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Integrados de olho na comunicação
Em parceria com a Unesp, ‘De la clase a la cuenta - Da classe ao mercado’, da Universidade de Sevilha, objetiva fomentar agências para empresas

Bauru registra 
a madrugada 
mais fria do ano

Os termômetros do 
IPMet marcaram 13,2 
graus por volta das 
6h55 de ontem

CINTHIA MILANEZ

Os termômetros do Insti-
tuto de Pesquisas Me-
teorológicas (IPMet) da 

Unesp de Bauru apontaram a 
madrugada mais fria deste ano, 
registrando 13,2 graus, ontem, 
às 6h55. O segundo menor ín-
dice de 2014 foi no dia 29 de 
abril, com 13,3 graus.

De acordo com Thiago 
Guerreiro Ferreira, meteoro-
logista do IPMet, a proximi-
dade do inverno faz com que 
as massas de ar frio e seco 
cheguem ao Estado. “A partir 
de agora, deverá ocorrer com 
mais frequência”, defende.

Para hoje, não há previsão 
de chuvas. A estimativa do 
IPMet é de que a temperatura 
mínima chegue aos 14 graus e 
a máxima alcance os 27 graus. 

BRUNA DIAS

Até o dia 29 deste mês 
os alunos dos cursos 
de comunicação da 

Faculdade de Arquitetura, 
Artes e Comunicação (Faac) 
da Unesp de Bauru poderão 
se inscrever para a seleção 
do projeto internacional “De 
la clase a la cuenta - Da clas-
se ao mercado”. Na nossa 
região, a experiência profi  s-
sional desses alunos estará 
direcionada a fomentar a co-
municação nas empresas.

O projeto, criado há 19 
anos pela professora Ana 
Cortijo, na Universidade de 
Sevilha (Espanha), agora terá 
um “braço” no Brasil e a uni-
versidade escolhida para a 
troca de conhecimento e tra-

A professora espanhola Ana Cortijo avalia 
que os mercados brasileiro e espanhol vivem 

fases diferentes. “Brasil é um país em crescimento, 
passando de terceiro mundo para segundo, e a 
Espanha foi passado de primeiro para segundo. 
Está retrocedendo por conta da crise econômica. 
Então, a primeira coisa que os empresários ‘cortam’ 
é o trabalho em comunicação. O setor na Espanha 
está muito degradado. Está perdendo a tradição 
de comunicação. Por isso, ter uma experiência 
internacional, para eles (alunos espanhóis), é muito 
importante, porque teremos que trabalhar com clientes 
em outros países”.

Os países

balho foi a Unesp de Bauru.
“O brasileiro se parece 

muito conosco, é um povo 
acolhedor, criativo, de cul-
tura aberta. Então, fiquei 
pensando que um programa 
como esse poderia dar certo 
no Brasil. Além disso, acho 
importante porque a Es-
panha é a porta de entrada 
para a Europa”, disse Ana 
Cortijo, ao JC.

A coordenadora do proje-
to na Unesp, professora dou-
tora Célia Maria Retz Godoy 
dos Santos, do curso de re-
lações públicas, explica que, 
em Bauru, a ideia é fomentar 
o trabalho das agências de 
comunicação nas grandes e 
pequenas empresas. “Faltam 
pequenas agências de co-
municação na nossa região 
que entendam o processo de 
comunicação de forma inte-
grada. Nós não temos ainda 
essa postura dentro das nos-
sas organizações pequenas, 
micros, que não fazem a co-
municação de forma estrutu-
rada, e esse trabalho faz toda 
a diferença. Além disso, os 
alunos sairão da universida-
de com uma experiência pro-
fi ssional, prontos para enca-
rar o mercado de trabalho”, 
explicou a professora Célia. 

VALORES
Na mesma linha de 

raciocínio, Ana Cortijo 
acrescenta que esse traba-
lho de comunicação de for-
ma integrada faz com que 
se mostre valores diante 
de todo o mercado. “Esse 
trabalho de comunicação 
mostra o que diferencia as 
empresas que atuam em 
um mesmo segmento com 
o mesmo produto. Qual se-
ria a diferença entre elas 
no mercado? Os valores. E 
é isso que mostra esse tra-
balho de comunicação”.

Depois de feitas as inscri-
ções, serão selecionados cer-
ca de 40 alunos que tiveram 
um bom coefi ciente de notas 
para compor oito agências. 

Os estudantes ainda pas-
sarão por um curso de 180 
horas para entender o projeto. 

O trabalho será feito en-
tre agosto e novembro com 
alunos da Unesp de Bauru 
e da Universidade de Se-
vilha, na Espanha, através 
de videoconferência e, ao 
final, devem apresentar a 
solução para uma proble-
mática de uma empresa. O 
cliente será em comum, e 
está sendo selecionado pela 
professora Ana Cortijo. 

A professora Célia dos Santos (à esquerda), da Unesp de 
Bauru, e a docente Ana Cortijo, de Sevilha, comentam a parceria
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Com a parceria dos 
dois países, alunos 

terão quatro 
meses para 

executar projeto 
de empresa

BRASIL/ESPANHA

Palestra hoje 
aborda cenário 
econômico
Evento em Bauru visa 
traçar contexto micro 
e macroeconômico da 
realidade atual

A partir das 8h30 de 
hoje, uma palestra 
irá refletir sobre o 

cenário econômico em 
que estamos inseridos. 
Denominado “Perspecti-
vas econômicas no Brasil 
e no Mundo”, o evento 
visa traçar um panorama 
do contexto micro e ma-
croeconômico da realida-
de atual.

A palestra é promovi-
da pelo Banco do Brasil e 
Brasilprev. Entre os espe-
cialistas convidados para 
tratar sobre o tema, estão: 
Valentín Carril Muñoz, 
economista chefe e res-
ponsável pela estratégia 
de alocação de ativos da 
Lationamérica Principal 
International; Marcelo Ar-
nosti, economista chefe da 
BBDTVM; e Edgard de 
Abreu Cardoso, economis-
ta chefe da Brasilprev.

SERVIÇO
O evento ocorre na ma-

nhã de hoje no hotel Ho-
ward Johnson, localizado 
na rua Luso Brasileiro, 
4-44, Jardim Estoril. O 
café da manhã será às 8h30 
e as palestras começam às 
9h. Haverá estacionamento 
gratuito com vallet. 


