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Editorial

Todo ano, quando
vai chegando a data do
aniversário, a gente
fica meio ansioso, não
é mesmo?
Cada um encara essa
data de um jeito, com
maior ou menor expectativa, mas não dá
pra negar que é um dia
especial.
Dia de receber parabéns (das pessoas queridas e também daque-
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Toledo/PP: 46 anos
las não tão queridas,
mas fazer o quê...) e
também, ganhar presentes!
A Toledo/PP comemorou, no dia 13 de
maio, 46 anos! Os presentes? Começaram a
chegar antes, vejam
só:100% dos estagiários da Defensoria Pública do Estado de São
Paulo são nossos alunos; 4 ex-alunos in-

gressaram na Defensoria Pública, três no
Estado de São Paulo
e um no MT; outro
ex-aluno foi aprovado no concurso para
Procurador do Estado
de MS.
E mais: sucesso absoluto das Palestras de
Integração entre a
Graduação e a PósGraduação; lançamento do Índice de

Preços Toledo – IPT
e do Projeto Toledo
na Cidade.
E o melhor de tudo,
é que a Toledo/PP recebe presentes assim
não só no seu aniversário, mas durante o
ano inteiro!
Todas essas conquistas e realizações
são motivos de alegria para uma instituição que, entrando

na Melhor Idade, se
renova a cada dia por
meio da sinergia entre a sua comunidade acadêmica e a comunidade de Presidente Prudente e região.
Parabéns à Toledo/
PP! Parabéns a todos
que transformaram
em realidade, o sonho de Antônio Eufrásio de Toledo!

Tributo aos fundadores
A Toledo/PP comemorou, no dia 13 de maio, 46 anos de existência
dedicados ao Ensino Superior.
Nesse dia, nossas homenagens às personalidades sem as quais essa
história não estaria sendo escrita: Professor
Antônio Eufrásio de
Toledo e Dona Maria do
Carmo Leite de Toledo
(Dona Quitita).
Parabéns à Toledo/PP
e obrigado a todos que,
de alguma forma, contribuíram para torná-la
uma instituição digna
do orgulho de seus fundadores.

3

Faculdade lança projeto inovador:
Toledo na Cidade
A

faculdade Toledo/PP se
diferencia cada vez mais
no mercado e isso não é só comprovado pelo resultado que vem
obtendo com seus ex-alunos,
mas também pelas diversas ações
que vem realizando. Uma delas
ocorreu no dia 4 de maio de 2007,
quando juntamente com o Nú-

cleo de Estágio da Toledo – NET,
foi lançado um novo projeto, o
“Toledo na Cidade”.
Este é um projeto que tem
como objetivo principal oferecer aos alunos e ex-alunos da
Toledo/PP o que há de melhor
em termos de qualidade de ensino, apoio acadêmico, e seu contato com o mercado de trabalho,
estreitando cada vez mais a relação aluno/profissional. O Toledo na Cidade vai, primeiramente, proporcionar ao aluno uma
visão ampla do curso escolhido,
em seguida possibilitar o conhecimento das várias áreas de atuação profissional, bem como a
situação dos mercados regional

e nacional dos quais qual ele faz
parte, auxiliando-o na escolha da
carreira profissional.
Como primeira ação deste projeto, no dia 4 de maio, foi realizada uma palestra voltada apenas aos empresários e profissionais de Presidente Prudente,
com o tema Gestão Tributária.
O palestrante
foi o professor
do Centro de
Pós-Graduação
da Toledo/PP,
Osvaldo Santos
de Carvalho
que é mestre em
Direito do Estado, foi Delegado Regional Tributário em Presidente Prudente, de 1999 a
2004; desde
2004 é juiz da 4ª
Câmara Efetiva do Tribunal
de Impostos e
Taxas e coordenador adjunto da Administração Tributária – CAT,
dirigindo as
supervisões de
fiscalização setorial da diretoria executiva da administração
tributária.
Antes da palestra, a diretora
acadêmica da Toledo/PP, Zelly
Toledo Pennacchi Machado e o
coordenador do
NET, Fábio Ibanhez Bertucci, fizeram uma explanação de como irá
funcionar o Toledo na Cidade. “A
principal idéia da
Toledo/PP dentro
do seu projeto pedagógico é participar do processo de
formação profissi-

onal do aluno, buscando parcerias e proporcionando a ele uma
visão ampla da atuação profissional”, explicou Zelly. Algumas
ações deste projeto já são realizadas, entre elas o NETwork e as
Palestras de Integração entre a
Graduação e a Pós-Graduação.
A intenção é investir mais nessas ações e criar outras como dicas on-line, que auxiliarão os
alunos e ex-alunos da Graduação e da Pós-Graduação na gestão de suas carreiras.
O objetivo de apresentar esse
projeto aos empresários e profissionais da cidade é estreitar o relacionamento da Toledo/PP com
as empresas da cidade e, no decorrer do projeto, esses empresários poderão assistir a palestras
e cursos com profissionais de
destaque no mercado que pos-

sam tratar de temas atuais e de
interesse.
Entre os empresários presentes, a satisfação foi geral, pois
acreditam que os benefícios não
serão apenas para os jovens que
estão entrando no mercado ou
até mesmo para os que já estão e
sim para as empresas que, muitas vezes, têm dificuldade em encontrar profissionais com os perfis que procuram. Além disso,
esta também será uma oportunidade de terem acesso a palestras,
cursos, atividades que não são
oferecidas freqüentemente na cidade. “Essa idéia da Toledo/PP
foi muito boa e acredito que, se

tudo for colocado em
prática, os resultados
serão muito positivos. Agora sei que na
hora em que procurarmos uma pessoa,
poderemos entrar
em contato com a
Toledo/PP e apresentarmos o perfil
profissional desejado”, afirmou o diretor administrativo
financeiro da Líder
Alimentos, Irinaldo
de Lima. “Muito boa
essa idéia de a faculdade se integrar mais com a sociedade pois,
por meio desse projeto, sabemos
agora a quem recorrer na hora
de buscar um estagiário e um
profissional. Até
hoje recorríamos aos amigos
ou colegas de
nossos estagiários, mas agora temos uma referência, além de
sabermos que essas pessoas serão
treinadas e capacitadas para cada
função. Esse
projeto veio para
suprir uma lacuna que não existia no mercado”,
salientou o gerente da agência de
Presidente Prudente do Banco
Nossa caixa, Ésio Aparecido
Brambilla. “Um projeto muito
oportuno e excelente. Quando
cheguei na Toledo/PP para assistir à palestra, fiquei encantado
ao observar como a faculdade
mudou e para melhor, me formei
há mais de 20 anos nesta casa e
fico muito feliz de ver esse tipo
de ação. Acredito que, além de
ser positivo na contratação de estagiários e funcionários, o fato
de proporcionar palestras do nível da do professor Osvaldo vai
ajudar e muito a todos os empresários e profissionais da cidade.
Posso dizer que o projeto come-

çou com muito sucesso com uma
palestra de vanguarda e um assunto muito interessante que me
ajudou a enriquecer meu trabalho, já que, pela correria do dia-

a-dia, muitas vezes não temos
tempo de fazer cursos e aprofundarmos nossos estudos”, opinou
o presidente do Sindicato dos
Contabilistas e proprietário do
escritório Líder, Jaime Marques
Caldeira.
“Me apaixonei por este projeto, pois me mudei agora para
Presidente Prudente e estava
mesmo sentindo falta de ações
como esta. Acredito que essa parceria será muito positiva tanto
para as contratações quanto para
melhorar a qualidade de nosso
trabalho por meio de palestras e
cursos que a faculdade pretende
oferecer”, disse a coordenadora
da Serasa em Presidente Prudente, Mariana Andrade.
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Ex-alunos
Por onde andam??????
Matheus Rossi
O ex-aluno Matheus Corredato Rossi, formado em Direito na
Toledo/PP, na turma de 1998 está
morando no Rio de Janeiro e trabalha no Banco do Brasil.
Em 1999 começou a trabalhar
no Banco do Brasil, no ano 2000,
ingressou na carreira jurídica do
Banco como advogado júnior,
no Núcleo Jurídico de São José
dos Campos, advogando por
todo o Vale do Paraíba.
Depois de dois anos, passou
para advogado pleno e após alguns meses, para advogado sênior, isso já em 2002. “Foi então

que recebi o convite para coordenar uma equipe de advogados
no Fundo de Pensão dos funcionários do BB, a PREVI (100
bilhões de patrimônio administrado) no Rio de Janeiro. Aqui
estou! Sou Consultor Jurídico
Adjunto de assuntos relacionados aos investimentos e participações societárias do Fundo.
Conto com uma competente
equipe formada por dois advogados seniores, dois plenos, um
júnior e um estagiário. Basicamente, trabalho com pareceres
na área de Direito Societário e

Mercado de Capitais, pois a regulação dos Fundos só permite
aplicações em empresas listadas
na Bovespa. A Lei da S/A é a
minha cartilha do dia a dia”,
explicou.
Com toda essa carreira dentro do Banco do Brasil, Matheus se sente muito orgulhoso, mas ainda tem muitos planos pela frente.
“Nem preciso dizer que estou realizado profissionalmente, porém não penso em
estacionar. Estou cursando o
último semestre do mestrado

da PUC/
SP,
em
Direito
das Relações Econômicas
Internacionais e em
mais alguns meses defendo a dissertação, para só depois começar a
pensar em dar aulas. Tudo isso,
posso dizer que é graças a Toledo/PP, ao Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos, à
Zelly e ao Márcio Zago”, sali-

entou.
Matheus que nasceu em Presidente Prudente, é casado com
a ex-aluna de Ciências Contábeis da Toledo/PP, Grazilea Ribeiro da Costa (foto acima com
ele).

Ronnie Soares
Nascido em Presidente Prudente, o ex-aluno de Direito,
formado em 1990, Ronnie
Herbert Barros Soares está em
São Paulo e, desde janeiro de
2006, foi nomeado Assessor da
Presidência do Tribunal de
Justiça, a convite do Presidente
Celso
Limongi.
Depois de formado, prestou
concurso para Oficial de Justiça e foi trabalhar em Presidente Venceslau.
“Durante a faculdade, como
sempre quis ser Juiz, já estudava para o concurso. Dois
anos depois de formado, comecei a passar nas diversas fases
dos concursos de juiz e promotor. Cheguei ao exame oral
dos dois concursos e, em 1994,
fui aprovado na Magistratura”, contou. Ingressou como
Juiz-Substituto na Comarca de
Assis; trabalhou em Maracaí,
Quatá, Paraguaçu Paulista,
Palmital, até ser promovido à
primeira Comarca em Cândido Mota, onde ficou por três
anos.
De lá foi promovido para a
comarca de Guararapes e, em

1998, para a 3ª Vara Cível da
Comarca de Itapetininga. Posteriormente foi promovido a
titular da 14ª Vara Cível Central da Capital. Além disso, começou a lecionar em um cursinho na cidade de Assis. Fez
mestrado na PUC/SP e está
terminando o doutorado.
Ronnie disse que guarda
boas recordações da faculdade.
“Quando prestei vestibular
havia apenas o curso de Direito na Toledo/PP. Lembro-me
de algumas figuras emblemáticas da Toledo/PP, como o japonês da cantina que fazia a
melhor coxinha do mundo
para quem vinha direto para a
faculdade e morrendo de
fome; o saudoso professor
Queirozinho, septuagenário,
mas com espírito adolescente,
que a todos contagiava; o também saudoso professor Chammé, com seu humor refinado;
o temido Euro de Oliveira
Melo, Diretor da Faculdade;
o professor Daniel Schwenk,
que sabia tudo de civil e que
acompanhou a turma desde o

primeiro ano; o professor Miskulin, que nos
tratava como filhos; o
saudoso professor Miguel Nader, que tinha
fama de durão, mas era
querido por todos. Sou
da opinião de que nós
carregamos em nossa
formação um pouco do
espírito de nossos mestres e para mim foi muito bom ter convivido
com essas pessoas”, discorreu.
Para ele, a Toledo/PP
foi muito importante na
sua formação, além de
Ronnie Hebert Barros Soares quando esteve na Toledo/PP acompanhando o presidente do TJ Celso
ser uma faculdade bem
Limongi que aproveitou a ocasião para dar um livro de sua autoria, “Usucapião Especial Urbana
conceituada.
Individual”para a biblioteca da Toledo/PP. Na foto ele está com o diretor geral da Toledo/PP, Milton Pennacchi
“A Toledo/PP é motivo de orgulho para quem
nela estudou. Da minha turma da pela qualidade de ensino e docência. “A vida sempre nos
há dois juízes, dois promoto- pela boa formação de seus alu- apresenta novos desafios”, fires de justiça, uma procurado- nos, inclusive nos demais cur- nalizou.
Ronnie é casado com Célia
ra de estado, mais de uma de- sos”, afirmou.
Regina
Móia Soares e tem três
zena de delegados de polícia,
O ex-aluno pretende agora sefilhos:
Gabriela
Móia Soares,
muitos advogados, servidores guir na carreira de Magistrado
de
18
anos,
Lucas
Móia Soares,
da Justiça, etc. É uma faculda- e quem sabe um dia ser Preside
17
anos
e
Daniela
Móia Sode que desponta como um dos dente do Tribunal, além, é claares,
de
15
anos.
melhores cursos de Direito do ro, de terminar o doutorado, faPaís. É reconhecida e respeita- zer o Pós-doutorado, e a livre-
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Conquistas dos Ex-alunos
Defensor Público
Claudinei Alves
A cada dia mais, os alunos e exalunos da Toledo/PP comprovam
que ela é uma faculdade que vem se
destacando não só pela qualidade
de seu ensino e professores, como
pela sua seriedade e compromisso.
Isso pode ser constatado por meio
das diversas aprovações em concursos públicos, seja pelos ex-alunos
como também pelos alunos (confira matéria na página 9). A próxima
edição do Toledo News trará matéria com mais dois alunos que também foram aprovados na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, são eles: Rodolpho Takeshi
Arakaki e Phenélope Carvalho de
Almeida.
O ex-aluno de Direito, Claudinei de Melo Alves Júnior, de 27
anos, é mais um dos ex-alunos que
está se consagrando na vida profissional. Ele se formou em 2002 e acaba de ser aprovado para o cargo de
Defensor Público do Estado de São

Paulo, primeiro concurso do órgão
no Estado. “A sensação de ser aprovado em um concurso é a de tirar
um peso das costas, e o sentimento
de que toda a luta valeu mesmo a
pena”. Além deste, ele já havia sido
aprovado para delegado, no Estado
de Goiás em 2003.
A história de Claudinei é bem
parecida com a de muitos jovens
cujos pais sonham com uma profissão para os filhos. Os pais dele,
o servidor público federal, Claudinei de Melo Alves e a dona de
casa Marlene Paulino de Melo Alves, queriam que ele fizesse medicina, mas ele acabou optando pelo
Direito, mas sem a certeza de que
havia feito a escolha certa. Todavia,
logo no 1º ano, percebeu que havia
acertado. “Já no 2º ano do curso, eu
passei em um concurso para ser escriturário do Tribunal de Justiça
de São Paulo e isso com certeza foi
uma motivação a mais, além de já

gostar do curso”, contou.
Além de estagiar, Claudinei era
um aluno bem dedicado e, desde o
primeiro ano, estudava em casa.
“Como desde o começo sabia que
eu queria prestar concursos, me
dediquei a estudar, mas acredito que
deveria ter estudado mais durante
a faculdade, pois só depois de formado é que você vê a necessidade
desse estudo”, salientou.
Seu primeiro passo depois de
formado foi prestar o exame da ordem, mas não pensava em advogar
até que agora, no cargo de Defensor, irá exercer essa função. “É engraçado pensar que eu tinha outros
objetivos, porém acabei indo por
um outro caminho que é o da Defensoria, mas estou muito feliz em
seguir este rumo. Pretendo me dedicar muito à nova carreira, fazer
um bom trabalho e minha maior
expectativa é conseguir vir para
Presidente Prudente”.

Agora com
uma missão
cumprida, os
sonhos de Claudinei é acabar
de construir
sua casa e construir sua própria família. E
por falar em família, ele não virou médico mas hoje
é motivo de orgulho para seus pais.
“Eles vivem todos os momentos comigo, sofrem em meus concursos e vibram com as minhas
vitórias. Sou realizado por ter
trocado a Medicina pelo Direito e
vejo que meus pais mais ainda”,
disse Claudinei que agradece sua
família pelo apoio, sua namorada
Francielle Vanessa Silvério Polidório e os companheiros de viagem (os concurseiros).
Quanto à Toledo/PP, ele diz sentir muitas saudades do seu tempo

ses nesse estágio e, pelo
fato de meu pai também
trabalhar nessa área, tive
todas as influências, dessa forma pude constatar
que era isso o que pretendia. Assim, os primeiros
concursos que prestei foram nessa área porém,
com o tempo, eu percebi
que não estava dando certo e meus estudos não estavam fluindo da maneira que eu esperava. Verifiquei que, mudando meu
foco, abrindo meu leque
de possibilidades e estudando outras matérias (já
que para delegado são algumas específicas) poderia ampliar meus conhecimentos e ter mais contato com outras áreas. Então minhas idéias mudaram. E para
completar, em agosto de 2006, comecei a trabalhar em um escritório
de advocacia, o Teruya & Ferreira,
onde pude ver quão nobre é a profissão de advogado. Eu não tinha
essa dimensão de como era o dia-a-

dia desse profissional e isso me
envolveu de tal forma que decidi
prestar concurso para ser defensor
público”, discorreu.
Nelson também estagiou na Procuradoria do Estado quando estava
no 5º ano do curso e acredita que o
estágio é uma experiência muito
importante para qualquer carreira.
“Enquanto todos estavam fazendo
monografia e querendo terminar
logo o curso, eu tinha era mesmo
vontade de aprender cada dia mais,
pois acredito que o estágio é a oportunidade de solidificar o conhecimento e de enxergar o Direito de
maneira completa. É por meio dos
estágios que criamos o raciocínio
jurídico necessário e importante
nas fases de concurso e na vida profissional em geral”, disse.
Logo que se formou já entrou em
uma rotina de estudos e, em seguida, foi aprovado na Pós-Graduação
em Direito Penal e Processo Penal
na Universidade Estadual de Londrina – UEL.
Hoje ele está muito realizado com
todas suas conquistas e acredita que,
com muita persistência, todos po-

de faculdade, das amizades e agradece a instituição, pois acredita
que o que levou da faculdade somado aos seus estudos diários,
fizeram com que ele pudesse realizar seus objetivos.
“Digo que quem pretende prestar concursos deve estudar o máximo enquanto for aluno ainda,
ter muita disciplina e capacidade
de superação nas horas em que
você não for aprovado em um concurso, acima de tudo ter fé, pois
Deus sabe a hora certa”concluiu.

Defensor Público
Nelson de Souza
Nelson Gonçalves de Souza Júnior, de 26 anos, é outro ex-aluno
que foi aprovado em concurso público. Formado em 2003, ele foi
aprovado para a Defensoria Pública do Mato Grosso.
Nascido em Jaguapitã - PR ele,
que é filho do funcionário público
federal, Nelson Gonçalves de Souza e da dona de casa, Ermínia Nichio de Souza veio morar em Presidente Prudente quando ainda era
bem pequeno. Sua história é bem
diferente da do Claudinei, por ter
o pai formado em Direito e ter
muitos amigos na igreja que freqüenta a Igreja Presbiteriana do
Brasil, também ligados a essa área,
ele teve muitas influências para seguir esta carreira. “No começo foi
mesmo uma adaptação, mas já no 2º
ano do curso tinha certeza de que
gostava de Direito, ainda mais depois de ter sido aprovado em um
concurso de estagiário do Ministério Público, com uma excelente colocação, uma vez que estava concorrendo com alunos do 3º, 4º e 5º
anos”, contou ele que acabou nem

assumindo esse estágio, pois recebeu uma proposta de estagiar na
Polícia Federal.
Durante o estágio na Polícia, Nelson percebeu que pretendia atuar
nessa área, mal sabia ele as voltas
que a vida dá e o rumo que a sua
iria tomar. “Fiquei 1 ano e 10 me-

dem chegar lá. “Não dá para mensurar a felicidade que sinto agora, é
muito mais do que eu tinha traçado como plano e objetivo para minha vida. Agora quero cumprir
minha função social de acesso à justiça dos que não têm condições e
fazer o melhor. Para os que pretendem seguir esta carreira, digo que
deve haver o trinômio: fé, disciplina e paciência”. Ele também aproveita para fazer alguns agradecimentos. “Agradeço à faculdade Toledo, pois só pude aprofundar
meus conhecimentos devido ao
contato prévio que ela me proporcionou, em especial os professores
Jurandir José dos Santos, Osvaldo
Santos de Carvalho e Paulo Alonso, a Procuradora do Estado, Dirce
Felipin Nardin, minha família
pelo apoio, a minha namorada, fiel
companheira, Camila de Souza
Mendes, aos meus amigos de concurso e a minha comunidade da
Igreja”.

Mais conquistas na
outra página.
Vire
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Conquistas dos Ex-alunos
Assistente Social
Mariane Rodrigues
Há um ano, o Toledo News
publicou uma matéria sobre
uma ex-aluna de Serviço Social da Toledo/PP, Mariane Delatin Rodrigues, que foi aprovada no mestrado em Políticas

Sociais e Gestão na Universidade Estadual de Londrina UEL. Agora, novamente, ela
está no jornal, pois obteve outra conquista: participou de
uma seletiva e foi aprovada
para ser diretora técnica da
Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social – DRADES
em Presidente
Prudente. “Estou muito contente, pois essa
é mais uma realização em minha vida profissional.
Com certeza
sei que vou
aprender mui-

to, pois vou cuidar de 32 municípios, dando orientação
para todos, cada um com as
suas particularidades”, contou. Mariane diz estar bem
animada para este desafio e
pretende se dedicar ao máximo ao novo emprego já que
para ela esta foi uma grande conquista.
“Pretendo mergulhar de cabeça nesse novo desafio, estudar muito e fazer o melhor
que puder, porém também
ainda tenho que me dedicar
ao mestrado, pois não acabei
e futuramente pretendo lecionar”.
A pesquisa de Mariane no
mestrado é sobre a análise das
operacionalidades e funcionalidade do software e pró-social e renda cidadã, utilizado
na gestão dos serviços sociais.

Promotor
Rafael Oliveira
O ex-aluno de Direito Rafael Machado de Oliveira, que foi aprovado para Promotor de Justiça do Estado de Goiás, tomou posse no
dia 4 de maio, em Goiânia. Rafael, que havia passado neste concurso
há um ano e dois meses, estava ansioso para que este dia chegasse
logo.
“Foram momentos de muita angústia e espera, porém agora veio a
recompensa e estou muito feliz. Pretendo me dedicar exclusivamente a minha profissão e daqui a um tempo fazer um mestrado”,
disse.
Rafael se formou em 2004 e é filho dos comerciantes João Machado de Oliveira e Rosa Mitiko Takada.

Rafael com seus ex-professores na Toledo/PP, Maurício Yonemoto, Fabiana Pinheiro, Gilmara Pesquero, Mário Coimbra e Valmir
Pinto

Maria Cecília conclui mestrado em Educação
Mais uma professora da
Toledo/PP concluiu seu mestrado. Agora foi a vez da
professora de Administração e Ciências Contábeis,
Maria Cecília Palácio Soares que fez o seu na área de
Educação na Universidade
do Oeste Paulista – UNOESTE.
O tema de sua dissertação
foi “O ensino e a aprendizagem mediados pela tecnologia computacional em
Ciências Contábeis – estudo de caso”.
“Por meio deste trabalho,
desenvolvo um método de
ensino para contabilidade
de custos, pois vejo que existe muita dificuldade neste
aprendizado. Busquei assim
uma forma de poder sanar

essas dificuldades. Ter feito
nesta área da educação com
certeza fez com que eu quebrasse muitos paradigmas
na relação entre ensino e
aprendizagem”, contou ela
que, para concluir essa dissertação, fez uma pesquisa
na Toledo/PP no ano de
2006 com um grupo de alunos.
“Com a autorização da diretora acadêmica, a Zelly
Toledo Pennacchi Machado,
procurei o Núcleo de Estudos e Pesquisas da Toledo –
NEPE e apliquei minha pesquisa de mestrado com quatro alunos do 3º ano de Ciências Contábeis. Em síntese envolvi a questão da metodologia da problematização com aulas expositivas

dialogadas e o Excel como
ferramenta. Houve um
avanço geral dos alunos e as
respostas desse trabalho foram bem positivas, tanto é
que eles deram seqüência ao
projeto e este ano farão seu
Trabalho de Conclusão de
Curso sobre isso e eu sou a
orientadora”, contou.
A orientadora de Maria
Cecília no mestrado foi a
doutora Raquel Rosan C.
Gitahy. Maria Cecília que
nasceu em Tupã – SP, mora
em Presidente Prudente
há 36 anos. Formou-se em
Ciências Contábeis na Toledo/PP no ano de 1985 e
em 1988 começou a lecionar na casa na área de
Contabilidade Pública.
Hoje é professora de

Contabilidade Básica,
Contabilidade e Análise de
Custos, Contabilidade Pública e Teoria da Contabilidade. Também é pós-graduada, em Contabilidade
Gerencial Rh e Marketing.
Ela acredita que mesmo
com a graduação e a especialização,
o mestrado
é um passo
muito importante
na carreira
de
uma
pessoa,
principalmente de
docentes.
“ P a r a
mim foi

mais uma conquista que
com certeza colaborou para
meu crescimento e fez com
que eu me tornasse mais crítica na posição de professora. Só tenho que agradecer
o apoio que tive da Toledo/
PP em todos os sentidos”,
finalizou.
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Presidente do TJ ministra
palestra na Toledo/PP
A Toledo/PP recebeu no dia 13
de abril de 2007 o presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, Celso Luiz Limongi
que ministrou uma palestra sobre o Poder Judiciário. Ele bacharelou-se em ciências jurídicas e sociais pela Faculdade Paulista de Direito, da Pontifícia
Universidade Católica de São
Paulo, em 1965, Desembargador
do Tribunal de Justiça do Estado, com assento no Órgão Especial, tendo tomado posse em 20
de setembro de 1.988 e professor
de Direito Processual Civil e Direitos Humanos.
Na palestra da Toledo/PP estavam presentes autoridades de
Presidente Prudente e região
como juizes, advogados, promotores, procuradores, muitos inclusive ex-alunos, além de estudantes de graduação e pós-graduação.
O presidente do TJ abordou
questões relacionadas aos três
poderes: Judiciário, Legislativo
e Executivo e enfatizou muito
sobre a questão das leis. “Todos
somos iguais perante a Deus porém, quando são criadas as leis,
isso não é levado em conta e

muitos legisladores agem de
acordo com seus próprios interesses. As leis interferem em
nossas atividades e esfera de vida
por isso a sociedade tem que exigir que o legislador federal seja
sereno”, destacou Limongi.
Para os presentes a vinda do
presidente do TJ para Presidente Prudente é um acontecimento especial na cidade e um incentivo para que a faculdade traga mais profissionais desse porte. “Eventos desse tipo aumentam nossa visão sobre a profissão que escolhemos. A palestra
foi muito produtiva e clara o que
só colabora em termos de conhecimento”, afirmou a aluna do 1º
ano de Direito, Bruna Biondo.
“A vinda de Limongi para
Presidente Prudente é uma grande ação e a Toledo/PP que já é
uma grande faculdade se mostra
maior ainda quando realiza
eventos como esse”, ressaltou o
deputado estadual, Ed Thomas.
“Muito importante essa ação da
Toledo/PP de trazer palestrantes
assim, pois o conhecimento não
deve ser limitado apenas por informações vindas da faculdade.
Por meio de palestras há um en-

riquecimento muito importante de informações que só tem a
acrescentar na formação dos alunos”, salientou o procurador Jurídico da Câmara Municipal de Presidente Prudente, ex-diretor do
curso de Direito da Toledo/PP,

João Batista Mimesse Gonçalves.
Após a palestra o diretor geral
da Toledo/PP, Milton Pennacchi
e a sua esposa, a mantenedora
da faculdade, Marlene de Toledo Pennacchi, entregaram para
Celso Limongi o troféu “Dou-

Conheça as raízes do troféu
Esse troféu foi instituído pela Toledo/PP em 2001, por ocasião do centenário de nascimento de seu
fundador, Antônio Eufrásio de Toledo. Foi criado pela artista plástica, Yoshiya Nakagawara, considerando elementos que representassem Antônio Eufrásio de Toledo. Segundo a artista, o humanismo e a
solidez da figura do Dr. Toledo exigiam um material contemporâneo e duradouro, assim, optou-se pelo
aço inoxidável. A migração pelos mares até chegar ao Brasil está representada pela base semi-curva,
simbolizando uma caravela ou nau. No fundo da caravela há um desenho vazado, em forma de espada,
cuja sutileza está em transformar a luz em sombra que atravessa a caravela, projetando a espada na
base da escultura. Trabalhou-se com duas imagens muito fortes: os dois fortes aros do Dr. Toledo e uniuse com um traço, significando o suporte dos óculos.

tor Antônio Eufrásio de Toledo”, concebido para evidenciar
o reconhecimento da Toledo/PP
aos profissionais que são referência nas áreas de seus cursos.
Depois da palestra Limongi foi
recepcionado por um jantar oferecido pela Toledo/PP.
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M Toledo Livraria Acadêmica oferece diversos tipos
de serviços
Fundada em 1975, a M Toledo
Livraria Acadêmica, vem a cada
dia ampliando seus serviços e
oferecendo um melhor atendimento aos seus alunos e comunidade em geral.
A livraria, a princípio, foi criada pelo diretor geral da Toledo,
Milton Pennacchi para atender
a comunidade acadêmica, no
início apenas com obras nas áreas jurídica e a administrativa.
Mas, ao longo dos anos, com o
surgimento dos novos cursos ela
foi passando a oferecer os livros
nas áreas de Serviço Social e

Negócios em geral.
Porém, de uns anos para cá,
com o aumento na procura e a
carência de livrarias na cidade
ela passou a vender livros de todos os assuntos, desde os de interesse acadêmicos até livros de
literatura, romance, religiosos,
entre outros.
A livraria, que fica instalada na
faculdade Toledo/PP, possui livros acadêmicos e alguns de literatura, geralmente os mais
procurados e recomendados em
sites e revistas como a Veja. Porém, vende qualquer tipo de li-

vro, basta entrar no site:
www.mtoledo.com ou vir até a
livraria encomendar o seu.
“A M Toledo Livraria Acadêmica é aberta a toda a comunidade, qualquer um pode comprar
livros aqui. Caso não queria se
deslocar, é só comprar pelo site
que entregamos sua compra no
endereço que quiser. Os livros
que não estiverem disponíveis
em nossa loja, serão encomendamos na mesma hora. O pagamento pode ser feito a vista com
15% de desconto ou em até 8 vezes, dependendo do valor da

compra”,
afirmou a
sócia/proprietária da
livraria,
Maria do
Carmo Toledo Pennacchi
Baptista.

Serviço
– A livraria funciona de segunda
a sexta-feira, das 8h às 12h, das 13h
às 17h e das 18h às 22h e, aos sába-

dos, 8h às 12h.

Biblioteca da Toledo/PP também atende ex-alunos
Devido ao grande número de
ex-alunos que procuram a biblioteca “Visconde de São Leopoldo” da Toledo/PP para pesquisas, consultas e empréstimos, a
partir deste ano os ex- alunos da
graduação da Toledo/PP poderão se cadastrar na biblioteca e
ter o mesmo direito que os alunos; já que antes ele podiam apenas fazer consultas no local.
“Essa mudança ocorreu devido
a uma grande demanda de exalunos que solicitavam o empréstimo e também, agora, aumentamos o acervo e assim foi possível essa modificação”, afirmou a
bibliotecária, Miriam Regiane.

Em seis anos o aumento no
acervo da Biblioteca da Toledo/
PP foi de 100%, além disso todos
os livros de bibliografia básica
têm um exemplar disponível na
biblioteca que não pode ser emprestado. “Por esses motivos, os
alunos da graduação podem ficar tranqüilos que esse acesso
dos ex-alunos não vai prejudicá-los em nada. É importante
lembrar também que um dia todos os alunos também serão exalunos e vão contar com esse
recurso”, ressaltou Miriam.
Os ex-alunos podem retirar o
mesmo número de material que
os alunos, 10 por mês podendo

ser livros, monografias e fitas
VHS; quanto aos DVDs, terão
que pagar uma taxa mensal de
R$ 10 mais o cadastro. O prazo
de empréstimo também é igual,
cinco dias úteis.

Cadastro
Os ex-alunos que queiram retirar livros, devem preencher
um cadastro no balcão de empréstimo mediante o pagamento prévio da taxa de usuário. A
taxa anual é de R$ 20, mais R$ 10,
caso também tenha interesse em
utilizar a DVDteca.
O ex-aluno que possuir o “Cartão Universidade” deverá apresen-

tá-lo no balcão de
empréstimo, juntamente com o
comprovante de
pagamento, uma
foto 3x4 e uma cópia do comprovante de endereço
em seu nome ou
em nome dos pais,
conforme no RG.
Caso o aluno não
possua o “Cartão
Universidade”, deverá levar até o
balcão o comprovante de pagamento, duas fotos 3x4, uma cópia
do comprovante de endereço
como acima citado. Neste caso, ele

vai receber um protocolo que poderá ser utilizado até a data de entrega da sua carteira da Biblioteca.

NET colabora com ex-aluno na conquista de emprego
O Núcleo de Estágio da Toledo – NET é um órgão que existe
para colaborar com a colocação
dos alunos no mercado de trabalho, tanto como estagiário quanto como profissionais contratados. O que muitos não sabem é
que o NET também colabora
com os ex-alunos, ou seja, mesmo depois de formadas as pessoas que estudaram na Toledo/PP
continuam recebendo e-mails
sobre vagas de empregos e po-

dem também procurar o NET
para auxiliá-las nessa busca.
O ex-aluno de Administração,
Paulo Alexandre da Silva, de 25
anos, formado em 2006 é um
exemplo. Paulo se formou e estava a procura de emprego, quando recebeu um e-mail do NET
sobre uma vaga na Caiuá e decidiu mandar seu currículo para
participar do processo seletivo.
“A Toledo/PP está de parabéns
por ter um núcleo que ajuda não

só os alunos como também os exalunos, isso só vem reforçar a
qualidade da faculdade e o fato
de sabermos que não seremos
esquecidos”, contou ele que, desde o dia 1º de março, é assistente
administrativo da infra-estrutura da Caiuá.
Durante a faculdade Paulo,
que foi o melhor aluno de sua
turma, fez estágio na Empresa
Júnior Toledo - EJT e depois trabalhou na Stellbras na área de

controladoria de
produção. “Estou
muito realizado,
pois a Caiuá é uma
empresa muito boa
de se trabalhar com
um ambiente totalmente estimulador,
estou conseguindo
colocar em prática o
que aprendi nos
quatro anos de faculdade”, disse.
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Toledo/PP realiza Vestibular
Programado 2008
A Toledo/PP realizará, no
dia 5 de agosto, das 9h às
13h, o Vestibular Programado 2008, em que serão
oferecidas 30% das vagas
disponíveis para ingresso
em 2008.
O candidato, que pretende programar o início de
sua faculdade para fevereiro de 2008, deverá fazer
sua inscrição na secretaria

da Toledo/PP até o dia 31

vo de 2007, deverão reco-

de julho de 2007, de segunda a sexta-feira, das 8h às

lher uma taxa de inscrição
no valor de R$ 20.

11h, das 13h às 17h e das
18h às 21h30 e também

O candidato, portador de
deficiência física, que ne-

pelo site www.unitoledo.br.
A taxa de inscrição é de

cessita de condições especiais para fazer as pro-

R$ 40. Os candidatos que
comprovarem sua condi-

vas, deverá encaminhar,
juntamente com a sua ficha

ção de treineiros, ou seja,
de não concluintes do En-

de inscrição, uma solicitação à Comissão Organiza-

sino Médio, no período leti-

dora, nesse sentido.

Serviço – Mais informações e o edital completo no site
www.unitoledo.br ou pelo telefone (18) 3901-4000.

Toledo/PP aprova 100% no concurso para
estagiários da Defensoria do Estado de São Paulo
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo realizou pela
primeira vez, no Estado de São
Paulo, um concurso público para
estagiários de Direito. Em Presidente Prudente, foram oferecidas 16 vagas e todas foram ocupadas pelos alunos da Toledo/PP.
“A Toledo/PP está de parabéns e
mostra cada vez mais que se preocupa com a formação de seus
alunos desde o começo da faculdade e incentiva os mesmos a
prestarem concursos até mesmo
como estagiários. Para os alunos,
será uma experiência muito importante já que a prática ajuda a
compreender a teoria o que facilita o aprendizado na faculdade”,
afirmou o procurador do Estado
de São Paulo, Nilton Carlos de
Almeida Coutinho que é ex-aluno da Toledo/PP e é uma das pessoas com que os estagiários da
Defensoria vão trabalhar; Nilton
é coordenador da assistência judiciária ao preso.

Para os alunos a expectativa é
grande principalmente por ser
um órgão novo no Estado. “Com
o resultado desse concurso percebi que estou no caminho certo e que tenho que continuar estudando. Estou bem animado
para começar ainda mais que é a
primeira vez que abre esse tipo
de estágio no Estado. Vai dar
para aprender muito”, ressaltou
o aluno Casimiro Ancilon de
Alencar Neto, aprovado em 1º
lugar no concurso. “Já faço estágio no Ministério Público acredito que agora com esse estágio
terei a oportunidade de ver
como funciona o outro lado.
Outro ponto positivo é a bolsa
oferecida, pois no 4º ano não é
fácil encontrar estágios com essa
remuneração”, afirmou o aluno
Paulo de Tharso Brondi de P.
Rodrigues, aprovado em 3º lugar. “Acredito que com essa nova
oportunidade será muito útil na
faculdade, pois é um contato

maior com a
parte prática,
o que também será
muito válido
depois de
formado”,
disse o aluno
Daniel Otávio Genaro
Gouveia,
aprovado em
4º lugar.
Ao todo foDaniel
ram 650 vagas distribuídas pelas seguintes regionais:
Capital (427 vagas), Bauru (19),
Campinas (17), Grande ABCD
(20), Jundiaí (10), Marília (25),
Presidente Prudente (16), Ribeirão Preto (10), Santos (38), São
Carlos (39), São José do Rio Preto (12), Sorocaba (7) e Taubaté
(10).
O estágio terá a carga horária
de 20 horas semanais, com bolsa

Casimiro Alencar
Gouveia
de estudos no valor de R$
671,61. A prova escrita
foi em fase única e ocorreu no dia 18 de março,
nas
cidades
de Araraquara, Bauru,
Campinas, Jundiaí, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos, São José
do Rio Preto, São José
dos Campos, São Paulo,
Sorocaba e Taubaté.

Paulo Rodrigues

2
10
10

Alunos têm a oportunidade de fazer estágio no
EAAJ
Todos os anos o Escritório de
Aplicação de Assuntos Jurídicos - EAAJ seleciona estagiários para trabalharem neste setor. Para o ano de 2007, foram
selecionados os alunos Camila
Batista Tonicante, do 4º ano A
de Direito e Manoel Rodrigues
de Oliveira Júnior, do 3º ano
de Direito.
Os dois desempenharão as seguintes tarefas: atendimento
de clientes, estudo de casos,
preparação da peça administrativa e/ou processual adequada,
acompanhamento de processos
junto ao fórum, comparecimento às audiências designadas entre outras que se fizerem
necessárias ao bom desempe-

nho do EAAJ.
Esta oportunidade é considerada essencial para os alunos
que acreditam ser este um passo para uma melhor formação.
“A princípio me interessei em
fazer este estágio, pois além de
ser um setor que pertence à faculdade a bolsa também ajuda
muito. Porém, agora há dois
meses posso dizer que superou
as minhas expectativas, pois estou aprendendo muito. Existem coisas que ainda nem vi na
teoria e já sei na prática. Isso é
com certeza um passo à frente,
pois quando o professor ensinar, eu já saberei do que se trata. O estágio também está me
motivando a ir em busca de

mais conhecimentos e me aprofundar mais nos estudos fora da
sala de aula. Está excelente e tudo
isso será imprescindível para
minha vida profissional”, afirmou Manoel que contou que
esse é o primeiro estágio que está
fazendo.
Já Camila fez estágio no
Fórm Simulado na Toledo/PP
e além do EAAJ,atualmente
também faz estágio na Delegacia da Receita Federal, no período da manhã. “Me interessei por este estágio para ter
mais contato com a área de assistência. Estou tendo a oportunidade de fazer petições,
manifestações para cumprimento de despacho, alegações

Professor da Pós-Graduação lança livro
jurídico
Mestre em Direito Civil pela
PUC-SP, especialista em Direito
pelo IBET e professor da PósGraduação da Toledo/PP , Christiano Cassettari lançou, este ano,
o livro Separação, Divórcio e
Inventário por Escritura Pública: Teoria
e Prática que foi publicado pela editora
Método.
A presente obra
tem por objetivo
analisar a Lei
11.441/2007, que introduziu a possibilidade de realizar separação, divórcio e
inventário extrajudicialmente por escritura pública no
tabelionato de notas.
O intuito foi fazer uma leitura dos principais problemas
práticos que podem ocorrer no
momento da celebração da escritura pública, propondo algumas soluções, bem como realizar um estudo sobre os aspectos positivos e negativos da re-

ferida norma
jurídica. “Por
analisar as questões práticas do
dia-a-dia, espera-se que esta

obra possa ser
útil aos advogados, juízes,
promotores,
estudantes,
notários e ao
público em geral que tenha
necessidade de celebrar a escritura pública de separação, divórcio ou inventário, motivo
pelo qual foram incluídos diversos modelos de escrituras
para facilitar a elaboração de
minutas”, explicou Christiano.
Ele também é co-autor do livro Questões do Exame de Ordem Comentadas (Editora

Método), com 3º edição
no prelo.
Participou de diversas
obras coletivas, colaborando com artigos acerca de temas controvertidos do Direito Civil,
dentre os quais citamos:
Questões Controvertidas no Código Civil sobre obrigações e contratos - Volume 4 (Editora Método), A Outra Face do
Poder Judicário (Editora Del
Rey), Arte Jurídica Volume III
(Editora Juruá), Direito Civil Direito Patrimonial e Existencial - Estudos em Homenagem
à Professora Giselda Hironaka
(Ed. Método), Introdução Crítica ao Código Civil (Editora Forense) e Questões Controvertidas no Código Civil sobre parte geral - Volume 6 (Editora Método).
O livro Separação, Divórcio
e Inventário por Escritura Pública: Teoria e Prática pode ser
adquirido na Livraria da Toledo, a M Toledo.

O coordenador do EAAJ, Jefferon Negri com os
estagiários Manoel e Camila
finais, ou seja, todas as fases de
um processo, o que está enriquecendo e muito meu aprendizado”, disse Camila.

Os alunos trabalham de segunda a sexta-feira, das 13h às
17h e a bolsa auxílio é de 30%
no valor da mensalidade.

Alunos visitam Museu
para trabalho de escola

Os alunos do 3º ano do Ensino Médio, Diego Terrengui Pasini, Elvis Afonso P. da Silva e
Thadeu Henrique Witkowski da Escola Lúcia
Silva de Assumpção vieram conhecer a Toledo/PP e tirar umas fotos de fetos que estão no
Museu de Medicina Legal.
Esse material é para um documentário que eles
fizeram na escola por meio de um projeto de
prevenção da disciplina de história.
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Pós-Graduação e seus módulos
PósGraduação Dir
eito P r evidenciário
Pós-Graduação
Direito
Módulo: R
egime P róprio
Regime
Docente: Wladimir Novaes Martinez
Currículo: especialista
em Direito Previdenciário, advogado e autor de mais de 60 livros na área. Professor e também
comendador da Seção Federal do
instituto dos Advogados Previdenciários – IAPE/SP.

Objetivo do
módulo: primeiramente
descobrir o que o aluno quer e o
que ele busca no Direito Previdenciário. Nesta disciplina são
ditas informações que normalmente não são ensinadas na graduação e isso faz com que os alunos compreendam melhor o Direito Previdenciário. Como o
nome diz, é um regime próprio,
pois tem como cliente os servidores públicos, seja federal, estadual ou municipal, sendo que
cada um destes entes pode fazer
seu estatuto, logo, seria impossível falar de todos os regimes existentes. Desta forma, são abordado apenas as regras gerais do sistema de regime próprio, bem
como alguns temas polêmicos, e
questões atuais. Mostra-se que a

legislação vem proletarizando o
servidor, fazendo com que ele
seja mais parecido com o trabalhador e o problema é que é uma
legislação nova com
poucas leis. O decorrer da aula faz com
que os alunos discutam temas diversos
sobre a previdência
num todo, além de
tratar sobre a aposentadoria especial.

Opinião do
professor:
“Essa é uma área em expansão,
porém o mercado ainda não tem
condições de atender a toda essa
demanda. O que provocou aumento de profissionais nesse setor é que, nos últimos 20 anos,
estão ocorrendo muitas transformações nessa área. Isso faz com
que surjam muitos problemas
quanto à questão previdenciária.
Acredito que desde o ano de 1992
estão aparecendo muitos clientes procurando advogados especializados na área previdenciá-

ria, por isso a grande necessidade de investir em cursos que atenda essa demanda. Com certeza, é
necessário que esses especialis-

tas estejam preparados para o
mercado e nada melhor então do
que buscarem a especialização.
Outro fato é que as leis mudaram e mudam muito, por isso o
profissional tem que buscar se reciclar para estar atualizado”.

Alunos:
“Achei a aula ótima, ele tem uma
didática muito boa, além do que o
tema foi muito útil e será muito
importante no dia-a-dia do meu
trabalho. De uma forma geral, os
professores deste curso estão sen-

do muito bons atendendo a todas
as expectativas”, disse a aluna que
é advogada, Ana Rosa Ribeiro de
Moura.
“A aula foi muito produtiva, ele
trouxe bastante o
aspecto prático e o
seu ponto de vista. Doutor Wladimir é um dos maiores doutrinadores
desta matéria e com
isso trouxe
uma experiência muito
boa que enriqueceu a
aula. É muito bom poder ter aula com professores desse porte”, falou
a aluna, também advogada, Camila do Carmo Parise.
“Não há o que falar dessa
aula, pois um professor desse
gabarito, com vários livros publicados nesta área, só enriqueceu a aula. Tivemos a oportunidade de fazer perguntas
que somente ele poderia responder, já que é autor da maioria dos livros.A aula foi bem di-

dática e muito interessante e, além
de falar do Regime Próprio, ele falou também da aposentadoria especial e nela abrangeu vários
exemplos. Valeu muito a pena e
esperamos que ele volte”, falou o
advogado e aluno, José Ricardo de
Mello Sanchez Lutti.
“Gostei muito da aula principalmente porque estou começando a
atuar nessa área previdenciária

agora e, para quem está começando, e ter aula com um professor
desse nível é muito importante e
enriquecedor e facilita adquirir conhecimentos”, falou o aluno e advogado, Vitor Hugo Nunes Rocha.

Hélio Gustavo lança livro na área de Direito Previdenciário
O professor e coorde-

nador do curso de Direito Previdenciário do
Centro de Pós-Graduação da Toledo/PP, Hélio
Gustavo Alves é um dos
autores da obra “Leituras Complementares
de Previdenciário”,
que acaba de ser lançada.

O livro foi coordenado pelos previdenciaristas e auditores fiscais do
INSS, Sinésio Cyrino
da Costa Filho e Ivan
Kertzman, que são professores do curso de
Pós-Graduação de Direito Previdenciário da
Toledo/PP, com a participação dos maiores

estudiosos do direito
previdenciário entre
eles, os professores
Hélio Gustavo Alves,
Wladimir
Novaes
Martinez e André
Sturdat. O livro é uma
das obras mais completas do direito previdenciário. Tem como autores advogados, juízes,

desembargadores, auditores fiscais, procuradores da Previdência
Social e engenheiros de
segurança do trabalho,
que dão sua opinião sobre a ciência do Direito Previdenciário, tratando de todos os assunto do regime geral
de previdência.
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Empresa Júnior Toledo exibe primeira fase do IPT
No dia 20 de abril de 2007, a
Empresa Júnior Toledo – EJT
apresentou para alunos, empresários, a imprensa, supermercadistas, entre outros o Índice de
Preços Toledo - IPT que é um
medidor regional da cesta básica. A apresentação ficou a cargo
do professor e coordenador do
curso de Economia da Toledo/
PP, Walter Dallari e do professor e coordenador do curso de
Admnistração da Toledo/PP, Ronaldo Mancini
O IPT surgiu diante da necessidade um índice de preços ao
consumidor que refletisse a realidade local; e como desde 1994
a EJT vem realizando a coleta
de preços em mercados e hipermercados da cidade, foi possível
criar esse Índice.
“O IPT mede o comportamento dos preços de alimentos, produtos de higiene pessoal e de
limpeza para a cidade de Presidente Prudente/SP. Nossa idéia
é fazer com que as empresas tenham uma melhor gestão, atrair
novas empresas para a cidade e
que a população seja mais bem
informada, já que estamos tratando de índices de nossa cidade. E foi possível chegar aos resultados devido as 1.508 visitas
feitas aos mercados e hipermer-

cados, 243 coletas já realizadas e
a colaboração de 266 alunos”,
afirmou Dallari.
O objetivo é criar um índice
de inflação local que considere
todos os grupos de consumo da
população prudentina. Esses
grupos (serviços, transportes,
saúde, construção civil, etc) se-

rão inseridos gradativamente na
pesquisa em períodos futuros. A
princípio, foi analisada a cesta
básica, que é composta por 35
itens sendo 24 de alimentos, 6
de artigos de higiene pessoal e 5
de artigos de limpeza.
O resultado do projeto está
sendo muito bem aceito pelas
pessoas que acreditam ser este
um grande passo para maiores

conquistas.
“A partir desse IPT, temos um
parâmetro para tomar decisões,
verificar as tendências do mercado até mesmo sabermos como
estamos nos comportando em
relação a outras regiões”, salientou o diretor dos Supermercados
Estrela, Marcelo Nicolucci.
“Esse IPT com
certeza só irá
somar pontos
positivos, pois
são informações muito importantes para
o nosso dia-adia, principalmente por termos acesso as
variações do
mercado. Acredito também
que se a lei permitir poderia
ser utilizado como meio de cotação, para melhor adequação
dos gastos públicos”, salientou
o gerente de contas do supermercado Luzitana, Juliano Munhoz.
Para o economista Alvaro Barboza que, enquanto foi professor de Economia da Toledo/PP
chegou a participar das coletas e
do início dos estudos do IPT,

Alguns dos responsáveis pelo desenvolvimento do IPT, Walter Dallari, Maria Lúcia Ribeiro da Costa e Ronaldo Machado

esse é um passo para que, no futuro a cidade tenha um índice
de inflação.
“Hoje foi analisada a cesta básica, mas a intenção e o ideal é
que se amplie essa pesquisa para
outras áreas, pois não temos isso
na região e utilizamos índices de
São Paulo e do Brasil em geral.
Nas vezes em que precisamos
dos índices de inflação por
exemplo, nos espelhamos em
índices de outras regiões que não
tem a mesma realidade que a
nossa. Acredito que, a partir desse IPT estamos no caminho certo, pois temos realidades locais
de acordo com a nossa população”, afirmou Álvaro.

Os próximos passos do IPT
serão:
Curto prazo: divulgação mensal do índice;
Médio prazo: divulgação quinzenal;
Longo prazo: inclusão de novos setores como transporte,
serviços, construção civil, etc
para termos um índice geral de
preços.
“Inicialmente vamos disponibilizar uma tabela com os índices
mensais deste primeiro ano de pesquisa. Em seguida, vamos divulgar
os índices anuais, sendo que a cada
mês surgirá um novo valor”, contou a supervisora da EJT, Maria
Lúcia Ribeiro da Costa.

Nova parceria: EJT e Casa do Pequeno Trabalhador
Em 2006, a Empresa Júnior
Toledo - EJT firmou mais uma
parceria. Desta vez foi com a
Casa do Pequeno Trabalhador
que solicitou os serviços da EJT
para fazer uma consultoria, na
área de Marketing. “Eles nos
procuraram e a partir daí iniciamos o trabalho que foi apresentado, no final do ano, para a direção da Casa. Satisfeitos com o
resultado decidiram ampliar a
parceria”, explicou a supervisora da EJT, Maria Lúcia Ribeiro
da Costa. Assim, em 2007, a EJT
também passou a oferecer alguns
cursos para os menores aprendizes que freqüentam a Casa. “O
resultado dos cursos está sendo
muito bom, pois os alunos da fa-

culdade que estão vindo ministrá-los são bem experientes, nem
parece que são estudantes. A didática é excelente e está conseguindo prender a atenção dos
adolescentes”, disse a diretora do
departamento pedagógico da
Casa, Luciane Martins Francisco. Mais uma vez, a administração da Casa do PequenoTrabalhador procurou a EJT, desta vez
para a realização de uma consultoria na área administrativo-financeira. “Eu me formei em
Administração na Toledo/PP e,
durante a faculdade, participei
da EJT. Assim, conhecia de perto os serviços que ela oferecia e
sua qualidade. E, por esta parceria estar sendo positiva, decidi-

mos novamente solicitar seus
serviços e ampliar a área de atuação dela na Casa. Os alunos estão conseguindo identificar a
razão de nossos problemas e juntos estamos traçando um plano
de ação”, afirmou o gerente administrativo da Casa do Pequeno Trabalhador, Rodrigo Mesquita Spolador.
A Casa do Pequeno Trabalhador atua na inserção de adolescentes no mercado de trabalho,
capacitando-os e oferecendolhes cursos para melhorar o desempenho profissional desses
estudantes. Ao todo, hoje, na
Casa, há 240 adolescentes trabalhando e 500 à espera de uma
oportunidade. Desse número

total, 280 já estão capacitados.
“Esta parceria tem trazido
ótimos resultados, entre eles,
destacamos
a oportunidade
de nossos alunos colocarem
em prática os
conhecimentos adquiridos
Os alunos, , Eduardo Ubukata, Welsom Otsuka e
em sala de aula,
Renato Môra fazendo consultoria na Casa do Pequeno
além de conheTrabalhador
cerem organisocial e ressaltando a importânzações voltadas para a área
cia do papel do profissional na
social, conscientizando-os
comunidade”, concluiu Maria
sobre a sua responsabilidade
Lúcia Ribeiro da Costa.
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Antes e Depois...
Gabriel Lino de Paula Pires tem 28 anos, nasceu e mora em Presidente Prudente. É filho de Irineu de Paula Pires e Albertina Rosa de Oliveira
Lino Pires e casado com Natacha Ferreira Nagao Pires, também ex-aluna de Direito da Toledo/PP e aluna da Pós-Graduação. Gabriel formouse em Direito no ano de 2001.

Antes
O

interesse em fazer a fa
culdade de Direito surgiu entre o 2º e o 3º ano do
Ensino Médio, quando Gabriel começou a pensar em fazer
este curso principalmente
porque não queria mudar de
Presidente Prudente e sabia
que na cidade havia uma faculdade conceituada.
“O fato de a Toledo/PP ter
seu reconhecimento tanto
aqui como fora de Presidente
Prudente foi um dos fatores
que me motivou a escolher
esta profissão e fez com que
me interessasse ainda mais
pelo Direito”, contou ele, que
jamais imaginava o rumo que
sua vida tomaria.
Na faculdade não era um dos
alunos mais aplicados, principalmente por ter ficado um pouco afastado do meio forense. “Eu
acabei não fazendo estágio, pois
trabalhava no comércio com
meu pai, isso com certeza fez
muita falta, mas estudava em
casa para compensar. Acredito
que o estágio é muito importante na carreira de uma pessoa e
aconselho quem tiver oportunidade que não perca e faça um
estágio”, disse.
Mesmo depois de formado,
Gabriel ainda não sabia qual
carreira queria seguir, mas já
passou no primeiro exame da
ordem e decidiu continuar estudando. Depois de um certo
tempo de estudo, começou a
perceber que seu interesse era
mesmo o Ministério Público.
Assim, começou a prestar concursos públicos só nesta área.
E o resultado não demorou
muito, no terceiro concurso
que prestou, já se tornou Promotor de Justiça do Estado de
São Paulo.

Depois
D

e lá para cá, a vida de Ga
briel mudou muito e tomou rumos que ele jamais pensou. “Quando pensei em fazer
Direito nem achava que seria
um promotor, ainda mais porque
não fui um dos mais estudiosos,
mas acredito que com a seriedade da Toledo/PP, sua preocupação em oferecer um excelente
ensino jurídico e toda a base que
me forneceu foi um dos grandes
pontos que contribuíram para
minha aprovação. Tive também
muito respaldo da faculdade e do
professor Sérgio Tibiriçá, pois eu
não conhecia ninguém no MP e
na prova oral isso é muito importante, pois é preciso ter uma carta de recomendação e ele se prontificou em me ajudar. Na verdade, cheguei até a pensar em ser
advogado, estava meio sem

rumo, pois não tenho ninguém
na família que atua nessa área.
Para mim foi uma grande realização profissional, porém, com o
tempo, eu percebi que aquilo era
apenas o começo de uma carreira
e que o sucesso profissional só
vem com o tempo. Muitos
acham que, ao passar num concurso para promotor, a vida será
um mar de rosas, não é bem assim, pois é depois disso que são
necessários muita dedicação e
muito esforço. Mas sei que para
se conquistar algo na vida é preciso acreditar em si mesmo, ter
fé, sonhar e projetar, pois só realizamos aquilo que sonhamos e
acreditamos”, discorreu.
Para Gabriel esses três anos de
exercício no Ministério Público
só tem ampliado seus conhecimentos e mostrado uma outra re-

alidade. “Posso dizer que a função de promotor de justiça exige
muito mais do que você ser um
simples candidato preparado para
a prova. Por isso digo para aqueles que pretendem seguir essa carreira que se preparem também
como pessoas, como seres humanos e não pensem apenas no salário, pois é um trabalho que
como todos exige uma grande responsabilidade e é muito gratificante”. Além desse caminho,
Gabriel tornou-se professor, algo
que também não passava por sua
cabeça quando começou o curso.
“Comecei a lecionar na Toledo/
PP, substituindo alguns professores em 2004 e neste ano, o Sérgio
me convidou e comecei a lecionar Direito Administrativo nos
5º anos de Direito. Posso dizer
que estou adorando dar aulas,

me encontrei nessa área e o mais
engraçado é que jamais pensei
que um dia fosse gostar. É muito
bom você pode colaborar com o
aprendizado de pessoas que estão em uma situação pela qual
você também já passou e poder
ajudá-las”, disse. E não é só ele
que está adorando o novo desafio, os alunos também estão muito satisfeitos com seu trabalho
tanto é que, em pouco tempo,
Gabriel já é nome de turma. Ele
foi convidado pelos alunos dos
5º anos C e D de Direito, formandos de 2007. Hoje ele se sente muito realizado com suas conquistas e também muito surpreso
com a dimensão que sua vida tomou, mas não quer parar por ai.
Pretende ainda atingir cargos
mais altos dentro do Ministério
Público e é claro, continuar lecionando.
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Vida de estudante

“Minha filosofia de vida é ensinar o que aprendi”
O Vida de Estudante deste mês vai contar um pouco da história da aluna do 1º ano de direito, Karina Denari Gomes de Mattos, de 18 anos que, desde os seis anos de idade
por influencia do avô, queria fazer Direito. Karina tem uma história um pouco diferente da maioria das meninas de sua idade já que, além de aproveitar a vida, está sempre
pensando no próximo. Foi assim que este ano começou a dar aulas de inglês na Toledo/PP para as crianças do projeto Degraus.
Karina nasceu e mora em Presidente Prudente, é filha da decoradora Carla Guarnieri Denari e do autônomo, João Carlos Gomes de Matos.

TN – Karina conte-nos como
foi que você decidiu fazer Direito?
KM – Meus pais se separaram
quando eu ainda era pequena e,
junto com minha mãe, fui morar na casa dos meus avós maternos. Eu já gostava muito de
ler e tendo mais contato com
meu avó que é jurista e a quem
sempre admirei, comecei a me
interessar muito pelo Direito,
pois acabei crescendo nesse
meio jurídico. Desde os seis
anos de idade, lia os livros dele
de Direito, freqüentava suas palestras e assim fui me interessando por esta área e, quando
chegou a hora de prestar o vestibular, eu não tive dúvidas.
TN – Então você foi uma privilegiada, pois não viveu aquela

fase de angústia quando há muitas dúvidas sobre qual carreira
seguir?
KM – Com certeza fui sim. Eu
via muitas amigas em dúvida e
eu já tinha certeza do que queria
fazer, isso foi muito bom, pois
eu terminei o 3º ano do Ensino
Médio bem tranqüila.
TN – E agora já cursando Direito, acredita que fez a opção
certa?
KM – Estou adorando o curso
e com certeza fiz a escolha certa.
Agora pretendo me dedicar ao
máximo e, depois de formada, ir
estudar em outro país e de preferência na França, porque o Direito lá é bem parecido com o
nosso. E depois volto para prestar concursos, pois quero seguir
a magistratura e ser uma juíza.

E na Toledo/PP em
horário de aula

TN – Com relação
aos trabalhos voluntários, quando
começou a realizálos?
KM – Eu faço
judô desde muito
pequena e inglês
também. Quando
ainda estava na escola, no 1º ano do
Ensino Médio, decidi ser voluntária
do programa Escola da Família e,
desta forma, comecei a dar aulas de
judô na Escola Estadual Francisca
de Almeida Góes
Brandão. Tenho
uma filosofia de
vida que levo comigo que consiste em
querer transmitir
aos outros o que
aprendi, não quero

levar a vida só aprendendo, e
mesmo que eu não consiga mudar o mundo, quero fazer a diferença na vida das pessoas.
TN – Então você trabalha como
voluntária há mais de três anos,
o que isso significa em sua vida?
KM – Eu adoro ser voluntária
e mais ainda trabalhando com
crianças. Este trabalho me ensina muito, principalmente a desenvolver a paciência, já que crianças são dispersas, muito ativas. É um aprendizado muito
rico e que me deixa muito realizada. Você aprende a resolver
seus problemas na vida com mais
calma, não usando a força e sim
a inteligência.
TN – Mas o Escola da Família
acontece nos finais de semana,
você não se incomodava em dedicá-los aos trabalhos voluntários?
KM – De jeito nenhum, pois é
um trabalho muito gratificante
que não há o que pague essa sensação. E outra, é fácil conciliar
sim, consigo namorar, passear e
levar minha vida normalmente.
TN – Quando você terminou o
Ensino Médio não podia mais ser
voluntária, então você veio estudar na Toledo e quis dar continuidade ao seu trabalho, é isso?
KM – Como disse anteriormente tenho uma filosofia de
vida e pretendo segui-la sempre.
Então, já estudando na Toledo/
PP, pensei o que poderei fazer e
foi quando fiquei sabendo do
projeto Degraus Criança. Na
mesma hora fui conhecê-lo e
descobri que eles não tinham
aula de inglês, foi aí que me ofereci para ser voluntária e dar essa
aula. Fiquei muito feliz, pois a

Karina durante as aulas de
inglês para os alunos do
Degraus Criança
Toledo/PP me abriu essa porta e
deixou que eu desse essas aulas.
Estou gostando muito pois, além
de acrescentar algo novo na vida
dessas crianças, posso dar continuidade ao meu trabalho. Agora, pretendo, futuramente, também dar aulas de judô.
TN – Além deste trabalho voluntário, você também está participando do projeto de Iniciação Científica, mesmo no primeiro ano, já deu tempo para tudo?
KM – Deu sim, acho muito
importante fazer outras tarefas e
não só assistir às aulas. Estou
gostando muito da Toledo/PP
visto que além da Iniciação Científica nos oferece grupos de estudos o que faz com que possamos interagir com outras pessoas de outras salas, também abre
nossa cabeça para outros conhecimentos.
TN – Bom, Karina, você está
apenas no primeiro ano da faculdade, mas com toda essa história você já sabe o que quer

para sua vida?
KM – Sim, sei sim. Pretendo
ter uma carreira profissional
bem sucedida e continuar crescendo no trabalho voluntário
que jamais quero abandonar. Se
conseguir, pretendo um dia criar uma Organização Não Governamental – ONG e ajudar várias
crianças. E acredito que o Direito vai me ajudar não só na carreira profissional, mas como
pessoa e nos meus trabalhos voluntários, pois ele influencia
muito na sociedade e, por meio
dele, conseguirei enxergar a realidade com outros olhos. Para
tudo na minha vida me espelhei
no meu avô e pretendo continuar seguindo esses dois caminhos:
o do Direito e o do trabalho voluntário que é um trabalho muito gratificante, porém muitas
pessoas ainda não o valorizam.
Espero que, a cada dia, mais pessoas tenham essa consciência e
possam ajudar ao próximo, pois
é muito satisfatório transmitir o
que se sabe para outras pessoas,
ainda mais quando são crianças.
Vale a pena!
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Professor Gelson
lança livro

Livros mais
retirados:
Biblioteca
“Visconde de
São Leopoldo”
1º - O caçador de pipas
HOSSEINI, Khaled
Nova Fronteira

COOPERE COM DEUS
HEBERT JUNKER

A PAIXÃO NO BANCO
DOS RÉUS
LUIZA NAGIB ELUF

MK EDITORA
“O livro é um extrato dos temas relacionados à vida de
quem se deixa envolver pela graça e poder do Espírito Santo.
Cooperar com Deus significa
ajudar as pessoas que se encontram feridas, angustiadas e desejam experimentar o bálsamo da
graça de Deus.
Embasado nos textos bíblicos,
principalmente nas Cartas do
Apóstolo Paulo à Igreja de Coríntios, fala do Corpo de Cristo,
que é a Igreja, como um organismo vivo, onde os membros estão vinculados uns aos outros,
através da comunhão e do amor.
O autor analisa questões como
Expressando o Corpo de Cristo,
Preservando a Unidade do Corpo, Representando Cristo, Fluindo do Poder de Deus, Contribuindo de Coração e Seguindo o
Caminho do Amor”.

SARAIVA
“A autora, procuradora de Justiça do
Ministério Público do Estado de São
Paulo, trata com propriedade sobre os
crimes passionais e apresenta uma coletânea de casos que ficaram conhecidos no Brasil ao longo dos anos: do
homicídio da cantora Eliane de Grammond, assassinada pelo seu marido,
entre outros. Interessante a obra, primeiro, por ser uma das poucas (senão
a única) obras sobre esse assunto escrita no Brasil; segundo, pela forma
como a autora descreve os casos de
crimes passionais narrados no decorrer do livro, em linguagem simples, interessante, talvez mais jornalística que
jurídica, o que desperta o interesse do
leitor e o instiga à reflexão e à pesquisa. Tanto é assim, que a aluna Natália
César Costa de Matos Pêgo, após ter
lido para uma atividade da disciplina
de Metodologia no ano de 2006, decidiu elaborar sua monografia de final
de curso sobre esse assunto, pesquisando o tema definido por ela como
“Crimes Passionais: Atenuantes x Agravantes”, sob minha orientação. Alcança-se, assim, o objetivo de um bom
livro: instruir, ensinar, instigar à pesquisa e à reflexão e, acima de tudo,
não “terminar” ao se virar a última
página”.

Alessandra Vieira Antônio

Vera Lúcia Toledo Pereira de
Góis Campos

Bibliotecária

Supervisora de Monografias

O professor de Direito da Toledo/PP, doutor Gelson Amaro de
Souza, acaba de lançar mais uma obra de sua autoria “Efeitos da
sentença que julga os embargos à execução”, da MP Editora e atualizado com as reformas do Código de Processo Civil de 2007. Com esta
obra doutor Gelson completa sete individuais, além disso já participou de cinco obras coletivas e ainda está com duas coletivas no
prelo para serem lançadas brevemente. “O fato de escrever um livro
é por mim considerado a formação mais segura de se aprender, além
do que também é uma excelente maneira de transmitir a várias pessoas o que sei”, afirmou.
Esta obra corresponde à tese de doutorado defendida pelo professor Gelson na Pontifícia Universidade Católica – PUC-SP, na área
de Direito das Relações Sociais (Direito Processual Civil), com obtenção da nota máxima. “É um tema que trata dos efeitos que a
sentença produz em relação aos embargos à execução. Aborda sobre
os limites das questões que são julgadas nos embargos e que irão
fazer coisa julgada”, explicou. É uma obra voltada para alunos e
profissionais do Direito. Os interessados em adquiri-la podem procurar a Livraria da Toledo e encomendar o seu exemplar.

Workshop em São Paulo
O coordenador e
professor do curso
de Ciências Contábeis da Toledo/PP,
Everson Juarez e o
assessor administrativo da Toledo/PP,
Ronaldo Machado,
participaram, entre
os dias 11 e 13 de abril
de 2007, do VI
WORKSHOP proRonaldo Machado, os professores Luiz Alves da Silva, Jair dos
movido pela empreSantos Júnior e Everson José Juarez
sa TP&S Consultoria, na cidade de São Paulo.
egressos), competências admiO workshop versou sobre a Co- nistrativas e pedagógicas, qualiordenação de Cursos Superiores. dade do ensino até indicadores
Foram discutidos diversos as- acadêmicos.
suntos desde as legislações acaO curso foi ministrado pelos
dêmicas, passando pelo perfil de professores mestres, Jair dos
todos envolvidos no processo Santos Júnior e Luís Alves da
(alunos, gestores, professores e Silva.

2º - Neve
PAMUK, Orhan
Companhia das Letras
3º - O monge e o
executivo: uma história
sobre a essência da liderança
HUNTER, James C.
Sextante

4º - Cavalo de Tróia 8:
Jordão
BENÍTEZ, Juan José
Planeta do Brasil

5º - O vendedor de
histórias
GAARDER, Jostein
Companhia das Letras
apoio
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Intervalo no site
Todas as fotos de festas e churrascos de
vocês alunos da Toledo/PP estarão no site
dentro do link Intervalo. Basta levá-las
para o departamento de marketing ou
mandar para o e-mail
imprensa@unitoledo.br
Turma reunida no churrasco do 1º e 2º
ano de Direito - 17 de março de 2007

Alunos do 2º ano de Ciências Contábeis
em dia de churrasco - 11 de fevereiro de 2007

Churrasco do 2º ano de Serviço
Social - 11 de março de 2007

Churrasco de salas: 3º de Ciências
Contábeis e 2º de Serviço Social - 1º de
maio

Durante o intervalo de aula, os amigos do
2º ano C de Direito

V Arraiá
Alunos de Contábeis durante sorteio de
uma rifa

Confira na Coluna Social da
próxima edição do Toledo News as
fotos do V Arraiá da Toledo/PP

Os amigos do 4º
ano C de Direito,
no intervalo de
aula
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