconteça aquele “algo mais” em meio aos contratempos do cotidiano, ainda, 
considerando todas as possibilidades existentes para as pessoas e suas 
preocupações com isto ou aquilo...

Porém, ainda bem que existem MULHERES que atuam em diversas áreas 
do Mercado pra fazer a diferença de sempre e por meio de ações sociais 
visando o próximo, bem como, apresentando aquele detalhe que faz a 
simplicidade se transformar para se tornar um Ponto de Referência...

Pode-se registrar que tal reflexão se faz necessária, tendo em vista que 
trazer para as leitoras a proposta empreendedora da TATIANE MOREIRA-TM 
torna a missão mais do que interessante e desafiadora neste NOVO TEMPO 
NOVO...

Os detalhes sobre os produtos disponibilizados na LOJA estão distribuídos 
de acordo com a proposta da TM e Equipe de apoio, considerando que todas 
as peças, a saber: CALÇADOS, BOLSAS e demais acessórios, marcam 
presença por meio de um visual que está além da imaginação...

TM: “As mulheres mais lindas se 
olham neste espelho”

““Estar na moda não significa necessariamente que
você deva vestir o que as modelos usam nas passarelas. 

Lembre-se: estar na moda é estar de bem consigo mesmo. 
A moda é você quem faz.” 
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Aliás, o início foi aos 17 anos com a primeira loja e os desafios foram 
superados em nome da perseverança empresarial e as conquistas 
apareceram nesta estrada mais do que casual para a marca TM-Tatiane 
Moreira...

Também, a proposta da TM está focada em diversas ações mercadológicas 
e de acordo com as necessidades do Mercado da MODA que traz a 
MULHER do seu jeito de SER  e ESTAR, ainda, priorizando muitos olhares 
com o mesmo objetivo para uma integração humanística em tempo de pós-
globalização tecnológica...

TATIANE, casada com o FABIANO e pais da LETÍCIA e do JOÃO PEDRO, 
portanto, estar de bem com a família traz muitas possibilidades e desafios em 
todas as áreas de atuação da marca TM...

Existem no mercado adamantinense, muitas MULHERES que desenvolvem 
atividades diversas nas áreas da produção e serviços, todavia, pode-se 
registrar que a proposta comercial da TATIANE MOREIRA está além do 
presente, pois, tem como objetivo a expansão da marca TM com uma 
produção EXCLUSIVA e constante das peças comercializadas na LOJA e nas 
diversas Plataformas intermediadas pelas Redes Sociais...

O pioneirismo continua sendo a Marca Registrada da TM e de acordo 
com as necessidades das MULHERES do presente com visão no futuro, 
considerando que o cuidado com a MULHER está centrado na proposta de 
uma BELEZA ÚNICA...

Tatiane Moreira-TM
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Pode-se escrever e até mesmo afirmar que o Mercado Adamantinense 
oferece muitas possibilidades em todas as áreas de atuação, ainda, 
superando os desafios deste novo tempo novo...

Os cenários são muitos em todas as áreas de atuação para os/as novos/as 
Empreendedores/as que estão em conexão com as denominadas tecnologias 
“de ponta”, tendo em vista a disputa pelo mercado por meio da qualidade dos 
produtos ou serviços disponibilizados...

Utilizando tecnologias focadas na produção e distribuição de VIDROS 
TEMPERADOS em nível estadual, também, destacando um PRODUTO 
ESPECÍFICO com suas respectivas exigências técnicas-operacionais, a PRO 
TEMPER marca presença mais do que registrada nesta área de atuação...

A PRO TEMPER iniciou suas atividades em 2.012 e de acordo com CELSO 
CASTILHO, continua buscando superar os desafios do mercado por meio 
da oferta de um PRODUTO DIFERENCIADO, também, criando condições 
de produção de VIDROS TEMPERADOS de acordo com padrão em nível 
internacional...

Ainda, existem no mercado muitas opções quanto às marcas relacionadas 
com este Produto, entretanto, faz-se necessário oferecer aos Clientes um 
PRODUTO que possa superar os concorrentes, entretanto, faz-se necessário 

PRO TEMPER: 
Marca mais do que registrada...

“Quanto mais areia escorreu no relógio de nossa vida, 
mais claramente deveríamos ver através do vidro.”  

( Sartre)

https://kdfrases.com/frase/127420
https://kdfrases.com/frase/127420
https://kdfrases.com/autor/sartre
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estar constantemente em sintonia com o avanço tecnológico de acordo com 
as exigências do Mercado de VIDROS TEMPERADOS...

Deve-se destacar que a PRO TEMPER possui uma EQUIPE qualificada e em 
condições de atender a demanda nesta área, bem com, EQUIPAMENTOS 
ESPECÍFICOS para a produção dos Vidros Temperados, além de 
Profissionais Especializados para todas as áreas...

Torna-se necessário registrar a preocupação da Empresa com o 
MARKETING EMPRESARIAL por meio das atividades desenvolvidas pela 
Equipe responsável nesta área. 

Portanto, a PRO TEMPER está em conexão com os desafios do Mercado em 
tempo de globalização, ainda, para se tornar uma MARCA MAIS DO QUE 
REGISTRADA...

Pro Temper
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Neste caso em especial, entendo que se pode escrever, ou melhor, registrar, 
tendo em vista que se trata de uma Empresa que trabalha e desenvolve 
diversas possibilidades para quem procura aquele detalhe deste tempo para 
um outro tempo do tempo...

Assim, faz-se necessário recordar o início em 1.992, talvez dois anos antes 
para muitas lembranças destes anos que ficaram registrados de um jeito ou 
de outro, ainda, talvez por meio de muitas imagens fotográficas para uma 
aproximação entre o passado e o presente com perspectivas para o futuro...

As diversas mudanças que ocorreram nestes anos, bem como, com o 
avanço da tecnologia em todas as áreas, possibilitaram que na área 
da FOTOGRAFIA ocorressem transformações em tempo “real” para as 
Empresas em geral...

Atualmente o mercado fotográfico continua em constantes mudanças para 
uma aproximação entre todos os lados de um mesmo lado, desta forma, 
a TROPICAL FOTO COLOR busca estar em conexão com esses avanços 
patrocinados pela tecnologia em tempo de pós-globalização digital...

Neste cenário, JORGE MUNHOZ, destaca os desafios existentes para serem 
conquistados por meio do ATENDIMENTO e QUALIDADE dos SERVIÇOS 
OFERECIDOS pela Tropical em nível regional...

TROPICAL FOTO COLOR: 
A imagem além das palavras...

“Fotografar é acima da arte de escrever imagens com 
luz.É eternizar momentos, sorrisos e lágrimas, maneira de 

expressar o que se vê ou sente.” 
(Vinícius Aguiar - Fotógrafo)

https://www.pensador.com/autor/vinicius_aguiar_fotografo/
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MUNHOZ é casado com CRISTIANE e pais de um casal de filhos, a saber; 
GUILHERME, 24 anos, Acadêmico do Curso de “Direito” da UNIFAI e 
CAMILA, 23 anos, diplomada em “Engenharia de Produção” pela PUC/
Londrina-PR...

De acordo com JORGE, o mesmo acredita que a fotografia não vai acabar, 
tendo em vista que as pessoas buscam por meio das imagens aquele registro 
mais do que especial para as suas atividades em todas as áreas, portanto, 
aquela máxima da fotográfica continua mais atual do que nunca, ou seja, 
“uma imagem vale por mais de mil palavras...”

Também, a TROPICAL FOTO COLOR continua a mesma de sempre para 
os clientes em geral, buscando estar em sintonia com as transformações 
tecnológicas, porém, sem esquecer o ATENDIMENTO PERSONALIZADO de 
sempre, além das ofertas de PRODUTOS DIVERSOS na Loja...

Deve-se destacar que a proposta da TROPICAL FOTO COLOR não é a 
comercialização de papel, muito pelo contrário, trabalha com IMAGENS por 
meio de um “olhar diferenciado”, ainda, resultado da proposta profissional da 
marca TROPICAL...

A Empresa atua em diversas áreas do mercado fotográfico com prestação 
de serviços nas áreas da REPORTAGEM e EVENTOS com a proposta de 
sempre, ou seja, “SEMPRE VIVENCIANDO MOMENTOS FELIZES”...

Tropical Foto Color
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Depois de alguns artigos escritos sobre os/as Associados de diversas áreas 
de atuação no mercado REGIOCAL, ou seja, do Regional para o local, pode-
se registrar que existem muitas opções no mercado adamantinense para 
quem procura este ou aquele produto ou serviço...

Também, apesar das ofertas serem muitas para os/as Clientes em geral, 
ainda, considerando as possibilidades existentes por meio das ofertas deste 
ou daquele produto, deve-se levar em conta que QUALIDADE, PREÇO 
E ATENDIMENTO devem andar juntos em todas as etapas de qualquer 
Compra ou Aquisição...

Existem no mercado local, diversas Empresas ou Lojas que atuam na área 
da Informática por meio da prestação de serviços e comercialização de 
produtos variados...

Porém, atualmente os/as CLIENTES exigem aquele algo mais em todos 
os níveis de atuação destas Empresas ou Lojas, ainda, tendo em vista 
as necessidades do mesmo para com o seu bem estar social, familiar ou 
profissional em tempo de pós-globalização midiática...

Portanto, SER e ESTAR além do senso comum neste mercado competitivo 
é o compromisso da MILLENIUM INFORMÁTICA por meio da sua Equipe 
Técnica e de Apoio ao Cliente...

MILLENIUM INFORMÁTICA: 
“Estar e ser” para um 

compromisso além do 
“senso comum”...

“A informática está interligada ao mundo
 sobre as reações intergalaxias!” 

(Bill Gates)
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O Gerenciamento da MILLENIUM tem como objetivo fundamental estar além 
daquilo que o/a CLIENTE está buscando para atender as suas necessidades, 
portanto, o ATENDIMENTO faz parte deste cenário para uma aproximação 
entre ambos os lados...

Desta forma, TIAGO, casado com a MARIANA e pais da HELENA; 
RICARDO, noivo da ANDRESSA e RAFAEL, casado com a RAFAELA e pais 
da MARIA CECÍLIA, trazem para a MILLENIUM INFORMÁTICA muito mais 
do que um compromisso empresarial com o Mercado, haja vista as relações 
familiares existentes, possibilitando muitos olhares sobre um mesmo olhar 
em meio aos desencontros deste tempo novo tempo...

Além dos compromissos profissionais na área profissional de atuação por 
meio da MILLENIUM INFORMÁTICA, existem fatores que estão acima 
destas atividades, ou seja, a TRADIÇÃO FAMILIAR que envolve TIAGO, 
RICARDO e RAFAEL, sendo que se faz necessário buscar no PASSADO o 
compromisso com o PRESENTE para projetar o FUTURO...

Estar em sintonia com os/as Clientes de todas as idades e áreas, bem 
como, buscando novas possibilidades de atuação no Mercado local, 
porém, investindo nas Redes Sociais para estar em conexão com as novas 
exigências mercadológicas, desta forma, a MILLENIUM INFORMÁTICA 
busca ESTAR e SER neste mercado que se desenvolve por meio da 
tecnologia na área da Informática...

Millenium Informática   
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Pode-se registrar que, para uma Organização se manter no mercado depois 
de anos e anos de atuação em uma área específica, ou seja, “Educação”, 
ainda considerando todas as idas e voltas deste mercado que está sempre 
em transformação para superar os desafios e outros desencontros...

Desta forma, faz-se necessário estar acima da concorrência deste ou do 
outro lado, tendo em vista que existem muitas opções nesta área educacional 
por meio das denominadas “Redes Sociais” que oferecem centenas de 
opções pelo sistema de “EAD” em tempo de pós-globalização midiática...

Portanto, depois de uma década marcando presença no mercado 
adamantinense como referência nesta área de atuação, ainda, com unidades 
nas cidades de Tupã e Osvaldo Cruz, o CENAIC continua proporcionando 
muitas opções de Cursos “Livres” para os/as profissionais que buscam uma 
qualificação de acordo com as tendências e exigências do Mercado em nível 
REGIOCAL, ou seja, do Regional para o Local...

O casal de Empresários, RENATO e RENATA, pais da MARIA EDUARDA,  
estão desde o ano de 2.007 gerenciando e qualificando os Clientes do 
CENAIC de Adamantina, também, reforçando o compromisso com o Mercado 
local para uma aproximação entre necessidades e possibilidades na área de 
CURSOS “LIVRES PROFISSIONALIZANTES”...

CENAIC: 
Cursos para uma aproximação

 com o mercado...

“Ensinar não é transferir conhecimento, 
mas criar as possibilidades para a 

sua própria produção ou a sua construção.” 
(Paulo Freire)

https://www.pensador.com/autor/paulo_freire/
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Também, o CENAIC oferece aos alunos e alunas outras possibilidades para 
estarem em sintonia com as ofertas de Emprego via Agência de Ofertas de 
vagas, além da adequação de parcerias diversas para estarem em conexão 
com as plataformas digitais.

Neste contexto plural para os/as novos/as profissionais que buscam 
uma QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL de acordo com as exigências do 
mercado atual, o CENAIC oferece aproximadamente 50 opções para os/as 
interessados em geral, sendo que a duração média dos Cursos está entre 10 
e 14 meses...

Atualmente, o Mercado exige cada vez mais profissionais de acordo com o 
cenário global em todas as áreas, assim, o CENAIC de Adamantina, bem 
como, as unidades de Tupã e Oswaldo Cruz, estão preparadas para oferecer 
diversas possibilidades para os/as alunos/as por meio de Análises de um 
Mercado em transformação...

CENAIC
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Pode-se escrever sobre muitas organizações que atuam na área da 
prestação de serviços com opções diferenciadas em Adamantina, ainda, 
tendo em vista os objetivos e o público alvo...

 Desta forma, faz-se necessário estar em conexão com as alternativas 
existentes para um ATENDIMENTO acima do padrão pré-estabelecido em 
busca da QUALIDADE por meio do COMPROMISSO, da DEDICAÇÃO 
e acima de tudo, com  RESPONSABILIDADE para uma aproximação 
humanizada com os/as Clientes...

Neste cenário mediado pelas escolhas desta ou daquela Organização 
que atua no mesmo segmento na área da prestação de serviços, deve-se 
procurar oferecer aquele “algo mais” para uma sintonia com o/a Cliente em 
tempo de pós-globalização organizacional...

Portanto, o conceito HADDAD de atendimento na área social por meio de 
uma ORGANIZAÇÃO, vem proporcionando nestas últimas décadas bons 
serviços como uma Marca mais do que registrada pela confiança dos/as 
Clientes, Funcionários/as e Fornecedores/as...

Neste contexto plural para o mercado, RICARDO HADDAD, destaca a 
história familiar que se faz presente na HOS nestes anos e anos de atuação 
no mercado adamantinense, também, buscando estar em conexão com as 

HADDAD ORGANIZAÇÃO SOCIAL:
 Dedicação e compromisso 

com o/a cliente...

“Responsabilidade e Respeito 
serão as novas ordens sociais do futuro.” 

(Alvaro Granha Loregian)

https://www.pensador.com/autor/alvaro_granha_loregian/
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novas possibilidades para continuar oferecendo sempre melhores condições 
para os/as clientes em geral...

A diversificação de atuação faz parte da proposta organizacional da HADDAD 
que continua investindo em novos projetos para manter a qualidade de 
sempre dos serviços para os/as Associados/as...

De acordo com RICARDO, “é necessário estar sempre em busca da 
qualidade e responsabilidade dos serviços oferecidos pela HOS para os 
Clientes e comunidade adamantinense”...

Não basta estar presente na comunidade local, desta forma, a HADDAD 
busca participar por meio de uma Rede de Convênios com o mercado local, 
proporcionando aos CLIENTES diversas opções em todas as áreas do 
comércio, produtos e prestação de serviços...

Os investimentos são necessários para estar em sintonia com as 
necessidades do Mercado em nível GLOCAL, ou seja, do Global para o 
Local...

Haddad Organização Social
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De uma coisa pode-se ter certeza em Adamantina, existem diversas 
possibilidades para os/as CLIENTES em geral, ainda, em todas as áreas do 
Comércio local...

Talvez, possa estar faltando uma maior divulgação para este Comércio que 
trabalha com Produtos diferenciados, ainda, atende um Público mais do 
que especial e com características que estão além da casualidade ou do 
denominado “senso comum”...

O importante é marcar presença de um jeito ou outro neste mercado 
diferenciado para um público que procura estar além deste tempo do 
tempo, assim, pode-se afirmar que a Loja ESPAÇO ROCK STORE continua 
proporcionando aos CLIENTES uma variedade de produtos e acessórios 
para os amantes do ROCK AND ROLL...

Este ESPAÇO existe faz alguns anos em Adamantina, porém, pode-se escrever 
que continua atendendo uma clientela denominada de ROQUEIROS/AS, 
entretanto, existe sempre um Presente ou Lembrança para o outro lado...

A visão do Empreendedorismo continua mais atual do que nunca sob a 
direção do PROFESSOR PAULO, docente da Área de Física na Rede 
Estadual e do Colégio OBJETIVO, ainda, PAI de um trio de homens, a saber: 
RAFAEL, RENAN e MATEUS...

“ROCK STORE”: 
Um Espaço para muitos

 desencontros...

““Rock’n roll não é vestir preto, 
rock’n roll é ter um cérebro.”

 (Ohana de Oliveira Nery) 
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Deve-se registrar que a proposta comercial do ESPAÇO ROCK STORE está 
além do que se espera nesta área empresarial, tendo em vista as variedades 
de produtos (camisetas e acessórios diversos) para uma aproximação 
mediada pelo ROCK AND ROLL e suas várias faces musicais...

Também, o/a CLIENTE pode de um jeito ou de outro entrar em conexão com 
muitas conversas com o PAULO sobre este universo musical que continua 
proporcionando para ROQUEIROS e ROQUEIRAS diversas considerações 
sobre a História do ROCK...

A música em nível mundial continua proporcionando diversas alternativas 
para a sociedade em meio aos desencontros deste novo tempo novo que se 
chama hoje, haja vista que o denominado ROCK AND ROLL já superou os 60 
anos e continua mais atual do que nunca...

Entre em contato por meio das plataformas via Redes Sociais e agende a 
sua visita ao ESPAÇO ROCK STORE pra conhecer e sentir as vibrações 
que o local proporciona para quem está buscando ir além deste tempo do 
tempo...

Rock Store
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O Mercado adamantinense proporciona muitas possibilidades para o/a 
consumidor/a exigente quanto às suas compras, portanto, faz-se necessário 
estar em sintonia com tais ofertas por meio do Atendimento, da Qualidade do 
Produto ou Serviço, bem como, dos preços e descontos...

Além do mais, outros fatores contribuem para que o/a consumidor/a possa 
estar conectado com o produto de acordo com os seus interesses nesta ou 
naquela compra...

Tais desencontros proporcionam momentos de interesse para ambos os 
lados quando a compra tem a ver como este ou aquele COLCHÃO, tendo 
em vista uma afirmação do poeta do outro tempo que, “o sono é sagrado” em 
qualquer situação do ser humano...

Existem muitas marcas deste produto no mercado, ainda, para todas as 
exigências do/a Cliente, portanto, pode-se escrever que na SONOBOM, 
ainda, de um jeito ou de outro se pode encontrar aquele COLCHÃO sob 
medida e de acordo com as exigências do/a Cliente...

O Atendimento é a marca mais do que registrada da Loja em todas as 
etapas, possibilitando diversas opções para uma compra de acordo com o 
padrão dos interessados em geral, considerando que a qualidade do produto 
é fundamental nesta atividade comercial...

O Gerenciamento da SONOBOM está com o FELIPE, casado com a 
CRISTINA e pais da MAITÊ, também, apoio do TONINHO e da RUTE, 

SONOBOM COLCHÕES: 
Para você sonhar acordado...

“…Uma vontade de sono no corpo, 
um desejo de não pensar na alma, e por cima de tudo uma 

transparência lúcida do entendimento retrospectivo…” 
(Fernando Pessoa) 

https://www.poetris.com/fernando-pessoa
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bem como do irmão, GUILHERME, considerando que se trata de uma 
Organização Familiar...

A proposta da SONOBOM continua a mesma desde o início da Loja e nestes 
últimos 7 anos de atuação no mercado local, porém, buscando a expansão 
em nível regional e esteve sempre priorizando um ATENDIMENTO com 
QUALIDADE PERSONALIZADA, ainda, de acordo com as exigências e 
interesses do/a Cliente em busca de CONFORTO na área dos Colchões em 
geral...

A SONOBOM pretende continuar investindo nos conceitos padronizados e 
disponibilizados dos seus produtos e acessórios diversos, criando sempre 
condições para que o/a CLIENTE possa efetuar a sua compra e ter sempre 
um SONOBOM...

Sonobom Colchões
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Em todas as áreas do mercado, existem diversas opções para uma 
aproximação de acordo com os interesses das pessoas, neste caso em 
especial, dos/as Clientes que são os/as Pacientes...

Todavia,  se faz necessário estar em conexão com o avanço da tecnologia 
para um atendimento conforme as expectativas de ambos os lados, também, 
mediados pela proposta de sempre, ou seja, um ATENDIMENTO que possa 
superar as expectativas do público alvo...

Além das muitas ofertas existentes no mercado para todas as Organizações 
que atuam nas áreas da produção e serviços, pode-se escrever que a 
QUALIDADE deve estar acima de outras propostas, considerando que o 
PREÇO pode fazer a diferença quanto à escolha do Produto ou Serviço...

Entretanto, sempre existe uma proposta que faz a diferença para o/a 
CLIENTE que pode ser o/a PACIENTE e vice-versa, assim, torna-se 
fundamental a superação deste lado em busca de uma aproximação por 
meio da HUMANIZAÇÃO da Organização em tempo de pós-globalização 
tecnológica...

Nesta perspectiva organizacional, o GRUPO ODONTOLÓGICO UNIFICADO-
GOU, tem como objetivo fazer a diferença em todas as etapas do 

G O U: 
“Existe sempre um motivo 

pra sorrir.”

“Muita coisa que ontem parecia importante ou significati-
va, amanhã virará pó no filtro da memória. Mas o sorriso 

(…) ah, esse resistirá a todas as ciladas do tempo” 
(Caio Fernando Abreu)
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atendimento, desta forma, o/a CLIENTE torna-se um PACIENTE mais do que 
especial para a Organização e Equipe de apoio...

Na coordenação, o carisma sempre presente do DIOGO, diplomado pela 
FAI em 2.009 e responsável técnico pela Unidade local, também, apoio da 
esposa, MARTA e da filha MARIA EDUARDA, bem como, da PRISCILA na 
área comercial e assessorias diversas...

O GOU desenvolve em todas as suas unidades o mesmo padrão 
organizacional em benefício do/a CLIENTE, priorizando a fidelização familiar 
dos mesmos, tendo em vista a proposta mediada pelas relações humanas 
em tempo de desenvolvimento tecnológico...

Também, faz parte dos objetivos do GOU a promoção e participação em 
Campanhas na área da Saúde, priorizando as parcerias e convênios com o 
Mercado e afins às propostas e objetivos da GOU...

Neste cenário especializado que é o contexto odontológico neste tempo novo 
tempo, deve-se destacar o compromisso comunitário da G.O.U. e equipe 
para uma aproximação com os/as Clientes em busca da alegria e de um 
sorriso além da imaginação...

GOU - Grupo Odontológico Unificado

Sumário
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LIFE FM: 
Muito além do senso 

comum em Adamantina...

“No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, 
ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. 

Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz.” (Ayrton Senna))

Neste novo tempo novo que se chama hoje, torna-se mais do que necessário 
estar em conexão com as diversas PLATAFORMAS que atuam nas áreas das 
REDES SOCIAIS em tempo de pós-globalização midiática...

Neste contexto plural para o MERCADO, existem muitas opções para aquele 
OUVINTE que sabe o que procura para estar em SINTONIA com as suas 
necessidades afins e aos seus objetivos neste cenário diversificado pela 
pluralidade mediada pela TECNOLOGIA DIGITAL...

Assim, pode-se destacar que a LIFE FM de Adamantina está muito além do 
SENSO COMUM que predomina na maioria das Emissoras deste e do outro 
lado, buscando oferecer uma PROGRAMAÇÃO de acordo com os fatos do 
cotidiano para uma aproximação com o OUVINTE que busca SER e não apenas 
ESTAR com a proposta da 107,9 nas respectivas PLATAFORMAS MIDIÁTICAS...

A emissora comunitária surgiu para fazer a diferença na cidade e atuar de 
acordo com as novas propostas veiculadas pela MÍDIA RADIOFÔNICA em 
tempo REAL, bem como, buscando uma PRODUÇÃO efetiva e de encontro 
com o PÚBLICO ALVO neste tempo novo tempo que se chama hoje...

A EQUIPE que está no comando das atividades da LIFE FM conta com JOÃO 
CÉSAR PRADO (presidente, casado com LÚCIA PRADO e pais do CÉSAR 
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e FERNANDA; ainda, WILLIAN TOFOLI (diretor de programação), casado 
com a PALOMA TOFOLI, ANDERSON PEREIRA (diretor administrativo), 
casado com PATRÍCIA e pais de dois filhos e MÁRCIO NERY (secretário de 
organização) e RITA NERY (esposa), pais de MÁRCIO NERY FILHO...

Trata-se de uma EMISSORA que traz um ambiente diferenciado e familiar 
para as atividades desenvolvidas por meio de uma PROGRAMAÇÃO 
diferenciada em todas as áreas de atuação, assim, a LIFE FM vem 
conquistando um lugar que está muito além do SENSO COMUM na área 
radiofônica...

Por ser uma RÁDIO COMUNITÁRIA, faz-se necessário estar atuando com 
diversos APOIOS CULTURAIS para que todos os objetivos sejam alcançados 
na comunidade adamantinense, todavia, a LIFE FM continua pautando a 
PROGRAMAÇÃO de acordo com as exigências do MERCADO e reforçando 
o compromisso integral com as ações em nome dos interesses prioritários da 
sociedade...

A presença da 107,9 continua sendo EFETIVA em meio aos desencontros 
patrocinados pela competividade do MERCADO, haja vista que a proposta 
comunitária deve direcionar a RESPONSABILIDADE da RÁDIO LIFE FM em 
todas as frentes de atuação na comunidade local...

Neste cenário radiofônico em tempo de MÍDIA DIGITAL em áreas afins 
aos objetivos da LIFE FM, todas as ações estão direcionadas para uma 
aproximação com a COMUNIDADE local, porém, buscando por meio das 
diversas PLATAFORMAS alcançarem o PÚBLICO ALVO em tempo de pós-
globalização midiática...

LIFE FM
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CARTOLA: 
História com Qualidade 

em Adamantina...

“O elogio na culinária não 
é praticamente direcionado aos pratos deliciosos, 

mas sim para aqueles que os preparam.” (Nelson Ty Napildy)

Pode-se registrar que em Adamantina existem muitas opções em todas 
as áreas do Mercado, porém, existem algumas escolhas que dependem 
sempre do interesse em especial do CLIENTE, ainda mais em tempo de 
PANDEMIA...

Assim, a história e a tradição em servir sempre uma alimentação de 
qualidade e diversificada aos CLIENTES em geral, bem como, apresentando 
uma variedade em PIZZAS e PRATOS diversificados para todas as escolhas 
têm a ver com o RESTAURANTE E PIZZARIA CARTOLA...

São muitas as estórias por meio de outras histórias sobre aquele que era 
uma CANTINA PORTUGUESA naquele outro tempo e depois o nome 
CARTOLA pra se tornar uma marca mais do que registrada em Adamantina...

Em 1.991, portanto, este ano completa 30 ANOS de atuação na cidade e 
naquele ponto de sempre na CAPITÃO e sob a gerência do JÚLIO ANTÔNIO 
CREPALDI, casado com a ANA ELÍSIA CREPALDI e pais da MARIANA, 
ainda, o sr. NATAL e sra. MARIA, ambos com 91 anos...

A diversidade em servir sempre uma ALIMENTAÇÃO de acordo com os/
as CLIENTES na cidade e região, tornou o CARTOLA uma referência em 
RESTAURANTE e PIZZARIA...
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Portanto, entrar no local e ser recebido pelo sempre sorridente e 
brincalhão JÚLIO é uma recepção que demonstra um ATENDIMENTO 
PERSONALIZADO, ainda, na saída do local, isso é, depois daquele almoço, 
jantar ou daquela PIZZA, existe uma grande possibilidade de VOCÊ 
reencontrar o JÚLIO para uma despedida de acordo com o protocolo...

Naquele outro tempo da CANTINA que era PORTUGUESA sim senhor, 
bem como, até os dias de hoje, são mais ou menos 70 anos de atuação em 
Adamantina e sempre pensando nos/as CLIENTES...

A INOVAÇÃO e a QUALIDADE dos PRODUTOS e SERVIÇOS oferecidos 
pelo RESTARUANTE E PIZZARIA CARTOLA estão sempre em conexão com 
a sua área de atuação para uma aproximação com a comunidade em nível 
regional...

Não se pode esquecer a EQUIPE DE APOIO do CARTOLA que sempre está 
presente em todas as atividades desenvolvidas no local, portanto, trata-se de 
um TIME de primeira linha que completa a proposta gerenciada pelo JÚLIO 
nos quesitos de RESTAURANTE e PIZZARIA...

Aquele PONTO da CAPITÃO tem o selo de qualidade mediado pelo 
CARTOLA que acaba destoando dos outros pontos deste ou daquele serviço 
na área, haja vista os aspectos históricos relacionados com décadas de 
atuação com seriedade e competência em Adamantina...

CARTOLA
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IMOBILIÁRIA RE/MAX MARETO: 
“Imóvel com preço justo para 

quem compra ou vende”.

“Corretor de imóveis é um apaixonado por gente. 
Assim pensa, assim age e assim vive 

o verdadeiro corretor de imóveis.” (Guilherme Machado)

Não tem como ficar distante das denominadas TRANSFORMAÇÕES 
patrocinadas pela TECNOLOGIA em todas as áreas do MERCADO em tempo 
de pós-globalização das ORGANIZAÇÕES...

O FUTURO está cada vez mais próximo de todos/as em nível GLOCAL, 
ou seja, do GLOBAL para o LOCAL, portanto, torna-se necessário inserir a 
cidade de ADAMANTINA neste cenário mundial para uma aproximação com 
as novas tendências que estão surgindo na área IMOBILIÁRIA...

Assim sendo, desde dezembro do ano passado, está funcionando 
com uma proposta além do que se espera nas atividades focadas e 
desenvolvidas por meio de ações objetivas e arrojadas na COMPRA, 
VENDA, FINANCIAMENTO e outras alternativas afins a proposta da RE/MAX 
MARETO...

Tais alternativas estão CONECTADAS com a MISSÃO, VALORES e 
PRINCÍPIOS da RE/MAX MARETO, portanto, torna-se fundamental 
para os/as interessados/as nesta parceria IMOBILIÁRIA estarem cientes 
destas propostas, bem como, ACREDITAR nestas propostas focadas 
exclusivamente em benefício do IMÓVEL disponibilizado nas diversas ofertas 
da imobiliária RE/MAX MARETO...
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A coordenação da RE/MAX MARETO está sob a responsabilidade do 
Empresário MÁRCIO BARRETO, casado com a médica, MARIA AMÉLIA e 
pais das filhas, MARIA LUISA e MARIA EDUARDA...

Também, deve-se registrar que a RE/MAX MARETO conta com uma 
Equipe Especializada de profissionais para atender todas as necessidades 
necessárias visando a promoção e comercialização do SEU IMÓVEL neste 
cenário patrocinado pelos novos PARADIGMAS e exigências do MERCADO 
IMOBILIÁRIO em Adamantina e região...

Com uma participação por meio de 567 AGÊNCIAS, ainda, milhares de 
AGENTES ASSOCIADOS, além de ser a marca número um de FRANQUIAS 
IMOBILIÁRIAS como a MASTER FRANQUIAS REGIONAIS, portanto, tais 
credenciais demonstram a SERIEDADE e o TRABALHO desenvolvido pela 
RE/MAX no Brasil...

O universo mundial continua constantemente em transformação 
ORGANIZACIONAL, haja vista o avanço da tecnologia nas áreas afins aos 
interesses do MERCADO, por isso, a RE/MAX MARETO de Adamantina 
está em sintonia com tal MUTAÇÃO MERCADOLÓGICA para SERVIR o/a 
CLIENTE em questões IMOBILIÁRIAS neste tempo novo tempo...

Existem propostas para fortalecer a MARCA em todos os quesitos de 
atuação, ou seja, são VALORES e PRINCÍPIOS que norteiam a RE/MAX 
MARETO em Adamantina para um compromisso com a ÉTICA, PARCERIA, 
FOCO, RESILIÊNCIA, APRENDIZADO, COMPROMETIMENTO e 
EXCELÊNCIA...

IMOBILIÁRIA RE/MAX MARETO
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LICEU DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E
 EDUCAÇÃO / FINOVA - FACULDADE 

DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA:
 Cursos, Parcerias, EaD, 

Consultorias e Empreendedorismo...

“O mundo acorda e o homem se investe com a nova ferramenta de acesso vir-
tual na Educação à Distância via internet, deslumbrando num ambiente de no-

vas aprendizagens e formações culturais. E por outro lado, dispondo atualmente 
da educação presencial, semipresencial, tais como: parte presencial, parte vir-

tual ou à distância de qualquer parte do planeta. (Erasmo Shallkytton)

Desde a década de 90, ainda, no século passado que os AVANÇOS 
TECNOLÓGICOS estão em expansão em nível GLOCAL, ou seja, do 
GLOBAL para o LOCAL em todas as áreas do MERCADO...

Neste cenário que exige cada vez mais INVESTIMENTOS diversos 
visando estar em conexão com as alternativas afins aos objetivos das 
ORGANIZAÇÕES, deve-se registrar que a proposta mediada pelo LICEU 
por meio de uma EQUIPE ESPECIALIZADA com experiência de Mercado e 
TITULAÇÃO ACADÊMICA em tempo de pós-globalização educacional...

Portanto, a proposta do LICEU está sintonizada com as novas propostas 
patrocinadas e de acordo com as exigências mercadológicas e dos novos 
PARADIGMAS da Educação, Inovação e Tecnologia...

Desta forma, ainda, acreditando que o FUTURO está no PRESENTE em 
ADAMANTINA e demais regiões do País, o LICEU, Instituição mantenedora 
da FINOVA - Faculdade Inovação e Tecnologia, disponibilizam diversas 
possibilidades para quem está buscando aquele CURSO que possa ser 
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um diferencial neste tempo novo tempo, bem como, proporcionando uma 
EDUCAÇÃO compatível com os DESAFIOS e EXIGÊNCIAS do Mercado...

A Presidência da Mantenedora está sob a responsabilidade de EDUARDO 
FONSECA NETO (Advogado, Jornalista diplomado, Procurador do Estado e 
Mestre em Educação) e dos sócios, a saber: MÁRCIA MOLINA FONSECA 
(jornalista diplomada, Especialista em História da Arte, Pós-graduanda 
em Formação Docente para EAD e professora universitária), ARISMAR 
ALMEIRA MONTEIRO (Administradora, Especialista em MBA Executivo, 
Pós-graduanda em Gestão em EAD e Tutoria On-Line, Diretora de MKT da 
Nexos Telecom) e SILVIA GONÇALVES DE ALMEIDA (Pedagoga, Mestre em 
Educação, Doutoranda em Psicologia Social na Universidad Kennedy-BA/
Argentina) e professora universitária)...

Deve-se registrar que a FINOVA apresenta uma EQUIPE mais do que 
qualificada e preparada para apresentar NOVAS PERSPECTIVAS em tempo 
de INOVAÇÃO e TECNOLOGIA em EAD...

O DESAFIO deve ser constante para que a QUALIDADE ACADÊMICA possa 
estar em conexão com as exigências do MERCADO em tempo de pós-
globalização ORGANIZACIONAL...

LICEU DE INOVAÇÃO/FINOVA
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OFTALMOS: Atendimento 
Humanizado e Eficiente...

“Escrevo aqui no presente para que no futuro
seus olhos possam lembrar de mim, 

quando sua mente me esquecer.” (Bob Marley)

Faz algumas décadas que a preocupação com a SAÚDE vem ocupando cada 
vez mais espaço na vida das pessoas, assim, cada qual deve sempre levar 
em consideração o BEM ESTAR em todas as áreas de interesse afins aos 
objetivos familiares, profissional, acadêmico e outros...

Neste OLHAR pode-se levar em conta que a VISÃO tem uma importância 
além das nossas escolhas sobre qual a melhor entre todas as preocupações 
relacionadas com a SAÚDE e ponto quase final...

Neste CENÁRIO que está acima das demais preocupações com outros 
problemas do cotidiano, pode-se registrar que os cuidados com a VISÃO 
em todos os aspectos que envolvem a mesma, deve ser uma preocupação 
constante para todos/as neste tempo novo tempo...

Portanto, a OFTALMOS busca oferecer um ATENDIMENTO 
PERSONALIZADO e de acordo com as exigências do/a PACIENTE, 
buscando estar em conexão com o avanço TECNOLÓGICO em 
OFTALMOLOGIA, bem como, seguindo todos os padrões médicos para uma 
aproximação além do profissional com o/a PACIENTE...

Além destas considerações sobre a OFTALMOS em níveis de 
QUALIFICAÇÃO, ATENDIMENTO e COMPETÊNCIA, deve-se apresentar o 
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MÉDICO OFTALMOLOGISTA responsável pelas atividades desenvolvidas na 
CLÍNICA, a saber: ÉRICO CUNHA GRION, casado com SANDRA GRION e 
pais da MARINA e do HENRIQUE...

Diplomado em MEDICINA (1.996), ESPECIALIZAÇÃO em OFTALMOLOGIA 
e duas décadas de EXPERIÊNCIA na área, desta forma, sempre buscando 
e oferecendo um TRATAMENTO por meio da HUMANIZAÇÃO junto aos 
PACIENTES por meio da DEDICAÇÃO e EFICIÊNCIA profissional em tempo 
de pós-globalização da SAÚDE...

Neste contexto plural para todos/as aqueles/as que buscam uma SOLUÇÃO 
para os diversos PROBLEMAS relacionados com a OFTALMOLOGIA e de 
acordo com as especificidades existentes, pode-se OFERECER diversas 
ORIENTAÇÕES visando um ATENDIMENTO PERSONALIZADO para o/a 
PACIENTE na OFTALMOS...

A OFTALMOS, também, conta com as atividades do Médico RENATO 
BOLGUE CARDIM para um trabalho em EQUIPE e de acordo com a 
PROPOSTA oferecida pela OFTALMOS  e sempre buscando oferecer aos 
PACIENTES um ATENDIMENTO HUMANIZADO e EFICIENTE na área da 
OFTALMOLOGIA para ADAMANTINA e região...

OFTALMOS
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TV FOLHA REGIONAL: 
Pioneirismo em nível REGIOCAL...

“Só depois que a tecnologia inventou o telefone, 
o telégrafo, a televisão, a internet, foi que se descobriu que

 o problema de comunicação mais sério era o de perto.” 
(Millôr Fernandes)

A história da TV no Brasil está completando 71 anos, assim, são mais de 
sete décadas de estrada, ainda, do sistema ANALÓGICO para um cenário 
DIGITAL que está em constante MUTAÇÃO em tempo de pós-globalização 
TECNOLÓGICA...

Porém, deve-se destacar que em nível regional, ainda, considerando que a 
TV BAURU, Canal 2, surgiu na década de 50 e tornou-se um marco histórico 
para  a MÍDIA TELEVISIVA REGIONAL e continua mais atual do que nunca 
por meio de outro nome e firme em BAURU...

Entretanto, no ano de 2.013, o Empresário URTER MASSAROTTE JÚNIOR, 
proprietário do GRUPO FOLHA REGIONAL (Flórida Paulista-SP), criou a 
TV FOLHA REGIONAL em ADAMANTINA por meio do sistema tecnológico 
vigente naquela época e depois de quase 10 anos NO AR, continua em plena 
EXPANSÃO na ERA DIGITAL...

Também, quando o tema está relacionado com TV e suas diversas 
possiblidades como VEÍCULO DE MÍDIA, devem-se levar em consideração 
as OPÇÕES que o MERCADO exige em tempo de TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL por meio das denominadas PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS...

A TV FOLHA REGIONAL tem como proposta a cobertura das atividades 
que ocorrem na REGIÃO DA “NOVA” ALTA PAULISTA, porém, destacando 
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sempre que possível os aspectos localizados nesta ou naquela CIDADE, 
tendo em vista que a proposta é REGIONAL com o OLHAR LOCAL e 
considerando as áreas de interesse da comunidade...

MASSAROTTE como é conhecido na região, está sempre em conexão com 
os AVANÇOS que ocorrem na MÍDIA IMPRESSA (jornal) e DIGITAL (site) em 
SINTONIA com a TV FOLHA REGIONAL...

Não tem como deixar de lado o compromisso familiar nestas atividades 
profissionais focadas no MERCADO, assim, deve-se destacar a presença 
da esposa, ELENICE DE FÁTIMA CAPÓIA MASSAROTTE e dos filhos, 
NATHÁLIA e GEOVANNE, pois, o APOIO DA FAMÍLIA torna-se fundamental 
para superar todos os obstáculos em tempo de PANDEMIA...

A PROGRAMAÇÃO da TV FR tem como proposta oferecer uma GRADE 
DIVERSIFICADA e de acordo com as necessidades do seu PÚBLICO ALVO 
em nível REGIONAL, porém, priorizando sempre que possível o LOCAL 
desta ou daquela comunidade...

Um dos destaques da TV é o Programa Semanal ENTREVISTA DA SEMANA, 
destacando sempre que possível uma PERSONALIDADE local das diversas 
áreas de atuação, ou seja, nas esferas da ECONOMIA, EDUCAÇÃO, 
COMÉRCIO, LAZER, SOCIAL, POLÍTICA e outras...

O PIONEIRISMO sempre esteve na trajetória de MASSAROTTE nestes 
projetos afins da MÍDIA, portanto, a MARCA do GRUPO FOLHA REGIONAL 
está mais do que REGISTRADA nas atividades desenvolvidas nas cidades 
no cenário REGIONAL, todavia, sempre com o OBJETIVO DE INFORMAR 
de acordo com as prerrogativas da COMUNICAÇÃO em nível REGIOCAL, a 
saber: do REGIONAL para o LOCAL ou vice-versa...

TV FOLHA REGIONAL

Sumário



78



FAMÍLIA PALONI: 
Compromisso por meio de

 ações efetivas e dedicação
 integral aos Clientes...  

“O fogo que mantém acesa a chama da união de uma família
 é a gratidão. Quanto maior a gratidão maior o respeito e a união.” 

(Norberto Rotter)

Nem sempre o que se olha pode representar aquilo que realmente pode ser, 
assim, existem muitas ORGANIZAÇÕES em diversas áreas de atuação que 
estão além do que se espera nas suas AÇÕES visando marcar presença no 
MERCADO e assim por diante...

Neste contexto PLURAL para a realidade do momento, tendo em vista este 
período mediado pela PANDEMIA, faz-se necessário estar em conexão 
com todas as possibilidades para um OLHAR além do denominado SENSO 
COMUM em tempo de pós-globalização MERCADOLÓGICA...

Com este OBJETIVO fundamental, bem como, atuando em diversas 
FRENTES em áreas, a saber: PRODUÇÃO, CRIAÇÃO e COMÉRCIO, ainda, 
em várias cidades da região, desta forma, pode-se registrar que a FAMÍLIA 
PALONI continua investindo e acreditando no potencial dos/as CLIENTES 
por meio de um ATENDIMENTO PERSONALIZADO e de acordo com as 
possibilidades do PÚBLICO ALVO das LOJAS...

Uma FAMÍLIA que trabalha em ritmo musical faz anos e tendo em vista os 
OBJETIVOS efetivados de acordo com a melodia e letra da canção QUE 
SORTE A NOSSA, ainda, considerando a HISTÓRIA e projetos de vida 
desde aquele início no outro tempo do tempo, portanto, LUCILENE PALONI, 
ou seja, a LU, casada com JOSÉ ROMÃO e pais de LUIZ HENRIQUE, 
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MARIA CLARA e FERNANDO (in memoriam); estão muito além de uma 
ORGANIZAÇÃO FAMILIAR, pois, “se o amor bateu na nossa porta, que sorte 
a nossa...”

Desenvolvendo atividades nas áreas da PRODUÇÃO/FÁBRICA, 
CONFECÇÃO e COMERCIALIZAÇÕ dos PRODUTOS, também, 
considerando todos os aspectos que envolvem a EQUIPE de apoio por meio 
das/os COLABORADORAS/ES e outros, deve-se destacar que a FAMÍLIA 
PALONI está sempre em CONEXÃO com as alterações do MERCADO neste 
tempo novo tempo que se chama hoje...

As Lojas MODA ÍNTIMA estão sempre em EVIDÊNCIA para um 
ATENDIMENTO que busca uma SINTONIA com as CLIENTES, também, 
a CLARIÁ que por meio da CRIAÇÃO e ESTILOS diversificados para um 
PÚBLICO que busca aquele toque que pode fazer a DIFERENÇA e de 
acordo com as TENDÊNCIAS do momento...

Também, a CÓZ JEANS para quem sabe que usar e abusar dos JEANS é 
estar sempre de acordo com o PADRÃO em todas as áreas de atuação nas 
esferas FAMILIAR, SOCIAL, PROFISSIONAL, ACADÊMICA e outras...

Tais empreendimentos estão INTERLIGADOS por uma mesma PROPOSTA 
DE TRABALHO em todos os seguimentos desenvolvidos pela FAMÍLIA 
PALONI, haja vista o COMPROMISSO com a SOLIDARIEDADE em nível 
de ORGANIZAÇÃO FAMILIAR, ainda, a CAPACIDADE de atuar no mercado 
com DEDICAÇÃO em sintonia com o AMOR PELO QUE FAZ em todas as 
frentes de atuação...

Ao FERNANDO (in memoriam), dedico!

FAMÍLIA PALONI
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PRISMA CABELEIREIROS: 
De SAMPA para Adamantina

 em ritmo de Paz e Amor...

“And She’s Buying a Stairway to Heaven /
 E ela está comprando uma escada para o céu” 

(Led Zeppelin)

Naquele outro tempo do tempo, porém, depende sempre de quem está 
envolvido deste ou do outro lado, entretanto, neste caso em especial pode 
se registrar que os DESENCONTROS em ritmo de PAZ e AMOR em SAMPA, 
acabaram trazendo para Adamantina, um casal mais do que antenado com o 
cenário musical em ritmo de muito ROCK com FLOYD, ZEPPELIN e outras 
Bandas dos bons e velhos tempos...

Em meio às muitas IDAS e VINDAS neste cenário um tanto quanto 
COLORIDO do ROCK AND ROLL, deve-se considerar que o casal, EDSON 
e SÍLVIA, também, pode ser SÍLVIA E EDSON, sendo que os mesmos 
continuam firmes nos OBJETIVOS traçados quando desembarcaram na 
cidade e ponto quase final...

Não se pode esquecer-se de citar neste texto, o APOIO  que o casal recebeu 
da JUREMA (in memoriam), tendo em vista as PARCERIAS envolvendo 
a proposta do PRISMA e o compromisso com a CULTURA, ainda, na 
perspectiva de um PRISMA que sempre esteve e continua marcando 
presença nas atividades desenvolvidas pela SÍLVIA E EDSON...

As filhas LUANE (docente de Artes na UEM) e TAIANE (fisioterapeuta), também 
marcaram e continuam marcando presença nestas andanças de um jeito ou de 
outro, tendo em vista que EDSON e SÍLVIA são avós do EDSON e VICENTE...
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As atividades do PRISMA CABELEREIROS continuam de acordo com a 
mesma proposta de trabalho desde o início, desta forma, SÍLVIA (colorista) e 
EDSON (cabeleireiro) continuam sempre buscando novas possiblidades de 
crescimento por meio de CURSOS nas áreas afins para uma conexão com 
as/os CLIENTES...

O reconhecimento pelo APOIO recebido desde aquele outro tempo do 
tempo na COMUNIDADE local, deve ser destacado como uma MARCA que 
continua no PRISMA, nos SONHOS e não morreram nestes anos, muito pelo 
contrário, ser da PAZ e com muito AMOR faz-se necessário neste tempo 
novo tempo que se chama hoje...

Neste universo que envolve o VISUAL de um jeito ou de outro, o PRISMA 
acredita que todas/os podem conseguir o seu objetivo em nome dos 
DESAFIOS que continuam em todas as áreas, porém, SÍLVIA e EDSON 
continuam firmes nesta LUTA em nome do SOCIAL por meio da CULTURA 
em ritmo de TRABALHO e COMPROMISSO com a comunidade em nível 
REGIOCAL, ou seja, do REGIONAL para o LOCAL...

Todas as ações mediadas pelo PRISMA continuam buscando SER e não 
apenas ESTAR, pois, os SONHOS NÃO MORREM e estão sempre marcando 
presença por meio das ATIVIDADES desenvolvidas em nome do DIÁLOGO e 
DEDICAÇÃO naquilo que é feito com muita PAZ e AMOR...

À JUREMA/Bibliotecária (in memoriam), dedico!

PRISMA CABELEIREIROS
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FISIOCLÍNICA DA UNIFAI:
 Da Teoria para a Práxis com o/a 

Paciente neste tempo novo tempo...

FISIOTERAPEUTA “O movimento é nossa arma 
e nossa arte, através dele nos fazemos ciência. 

Nele depositamos nossos sonhos de trazer à vida, 
o que sem vida parece estar.” (Nívea Flor)

De volta às atividades neste semestre para uma aproximação entre EQUIPE 
DA FISIOCLÍNICA (Coordenação do Curso de FISIOTERAPIA, Responsável 
Técnica, Supervisores/as, Orientadores/as e Estagiárias/os) e PACIENTES 
em tempo de PANDEMIA, porém, de acordo com todas as exigências visando 
os cuidados com todos/as...

Assim, pode-se registrar que todas as ATIVIDADES estão retornando de 
acordo com o PROTOCOLO de PROTEÇÃO, bem como, buscando desta 
forma oferecer para a COMUNIDADE local neste primeiro momento os 
ATENDIMENTOS NECESSÁRIOS que o/a PACIENTE necessita e assim por 
diante...

Deve-se ressaltar que o RECONHECIMENTO da FISIOCLÍNICA está nos 
resultados alcançados pela EQUIPE em todas as áreas de atuação, a 
saber: CARDIOLOGIARRESPIRATÓRIA, GERIATRIA e GERONTOLOGIA, 
NEUROLOGIA E PEDIATRIA, HIDROTERAPIA, PREVENTIVA e URO-
GINECOLOGIA e OBSTETRÍCIA...

Portanto, faz-se necessário estar em conexão com tal PROPOSTA para um 
OLHAR que deve estar além do senso comum que predomina nesta área da 
SAÚDE, porém, são quase 20 anos de ATENDIMENTOS DIVERSOS com o 
PADRÃO da FISICOLÍNICA da UNIFAI-Centro Universitário de Adamantina...
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Localizada no CAMPUS III da instituição desde a instalação da mesma 
em 2.002, assim, a MEMÓRIA HISTÓRICA da FISIOCLÍNICA deve ser 
preservada em nível institucional, também, nos ANAIS das centenas e 
centenas de ATENDIMENTO em Adamantina e região...

Foram muitos os que contribuíram com a  CONSOLIDAÇÃO da FISIO, 
por isso não tem como registrar todos os nomes que marcaram presença 
nestes anos, mesmo assim, DOCENTES, DISCENTES, FUNCIONÁRIOS/
AS e PACIENTES sempre estiveram do mesmo lado na promoção e 
reconhecimento da FISIOCLÍNICA nestas quase duas décadas de BONS 
SERVIÇOS PRESTADOS na comunidade em nível REGIOCAL, ou seja, do 
REGIONAL para o LOCAL em tempo de pós-globalização da SAÚDE...

A responsabilidade técnica da FISIOCLÍNICA é da Professora PATRÍCIA 
BRAZ que desenvolve as atividades com APOIO DA EQUIPE em conexão 
com a coordenadora do Curso de FISIOTERAPIA, Professora LEANDRA 
BENATTI...

Neste contexto mediado pelos desencontros deste novo tempo novo, faz-se 
necessário SER e não apenas ESTAR nas atividades desenvolvidas na Área 
Comunitária, ainda, considerando a proposta do Curso de FISIOTERAPIA da 
UNIFAI por meio da FISIOCLÍNICA... 

INFORMAÇÕES: (18) 3522.1000 (h/c).

À Equipe da FISIOCLÍNICA, dedico!

FISIOCLÍNICA DA UNIFAI
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MAMÃE CORUJA:
 Desperte a Criança que existe 

em você...

“O estudo em geral, a busca da verdade e da beleza
 são domínios em que nos é consentido

 ficar crianças toda a vida.” (Albert Einstein)

Todas as pessoas possuem dentro de si aquele algo mais que tem a ver com 
o seu tempo de CRIANÇA, portanto, cada qual deve saber por onde sair ou 
se encontrar com tais recordações da INFÂNCIA...

Assim, sempre existe alguma possibilidade de uma volta ao outro tempo 
deste tempo quando tudo estava na IMAGINAÇÃO INFANTIL e por alguns 
anos tudo era quase a mesma coisa neste universo das CRIANÇAS...

Os anos passam sem muitas considerações pra todos/as, entretanto, VOCÊ 
pode voltar ao seu tempo de CRIANÇA e até mesmo passar para o seu lado 
JUVENIL com uma visita na MAMÃE CORUJA de Adamantina neste tempo 
novo tempo que se chama hoje...

Uma LOJA que se preocupa em estar sempre oferecendo ROUPAS para 
a TURMA que circula na área INFANTO-JUVENIL com suas diversidades 
com ACESSÓRIOS, BOLSAS, TIARAS, LACINHOS, ÓCULOS, SAPATOS e 
outros PRODUTOS de acordo com as tendências para um/a CLIENTE mais 
do que especial e exigente...

Com tal preocupação de estar sempre à frente neste MERCADO e 
sintonizada com o VESTUÁRIO INFANTO-JUVENIL da MAMÃE CORUJA, 
está a Empresária BEATRIZ PEREIRA DA SILVA, casada com o MATEUS 
(Rio Piscinas) e pais da pequena HELENA...
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A EQUIPE da LOJA está sempre atenta para um ATENDIMENTO 
PERSONALIZADO e de acordo com as exigências das CRIANÇAS e PAIS, 
procurando apresentar as opções com o PADRÃO conquistado nos últimos 
anos pela MARCA MAMÃE CORUJA...

Deve-se destacar que a BEATRIZ assumiu a LOJA no mês de janeiro deste 
ano, desta forma, pretende com o APOIO da sua EQUIPE dar continuidade 
ao trabalho que estava sendo desenvolvido pela MAMÃE CORUJA em busca 
de novos desafios para o público INFANTO-JUVENIL de Adamantina e 
região...

Neste cenário que exige cada vez mais EMPREENDEDORAS e de acordo 
com as novas propostas mediadas pela GESTÃO EMPRESARIAL, pode-
se afirmar que a MAMÃE CORUJA está em BOAS MÃOS neste universo 
INFANTO-JUVENIL com a BEATRIZ e sua Equipe...

Também, deve-se registrar que o MERCADO em tempo de PANDEMIA 
exige das/os EMPRESÁRIAS/OS de todas as áreas mais do que um 
ATENDIMENTO, neste quesito a MAMÃE CORUJA busca estar em 
SINTONIA com as/os CLIENTES para uma aproximação FAMILIAR...

As referências patrocinadas pelas REDES SOCIAIS acabam oferecendo 
milhares de PRODUTOS para todos os públicos, todavia, nada melhor do 
que VOCÊ entrar na MAMÃE CORUJA pra poder sentir aquela aproximação 
que está além de um simples ATENDIMENTO, muito pelo contrário, pois A/O 
CLIENTE pertence o universo INFANTO-JUVENIL...

Que tal uma VISITA sem compromisso da MAMÃE CORUJA para uma outra 
MAMÃE CORUJA?

À HELENA, dedico!

MAMÃE CORUJA
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SÉRGIO BARBOSA: 
65 anos, casado com 
Marta de Sena Barbosa, 
jornalista diplomado (1.983), 
professor universitário e 
assessor-executivo da 
ASSPEM-Assessoria 
Pública e Empresarial. 
Articulista de diversos sites/
portais da região e possui 
mais de 2.500 artigos 
publicados/postados em 
jornais e sites em nível 
regional.

No período de 1.998-
2.018, desenvolveu 
atividades acadêmicas 
como Pesquisador-
colaborador da Cátedra 
UNESCO/METODISTA 
de Comunicação para o 
Desenvolvimento Regional 
(SBCampo-SP).
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