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O INGLÊS TORNOU-SE A LÍNGUA DE REFERÊNCIA para a comunicação, tanto 
para negócios, quanto para lazer. É o idioma do mundo globalizado, da internet 
e das redes sociais. A chegada da Copa do Mundo e das Olimpíadas no país 
também deve estimular a população a buscar o inglês para se comunicar com os 
estrangeiros. Mas nem sempre é fácil aprender o idioma, seja pela metodologia 
de ensino ou pelas características de aprendizado de cada pessoa. 
Em 1999, ao constatar esta carência de cursos personalizados, a jovem Karina 
Dietz Brune decidiu abrir a própria escola, a Ahead Idiomas. O sucesso alcançado 
fez com que a empresa ganhasse a conf ança de alunos de todos os tipos, incluindo 
clientes de empresas multinacionais.  
Em seu projeto de trazer a sua experiência e excelência para o Brasil, a 
Oxford University Press lançou a rede de escolas Achieve Languages. Pelo seu 
modelo pedagógico de ensino, a Ahead Idiomas foi convidada a fazer parte da 
rede Oxford para fornecer cursos de alta qualidade para o crescente número 
de brasileiros que precisam falar uma língua estrangeira como parte de sua 
busca por um diferencial no mercado de trabalho. Este novo desaf o assumido 
por Karina e sua equipe da Achieve Languages São Leopoldo é o tema da nossa 
matéria de capa.   
Não é nada fácil praticar qualidade quando se depende de outras pessoas para 
desenvolver uma atividade, principalmente quando se trata de uma empresa. De 
que adianta uma diretoria gabaritada focada em negócios altamente lucrativos 
se o pessoal da produção está em descompasso com o propósito da empresa? 
Como diz o diretor da ISOSERVICE, Maiquel Vinícius Moretti, hoje é essencial 
reconhecer a importância da capacitação dos colaboradores para o resultado 
f nanceiro da empresa. Só que esta capacitação não quer dizer necessariamente 
graduação acadêmica, currículo. O que mais importa é o compromisso, o vestir 
a camiseta, o fazer mais. Desemprego? Falta de mão de obra qualif cada? Hoje 
o prof ssional que mais está em falta no mercado é o comprometido. O instruído 
requer estudo; o experiente, sabedoria. Aquele que arregaça as mangas pode 
estar no primeiro emprego ou ter anos de experiência, mas sabe que o seu 
trabalho tem importância para o conjunto, e precisa ser bem feito. Ele sente 
orgulho de saber que trabalha bem, que é um bom prof ssional. Este sim é um 
artigo de luxo no Brasil.  
Poucas empresas no Brasil têm tanta experiência, estrutura e know-how em 
eventos como a Fenac. Prova disso é o sucesso da Fimec e da Feira da Loucura 
por Sapatos, que mobilizaram milhares de pessoas e direcionaram todas as 
atenções para seus pavilhões nestes meses de março e abril. Em ambas as 
atrações visitantes de todas as partes do mundo estiveram em Novo Hamburgo 
e, ao circularem pelas feiras, encontraram produtos da melhor qualidade, 
organização ímpar e muito espírito empreendedor de todos os que fazem tudo 
aquilo acontecer. Mostramos um pouco da última edição de cada uma das feiras 
nas páginas a seguir.
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O 
que seria do mercado 
sem alguém que 
atendesse às 
necessidades de quem 

procura produtos e serviços? 
O que seria daqueles 
que oferecem produtos 
e serviços se os mesmos 
não correspondessem ao 
que os consumidores 
necessitam? 
Este cenário é especialmente 
real no ensino de 
idiomas, onde as escolas 
estão acostumadas a 
seguir seu método sem 
prestar atenção às 
necessidades particulares 
de cada aluno, sem 
dar opções que o benef ciem 
ou ajudem a atingir seus 
objetivos. Em uma frase 
simples, sem personalizar o 
ensino.
Em uma área do ensino onde 
o ‘normal’ é ser padrão, 
a diferença é feita 
por empreendedores que 
conseguem perceber o 
que o mercado precisa e 
como oferecer aquilo que os 
demais não têm interesse ou 
condições de oferecer. Mas 
inovar no ensino de idiomas 
não é fácil, especialmente 
quando se trata de produtos 
ou serviços que já existem no 
mercado. 
Quem melhor do que 
uma prof ssional que já teve a 
experiência de aprender um 
novo idioma, em outro país, 
para usar a sua experiência e 

Por Luis Miranda*

criar um curso de 
idiomas personalizado? 
Foi assim que surgiu 
a Ahead Idiomas. “Percebi 
que havia uma carência no 
mercado em cursos para 
atender às necessidades 
específ cas de cada cliente, 
pois só existiam cursos 
prontos, sempre no mesmo 
padrão,” fala a diretora Karina 
Dietz Brune, que com apenas 
17 anos já tinha experiência 
no ensino de inglês e pensava 
em abrir sua própria escola.
Deste sentimento, surgiu a 
Ahead Idiomas. O propósito 
da escola não era apenas 
oferecer um curso de 
idiomas, mas exceder as 
expectativas das pessoas 
que procuravam aprender 
um segundo idioma por 
causa do seu trabalho, 
seu projeto de vida, sua 
viagem, ou simplesmente 
porque queriam aprender de 
uma forma diferente. 
Desde que a escola surgiu, 
em 1999, começou a 
oferecer uma abordagem 
diferenciada, com uma 
metodologia baseada na 
comunicação, garantindo 
que o aluno pudesse se 
comunicar no idioma alvo 
desde o primeiro dia de aula. 
Para atingir este objetivo, as 
aulas foram criadas de forma 
criativa e dinâmica, focadas 
nos objetivos, necessidades 
e capacidades individuais de 
cada aluno. 

Formada em Letras pela 
Universidade do Vale do Rio 
do Sinos e com MBA em 
Gestão Empresarial pela 
Fundação Getúlio Vargas, 
Karina conseguiu formar um 
grupo de prof ssionais que 
entendeu a sua ideia e 
aplicou a metodologia 
proposta para satisfazer a 
necessidade de um mercado 
faminto por inovação no 
aprendizado de idiomas.
O sucesso alcançado fez com 
que a empresa ganhasse a 

conf ança de alunos de todos 
os tipos, incluindo clientes 
de empresas multinacionais.  
Até 2012, a Ahead havia 
quebrado paradigmas 
no ensino de idiomas, 
antecipando as necessidades 
dos seus clientes com 
originalidade e criatividade. 
O resultado do esforço, 
a visão de mercado e, 
sobretudo, a aplicação deste 
novo conceito no ensino 
de idiomas, renderam bons 
frutos.

INGLÊS DE 
OXFORD NA 
ACHIEVE 
LANGUAGES 
SÃO LEOPOLDO

FOTOS: REVISTA NEWS

CAPA  | ACHIEVE LANGUAGES

Alguns dos prof ssionais que fazem parte da 
equipe da Achieve Languages São Leopoldo

A diretora da 
Achieve Languages 
Karina Dietz Brune

*Luis Miranda é Jornalista e Professor de Inglês na Achieve Languages São Leopoldo.

Achieve Languages
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AHEAD IDIOMAS 
ESCOLHIDA PARA FAZER 
PARTE DA REDE OXFORD 
DE EXCELÊNCIA
No f nal de 2012, durante o 
processo de preparação para 
enfrentar os desaf os que o 
novo ano traria, surgiu uma 
oportunidade para continuar 
inovando. 
Em seu projeto de trazer 
a sua experiência e 
excelência para o Brasil, 
a Oxford University 
Press lançou a rede de 
escolas Achieve Languages. 
Pelo seu modelo pedagógico 
de ensino, a Ahead Idiomas 
foi convidada a fazer parte 
da rede Oxford para fornecer 

cursos de alta qualidade 
para o crescente número de 
brasileiros que precisam falar 
uma língua estrangeira como 
parte de sua busca por um 
diferencial no mercado de 
trabalho.
Foi assim que em 2013 
a Ahead Idiomas tornou-se 
parte de algo muito maior. 
Desde janeiro, Karina e sua 
equipe se mantêm focadas 
em sua intenção de oferecer 
a melhor experiência 
de aprendizagem possível, 
combinando o que há 
de mais moderno em 
termos de ensino de 
idiomas com a tradição e 
a conf abilidade alcançadas 

ao longo de vários séculos 
pela Universidade Oxford.
A mudança de nome 
não deixou para trás 
o compromisso de 
oferecer cursos de 
idiomas personalizados. Os 
cursos oferecidos na Achieve 
Languages São Leopoldo são 
agora garantidos pela melhor 
pesquisa e desenvolvimento 
na área de educação. “O 
apoio da Oxford University 
Press nos permite 
desenvolver um trabalho de 
maior qualidade e fornecer 

todas as condições para que 
os alunos tirem o máximo 
proveito de sua experiência 
de aprendizagem,” 
enfatiza Karina.

O QUE 
A MUDANÇA SIGNIFICA 
PARA O ALUNO?
A Achieve Languages passou 
a oferecer aos 
alunos um kit único 
de aprendizagem e 
não simplesmente um 
livro didático. O novo 
método inclui 90 horas de 

�

Auditório

Sala dos professores

Biblioteca

Recepção

Espaço gastro
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aula por ano na escola e mais 30 
horas na nova plataforma online, 
única no Brasil. O resultado é 
um contato mais aprofundado 
com o idioma que está sendo 
estudado, bem como uma 
experiência de aprendizado 
mais interativa. Estas vantagens 
desaf am a monotonia do 
aprendizado tradicional onde 
o aluno aprende o que está no 
livro, mas depois não sabe como 
aplicá-lo na prática.
Além disso, os alunos 
estudam com a mesma 
abordagem comunicativa que 
teve sucesso na Ahead Idiomas, 
e que visa torná-los capazes 
de se comunicar com clareza 
e f uência no idioma-alvo. 
“Nossas aulas continuarão a 
ser focadas nos interesses dos 
alunos, o que irá proporcionar a 
assimilação natural através 
de interação humana em 
situações reais de comunicação,” 
acrescenta Karina. 
A Achieve Languages tem cursos 
personalizados para adultos, 
adolescentes e crianças a partir 
dos 3 anos de idade. Para os 
adultos, o foco do trabalho 
é a conversação, com uma 
metodologia que proporciona 
aprendizado dinâmico e 
oportunidades constantes de 
comunicação. Isto ajuda os alunos 
a se desenvolver gradualmente 
a cada aula, e não por meio de 
memorização ou repetições 
mecânicas.
Para os adolescentes, os cursos 
são compostos por atividades 
dinâmicas. Para este grupo 
cheio de energia, a proposta 
usa estas características como 
ferramentas de trabalho em sala 
de aula, tornando o processo 
de aprendizado signif cativo e 
interativo. Neste nível o foco é o 
desenvolvimento da capacidade 
de comunicação oral, ou seja, de 
ouvir e falar, sem deixar, contudo, 
de trabalhar outras habilidades 
como a escrita e a leitura. 
Para as crianças de 6 a 10 anos, 
o material didático e os materiais 
de apoio foram especif camente 
desenvolvidos para essa faixa 
etária, para que o estudo do 
idioma não seja algo traumático 

e desgastante.  A proposta 
metodológica ajudará os alunos 
a aprender Inglês e, ao mesmo 
tempo, desenvolver diversas 
habilidades tão importantes em 
outras áreas de suas vidas. 
A Achieve Languages não 
esqueceu dos pequeninos. A 
metodologia de ensino para esta 
faixa etária estimula as crianças 
de 3 a 5 anos a trabalharem de 
formas variadas, usando sua 
criatividade e imaginação, além 
de proporcionar oportunidades 
para exercerem suas diferentes 
habilidades utilizando fantoches 
e outras atividades lúdicas, 
como músicas, jogos interativos 
e contação de histórias, o 
aprendizado se torna mais 
leve e divertido.  Além dos 
cursos regulares de inglês, a 
Achieve Languages oferece um 
curso especial, voltado para o 
público empresarial que já tem 
conhecimento do idioma e precisa 
aperfeiçoar seus conhecimentos. 
Este curso é o Business Language 
Competence - BLC. 
Aliando o que há de mais 
moderno em materiais didáticos 
para ensino de adultos 
prof ssionais a uma metodologia 
projetando os alunos ao 
universo diário das rotinas e 
interações comuns aos ambientes 
corporativos e práticas online. 
O curso faz com que os alunos 
não só participem f uentemente 
destas interações como também 
entendam os contextos e culturas 
através de aulas e práticas 
situacionais. O BLC se aplica 
a todas às áreas empresariais, 
dando uma base abrangente para 
a comunicação, onde quer que o 
aluno esteja.
A escola também oferece 
cursos de outros idiomas: 
Espanhol, Alemão, Francês, 
Italiano, Mandarim e Português 
para estrangeiros e também  
organiza mini-imersões 
mensais focadas em temas como 
negócios, viagem, cultura e 
cursos preparatórios para estudar 
e trabalhar no exterior. 
Recentemente, a Achieve 
fechou convênios com várias 
instituições de ensino privado de 
São Leopoldo.

A Achieve Languages está localizada na Rua 
Independência, 1520, em São Leopoldo. 
Interessados podem entrar em contato através do 
telefone 3568.0178 ou 9284.5730 ou através do 
e-mail comercial@achievelanguages.com.br

CAPA  | ACHIEVE LANGUAGES

Salas kids

Sala de aula

Sala de aula

Final 127 - montagem.indd   8Final 127 - montagem.indd   8 14/4/2013   05:52:1414/4/2013   05:52:14



ABRIL 2013 | REVISTA NEWS | 9

Final 127 - montagem.indd   9Final 127 - montagem.indd   9 14/4/2013   05:52:1714/4/2013   05:52:17



12 | REVISTA NEWS | ABRIL 2013

A 
Feira da Loucura por Sapatos 2013 movimentou os 
pavilhões da Fenac entre os dias 4 e 14 de abril ao 
oferecer aos visitantes mais de 200 expositores que 
apresentaram as novidades da moda outono inverno 
e as ofertas de primavera verão com descontos de 

até 70%. Sapatos, tênis, bolsas, roupas, cobertores, bijuterias 
e muitos outros produtos levaram cerca de 80 mil pessoas 
às compras superando as expectativas dos expositores e 
organizadores do evento. 
 A feira disponibilizou espaços para toda a família, com 
playground para as crianças e o “Maridódromo” para os maridos 
e namorados, sucesso entre o público masculino, contando com 
telão, mostra de carros antigos e jogos. Muito elogiada também 
foi a praça de alimentação, com opções bem variadas e de 
ótima qualidade, em espaço amplo e muito agradável. 
 
SORTEIO - Ao adquirirem seus ingressos, todos os visitantes 
que participaram da Feira da Loucura Por Sapatos receberam 
um cupom para ser preenchido e depositado na urna, logo da 
entrada da feira. Na sexta-feira (12) aconteceu o sorteio, com um 
vale compras para aquisição de produtos na própria feira,
no valor de R$ 1.000,00.

Produtos 
de coleções 
passadas 
estavam 
com preços 
promocionais 

Os visitantes aproveitaram os dez dias do evento para 
comprar calçados e bolsas das melhores marcas do Brasil 

TODOS ADORARAM O QUE 
ENCONTRARAM EM MAIS UMA 
EDIÇÃO DA FEIRA DA LOUCURA POS 
SAPATOS ENCERRADA DIA 14 DE ABRIL 
NA FENAC. AS MELHORES MARCAS, 
OS PREÇOS ATRATIVOS E O ÓTIMO 
AMBIENTE LEVARAM MAIS DE 80 MIL 
PESSOAS AO EVENTO

F
O
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FEIRA DA LOUCURA POR 

SAPATOS
NOVO HAMBURGO
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Com sua 
diversidade 
de segmentos, 
a multifeira 
complementa 
as compras 
de calçados e 
bolsas

Enquanto elas compram sapatos... 
eles assistem futebol no Maridódromo

O difícil era escolher diante de tantos modelos lindos

Público feminino foi 
maioria absoluta no evento

Lilly’s Closet 
Sabrina  Sato

Orcade

Lilly’s Closet 
Sabrina  Sato

FOTOS: FÁBIO WINTER E 
LU FREITAS/ DIVULGAÇÃO

�
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EXPOSIÇÃO DE ROMERO BRITTO 
FOI DESTAQUE NA FEIRA 

Considerado um ícone da cultura pop moderna, a arte 
de Romero Britto foi uma das opções na Feira da 
Loucura Por Sapatos. No início da noite do primeiro 

dia do evento, a irmã do artista, Roberta Britto, esteve no 
coquetel de lançamento da exposição. “Esta é a primeira vez 
que expomos numa feira aberta ao público no Rio Grande 
do Sul. Estamos muito felizes, até porque a arte do Romero 
tem uma ligação bastante forte com o calçado”, ressaltou 
Roberta Britto. Um dos mais premiados artistas dos tempos 
atuais, Romero Britto cria obras-primas com cores vibrantes, 
que invocam o espírito de esperança e transmitem uma 
sensação de aconchego, assim como revive suas passagens 
pelo mundo. Um pouco desta arte esteve exposta no saguão 
principal da Fenac e foi muito prestigiada pelos visitantes. 
As peças estavam à venda no local.  Durante o evento ela 
entregou ao Museu Nacional do Calçado alguns modelos de 
sandálias e sapatos com a arte do irmão e que fazem parte 
da história da moda brasileira. A doação foi recebida pela 
coordenadora do Museu, Ieda Helena Thon. “Vamos incluí-
los no Hall da Fama, com sapatos que pertenceram a Ayrton 
Senna, Jorge Amado, Zélia Gattai, Moacir Scliar, Guga Kuerten, 
Luís Fernando Veríssimo, entre tantos outros”, af rmou ela.

Roberta Britto doou sapatos com a arte do irmão para Ieda 
Helena Thon, coordenadora do Museu Nacional do Calçado, 
ação presenciada por Elivir Desiam, diretor-presidente da Fenac 

A Feira da Loucura por 
Sapatos é uma  promoção 
da Fenac e da Prefeitura 
Municipal de Novo 
Hamburgo, com apoio da 
Associação Comercial, 
Industrial e de Serviços de 
Novo Hamburgo, Campo Bom 
e Estância Velha, da Câmara 
de Dirigentes Lojistas 
de Novo Hamburgo e do 
Sindilojas Novo Hamburgo

NOVO HAMBURGO
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TRANSFORMAÇÃO
As segundas, terças e quartas-feiras eram dias de 
transformação na Feira da Loucura por Sapatos, uma iniciativa 
preparada pela equipe do Senac que chamou a atenção 
do público em horários “surpresa”. Prof ssionais do Senac 
escolheram, entre o público, pessoas para receber uma 
transformação (make, cabelo, roupas, sapatos, acessórios), 
acompanhada de fotos do “antes” e do “depois”. Cabelo, 
maquiagem, roupas, sapatos e acessórios são cedidos pelos 
expositores da feira. Entre eles Arezzo, Atelier Mix, Fórum, 
Estúdio A Concept, Neomoda, Sorte e Sucesso e Zzumm

Os produtos 
com a arte 
de Romero 
também 
estiveram na 
passarela do 
evento 

FEIRA DA LOUCURA POR SAPATOS
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Revista NEWS — Qual a 
inf uência de uma gestão 
de qualidade total na 
competitividade empresarial?
Maiquel Vinícius Moretti 
— Com as transformações 
ocorridas no cenário das 
organizações em geral a 
maior preocupação das 
empresas é como competir 
com grandes e repentinas 
mudanças no mercado.
Algumas empresas utilizam 
técnicas como Downsizing 
(redução de pessoal) na 
tentativa de reduzir custos 
e, consequentemente, 
seus preços de venda. 
Outras tantas investem em 
programas relacionados à 
qualidade, investimentos 
tecnológicos e outras 
técnicas propostas para se 
atingir o objetivo desejado.
Na verdade as empresas 
devem ofertar produtos e 
serviços que: atendam as 
necessidades e expectativas 
do mercado; sejam úteis; 
cubram custos; garantam 
lucros; e tenham preços 
competitivos. Para que 

ISOSERVICE

GESTÃO DA 
QUALIDADE 

NO MOMENTO 
ECONÔMICO 

ATUAL

isso aconteça as empresas 
precisam conhecer muito 
bem o mercado que querem 
atender ou atendem (nicho 
de mercado), verif car a 
melhor estratégia de atuação, 
recursos e tecnologia 
necessária para a obtenção 
de produtos, aquisição e 
controle de matérias primas, 
conhecer a atuação dos 
concorrentes, a utilização 
correta da informação que, 
quando bem utilizada e 
organizada, representa o 
meio de integrar as diversas 
funções, processos e setores. 
Além de outros tantos 
conhecimentos necessários 
para obter o sucesso 
desejado. Em resumo isto 
signif ca ter qualidade.
A qualidade representa 
um modo de gestão das 
organizações em que as 
pessoas devam fazer as 
coisas certas, no tempo certo 
e ao menor custo e para isso 
precisam dominar e usar o 
conhecimento necessário 
para a organização da 
empresa.

NEWS — Investir em um 
programa de qualidade 
total é uma alternativa 
indicada apenas às grandes 
empresas?
Maiquel — Não, as 
ferramentas de gestão da 
qualidade são indicadas 
a todas as empresas 
de qualquer porte ou 
ramo de atividade. 
Muitas vezes é mais fácil 
aplicar as ferramentas 
de gestão da qualidade 
em empresas menores, 
pois a complexidade de 
processos e procedimentos 
pode ser menor, facilitando 
a aplicabilidade das 
ferramentas. 

NEWS — Quais os quesitos 
que podem exemplif car a 
adoção de medidas de um 
programa de qualidade no dia 
a dia da empresa?
Maiquel — Gestão da 
Qualidade signif ca um modo 
de organização das empresas 
para garantir produtos e 
serviços com qualidade, que 
envolvem alta conformação 

às especif cações, aparência 
atrativa do produto, 
respostas rápidas às 
mudanças de especif cações, 
baixas taxas de defeitos, 
tempo curto de manufatura 
e aspectos tecnológicos tais 
como: tecnologia básica 
de processo, tecnologia 
dos materiais, tecnologia 
envolvida no processo de 
manuseio e tecnologia de 
produção. O uso destas 
tecnologias associadas 
ao processo da gestão da 
qualidade possibilita aumento 
da produtividade e, por 
conseguinte, inf uencia a 
sua própria competitividade. 
Essas tecnologias podem 
representar um fator 
estratégico e competitivo 
para o ambiente operacional, 
com relação a grande 
variedade de opções de 
arranjos do f uxo de trabalho 
que ref etirá no pronto 
atendimento ao cliente.

NEWS — Você considera 
o aporte governamental 
disponível às empresas 

C
om um mercado cada vez mais competitivo, as 
empresas devem ofertar produtos e serviços que 
tenham qualidade. E qualidade representa um 
modo de gestão das organizações em que as 
pessoas devem fazer as coisas certas, no tempo 

certo e ao menor custo. Para isso precisam dominar e 
usar o conhecimento necessário para a organização 
da empresa. Bom, falar em qualidade parece fácil. Mas 
quem é empresário sabe que na prática não é tão simples 
assim. Uma empresa funciona como uma engrenagem, e 
quando o foco do processo de trabalho não é o mesmo 
entre toda a equipe, o rendimento e o resultado f nal f cam 
comprometidos. Para o diretor da ISOSERVICE, Maiquel 
Vinícius Moretti, mais do que nunca, a gestão da qualidade 
no momento econômico atual reconhece a importância da 
capacitação dos colaboradores para o resultado f nanceiro 
da empresa. E não importa o tamanho da empresa, pois, 
segundo Moretti, muitas vezes é mais fácil aplicar as 
ferramentas de gestão da qualidade em empresas menores, 
onde a complexidade de processos e procedimentos tende 
a ser menor, facilitando a aplicabilidade das ferramentas. 
Altos impostos, prof ssionais nem sempre comprometidos, 
concorrência acirrada. Nesta entrevista concedida a Revista 
NEWS, além destes assuntos, Maiquel Moretti aponta cinco 
dicas básicas para o empresário que precisa tornar sua 
empresa mais competitiva a curto prazo. Conf ra: 
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brasileiras (acesso ao crédito, 
taxas de juros, impostos) 
suf cientes para que elas, 
em geral, obtenham bom 
desempenho nos mercados 
nacional e internacional?
Maiquel — Os governos 
federal e estadual possuem 
programas de gestão da 
qualidade para alguns 
segmentos da economia 
como a construção civil. 
Foi implementado em 2005 
o Programa Brasileiro de 
Qualidade e Produtividade 
do Habitat que qualif ca 
toda a cadeia produtiva da 
construção civil e qualif ca 
as empresas a participar 
em muitos casos de 
licitações e também acesso 
a f nanciamentos bancários 
com juros diferenciados às 
empresas. Esses programas 
ainda são isolados e entendo 
que deveria ser abrangente a 
outros setores da economia.

NEWS — Qual a sua opinião 
sobre a carga tributária 
brasileira?
Maiquel — O Brasil tem a 
carga tributária mais pesada 
entre os países emergentes 
e mais alta até que Japão 
e Estados Unidos. Só f ca 
atrás para o bem-estar social 
europeu, onde o imposto é 
alto, mas a contrapartida do 
governo, altíssima. Além de 
pesada, a tributação no Brasil 
é também complexa e injusta: 
ao mirar o consumo, penaliza 
as faixas de menor renda.

NEWS — A mão de obra 
qualif cada aqui no Brasil 
ainda é um sonho distante 
em relação ao mercado 
internacional?
Maiquel — A produtividade 
do Brasil é cinco vezes menor 
que a dos Estados Unidos, 
quando medida em termos 
de produto interno bruto 
(PIB) por pessoal ocupado. 
Segundo a Organização 
para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), somente 11 a cada 
cem brasileiros entre 25 e 64 
anos detêm um título de nível 
superior. Já nos países ricos, 
31 a cada cem passaram 
por algum tipo de educação 
terciária. Ao se analisar 
questões como competência 
dos prof ssionais, não basta 
ter o conhecimento e a 
habilidade para determinada 
atividade, a atitude, isto 
é, o querer fazer é o que 
mais falta no mercado de 
trabalho. Encontram-se 
muitas pessoas querendo 
estabilidade e segurança, 
mas pouco fazem pela 
organização que atuam. 
Portanto, ainda estamos 
distantes de termos nossa 
mão de obra qualif cada para 
atender as novas demandas 
do mercado brasileiro. 

NEWS — Em um programa 
de qualidade é possível 
mudar a atitude de um 
prof ssional que pouco faz 
pela empresa?
Maiquel — Na maioria das 
vezes há a necessidade 
de um trabalho focado 
na gestão de mudanças, 
pois algumas alterações 
de processos afetam a 
estruturação de cargos 
e métodos de trabalho. 
Neste momento entra o 
trabalho da diretora da 
ISOSERVICE Talita Oliveira, 
que atua como coach e é 
formada em Administração 
de Recursos Humanos, 
especialista em Gestão 
Empresarial e mestranda 
em Administração, além de 
atuar como professora na 
área de gestão de pessoas 
na Unisinos. Seu trabalho tem 
como foco a sensibilização 
dos colaboradores e o 
acompanhamento da 
execução do plano de 
trabalho por parte dos 
consultores e da empresa. 
Segundo Talita, muitas 
mudanças organizacionais 
fracassam, pois a alta 

direção esquece que quem 
executa os processos são as 
pessoas que ocupam em sua 
maioria cargos operacionais 
e que, muitas vezes, não 
são escutados em relação 
a sugestões, anseios e 
apreensões sobre os novos 
processos e certif cações.

NEWS — Quais as dicas 
básicas para o empresário 
que precisa tornar sua 
empresa mais competitiva a 
curto prazo?
Maiquel — Pela nossa 
experiência de 20 anos no 
mercado brasileiro podemos 
citar as seguintes dicas para 
aumentar a produtividades 
das organizações:
- Conhecer seu mercado 
de atuação identif cando 
fraquezas e oportunidades;
- Mapear todos os processos 
da organização identif cando 
possíveis gargalos;
- Planejar cada atividade 
administrativa e produtiva 
sempre tendo objetivos 
mensuráveis;
- Evitar o desperdício, tanto 
de matéria prima, como de 
mão de obra;
- Ter uma comunicação 
efetiva entre todas as áreas 
da organização com foco em 
melhoria continua. 

NEWS — Quais são os 
principais serviços oferecidos 
pela ISOSERVICE?
Maiquel — Nossos principais 
serviços são a consultoria 
em implantação de sistemas 
de Gestão da Qualidade (ISO 
9001), Gestão Ambiental 
(ISO 14001), Gestão de 
Saúde e Segurança no 
Trabalho (OHSAS 18001), 
Responsabilidade Social 

(SA 8000/NBR 16000), 
Qualidade para Laboratórios 
de Medição, Ensaios e 
Calibração (ISO 17025), 
Avaliação de Segurança, 
Saúde, Meio Ambiente e 
Qualidade (SASSMAQ), 
Programa Brasileiro de 
Qualidade e Produtividade 
do Habitat (PBQP-H), 
Gestão da Qualidade para 
Equipamentos e Produtos 
para a Saúde (ISO 13485), 
Certif cação Florestal (NBR 
14789/NBR 17789), Gestão 
de Serviços em TI (ISO 
20000), Segurança Alimentar 
(ISO 22000/NBR 14900) e 
Segurança da Informação 
(ISO 27001).

NEWS — Uma empresa 
que busca uma certif cação 
benef cia-se de que maneira 
no mercado?
Maiquel — A importância 
de rever processos aliada à 
força de imagem que uma 
certif cação proporciona 
trazem benefícios para a 
empresa principalmente em 
relação aos concorrentes. 
A lucratividade está ligada 
a quem racionaliza os seus 
processos de maneira 
a trabalhar com menos 
custo. Para se diferenciar 
no mercado o empresário 
precisa tomar a decisão de 
ter uma visão de processo 
porque, assim, ele saberá 
exatamente onde está o 
seu gargalo e poderá ter 
uma lucratividade maior. A 
certif cação é um atestado 
mundialmente reconhecido 
desta competência que pode 
trazer novas oportunidades 
de negócio. A certif cação 
ISO 9001 já é considerada 
básica.

EMPRESAS | ISOSERVICE CONSULTORIA E GESTÃO
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FOTOS: DANIELE SOUZA/CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

Andrea Schneider - coordenadora 
do pensando Novo Hamburgo

N
a noite de 25 de 
março, o Plenário 
da Câmara de 
Vereadores de Novo 
Hamburgo f cou 

lotado para a sessão solene 
destinada a homenagear 
o Grupo Pensando Novo 
Hamburgo por seus 10 anos 
de fundação. O proponente, 
vereador Fufa Azevedo 
(PT),  abriu os trabalhos 
destacando a importância 
do envolvimento de todos no 
mundo em que vivemos. 
Fufa ponderou que o grande 
desaf o é nos sentirmos 
responsáveis pelas nossas 
ações. “E o Pensando Novo 
Hamburgo tem a ver com 
isso. Este é seu grande 
legado, maior ainda do que 
todas as suas ações.” E 
lembrou que a luta contra a 
violência, por exemplo, passa 
por cuidarmos de nossas 

GRUPO PENSANDO NOVO HAMBURGO 
É HOMENAGEADO POR SEUS 10 ANOS

O ANALFABETO POLÍTICO
Lauermann e Zulke 
entregaram a Andrea e 
a Machado uma placa 
comemorativa, e um grupo 
de crianças leu o texto 
“O analfabeto político”, 
de Bertolt Brecht: “O pior 
analfabeto é o analfabeto 
político. Ele não ouve, não 
fala, nem participa dos 
acontecimentos políticos. Ele 
não sabe o custo de vida, o 
preço do feijão, do peixe, da 
farinha, do aluguel, do sapato 
e do remédio dependem 
das decisões políticas. O 
analfabeto político é tão 
burro que se orgulha e estufa 
o peito dizendo que odeia a 
política. Não sabe o imbecil 
que, da sua ignorância 
política, nasce a prostituta, 
o menor abandonado, e o 
pior de todos os bandidos, 
que é o político vigarista, 

Fufa Azevedo, Luis Lauermann, Andrea Schneider, Jorge 
Tatsch (PPS), Edson Machado, Cristiano Coller e Ronaldo Zulke

ANTES DE ASSUMIR A 
SECRETARIA GERAL DE 
GOVERNO, VEREADOR  
FUFA AZEVEDO 
HOMENAGEIA GRUPO 
PENSANDO NOVO 
HAMBURGO EM SESSÃO 
SOLENE 

pequenas atitudes com 
nossa família, no trânsito e 
em outras situações.
Na mesa diretora estavam 
Fufa, o prefeito municipal, 
Luis Lauermann, o 
deputado federal Ronaldo 
Zulke, a coordenadora do 
grupo, Andrea Schneider, 
e Edson Machado, um 
dos fundadores e primeiro 
presidente.
O vereador Cristiano Coller 
(PDT) af rmou que, graças 
ao grupo Pensando Novo 
Hamburgo, ele pôde, nos 
anos em que trabalhou 
como diretor de Serviços 
Urbanos na Secretaria de 
Obras Públicas e Serviços 
Urbanos, fazer diversas 
melhorias em espaços 
públicos da cidade. 
“Também agradeço pelo 
trabalho em prol da vinda 
do trem.”

pilantra, corrupto e lacaio 
dos exploradores do 
povo.” Em seguida, o coral 
Amigos da Câmara faz uma 
apresentação.
 
AÇÕES INDEPENDENTES
Edson Machado lembrou 
que a ideia do Pensando 
Novo Hamburgo surgiu 
a partir de um grupo de 
debates cujas propostas 
deveriam ser enviadas à 
Prefeitura para execução. 
Porém, quando uma doença 
o obrigou a f car em repouso, 
ele pensou em criar um 
grupo que não dependesse 
exclusivamente do Poder 
Executivo. Planejamento 
familiar, melhorias de praças 
e a vinda do trem foram 
alguns dos primeiros temas 
tratados pelos fundadores, e 
os resultados foram dezenas 
de praças revitalizadas, de 

NOVO HAMBURGO  | POLÍTICA
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cirurgias de vasectomia e um abaixo-
assinado pedindo o trem, que foi 
levado a Brasília.

A PARTE DE CADA UM
Enquanto Machado falava, as 
crianças também entregaram a cada 
um dos presentes uma pedrinha. 
“É o símbolo da parte de cada 
um na construção da cidade que 
desejamos” explicou Fufa.
 
A FORÇA DO POVO
O prefeito Luis Lauermann destacou 
a importância do protagonismo, 
da iniciativa, da liberdade e do 
comprometimento de cada cidadão. 
“Sem dúvida, o Grupo Pensando 
Novo Hamburgo foi fundamental na 
conquista do trem. A mobilização 
popular, e portanto, a força do 
povo, sempre foi o elemento de 
transformação – nas pequenas 
coisas, silenciosas e cotidianas, 
que nem sempre a gente valoriza. 
Portanto, agora, na condição de 
prefeito, venho reconhecer as 
pequenas coisas que o Grupo 
Pensando Novo Hamburgo faz, para 
que de fato sejamos uma grande 
cidade.”

PODEMOS FICAR EM UM PEDESTAL, 
DIZENDO QUE NADA PRESTA, OU 
PODEMOS TENTAR FAZER O QUE 
PODEMOS, DA MELHOR MANEIRA 

POSSÍVEL. NÃO HÁ OUTRA RECEITA 
PARA UM MUNDO TÃO GRANDE, 

PARA UMA CIDADE DO
TAMANHO DA NOSSA”.

(Fufa Azevedo)

 
PROPOSIÇÕES CONCRETAS
Andrea Schneider, coordenadora do 
Pensando Novo Hamburgo, disse que o 
grupo é a união de todos os segmentos 
do município. “Hoje comemoramos 10 
anos de um grupo formado por homens 
e mulheres que decidiram compartilhar 
os anseios de uma sociedade e não 
mediram esforços para contribuir. São 
10 anos de encontros quinzenais e de 
proposições concretas”, disse, citando 
o Movimento Abrace Novo Hamburgo e 
o Projeto Sociedade Livre, entre outras 
ações realizadas nesta última década. 
Ela frisou também a importância do 
trabalho feito com amor. “Quem ama 
pensa no melhor, quer contribuir, buscar 
as soluções... E é este amor que guia no 
Pensando Novo Hamburgo.”

Um grupo de crianças leu o texto “O 
analfabeto político”, de Bertolt Brecht

Coral Amigos da Câmara 
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A 
solenidade de posse da diretoria da OAB subseção São Leopoldo, gestão 2013/2015, 
foi realizada dia 19 de março na sede social da Sociedade Orpheu. Houve grande 
participação da advocacia local, de autoridades municipais, integrantes da diretoria 
da OAB gaúcha e a importante presença do vice-presidente da OAB nacional, Cláudio 
Lamachia. A presidente Márcia Schwantes, sua diretoria executiva e conselheiros, que 

integram a equipe diretiva do triênio, foram eleitos em novembro do ano passado, em um pleito 
de chapa única com 88% de votos a favor. Na noite, também foram empossados os ouvidores, 
as comissões de trabalho e os representantes em conselhos e entidades municipais.

OAB SUBSEÇÃO SÃO LEOPOLDO 
EMPOSSA SUA DIRETORIA

A presidente da 
OAB-SL Márcia 
Schwantes foi 
aplaudida de pé 
pelos presentes ao 
dirigir-se ao palco

20 | REVISTA NEWS | ABRIL 2013

FOTOS: VILMAR GENGNAGEL

OAB-SL ELEGE SUA 
NOVA DIRETORIA
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EVENTO | POSSE DA NOVA DIRETORIA DA OAB-SL

�
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SÃO LEOPOLDO

Os integrantes da diretoria da entidade, juntamente com 
Lamachia e os representantes da diretoria da OAB/RS
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EVENTO | POSSE DA NOVA DIRETORIA DA OAB-SL

Foram empossados pela presidente da OAB/SL os membros das comissões de 
trabalhos e os representantes da OAB/SL nos conselhos e entidades municipais
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ACIS-SL
ENTIDADE 
CELEBRA 
SEUS 93 ANOS

FOTOS: VILMAR GENGNAGEL

O
s 93 anos da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de 
São Leopoldo (ACIS-SL) foi comemorado com jantar na Sociedade 
Orpheu, dia 22 de março. A ocasião reuniu associados, autoridades 
e convidados em noite de homenagens à entidade presidida pela 
advogada Rosângela Herzer dos Santos. Na solenidade realizada 

após o jantar servido pelo Buffet Pessin, a presidente salientou a importância 
de cada um dos associados para a ACIS-SL. O cerimonial encerrou com 
um brinde coletivo, onde participaram a diretoria-executiva, a comissão 
organizadora e a equipe de colaboradores da entidade. Após, houve 
momentos de integração ao som do Grupo Musical Anos Dourados.
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EVENTO | 93 ANOS DA ACIS-SL
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M
uito comum 
durante todo o 
ano, as viroses 
são ainda mais 
frequentes em 

crianas. Para tranquilizar 
pais e mães sobre essa 
doença tão recorrente em 
bebês e crianças, o doutor 
Francisco José Silva Maia, 
pediatra da Escola Paulista 
de Medicina/UNIFESP e 
médico cadastrado no Portal 
ConsultaClick, esclarece as 
principais dúvidas sobre o 
assunto.
A virose é um nome genérico 
dado a qualquer doença que 
tenha como causa algum tipo 
de vírus, e que tenha duração 
autolimitada, ou seja, onde o 
próprio organismo é capaz de 
se livrar da doença sozinho. 
Com duração média de 5 a 
10 dias, as mais comuns são 
as viroses respiratórias, como 
os resfriados, e as intestinais, 
sobretudo o Rotavírus.
Geralmente as crianças são 
as mais afetadas por esse 
tipo de enfermidade, pois 
elas ainda estão passando 
pelo processo de formação 

do sistema imunológico, 
que é responsável pela 
defesa do corpo. O doutor 
Francisco José Silva Maia 
explica, “Principalmente em 
ambientes de conf namento, 
como as escolas, creches e 
berçários, as crianças f cam 
mais expostas a contraírem 
esse tipo de doença, pois 
há uma maior circulação 
do vírus. Além disso, elas 
ainda não possuem as 
noções básicas de higiene 
e corriqueiramente levam 
a mão à boca sem lavá-la, 
espirram sem proteger o 
nariz, e ingerem alimentos 
que tenham caído no chão, 
facilitando assim, o contágio 
e a transmissão dessas 
enfermidades”.
Entre as principais viroses 
que atingem as crianças 
estão as respiratórias, que 
apesar de bastante comuns 
durante o outono e inverno, 
também aparecem no verão. 
Geralmente os sintomas 
são tosse, coriza de cor 
clara, congestão nasal e 
febre, devendo desaparecer 
naturalmente em alguns 

poucos dias. O doutor 
Francisco indica que os 
pais administrem apenas os 
sintomas, fazendo inalações 
com soro f siológico, sempre 
que necessário, para 
auxiliar na boa respiração 
e mantendo a atenção, 
sobretudo, na hidratação da 
criança.
Também são bastante 
comuns as viroses que 
atingem o trato intestinal, 
como o Rotavírus, que 
possui esse nome devido a 
sua forma similar a roda de 
uma carroça. O contágio 
dessa enfermidade ocorre 
pelas vias aéreas superiores, 
ou seja, boca e nariz, e os 
sintomas são de desconforto 
abdominal, vômitos, febre 
e diarreia. Nesses casos os 

pais devem manter a atenção 
à higiene da criança e devem 
adotar uma dieta constipante, 
que prioriza a reposição 
de líquidos e a ingestão de 
alimentos que ajudem a 
estabilizar o funcionamento 
do intestino. 
Em crianças que ainda 
não falam, o diagnóstico 
dessas enfermidades é 
mais complicado. O doutor 
Francisco comenta que 

DICAS 
PARA EVITAR 
VIROSES NAS 
CRIANÇAS

FOTO: DIVULGAÇÃO
SAÚDE

AS VIROSES 
RESPIRATÓRIAS 
E INTESTINAIS 
ESTÃO ENTRE 
AS PRINCIPAIS 
DOENÇAS QUE 

ATINGEM CRIANÇAS 
EM PERÍODO 

ESCOLAR
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os pais são os grandes 
aliados no processo de 
identif cação dessas 
doenças, devendo f car 
atentos ao comportamento 
das crianças. “Além dos 
sintomas da doença, como 
vômitos e febre, os pais 
devem observar se o apetite 
da criança está reduzido, se 
ela está apática e rejeitando 
refeições, pois esses também 
podem ser sinais de que 
ela apresenta um quadro 
virulento”.
Podem ocorrer também 
complicações bacterianas 
em decorrência da 
debilidade da criança. As 
viroses respiratórias podem 
desencadear eventualmente 
uma pneumonia ou otite, 
e nos casos das viroses 
intestinais, a criança pode 
desenvolver um quadro de 
desidratação, necessitado 
assim, de cuidados 

especiais. Para evitar esse 
tipo de complicação, o 
doutor Francisco ressalta, 
“os líquidos são os 
grandes protagonistas nos 
tratamentos das viroses”.
Para os pais que preferem 
prevenir os seus f lhos dessas 
doenças, crianças a partir 
de 2 meses já podem tomar 
a vacina contra o Rotavírus 
e, a partir de 6 meses, a 
vacina contra Inf uenza, uma 
das viroses respiratórias 
mais comuns atualmente. 
É importante ressaltar que 
crianças em todas as idades 
estão sujeitas a contrair 
viroses, especialmente 
aquelas com idade entre 
4 a 6 meses, mas com o 
crescimento, o sistema 
imunológico do corpo vai 
adquirindo mais resistência, e 
a tendência é que as viroses 
f quem gradualmente menos 
recorrentes. 

CRIANÇAS SÃO AS MAIS AFETADAS POR VIROSES

Fazer escolhas alimentares
adequadas para as crianças
é extremamente importante.
Evitar os alimentos errados é tão essencial como 
adicionar os certos na alimentação dos f lhos. Por 
isso quanto mais caseira for a rotina alimentar da 
criança, e isso inclui ela participar da compra e 
da preparação de alguns pratos, melhor para ela 
compreender que a saúde passa por uma boa 
comida à mesa. E isso é bem diferente do que ter 
como refeição principal um xis, uma pizza ou uma 
massa instantânea frequentemente. Sopa precisa 
de legumes e carne; feijão é importante todo dia; 
se não quer a fruta, bebe o suco, e assim vai. Aí as 
mamães podem experimentar disfarçar alimentos 
não são tão benquistos entre um bolo e outro, 
mas o importante é o apetite por alimentos livres 
de grandes quantidades de corantes, açúcar e 
sal, como salgadinhos, bolachinhas recheadas e 
refrigerantes. Alimentação equilibrada, sono em dia, 
visitas regulares ao pediatra e muita brincadeira ao 
ar livre são uma boa dose de saúde, com certeza.

SAÚDE
EM DIA
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O 
entretenimento proporcionado 
pela televisão pode ser 
prejudicial à crianças. A 
ausência de limites aos 
pequenos, quanto ao tempo que 

gastam ao assistir programas televisivos, 
não resulta apenas no escasso 
prazer de brincar e se divertir em um 
coletivo, mas também na formação de 
um indivíduo com def ciências sutis 
no seu desenvolvimento. Segundo 
Eliana de Barros Santos, psicóloga e 
coordenadora pedagógica do Colégio 
Global, a criança até os sete anos 
precisa ter seu desenvolvimento físico e 
motor como prioridade.
O ato de sentar frente à televisão e 
passar horas assistindo a programações 
que muitas vezes são impróprias a sua 
idade dif culta o desenvolvimento dos 
jovens. “Ela não tem tempo suf ciente 
para processar as informações que 
recebe em um ritmo imposto e pensado 
para que ela se desenvolva em um 
formato pré-concebido de ‘consumidor 
f nal’. Além disso, a passividade com que 
acompanha os programas pode resultar 
também em questões como a obesidade 
infantil”, relembra Eliana.
Os pais precisam estar atentos. É 
necessário destinar um tempo a essa 
atividade, de acordo com a especialista. 
“Tanto menos quanto possível”. A 
televisão não permite às crianças 
que explorem seu ambiente, junto a 
colegas e familiares, além de inibir sua 
imaginação. “É totalmente irresponsável 
permitir que a criança esteja refém de 

CRIANÇAS 
ABUSAM 

DO TEMPO 
EM FRENTE 

À TV
uma programação de TV”.
A partir de certa idade, os f lhos, 
no entanto, começam a requisitar 
a posse do controle remoto. Eliana 
aconselha a ter cautela nessa 
ocasião, e ressalta que até os sete 
anos, é responsabilidade dos pais 
determinarem a programação; não se 
pode ainda conf ar em uma escolha 
correta por parte das crianças. “Cabe 
ao adulto supervisionar a programação 
e a frequência dos programas que 
assiste”.
A interação social dos jovens também 
pode ser prejudicada, caso o acesso 
a TV seja abusado. O vício quanto 
a aparelhos eletrônicos é possível 
e resulta no afastamento dos f lhos 
quanto aos demais jovens de sua idade. 
Algo extremamente maléf co, por não 
permitir o contato e o envolvimento 
pessoal. Além disso, os atrasos de 
desenvolvimento, comportamento 
agressivo e diminuição do desempenho 
na escola são alguns dos efeitos 
nocivos.
Para que essa atividade não se torne 
cotidiana é preciso desde cedo 
aplicar limites. Caso contrário, quando 
acostumada, a criança rejeita a ideia de 
abandonar os programas televisivos. 
Neste caso, Eliana aconselha: “se ela já 
está habituada com uma rotina diante 
da TV deverá mudar seus costumes 
de forma gradativa, trocando aquele 
hábito por uma atividade interessante”. 
Recorda ainda, que os pequenos 
seguem um exemplo, portanto, os pais 

devem estar atentos quanto ao uso que 
fazem do aparelho.
A televisão não é o único utensílio que 
produz estes males. Videogames e 
computadores também são exemplos. 
A estes entretenimentos eletrônicos, o 
cuidado atribuído pelos pais é sempre 
bem vindo.
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E
ncontrou um pontinho 
de bolor num bolo, 
doce ou pão? Esqueça. 
Nem pense em cortar 
a parte com sinais 

de mofo e comer o resto. 
Essa atitude, aparentemente 
inofensiva, esconde uma 
série de riscos.
A ingestão de alimento 
embolorado pode 
causar diarreia, alergias 
respiratórias, intoxicação 
alimentar e até câncer. 
Af nal, uma das substâncias 
encontradas em alimentos 
embolorados é a af atoxina, 
potencial causadora de 
câncer. Segundo o biomédico 
Roberto Martins Figueiredo, 
conhecido como Dr. Bactéria, 
quando um alimento tem 
marcas de mofo em uma 
parte, todo o restante pode 

estar contaminado por 
toxinas. “O fungo não é 
composto apenas pela parte 
visível. Quando é possível 
observá-lo na superfície 
do alimento, sua colônia já 
está bem desenvolvida na 
parte de dentro. É lá que são 
produzidas as substâncias 
nocivas, chamadas de 
micotoxinas, que variam de 
acordo com a espécie do 
fungo”, alerta. 
Segundo Dr. Bactéria, os 
fungos mais perigosos são 
encontrados em grãos, 
com maior incidência nos 
industrializados, e também 
em frutas frescas e sucos de 
uva. Mas outros alimentos 
também representam riscos, 
como bolos, frutas secas, 
pães e doces.
Tudo depende da 

APROVEITAR ALIMENTOS 
COM BOLOR É PERIGOSO

DR. BACTÉRIA 
ALERTA PARA 
RISCOS DE 
FRUTAS, PÃES, 
BOLOS, DOCES 
E OUTROS 
ALIMENTOS 
QUE PODEM 
EMBOLORAR NA 
COZINHA DAS 
DONAS DE CASA

armazenagem.
O alimento não pode 
f car exposto a umidade, 
calor e, em alguns 
casos, escuridão. 
Essas características 
proporcionam um 
ambiente adequado ao 
crescimento do bolor. No 
verão, por causa das altas 
temperaturas, o risco de 
contaminação aumenta.
Para quem acha esse 
tipo de preocupação 
paranoica, vale lembrar 
que um em cada três 
casos de intoxicação 
registrados no estado 
de São Paulo está 
relacionado ao consumo 
de alimentos preparados 
nas residências.
O dado é da Secretaria de 
Estado de Saúde.

FOTO: REVISTA NEWS

VEJA ABAIXO DICAS 
PARA EVITAR O BOLOR 
E O DESPERDÍCIO DE 

ALIMENTOS:
- Mantenha os pães de forma 
na geladeira respeitando o 
prazo de validade;
- Atenção nas condições de 
temperatura, umidade e no 
local de armazenamento dos 
alimentos;
- Os não perecíveis não 
precisam de refrigeração, 
mas devem ser guardados 
em um local limpo e livre de 
umidade; 
- Hortaliças e frutas devem 
ser mantidas na geladeira;
- Verif ique se os sucos 
industrializados estão com 
a data de validade em dia e 
sem amassados na caixa. 
E não se esqueça de lavar 
as mãos sempre antes de 
manusear os alimentos.

Entre os 
alimentos que 
representam 
riscos, estão os 
bolos, pães e 
doces caseiros
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O laboratório israelense Oramed Pharmaceuticals está 
prestes a colocar no mercado uma cápsula de insulina 
para tratamento de pacientes com diabetes tipo 2. A 
empresa começará a fazer ensaios clínicos em cerca 
de 150 pessoas em uma dúzia de centros médicos 
nos Estados Unidos. De acordo com Nadav Kidron, 
CEO da Oramed, o produto poderá revolucionar o 
tratamento da diabetes, que já atinge mais de 370 
milhões de pessoas em todo o mundo – a maioria do 
tipo 2. O método atual de aplicação de insulina por 
auto-injeção é desagradável e também traz riscos de 
infecção. Uma cápsula seria mais conveniente, mas 
até agora ninguém havia encontrado uma maneira 
ef ciente de fabricá-la. “Quando começamos essa 
pesquisa, há quase 30 anos, essa solução parecia 
impossível. Hoje, é só uma questão de tempo para ela 
estar no mercado”, diz Kidron.

A Bristol-Myers Squibb (BMS) recebeu o registro da Anvisa para 
apresentação subcutânea do medicamento Orencia (abatacepte), 
que trará mais praticidade e comodidade para os pacientes 
com artrite reumatoide. O tratamento já é comercializado pela 
farmacêutica na apresentação intravenosa, que necessita ser 
administrado mensalmente por um prof ssional da saúde em uma 
clínica própria de infusão. Com a apresentação subcutânea, o 
medicamento poderá ser aplicado pelo próprio paciente uma 
vez por semana. O medicamento Orencia, em sua formulação 
intravenosa, será incorporado ao SUS ainda esse ano, e deverá 
ser disponibilizado na rede pública de saúde. Orencia subcutâneo 
é indicado para a redução dos sinais e sintomas, indução de 
resposta clínica principal, inibição da progressão do dano estrutural 
e melhora da função física em pacientes adultos com artrite 
reumatóide de atividade moderada a grave. Orencia pode ser usado 
como monoterapia ou em combinação com drogas anti-reumáticas 
modif cadoras de doença (DMARDs), que não sejam antagonistas 
do fator de necrose tumoral (TNF).

INSULINA EM CÁPSULA 
ESTÁ PRESTES A 
ENTRAR NO MERCADO TRATAMENTO 

SUBCUTÂNEO
PARA ARTRITE 
REUMATOIDE
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O 
câncer de mama é um dos 
mais frequentes entre pessoas 
do sexo feminino. Consiste 
no desenvolvimento anormal 
das células da mama, que 

multiplicam-se repetidamente até 
formarem um tumor maligno. Sabe-se 
que estão predispostas a ter esse tipo 
de doença mulheres na menopausa,  
que tiveram menstruação precoce, 
fazem uso de álcool, engravidaram 
depois dos 30 anos, sofrem de estresse 
ou tomam anticoncepcional.
Pode-se tratar o câncer de mama junto 
a uma dieta ortomolecular para evitar 
a proliferação de tumores na doença 
já instalada e controlar o aparecimento 
de casos em familiares geneticamente 
predispostos. A alimentação antes, 
durante ou após o aparecimento destes 
tumores é de vital importância para o 
sucesso do tratamento instituído. O 
consumo de alimentos funcionais pode 
contribuir para a manutenção da saúde e 
reduzir o risco da doença.
São alimentos funcionais todos aqueles 
que apresentam em sua composição 
substâncias biologicamente ativas que 
funcionam como remédios. Entre eles 
podemos citar:
SOJA (GLYCINE MAX) – possui 
tocoferóis, f tosteróis e fosfolipídios. 
Na soja, encontra-se em abundância a 

ELES PODEM REDUZIR OS 
RISCOS DE CÂNCER DE MAMA

*Dra. Sylvana Braga é
nutróloga, reumatóloga, 

f siatra e especialista em 
prática ortomolecular. 

Informações: www.
sylvanabraga.com.br

isof avona, f toestrógeno que tem ação 
estrogênica e antiestrogênica, e também 
atua junto aos hormônios femininos 
diminuindo a circulação destes e 
reduzindo seus efeitos deletérios, o que 
contribui para a prevenção da doença.
LINHAÇA – também chamada de Linum 
Usoitassimum, é rica em lignana, que 
possui efeito protetor contra o câncer de 
mama. Trata-se de um f tosteróide que 
simula a ação do estrogênio e tem ação 
negativa em relação ao tecido mamário. 
Ou seja, a lignana neutraliza o efeito do 
estrogênio na mama, além de impedir a 
angiogênese, isto é, o aparecimento de 
novos vasos sanguíneos, o que evita a 
proliferação de tumores alimentados por 
sangue.
PEIXES MARINHOS – Os peixes de 
água salgada são ricos em ômega 3, que 
protege a mama de tumores. Também 
atua como antiinf amatório e evita a 
degeneração celular. Sabe-se que 
muitos dos tumores de mama na sua 
fase inicial são estrogênios dependentes 
e a inibição de inf amação impede a 
produção de estrogênio.
CURCUMA – o açafrão da índia 
(CURCUMA LONGA) pode ser 
encontrado nas cores amarela e 
vermelha, e é um dos alimentos 
funcionais mais importantes. O cúrcuma 
é um f toquímico que tem potencial 
anticancerígeno e mata células tumorais. 
A curcumina do curry indiano pode inibir 
o aparecimento de vasos sanguíneos 
que alimentariam o tumor.

*Por Dra.
Sylvana Braga
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Final 127 - montagem.indd   33Final 127 - montagem.indd   33 14/4/2013   05:54:0114/4/2013   05:54:01



34 | REVISTA NEWS | ABRIL 2013

A 
Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, 
Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e 
Curtumes – Fimec - encerrou com projeção positiva para o 
setor coureiro-calçadista. Considerada a segunda maior feira 
mundial do setor, sua 37ª edição reuniu 600 expositores, 

1.200 marcas e empresas de aproximadamente 20 países. Como já era 
esperado, a visitação de estrangeiros esteve em evidência, conf rmando 
uma internacionalização maior do evento. Em quatro dias de feira foram 
mais de 40 mil prof ssionais circulando pelos pavilhões da Fenac, em 
Novo Hamburgo, conferindo o que há de mais moderno no mundo para 
a fabricação de calçados. “A Fimec é uma grande oportunidade para 
as empresas fecharem negócios tanto no mercado interno quanto com 
o exterior. Ela tem a vantagem de reunir, em um único evento, todas as 
áreas que formam este grande segmento do couro e calçado”, destacou 
o diretor-presidente da Fenac, Elivir Desiam. 

VISITAÇÃO FOCADA EM NEGÓCIOS
Para muitos visitantes que há anos vem à Fimec, um dos diferenciais 
da feira é a variedade de expositores e o grande número de maquinário 
com tecnologia de ponta. “A feira é interessante para o setor e temos 
que estar atentos a todos os lançamentos. Qualquer novidade é 
importante para o mercado, tanto na redução de custos ou com uma 
nova tecnologia. Gosto de olhar todos os estandes, porque sempre 

Os expositores apresentaram as tendências 
e novidades em couros, produtos químicos, 
componentes, máquinas e equipamentos 
para a fabricação de calçados

EVENTO CONFIRMA PROJEÇÃO POSITIVA 
PARA O SETOR COUREIRO-CALÇADISTA 

O público segmentado é um importante 
diferencial da feira. Segundo os organizadores, os 
países latinos aumentaram bastante a presença na 
feira, especialmente Argentina e Equador37ª FIMEC

CERCA DE 40 MIL PROFISSIONAIS CIRCULARAM 
PELOS PAVILHÕES DA FENAC, EM NOVO 
HAMBURGO. E A EDIÇÃO DE 2014 JÁ ESTÁ 
AGENDADA PARA O PERÍODO DE 18 A 21 DE MARÇO
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tem algo interessante para a minha 
empresa”, comentou o diretor da 
metalúrgica MVS, Vilmar Rosa, com 
sede em Estância Velha, que visita a 
Fimec todos os anos.
Visitando a feira pela primeira vez, a 
consultora da empresa Interact, de 
Lajeado, Verônica Erthal, que trabalha 
com desenvolvimento de software 
para empresas, f cou impressionada 
com o grande número de estandes 
internacionais, principalmente os 
chineses. Além de prestigiar alguns 
clientes, a consultora considerou 
importante marcar presença para 
estudar e entender o setor.

AUTORIDADES PRESENTES NA 
ABERTURA OFICIAL DA FEIRA
A cerimônia of cial de abertura 
aconteceu dia 12 de março e contou 
com a presença de diversas autoridades 
políticas, empresariais e representativas. 
A qualidade dos produtos expostos, 
a apresentação diferenciada de 
grande parte dos estandes e a maior 
internacionalização da feira foram 
aspectos destacados. O presidente da 
Associação Brasileira de Empresas de 
Componentes para Couro, Calçados e 
Artefatos (Assintecal), Marcelo Nicolau, 
destacou que a Fimec reaf rma a 
importância da cadeia do couro e do 
calçado. “Em 2012 estivemos em alerta 
devido à crise. Já existem ações do 
governo nesse sentido, como as três 
vertentes do Brasil Maior, mas ainda 
há muitos entraves aos negócios. 

Precisamos de medidas para conter 
o aumento de importações feitas de 
forma desleal, maior desoneração 
tributária, f scal e social, resolução 
dos gargalos logísticos, apoio para 
inovação e pesquisa, além de outros 
tantos fatores que, em conjunto, 
temos feito manifestações para que 
seja buscada uma resolução ef caz e 
duradoura”, discursou. O secretário de 
Ciência, Inovação e Desenvolvimento 
Tecnológico do RS, Cleber Prodanov, 
representando o Governo do Estado, 
reaf rmou o compromisso com o 
setor coureiro-calçadista. O ministro 
interino de Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, Alessandro Teixeira, 

“Dizemos sempre 
que a Fimec é a 

segunda maior feira 
do setor no mundo 
e que a primeira 
seria a de Hong 

Kong. Mas a Fimec 
agrega todo o 

segmento e é mais 
completa”

Elivir Desiam 
diretor-presidente 
da Fenac

vê a Fimec como exemplo de 
produção, geração de renda e 
negócios. “Queria deixar aqui o 
comprometimento do Governo 
Federal com o desenvolvimento 
da cidade de Novo Hamburgo”, 
disse Teixeira. 

NOVO HAMBURGO 
37ª FIMEC

A qualidade internacional da feira surpreende a cada ano, 
com novidades que primam pelo bom bosto e tecnologia

Alessandro Teixeira (Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior) visitou os expositores 
acompanhado por Elivir Desiam (diretor-presidente da 
Fenac) e Luís Lauermann (prefeito de Novo Hamburgo)

FOTOS: FÁBIO WINTER E LU FREITAS/ DIVULGAÇÃO
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No último dia 
do evento, 
os dirigentes 
das principais 
entidades do 
setor coureiro-
calçadista 
avaliaram 
positivamente 
os resultados da 
Fimec 2013 

A avaliação realizada pelos 
dirigentes das principais 
entidades do setor coureiro-
calçadista com relação 
aos resultados da Fimec 
2013 (Feira Internacional de 
Couros, Produtos Químicos, 
Componentes, Máquinas e 
Equipamentos para Calçados 
e Curtumes), encerrada 
dia 15 de março, indicam 
que os próximos meses 
apresentarão um cenário 
positivo para a realização 
de negócios. Durante 
quatro dias, cerca de 40 mil 
visitantes circularam pelos 
pavilhões da Fenac, em 
Novo Hamburgo, conferindo 
as novidades apresentadas 
por 600 expositores e 1.200 
marcas. 
A visitação qualif cada e a 
maior internacionalização 
da feira foram dois aspectos 
destacados na avaliação do 
diretor-presidente da Fenac, 
Elivir Desiam. “Tivemos 
muitos negócios fechados 
e encaminhados com a 
Colômbia, Peru, Equador, 
Argentina e até com o 
Uruguai. O mais importante 
é que a Fimec comprovou 
mais uma vez o seu potencial 
enquanto evento que reúne 
todas as áreas do complexo 

coureiro-calçadista, 
fato único no mundo. As 
empresas que estiveram 
aqui, na sua maioria, saem 
satisfeitas, pois marcaram 
presença, f zeram contatos, 
encaminharam negócios e 
f caram por dentro do que 
está acontecendo”, af rmou 
Desiam.

FÁBRICA CONCEITO
A Fábrica Conceito, realizada 
numa parceria entre a Fenac, 
IBTeC e a Coelho Assessoria 
Empresarial foi destacada 
pelo presidente do Instituto 
Brasileiro de Tecnologia do 
Couro, Calçado e Artefatos, 
Paulo Griebeler. “A feira 
foi um sucesso absoluto, 
comprovando que a cada 
edição a qualidade aumenta. 
Quanto à fábrica conceito, 
além da produção de 
1.200 pares de sapatos, 
ela cumpriu sua função 
social, aliando tecnologia e 
sustentabilidade”. 
Para o presidente da AICSul 
(Associação das Indústrias 
de Curtume do Rio Grande 
do Sul), Moacir Berger, a 
edição deste ano superou 
as expectativas. “O apogeu 
do setor é na Fimec, já que 
a maioria das empresas 

AVALIAÇÃO DAS ENTIDADES

quer lançar seus produtos 
na feira”. Ele também 
ressaltou que a Fenac e a 
Fimec oferecem para os 
expositores, representantes 
e visitantes o que de melhor 
existe num evento deste 
porte.
O empresário Gérson 
Berwanger, vice-presidente 
Setorial Calçados da 
Assintecal (Associação 
Brasileira de Empresas de 
Componentes para Couro, 
Calçados e Artefatos) 
destacou que na área 
de matéria- prima a feira 
foi muito qualif cada. “O 
expositor está se preparando 
cada vez mais para atender 
seus clientes. Que eles 
tragam cada vez mais moda 
e tecnologia. A Fimec está 
cada vez melhor”, disse 
Berwanger.

RETORNO AO
LONGO DO ANO
Na avaliação do presidente 
da Associação Comercial, 
Industrial e de Serviços de 
Novo Hamburgo, Campo 
Bom e Estância Velha, 
Marcelo Clark Alves, a 
quantidade e a qualidade da 
visitação foi muito boa, e com 
uma vantagem em relação 

ao ano anterior. “O número 
de visitas foi parecido com a 
de 2012, mas os resultados 
de negócios foram mais 
positivos”. Alves ressaltou 
que a feira é um momento 
único de quatro dias, mas 
o retorno dos contatos 
acontece durante o ano 
inteiro. 
O diretor executivo da 
ABQTIC (Associação 
Brasileira de Químicos 
e Técnicos da Indústria 
do Couro), Etevaldo Zilli, 
explicou que a entidade 
continua trabalhando 
em prol dos técnicos e 
químicos. “Somos um braço 
tecnológico que congrega 
todos os curtumes e somos 
os difusores de todas as 
pesquisas realizadas para o 
setor. A Fimec é um sucesso? 
Sim. Mas podemos contribuir 
para reformular algumas 
questões para atrair mais 
curtumes para a feira”, disse 
Zilli.
Já o presidente da 
Associação Brasileira dos 
Estilistas de Calçados 
e Artefatos (ABBECA), 
Valdemar Silva, lembrou que 
a feira é um espaço de novas 
ideias e está consolidada 
no mercado. “Aqueles que 
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COURO EXÓTICO
Entre os trabalhos expostos pelos alunos e egressos no estande da 
Universidade Feevale estavam dois protótipos de calçados masculinos criados 
por Paulo Roberto Santos Ribeiro, recém-graduado em Design. Um deles 
teve como tema o verde, como maior representação das f orestas brasileiras. 
O sapato foi produzido em couro de peixe (pescada amarela) tingido na cor 
verde e diferenciado devido às escamas, à utilização de f vela dourada e 
ao forro e sola em couro. A aparência estética é marcada pelo conjunto de 
elementos, com destaque para a cor verde e para a textura da pele exótica. “A 
cor pode ser uma referência, identif car, uma cultura, um desejo, demonstrar 
um sentido e indicar algo. As nossas f orestas, a Amazônia a Mata Atlântica, 
são referências que nos remetem ao verde, mesmo com inúmeras tonalidades 
de cores existentes em cada ambiente”, af rma o designer.

Calçado masculino 
desenvolvido em 
couro exótico

Além dos trabalhos de alunos, no espaço da Universidade 
foram apresentados serviços e cases do Centro de Design

FOTOS: IMPRENSA/FEEVALE

perguntam como a feira está, respondo 
que ela é um sucesso. Não deve nada 
para nenhuma outra”. 
Para a Abrameq (Associação 
Brasileira das Indústrias de Máquinas 
e Equipamentos para os Setores do 
Couro, Calçados e Af ns), a Fimec é 
uma verdadeira cidade organizada 
nos pavilhões da Fenac. “Ela se 
consolida mais a cada ano. O evento 
atendeu às expectativas do setor. 
Mostramos equipamentos que facilitam 
a produção do calçado e as visitas 
foram qualif cadas. Dou destaque 
aos compradores internacionais, que 
consolidam a feira”, avaliou o presidente 
da entidade, Marlos Schmidt.
Em 2014 a feira será realizada de 18 a 
21 de março. A Fimec é uma realização 
da Fenac e da Prefeitura de Novo 
Hamburgo, contando com a parceria 
das principais entidades do setor: 
ABBECA – Associação Brasileira de 
Estilo e Cultura Calçadista; ABQTIC 
– Associação Brasileira de Químicos 
e Técnicos da Indústria do Couro; 
ABRAMEQ – Associação Brasileira das 
Indústrias de Máquinas e Equipamentos 
para os Setores do Couro, Calçados 
e Af ns; ACI-NH/CB/EV – Associação 
Comercial, Industrial e de Serviços 
de Novo Hamburgo, Campo Bom e 
Estância Velha; AICSul – Associação das 
Indústrias de Curtume do Rio Grande 
do Sul; ASSINTECAL – Associação 
Brasileira de Empresas de Componentes 
para Couro, Calçados e Artefatos; CICB 
– Centro das Indústrias de Curtumes 
do Brasil; IBTeC – Instituto Brasileiro 
de Tecnologia do Couro, Calçado e 
Artefatos; e Universidade Feevale.

NOVO HAMBURGO 
37ª FIMEC

Final 127 - montagem.indd   37Final 127 - montagem.indd   37 14/4/2013   05:54:1814/4/2013   05:54:18



38 | REVISTA NEWS | ABRIL 2013

Os tênis femininos
acompanham as tendências
da moda outono inverno para
as mulheres que preferem o conforto nos 
pés. E a diversidade de materiais conta a 
favor do estilo de cada mulher.

ESTILO

Whoop

CONFORTO E ESTILO 
PARA OS PÉS
A cantora inglesa de 22 anos é a nova garota 
propaganda da marca italiana de tênis Superga. 
Com seus três primeiros hits de 2012 caminhando 
diretamente para o número um nas paradas de 
sucessos, a artista também se destaca no mundo 
da moda com seu estilo street-luxe.

as mulhere
pés. E a di
favor do e

Moleca

Dakota

Chelsea

Rita Ora para SupergaRita Ora para Supe g

FOTO: STEFAN HEINRICHS

Chelsea

Loucos & Santos

Conforto também é a marca 
registrada das botinhas Chelsea, 
da Spot Shoes, inspiradas no 
modelo Jodhpur Paddock (botas 
com elástico do lado). Estampas 
em print, tecido que imita glitter e 
lisos podem ser usadas com saias, 
vestidos e skinny
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ESTÉTICA

Kit Loção Passion + 
sabonete Lavanda Vizcaya

Lip gloss 
nude 
Mahogany

NOVIDADES EM BELEZA

Dermage 
Highlight 
Maxi 
combina 
duas 
cores 
para 
realçar o 
olhar

Yes! Balm Sabrina Sato
contém em sua 
formulação vitamina E, 
colágeno e manteiga 
de Karité. Para ser 
usado sozinho ou 
antes do batom

Secador Dobrável 
de Cabelos 
Remington® D2922

Secador Dobrável S
de Cabelos d
Remington® D2922R

Blush com duas 
tonalidades 
e iluminador 
Fine-one-
one Benef t 
Cosmetics

Lip gl
nude 
Maho
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S
egundo o expert Celso Kamura, as 
mulheres perderam o medo de ousar 
na maquiagem, e por isso irão aproveita 
ainda mais as próximas tendências. A 
boca será a grande protagonista, as 

cores para os batons vão do vermelho vivo 
ao roxo matte, passando pelos laranjas, pinks 
e metalizados. Os olhos ganham a cena nas 
versões metálicas e nas inúmeras nuances de 
marrom, serão sempre marcados ou esfumados. 
Delineadores ainda continuam em voga e muita 
máscara para cílios. Para os cabelos, quem 
predomina é o brilho. A novidade entre os 

Samuel Cirnansck

Acquastudio

Celso Kamura prepara cabelos 
para desf le de Alexandre 
Herchcovitch

Conf ra as tendências VERÃO 2014 por Celso Kamura no 
SPFW e a beleza dos desf les de Alexandre Herchcovitch, 
Samuel Cirnansck e Acquastudio.

Samuel 
Cirnansck

Alexandre Herchcovitch

ESTILOFOTOS: FERNANDA CALFAT

SAMUEL CIRNANSCK
A beleza do desf le do Samuel foi inspirada 
na vida de uma f or. Uma pele bem natural 
e uniforme, corrigida e com base f uida, 
ganhou sombra cremosa na cor salmão nas 
pálpebras e na parte inferior dos cílios um 
esfumado de sombra verde clara. Blush 
acobreado e batom rosinha claro. O cabelo 
foi dividido ao lado e as mechas formavam 
pequenas f ores na lateral da cabeça

SAMUEL CIRNANSCK

ALEXANDRE HERCHCOVITCH
A beleza de Herchcovitch foi considerada a mais bela da 
edição. A coleção foi inspirada na arquiteta modernista 
irlandesa Eileen Gray. Por isso o perfume anos 20 da beleza 
com cabelos bem construídos, maquiagem elaborada no 
jogo de luz e sombra, porém com ar muito natural. Algumas 
bocas eram pretas, pela coleção trazer muito preto e branco

S
C

ACQUASTUDIO
A beleza da Acquastudio também trouxe 
uma pele bem tratada, com correção 
e base leve. Os olhos levaram sombra 
marrom no canto interno dos olhos, dando 
uma leve profundidade no olhar. Foi 
utilizado um pigmento rosa/dourado como 
sombra, blush rosado Fine One One da 
Benef t, e iluminador nas têmporas.
Algumas modelos ganharam batom 
azul laqueado (com muito gloss) para 
acompanhar alguns modelos apresentados 
na passarela. Outras ganharam Posie Tint 
nos lábios para f carem naturalmente 
rosados. O cabelo foi repartido ao lado 
com duas tranças f nas que terminavam em 
um coque retorcido

TENDÊNCIAS

tratamentos que devolvem a luminosidade e a suavidade dos f os. 
Destaque para a nova coloração da Wella Illumina, que promete 
revigorar os f os e dar muito brilho. O loiro da vez é o chic, 
coloridos por inteiro, bem cuidados e os castanhos levemente 
clareados por f nas luzes. Os tons de violeta também estarão 
ainda mais fortes na próxima estação. O corte médio e cabelos 
curtos ganham espaço. Os cortes geométricos serão praticamente 
unânimes. A franja ainda continua, porém na versão que seja 
coerente com a personalidade e estilo de cada mulher.

VERÃO 2014
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Jorge Luís Becker, Hellen Tatiana 
Dal Magro e Norma Ribeiro

Lanna Mickelly e Joe Hander

Michelle Pérez e 
Marcones de Oliveira

Juliana Godoy e o Arquiteto Pérez

As proprietárias Marta 
e Juliana Godoy

Leriana Freitas 
e Juliana Godoy

O Arquiteto Pérez 
e Michelle Pérez

Thiago Godoy, Marta Godoy e  Raquel Andrade

Bete, Juliana Godoy e Juliana

Raquel Andrade

Carol e Lena Severo

Leriana Freitas e Joe Hander

ESTILO
FOTOS: DIVULGAÇÃO

N
o dia 28 de março aconteceu o lançamento outono inverno 2013 
da Blessing, loja de moda feminina localizada no centro de São 
Leopoldo. As proprietárias Juliana e Marta Godoy recepcionaram 
convidados com um belíssimo coquetel para apresentar a 
coleção exclusiva, através de peças únicas baseadas nas 

tendências da temporada mais fria do ano. Segundo Juliana, a moda 
Blessing é direcionada para a consumidora brasileira, levando em conta 
nossa cultura, clima, economia e, é claro, o estilo único de cada mulher. 
As sócias agradecem a presença de todos os clientes e amigos que 
prestigiaram o evento.

LANÇAMENTO
OUTONO INVERNO BLESSING

Final 127 - montagem.indd   42Final 127 - montagem.indd   42 14/4/2013   05:54:4014/4/2013   05:54:40



ABRIL 2013 | REVISTA NEWS | 43

F
O

T
O

S
: M

U
LT

IF
O

T
O

BLESSING 
TENDÊNCIAS 
OUTONO 
INVERNO 2013
Vestidos sempre 
arrasam na 
temporada do 
friozinho, seja 
qual for o seu 
estilo - ousada, 
elegante ou 
romântica... 
Cores vibrantes, 
animal print e 
renda fazem 
sucesso. A 
alfaiataria veio 
com muita 
força, as 
camisas trazem 
tecidos leves e 
sof sticados e as 
saias de cintura 
alta marcam 
forte presença 
na temporada. 
Jacquard, o 
tecido encorpado 
com detalhes 
brilhantes surge, 
sobretudo, 
em peças de 
alfaiataria. Pref ra 
cores escuras 
para valorizar a 
textura. O mix 
de materiais 
caracterizado 
pelos contrastes 
de texturas e 
cores é uma 
tendência 
que aparece 
fortemente na 
temporada. RUA CONCEIÇÃO, 702, NO CENTRO DE SÃO LEOPOLDO – FONE (51) 3588.2293
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GASTRONOMIA

Ingredientes:
Massa
1 pacote de biscoito tipo 
maisena moído (180g)
5 colheres (sopa) de 
manteiga em temperatura 
ambiente (100g)
Recheio
1 xícara (chá) de açúcar de 
confeiteiro (115g)
2 e ½ xícaras (chá) de creme 
de leite fresco gelado (500g) 
1 e ½ xícara (chá) de ricota 
fresca processada (225g)
2 xícaras (chá) de polpa de 
framboesa (400g)
4 colheres (chá) de gelatina 
em pó incolor (16g)
5 colheres (sopa) de água 
para hidratar a gelatina (75ml)

M
ãe gosta de ser lembrada 
e presenteada no seu dia. 
Pensando nisso, o Açúcar 
União elaborou receitas 
de sobremesas exclusivas 

para ajudar os f lhos a prepararem um 
presente saboroso para elas.

SOBREMESAS FÁCEIS 
PARA O DIA DAS MÃES

TORTA DE FRAMBOESA (CHEESECAKE)
Cobertura
1 xícara (chá) de açúcar (160g)
1 xícara (chá) de polpa de 
framboesa (200g)

Modo de preparo:
Massa
Misture o biscoito e a 
manteiga até obter uma massa 
compacta. Distribua no fundo 
da fôrma e asse no forno 
preaquecido (180ºC). Reserve, 
na fôrma, até esfriar. Despeje 
o recheio e mantenha na 
geladeira por cerca de cinco 
horas, até f rmar. Desenforme, 
espalhe a cobertura e reserve 
sob refrigeração até o momento 
de servir.
Recheio

Na velocidade mínima da 
batedeira, bata o açúcar 
de confeiteiro com o creme 
de leite até obter um creme 
espesso. Sem bater, junte 
a ricota até homogeneizar. 
Junte a polpa de framboesa 
e a gelatina previamente 
hidratada na água e 
derretida no banho-maria 
e misture delicadamente. 
Utilize imediatamente na 
montagem.
Cobertura
Cozinhe a polpa de 
framboesa com o açúcar, 
mexendo de vez em 
quando, até obter uma 
calda ligeiramente espessa. 
Utilize fria.

DICA:
Caso queira 
substituir a manteiga 
por margarina, 
utilize somente as 
que contenham teor 
igual ou superior a 
70% de lipídeos na 
sua composição. 
Experimente 
substituir as 
framboesas por 
banana nanica 
batida ou morangos. 
Decore com 
framboesas frescas
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Ingredientes:
Massa
½ xícara (chá) de açúcar (80g)
½ xícara (chá) de semolina (75g)
2 colheres (sopa) de fermento em pó (5g)
3 colheres (sobremesa) de manteiga (30g)
2 ovos 
½ colher (café) de essência de baunilha 
Açúcar de confeiteiro para polvilhar
Calda
½ xícara de açúcar (80g)
2 colheres (sopa) de cacau em pó (30g)
2 e ½ xícara (chá) de água fervente (300ml)

Modo de preparo:
Massa
Misture o açúcar com a semolina em uma 
tigela, peneire o cacau e o fermento e 
misture tudo muito bem. Separado, misture 

PUDIM DE 
CHOCOLATE 
CREMOSO
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DICA:
Caso queira 
substituir a 
manteiga por 
margarina, utilize 
somente as que 
contenham teor 
igual ou superior 
a 70% de 
lipídeos na sua 
composição

a manteiga derretida com os ovos e a baunilha, 
misture aos poucos, nos ingredientes secos. Coloque 
a massa no refratário untado com manteiga. Coloque 
a calda reservada sobre a massa e leve para assar em 
forno preaquecido (180ºC) até que todo o líquido tenha 
descido para o fundo e a superfície ligeiramente seca. 
Retire do fogo, deixe amornar, e polvilhe com o açúcar 
de confeiteiro. Sirva morno com sorvete.
Calda
Misture o açúcar com o cacau. Coloque a água e 
misture bem.
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Ingredientes:
2 colheres (sopa) de óleo
1 cebola ralada
1 xícara (chá) de arroz 
1 cenoura ralada
1 xícara (chá) de leite
Sal a gosto
3 gemas
2 colheres (sopa) de queijo
parmesão ralado
200g de presunto cozido
cortado em cubos

Modo de Preparo:
Em uma panela, aqueça o óleo e 
refogue a cebola. Junte o arroz e  
refogue demoradamente. Junte a 
cenoura e refogue por mais alguns 
minutos. Acrescente o leite, 1 xícara 

D
uas receitas são 
feitas com Arroz 
Camil: uma é um 
espetinho que 
pode ser servido 

com diferentes variações, 
uma boa sugestão para 
incrementar a refeição 
das crianças. Já o outro 
prato é um delicioso anel 
de arroz com estrogonofe, 
uma forma bem diferente 
de servir um cardápio 
apreciado por todos. 
A salada é sugestão 
da Abima, leva vários 
ingredientes frescos e 
a massa penne como 
destaque. 

BOAS 
DICAS 
PARA 
SERVIR 

Sugestão Cozinha 
Arroz Camil

GASTRONOMIA
FOTO: DIVULGAÇÃO

ESPETINHOS DE 
ARROZ E PRESUNTO

(chá) de água fervente e o sal. Cozinhe 
em fogo brando, panela tampada, por 
cerca de 15 minutos ou até o arroz 
f car cozido. Bata as gemas com  o 
queijo. Despeje no arroz e misture até 
obter uma preparação homogênea. Em 
uma assadeira ou refratário pequeno, 
untado com margarina e enfarinhado 
com farinha de trigo, despeje a 
mistura e leve ao forno médio (180ºC), 
preaquecido, por cerca de 15 minutos 
ou até que, enf ando-se um palito em 
seu interior, este saia limpo. Retire do 
forno, desenforme e corte em cubos 
de 1 centímetro de lado. Em um palito 
pequeno, espete um cubo de arroz, 
um de presunto (também com 1 
centímetro de lado) e mais um cubo de 
arroz. Sirva a seguir.

DICA:
Você pode 
usar fatias 
f nas de 
presunto 
enroladas 
ao invés de 
cubos de 
presunto. 
A ideia de 
montar 
espetinhos 
permite o 
uso de várias 
combinações: 
mortadela, 
salame,  
frango 
defumado, 
rosbife, etc
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Sugestão Cozinha 
Arroz Camil

Ingredientes:
Arroz
2 colheres (sopa) de óleo
1 cebola ralada
2 xícaras (chá) de arroz 
4 xícaras (chá) de água fervente
Sal a gosto
4 colheres (sopa) de catchup
1/2 xícara (chá) de creme de leite
Recheio
2 colheres (sopa) de margarina
2 dentes de alho amassados
1 cebola ralada
400g de tiras f nas de alcatra
2 colheres (sopa) de conhaque 
2 colheres (sopa) de mostarda
2 colheres (sopa) de molho inglês
1 xícara (chá) de cogumelos fatiados
2 colheres (chá) de tempero verde
Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de Preparo:
Arroz
Em uma panela, aqueça o óleo 
e doure a cebola. Junte o arroz, 
refogando bem até que todos os 
grãos estejam bem envolvidos 
pela gordura. Acrescente a água e 
tempere com sal a gosto. Tampe a 
panela e cozinhe em fogo brando 
até o arroz secar e estar cozido. Em 
uma tigela misture o catchup e o 
creme de leite. Misture ao arroz já 
cozido. Coloque o arroz  numa forma 
redonda com buraco no meio (22cm 
de diâmetro). Aperte bem para o 
arroz f car f rme.
Recheio
Em uma frigideira grande, aqueça a 
margarina e doure o alho e a cebola. 
Junte as tiras de carne e refogue 
bem até dourar. Aqueça o conhaque, 
leve-o até a chama do fogão para 
pegar fogo. Distribua  o conhaque 
sobre a carne. Aguarde até a chama 
apagar. Junte a mostarda, o molho 
inglês, os cogumelos e o tempero 
verde. Cozinhe e mexa por alguns 
minutos. Acrescente 1/2 xícara (chá) 
de água. Tempere com sal e pimenta 
do reino a gosto. Desenforme o 
arroz, coloque o recheio no centro 
do anel e sirva a seguir.

ANEL DE ESTROGONOFE

DICA:
Para f ambar a carne coloque o conhaque numa concha de alumínio e 
leve ao fogo até começar a “pegar fogo”. Despeje sobre a preparação.
Variação: Sirva o anel com batata palha
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GASTRONOMIA
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Sugestão 
Cozinha Abima

DICA:
Sirva esta 
salada 
acompanhada 
de croutons 
sabor 
orégano com 
alho. Este 
prato pode 
ser servido 
quente

SALADA
Ingredientes: 
300 gramas de massa curta 
cozida al dente
2 xícaras (chá) de tomates secos 
temperados e sem pele
3 colheres (sopa) de óleo
3 dentes de alho espremidos
2 colheres (sopa) de vinagre
2 maços de folhas de rúcula 
5 colheres (sopa) de azeite
2 colheres (sopa) de orégano
50 gramas de azeitonas pretas
200 gramas de tomate
50 gramas de nozes ou 
castanhas de caju
1 colher (café) de glutamato 
monossódico
Sal e pimenta a gosto
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Modo de preparo: 
Leve uma panela ao fogo com o óleo, frite o alho e acrescente os tomates 
secos. Junte o vinagre e deixe ferver. Desligue o fogo e acrescente a 
rúcula, o azeite, o orégano, as azeitonas, os tomates frescos e os temperos 
a gosto. Misture esta salada à massa, f nalize com as nozes e sirva.

PHILIBERT ROUTIN:
XAROPES NATURAIS DIRETO 
DA FRANÇA PARA A DOURAL

R
eferência na produção de 
xaropes, a Routin 1883 
traz, com exclusividade 
para a Doural home & 
design, os 40 sabores 

equi l ibrados e natura is dos 
aromatizantes. Entre as diversas 
sugestões de uso estão a mistura 
com sodas italianas, limonadas, 
chás, cafés, mochas, cappuccinos, 
frapês, entre outros. O xarope é 
produzido com a água pura dos 
Alpes franceses, extratos naturais 
e sem conser vantes,  o que 
preserva a naturalidade das frutas, 
especiarias e f ores nele utilizadas. 
Ideal para uso doméstico e 
pequenos estabelecimentos, 
para servir de forma diferente e 
original. Os sabores são: abacaxi, 
amareto, amêndoas, amora, avelã, 
banana, baunilha, blueberry, 
blue curaçao, caramelo, cassis, 
cereja, cassis, chocolate, coco, 
cranberry, framboesa, gengibre, 
gingerbread, grenadine (mixed 
berries), irish cream, kiwi, laranja 
vermelha, lichia, limão, limão 
siciliano, macadâmia, maçã verde, 
maracujá, marshmallow tostado, 
melancia, melão, menta, menta 
glacial, menta verde, mojito, 
morango, pêssego, romã e rosas.

GASTRONOMIA
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TURISMO

A 
cidade de Lisboa, 
reconhecida como 
uma das regiões 
mais frequentadas 
pelos brasileiros, 

é uma boa opção para os 
turistas que pretendem 
viajar, praticar esportes, 
conhecer novos caminhos 
e ainda curtir as paisagens 
do local andando de 
bicicleta. Os visitantes 
terão à disposição 
diversas alternativas para 
a prática do ciclismo, 
como rotas, pistas 
urbanas e ciclovias, ideais 
para aqueles que querem 
conhecer as principais 
atrações lisboetas de 
uma forma agradável e 
descontraída. 
A capital lusitana também 
oferece aos viajantes 

EXPLORE LISBOA 
COM SUA BICICLETA
Lisboa oferece diversas opções de passeios, 
paisagens naturais e vários itinerários 
para os turistas que pretendem conhecer a 
cidade e também passear de bicicleta

um serviço que interliga 
as ciclovias ao transporte 
público, permitindo a 
circulação das bikes 
gratuitamente e, para 
quem preferir alugar uma 
“magrela” na cidade, basta 
contatar uma das empresas 
especializadas da região.
Para começar o passeio, 
nada melhor do que pedalar 
no trajeto que começa no 
bairro do Belém e vai até 
o Cais do Sodré. Neste 
caminho, os esportistas 
irão fazer uma viagem no 
tempo e conhecer alguns 

dos locais que fazem parte 
da história da cidade, como 
o Mosteiro dos Jerônimos 
e a Torre de Belém. Para 
continuar, os ciclistas 
poderão prosseguir na pista 
do Parque das Nações, onde 
os visitantes irão realizar 
um percurso descontraído, 
passando pelo Pavilhão de 
Portugal e o Oceanário, que 
é reconhecido como um dos 
maiores aquários do mundo.
Outro local adequado 
para a prática do ciclismo, 
principalmente para os 
turistas que gostam de 

adrenalina e de percursos 
mais radicais, é o Parque 
Florestal de Monsanto. 
O lugar, que possui uma 
extensão de 42 quilômetros, 
contém diversas pistas e 
outros itinerários destinados 
a todos os tipos de bicicleta. 
Ao mesmo tempo, os 
mais aventureiros também 
poderão seguir de comboio 
da estação do Cais do Sodré 
até a região de Cascais e, 
quem preferir ir mais adiante, 
poderá percorrer a ciclovia 
Marginal em direção à praia 
do Guincho.
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Terreiro do 
Paço e entrada 
da Rua Augusta

Oceanário

Torre de Belém

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE LISBOA ACESSE: 
Home: www.visitlisboa.com
Facebook: http://www.facebook.com/pages/
                   Turismo-de-Lisboa/293656046604
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Edison Chiaramelli
chiaramelli@gmail.com

Paulista radicado em São  Leopoldo, é 
consultor e construtor.

Formado em Engenharia  e Economia, já 
foi professor universitário

DESTINOS

Edison Chiaramelli

PUNTA CANA PARAÍSO 
“MA NON TROPPO”

FOTOS: DIVULGAÇÃO

D
epois de Paris e Nova 
York, Punta Cana um 
paraíso, ou “welcome 
to paradise” como diz o 
folheto do hotel resort 

onde f quei. São 3600 funcionários 
para atender 1600 hóspedes, um 
paraíso com algumas ressalvas.
Nossa primeira escolha ruim foi 
a cia. aérea. Como utilizamos 
milhas voamos pela Gol, a tal da 
cia. inteligente. Eram aviões iguais 
aos que fazem voos domésticos, 
sendo que usam o catering único, 
ou seja, o de São Paulo. Logo, o 
sanduíche frio (único) é servido 
nos trechos de ida - São Paulo /
Caracas/ Punta Cana e volta - 
Punta Cana/ Caracas/ São Paulo. 
Imaginem o estado do coitado 
do sanduíche... Ou seja, são 
mais de sete horas de voo em 
jejum forçado na volta. Não dá 
para comer o tal do sanduíche 
de tão duro que está, sem 
bebida alcoólica e, no meu caso, 
espremido entre os assentos. Daí 
dizer que paraíso “ma non troppo”. 

Essa “companhia inteligente” pretende 
fazer Miami e Orlando com parada em 
São Domingos. 
Os aviões, com certeza, não têm 
autonomia com esse mesmo serviço. 
Vamos ver se serão inteligentes voando, 
pois a tarifa é igual as que voam direto 
com aviões decentes e serviços idem.
Com relação ao resort, duas 
reclamações, feitas inclusive à diretoria. 
A primeira, a falta de cerveja nas 
geladeiras dos apartamentos e a má 
qualidade dos vinhos servidos nos 
restaurantes. A segunda, a insistência 
dos concierges operacionais (membro 
da equipe de um complexo de hotel 
que auxilia os hóspedes) para mim 
são moças e rapazes de uniforme 

oferecendo um convite, que nada mais 
é do que a venda de uma cota do 
clube/hotel. Tudo bem se não fosse a 
insistência e o tempo que você perde 
com isso. Você vai para o resort para 
descansar e curtir o não fazer nada.
Outro cuidado é a época escolhida para 
fazer a viagem: nos meses de setembro/
outubro podem ter furacões; entre junho/
julho é verão de 40ºC e muito mosquito 
(parece São Leopoldo); dezembro/
janeiro é inverno com temperaturas 
amenas (28ºC) e chuvas rápidas. 
Não se esqueça de fazer um passeio de 
dia todo para San Domingos, a capital. 
Também dê uma esticada de táxi até o 
Shopping San Juan, que f ca próximo ao 
hotel. O resto é curtir!
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Sem espaço no avião...

�

São seis bares abertos o tempo todo

Hotel é tão grande que tem linha de 
trenzinho com paradas para transporte

Um dos três 
trens para 
transporte 
dos hóspedes
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Indicação dos restaurantesA piscina 
do hotel

Shopping 
San Juan, 
vale a pena 
conhecer

Loja de “puros” 
dominicanos 
dentro do hotelBela propaganda 

de charutos

PUNTA CANA PARAÍSO “MA NON TROPPO”
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Monumento 
a Cristovão 
Colombo em 
San Domingo, 
hoje uma 
grande 
biblioteca

DESTINOS | EDISON CHIARAMELLI

Catedral de San Domingos

Apartamentos populares vendidos pelo 
governo a dois dólares por mês

 San Domingos Casco Viejo

Palácio do Governo em San Domingos, 
réplica perfeita da Casa Branca

SAN DOMINGOS
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CULTURA
JORNALISTA 
E ESCRITOR 
PUBLICA OBRA 
SOBRE AS IDAS À 
PRAIA NO INÍCIO 
DO SÉCULO XX
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Felipe 
Kuhn Braun 
durante 
pesquisa no 
interior

O desejado banho de mar - na foto da 
época, inscrições em alemão gótico

T
ramandahy: as idas à praia no início do século XX é o 
sexto livro de Felipe Kuhn Braun, no qual o jornalista 
e escritor hamburguense retrata os hábitos culturais e 
costumes dos descendentes de alemães que iam ao 
litoral gaúcho no início do século XX.

Na época, poucas praias haviam sido desbravadas, uma delas 
era a atual Tramandaí. “O processo de ‘colonização’ dessa 
praia teve início em 1898, quando Eneas Sperb, um hoteleiro 
de São Leopoldo, decidiu inaugurar um novo empreendimento 
na pequena vila de pescadores, que também era utilizada 
como balneário”, explica Braun. Ele escreve passo a passo 
como era a viagem até a praia, as acomodações do Hotel 
Sperb e os anos iniciais de ocupação. Ir ao litoral no começo 
do século XX era uma verdadeira aventura. Três dias e meio 
de viagem sobre uma carreta de bois em uma estrada em 
péssimas condições separavam os habitantes do Vale do 
Sinos da praia. Apesar de serem fornecidas pela rede hoteleira 
as acomodações eram simples. E nos primeiros 30 anos de 

ocupação da região praticamente não havia casas particulares. 
Mesmo essas, quando surgiram na década de 1920, eram 
modestas, pois as idas à praia não eram tão constantes e 
prolongadas como atualmente. Igualmente a ida para os 
banhos de mar e as diversões da época era muito diferente 
dos dias de hoje. Todo esse passado, cada vez mais distante, 
nos afasta mais e mais, e poucos são os que presenciaram 
aquelas primeiras histórias, af nal, quem conheceu as praias lá 
nos primórdios da ocupação já não vive, e aqueles que viveram 
os anos iniciais de Tramandaí, são nos dias de hoje, pessoas 
com avançada idade.
Poucas dessas histórias foram registradas, porém, felizmente 
na época do surgimento de Tramandaí, a fotograf a no Rio 
Grande do Sul “andava a passos largos”. E hoje, um século 
depois dos primeiros registros, elas se mantêm perfeitamente, 
e servem como fonte para conhecermos passa a passo, a 
“Tramandahy” do início do século.
Desaparecidas as construções e os personagens da época, 
sobrevivem através da imagem, as memórias dos pioneiros 
e o seu modo de vida, em uma sociedade muito diferente da 
que vivemos hoje. Além dos históricos coletados através de 
entrevistas, mais de uma centena de fotograf as ilustram o 
projeto. Resultado de nove anos de pesquisas do autor, entre 
as famílias do Vale do Sinos e da Região Metropolitana.
E assim Braun dividiu o tema nos principais assuntos: o Hotel 
Sperb, a ida ao litoral, o bonde de Tramandaí, os banhos de 
mar, as construções de casas de veraneio e as diversões 
daquela época. “O objetivo é passar aos leitores, o retrato 
(tanto escrito quanto iconográf co) mais f el possível daquela 
“Tramandahy” que encantava os moradores da nossa região 
no início do século XX”, resume o jovem e talentoso escritor.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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CULTURA

O sexto livro de Felipe vai ser lançado dia 15 de 
abril, às 20h, no Auditório Adão Adolfo Schmitt do 
Museu de Arte Scheffel, em Novo Hamburgo
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Uma das fotos mais bonitas do 
acervo de Felipe, escolhida para 
a capa do livro, traz as primas 
leopoldenses Herta Schneider, Herta 
Ebling, Erna Schneider e Wilma 
Ebling em Tramandaí no ano de 1931

Interior do Hotel Sperb, idealizado em Tramandaí 

pelo leopoldense Eneas Sperb, onde abrigava os 

veranistas a partir de 1898

Um dos primeiros chalés construídos em Tramandaí

Família em trajes de banho ao lado da carreta 

que os levava do Hotel Sperb até a praia
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L
uis Lauermann tomou posse como prefeito de Novo 
Hamburgo na noite de 22 de março, ao lado de seu 
vice, Roque Serpa, em cerimônia que teve cerca de 
2,5 mil pessoas lotando o pavilhão 2 da Fenac. O 
evento celebrou não apenas o início do novo governo, 

mas também a solidariedade. O público presente, entre 
autoridades, empresários, representantes de entidades de 
classe e da comunidade f zeram doações de alimentos e 
peças de roupa que serão repassadas à população carente. 
Um simbolismo de como será a administração de Lauermann 
frente ao executivo. “Se todos cuidarem de todos e se todos 
cuidarem de tudo, teremos uma cidade melhor e mais solidária. 
É um grande desaf o, pois podemos fazer muito mais”, exaltou.
Em seu discurso, o novo prefeito também fez um breve 
histórico de Novo Hamburgo, principalmente relatando os 
problemas enfrentados pela cidade nas últimas duas décadas. 
“Frente aos desaf os, estamos redesenhando um projeto 
político, de desenvolvimento econômico e social”, frisou. 
Lauermann salientou que dará continuidade ao trabalho 
iniciado pelo ex-prefeito Tarcísio Zimmermann, elencando 
diversos projetos e as inúmeras obras entregues ou em 
andamento, além das melhorias nos serviços prestados pelo 
município junto à população. “Vamos manter o vínculo com 
os governos do estado e federal para continuar avançando. 
Queremos governar com o povo, construindo nossa cidade 
com diálogo e participação”, destacou Lauermann.

LUIS LAUERMANN TOMA POSSE 
PEDINDO SOLIDARIEDADE AO 
POVO DE NOVO HAMBURGO

Entre as autoridades presentes, estava o chefe de gabinete 
do governador Tarso Genro, Ricardo Zamora, e parte do 
secretariado que vai compor o executivo hamburguense. 
“Todos foram escolhidos por sua competência e experiência 
administrativa. Outros nomes anunciaremos em breve, mas 
que terão a mesma capacidade dos demais já nomeados para 
trabalhar pela comunidade de Novo Hamburgo”, declarou o 
novo prefeito. 

Prefeito Luis 
Lauermann 
falou para 
cerca de 2,5 
mil pessoas 
na Fenac, 
durante a 
cerimônia de 
posse

FOTOS: JOÃO ARNHOLD

NOVO HAMBURGO

Lauermann e o vice Roque 
Serpa durante a solenidade

Final 127 - montagem.indd   60Final 127 - montagem.indd   60 14/4/2013   05:56:3714/4/2013   05:56:37



ABRIL 2013 | REVISTA NEWS | 61

Final 127 - montagem.indd   61Final 127 - montagem.indd   61 14/4/2013   05:56:4014/4/2013   05:56:40



62 | REVISTA NEWS | ABRIL 2013

Final 127 - montagem.indd   62Final 127 - montagem.indd   62 14/4/2013   05:56:4114/4/2013   05:56:41



ABRIL 2013 | REVISTA NEWS | 63

Anamaria Cachapuz Cypriano anamariaopm@gmail.com
professora aposentada

A 
Academia Brasileira 
de Letras é uma 
instituição fundada 
em 20 de julho de 
1897. É composta 

de 40 membros efetivos 
e perpétuos eleitos em 
votação secreta e 20 sócios 
representativos estrangeiros. 
Importante para a unidade 
literária do país, reúne 
poetas e escritores, divulga 
seus trabalhos, incentiva a 
pesquisa no que se refere à 
arte. Seu estatuto estabelece 
que, para alguém candidatar-
se, é preciso ser brasileiro 
nato e ter publicado em 
qualquer gênero literário. 
Quando estamos nos 
referindo simplesmente 
à Academia, ignora-se 
qualquer outro tipo e 
estamos nos reportando 
à Academia Brasileira de 
Letras, essa que tem mais 
de cem anos de existência 
e vem contribuindo para 
reunir entre seus membros 
autores que concorreram 

FALANDO DA ABL
para a realização e formação 
da literatura brasileira: 
historiadores, críticos, 
cientistas sociais, jornalistas, 
políticos, cuja obra e vida 
prof ssional constituem 
uma referência em suas 
respectivas áreas, mas 
voltados para a literatura. 
Sua produção literária deve 
ser representativa como 
quiseram seu idealizador 
Lúcio de Mendonça ou seu 
primeiro presidente, o maior 
e mais famoso, Machado de 
Assis e a Academia se criou 
como uma sociedade civil de 
direito privado.
Grande satisfação para 
nós como gaúchos e 
apreciadores da literatura a 
indicação de Moacyr Scliar 
para a cadeira nº 31 em 
2003, poucos anos antes de 
sua morte e quanto temos 
lamentado a ausência de 
nosso amado poeta, também 
gaúcho, Mário Quintana, 
várias vezes indicado e nunca 
escolhido. 

Cada vez que vaga uma 
cadeira, sempre por morte 
do seu usuário, acontecem 
manifestações e indicações. 
Com o falecimento de João 
de Scantimburgo, vagou 
a cadeira de nº36 e, para 
ela, está sendo indicado 
nosso ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso, 
apresentado pelo ex-ministro 
Celso Lafer.
Fernando Henrique Cardoso 
f rmou-se como grande 
intelectual, estadista notável, 
reconhecido como um dos 
maiores na área de Ciência 
Política e Sociologia da 
América Latina. Como 
sociólogo, escreveu obras 
importantes para a Teoria 
do Desenvolvimento e é 
considerado como um dos 
principais sociólogos do 
país. Entre sua extensa obra 
destacam-se “Vida antes da 
Presidência” – “Presidência 
da República” – obra 
acadêmica- “ Autobiograf a” 
traduzida para o Inglês. 

Ultimamente causou 
polêmica e continua 
desagradando a 
condecoração de 
Ronaldinho Gaúcho 
com a Maior Honraria 
da Academia, a medalha 
de Machado de Assis. A 
crítica diz que Ronaldinho 
devia ir para o Grêmio e 
não para a Academia que 
está misturando alhos com 
bugalhos.
Pela importância que tem 
e a repercussão dos fatos 
que envolvem a Academia 
em todo o mundo, essa 
entidade deveria manter-se 
mais criteriosa, no que diz 
respeito às homenagens 
totalmente descabidas, 
cuidando-se na atribuição 
de títulos de Doutor, por 
exemplo, o que, muitas 
vezes é até ridicularizado 
como a observação que 
af rma que Ronaldinho 
Gaúcho é mais chegado em 
pandeiro do que em livros. 
De fato...
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SOCIAL

No dia 17 de abril Luana de Paula e o 
marido Rafael Oliveira comemoram 
3 anos de casados. No registro,  a 
lembrança do casal no grande dia!

Em março, Neusa 
Menezes completou 70 
anos numa festa repleta 
de alegria, junto com a 
família. Evento organizado 
pelas f lhas, decorado pela 
Personalité Eventos

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Natália e Carlos Moller 
em recente evento social

Sarah Scheffel, diretora criativa da 
Esdra e Carla Chies, franqueada da 
loja de São Leopoldo, no lançamento 
da coleção de inverno 2013 da Esdra 
no Bourbon Shopping São Leopoldo

A escritora leopoldense Lorena 
Antonetti participou de evento 
literário no Cultcafé, na biblioteca da 
Universidade Feevale, dia 3 de abril, 
promovido pela Alvales

Eda, Landila, 
Tailine e Clair

FOTOS: MARLON Z. SOARES

Na posse 
de Ricardo 
Dall’olmo, novo 
cônsul do Grêmio 
de São Leopoldo, 
estavam 
presentes Rafael, 
Flânio, Taciana, 
Nair, Carlos 
Alberto e Elias
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angelica@revistanews.com.br
Advogada e colunista social

SOCIEDADE

Angélica Nery
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Jessica Gonçalves e Henrique 
Azevedo casaram-se 
recentemente e reuniram 
amigos e familiares em elegante 
recepção no Villa Petit

FOTOS: MARLON Z. SOARES

FOTO: MARIANA DE BORBA

Foto 1 –  Laerte 
Gschwenter e Carolina
Foto 2 –  José 
Nilo Correa Alves, 
comandante do 25º BPM 
e Janice Schneider
Foto 3 – Arthur Madruga 
e Gema com Jaime 
Conceição e Lourdes 
Tonini em evento no Villa 
D´Assisi
Foto 4 – O dentista 
Mauricio Pereira e sua 
esposa Luciene também 
estiveram no Villa 
D´Assisi

Foto 5 – Responsável 
pelo elegante Villa 
D´Assisi Liane Weinmann 
e seu novo chef Diones 
de Borba
Foto 6 – Dafne e Jorge 
Maciel na Villa D´Assisi
Foto 7 – A OAB/
SL empossou a nova 
diretoria em solenidade 
na Sociedade Orpheu. 
No registro, o ex- 
presidente João Claudio 
da Silva que passou 
o cargo para Marcia 
Schwantes

Foto 8 – A solenidade 
foi prestigiada por 
vários integrantes 
da OAB/RS, 
demonstrando que 
a OAB/SL está bem 
prestigiada no estado
Foto 9 –  A Acis – SL 
festejou 93 Anos com 
elegante Jantar-Baile 
na Sociedade Oprheu.  
No registro, o brinde da 
presidente Rosangela 
Herzer dos Santos, sua 
diretoria e a comissão 
organizadora do baile

CARNAVAL NOS CLUBES

Claudio Oderich e Patrícia Felix comandaram animado grupo

Susane 
Melo e a 
galera do 
bloco “O 
Negócio 
ta feio...”

Beth e 
Adroaldo 
Britz

O bloco São 
Léo Folia 
marcou 
presença na 
Sociedade 
Orpheu, na 
foto com o 
presidente 
Carlos 
Szulcsewski 

A Sociedade Ginástica 
também realizou baile de 
Carnaval fora de época. 
O casal presidente 
Leandro Padilha e Daniela
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SOCIEDADE |  ANGÉLICA NERY
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DECORAÇÃO DE CASAMENTO
QUAL A TENDÊNCIA?

Patrícia Rosa é Cerimonialista
pr.eventos@hotmail.com
www.patriciarosaeventos.com.br

FOTO: THOMAS RODRIGUES

FOTO: MARLON SOARES FOTO: DIVULGAÇÃOFOTO: MARIANA DE BORBA

FOTO: CLEBER BREUNER
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A
s tendências, servem como ponto de referência para buscarmos 
“inspiração”, mas não precisamos seguir à risca, principalmente 
em se tratando de um momento íntimo como casamento. 
Na hora de planejar a decoração deve ser levado em conta 
a personalidade dos noivos, o estilo de vida, a história, os 

hobbies, entre outros, por isso vale a pena apostar em elementos que 
reportem à identidade do casal. Atualmente não existe um padrão a ser 
seguido, as decorações podem ser clássicas, despojadas, descontraídas, 
sustentáveis e até temáticas, o que importa mesmo é que a festa seja a 
“cara” dos anf triões. Alguns pontos devem ser avaliados, as f ores da 
estação, quebrar os tons entre as toalhas, f ores e guardanapos para que 
a decoração não f que pesada, intercalar os arranjos em alturas diferentes 
para dar mais dinamismo à decoração, incluir elementos feitos pelos 
noivos, fotograf as e tudo o que possa fazer os convidados se sentirem 
envolvidos em um clima familiar. É de suma importância que os noivos 
busquem um prof ssional qualif cado para assessorá-los na determinação 
do perf l da festa, na busca do melhor custo x benefício, intermediando 
a expectativa e o valor a ser investido para evitar surpresas. O custo vai 
depender do local escolhido, número de convidados, tipos de f ores e 
materiais a serem usados. Vale a pena lembrar que hoje em dia o menos é 
mais, e a grande tendência é: personalidade!
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N
o dia 8 de março, 
data em que é 
comemorado o 
Dia Internacional 
da Mulher como 

símbolo de uma luta 
histórica marcada pelo 
massacre ocorrido numa 
fábrica de tecidos em Nova 
York, no ano de 1857, onde 
aproximadamente 130 tecelãs 
morreram carbonizadas 
por reivindicar melhores 
condições de trabalho e 
equiparações salariais 
em relação aos homens, 
nada mais oportuno do 
que aproveitar a ocasião 
para ref etir e aprofundar 
a temática da igualdade e 
dos direitos de todas as 
fêmeas, e não apenas das 
mulheres. Do “mulherismo” 
temos que evoluir para o 
feminismo de fato, ampliando 
os horizontes que levem a um 
mundo mais justo e pacíf co a 
todas as fêmeas. Por tabela, 
esse feminismo ajudaria 
a combater o especismo 
(preconceito de espécie). 
Mas me assusta ver seres 
historicamente oprimidos, 
subjugados, inferiorizados 
e explorados pelos homens 
fazendo o mesmo sobre 
condição semelhante a 
outros seres.

ANIMAIS

Márcio Linck 

marcio@linck.com.br
Historiador, é diretor do Museu Histórico Visconde de São 

Leopoldo. Ambientalista e ativista da Pro-Animal. Age em defesa 
da libertação animal e da conscientização e respeito a todas as 

formas de vida por meio de palestras, vídeos, artigos em jornais, 
sites e revistas. Autor do livro “Para Além do Ambientalismo - Uma 

História em Duas Décadas” 

PARA ALÉM DO 
“FEMINISMO” MULHERISTA

carne, dos ovos e do leite. 
E aqui estamos tratando de 
uma instrumentalização mais 
ampla, cuja supremacia e 
controle da agroindústria e 
da pecuária em sua origem, 
se concentram basicamente 
nas mãos dos homens. 
Mas é claro que nesse 
meio do caminho poderá 
haver uma veterinária que 
ensine o peão a def orar 
com o braço o ânus da vaca 
para limpeza do intestino 
e, após, injetar na vagina 
o aparelho com esperma 
do touro. A mesma poderá 
ainda garantir para o patrão-
fazendeiro o certif cado de 
“bem-estar” desses seres 
miseráveis, ainda que não 
peguem sol e nem escutem 
Beethoven. Sem falar da 
presença feminina nas 
linhas de produção dos 
frigoríf cos. Por tudo isso é 
que devemos pensar e agir 
para além dos interesses 
das fêmeas e dos machos 
humanos. É estranho lutar 
por liberdade de expressão, 
de autonomia do corpo e 
de movimentos quando 
agimos incoerentemente e 
preconceituosamente ao 
dispor da vida e dos corpos 
de bilhões de fêmeas e de 
machos pelo mundo afora!

É possível atribuir “conquista” 
quando mulheres se igualam 
aos homens para imitá-los 
em suas características 
mais abomináveis como a 
prepotência, a arrogância, a 
sobrepujança e a soberba em 
relação às demais espécies? 
As touradas, os rodeios, as 
vaquejadas e as gineteadas 
é que o digam, para 
exemplif car uma situação. 
Se a aparência física serviu 
como condição para a 
inferiorização, repressão e 
subjugação da mulher pelo 
homem, tal como o maior ou 
menor grau de melanina na 
pele implicou na escravização 
de uns sobre outros, a 
mesma fundamentação 
também serve para 
rompermos a condição 
dominante de exploração 
humana sobre a vida animal. 
Trata-se de uma diferença 
apenas na aparência, porém, 
semelhante na essência 
e relevância por desejos 
(necessidades) vitais, 
sentidos e sentimentos. O 
desejo por relacionar-se 
afetivamente com seus pares, 
a sede, a fome e o desejo de 
saciá-la com um alimento 
de sua escolha de acordo 
com sua natureza, a dor, a 
angústia, a tristeza, a alegria, 

etc., tudo isso nos equipara 
moralmente em direitos e 
deveres éticos que busquem 
por justiça e igualdade. 
E aí não cabem mais 
argumentos antropocêntricos 
e justif cativas torpes para a 
manutenção dessa situação 
injusta de dominação e 
apropriação da vida alheia. 
As fêmeas não humanas, 
por sua inerente e peculiar 
condição físico-reprodutora, 
são as maiores vítimas da 
exploração e da crueldade 
humana. São elas que 
através dos órgãos ligados à 
reprodução e suprimento da 
vida fornecem ao mercado 
seres-coisas-objetos que 
virão a ser seccionados, 
carimbados e embalados em 
saquinhos ou bandejinhas, 
com direito a código de 
barras e tudo. Tudo a gosto 
do freguês humano macho e 
fêmea. Esta, em sua grande 
maioria numa vida pós 
seios que nutrem bebês, 
continuam a dar sequência 
na alimentação destes, se 
não preparando, ocupando-
se na escolha daquilo que 
chegará a suas bocas. E é aí 
que machos que exploram 
fêmeas contribuem nesse 
sórdido e perverso sistema 
infernal ligado à indústria da 
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O
s proprietários desta residência localizada em Estância Velha queriam um salão de festas amplo e acolhedor 
para receber familiares e amigos, por isso procuraram a arquiteta Lisandra Schmidt para idealizar o projeto. 
“Como a ideia era um espaço aconchegante, o rústico não poderia faltar. Então, desde o início, a escolha 
dos materiais foi muito importante, e logo optei pela madeira de demolição com placas cimentícias para dar 
leveza ao ambiente”, explica a arquiteta. 

O salão de festas foi construído em um dos cantos do terreno de frente para a piscina, dotado de um estar com 
lareira, área para churrasco e mesa de jogos. No mobiliário, destaque para a mesa de madeira de demolição com 14 
lugares, feita sob medida, com lindas cadeiras em camurça bege e turquesa. O revestimento com relevo ondulado 
na parede realça a beleza do ambiente reservado para a mesa, que recebe iluminação de destaque. O espaço 
gourmet reúne modernos eletrodomésticos e ainda conta com churrasqueira, fogão campeiro, forno de pizza e 
adega. A boa distribuição dos espaços é evidenciada também pelo contraste entre a madeira e os tons claros, que 
ref etem a boa incidência de luz natural que provém das amplas aberturas do salão. Conf ra os resultados.

DECORAÇÃO

RUSTICIDADE CHIQUE
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ÁREA EXTERNA
A madeira foi o material escolhido para a ambientação da 
piscina, a começar pelo piso de placa cimentícia (imita 
madeira). A estrutura do quiosque também é de madeira, e 
sua cobertura em acrílico diminui a sensação térmica nos 
dias de muito sol. Sempre pensando que um quiosque sofre 
com a inf uência de intempéries, os móveis são de mdf 
branco protegidos com granito nos rodapés e nas laterais. 
A bancada é de granito café imperial e vidro 10mm.

PROJETO | RESIDÊNCIA EM ESTÂNCIA VELHA

�
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DECORAÇÃO

ESPAÇO GOURMET
 O espaço gourmet precisava ser bem 
prático e ter tudo o que a modernidade 
poderia proporcionar. Ou seja, era 
preciso ter espaço para muitos 
eletrodomésticos e área livre para 
quem estivesse utilizando-os.  Mas o 
charme do rústico e a modernidade do 
inox se encaixaram perfeitamente bem 
na proposta de Lisandra. Mármores 
e granitos são da MARMORARIA 
BASALTU’S (Fone: 51. 3527.2727).

ADEGA
“Este espaço é especial, pois tudo nele é único: a cor, o revestimento, a iluminação”, revela a 
arquiteta. O revestimento das paredes e do piso é uma cerâmica que lembra pedra de porão. 
Já a pastilha cor de vinho tem a intenção de remeter a bebida de mesmo nome. O acrílico com 
led dá um ar de modernidade com sua luz colorida piscante em um espaço reduzido. Como o 
acrílico propaga luz por toda a superfície, Lisandra diz que não foi usado vidro.
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IMAGEM ILUSTRATIVA

SALA DE JANTAR 
A mesa de jantar chama a atenção com seus 14 lugares. Projetada pela 
arquiteta e feita sob medida em madeira de demolição, ela tem 150 
centímetros de largura e 350 centímetros de comprimento. As cadeiras são 
baixas e confortáveis, ideais para um bom bate papo após a refeição.

PROJETO | RESIDÊNCIA EM ESTÂNCIA VELHA
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ESTAR/LAREIRA
O ambiente de estar, assim como os demais espaços, 
possui automação, por isso, a arquiteta deu atenção 
especial ao tipo de iluminação a ser usado. “Escolhi AR 
111, que dá uma ótima iluminação e faz muito bem seu 
papel dentro da automação”, explica. Para tornar a sala 
aconchegante foram escolhidos tecidos camurçados e 
de cor acolhedora. A madeira, que não poderia faltar, 
foi usada na mesa de centro. O espaço junto à lareira, 
que no inverno é usado para guardar lenha, nas datas 
especiais serve para colocar objetos de decoração. A 
mesa redonda de f bra natural com tampo de vidro é 
utilizada como apoio para festas com mais pessoas, 
e no dia a dia compõe o visual moderno da sala (esta 
mesa e a poltrona f oral são do ARMAZÉM DO SOFÁ - 
Fone: 51. 3569.1302). A área da sala da lareira também 
f cou bem marcada pela sanca de gesso no teto, que 
valoriza o ambiente. Todo o trabalho em gesso é da 
MILLFORROSS (Fone: 51. 3582.5542).
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PROJETO | RESIDÊNCIA EM ESTÂNCIA VELHA

DECORAÇÃO

�

MESA DE BILHAR
A mesa de bilhar prof ssional 
aproxima e diverte as pessoas e, por 
isso, merecia fazer parte deste projeto 
destinado ao entretenimento. Mas 
Lisandra não queria simplesmente 
colocar a mesa sem pensar nela 
como uma peça muito importante 
para o ambiente. Assim lhe reservou 
espaço e iluminação exclusivos, e 
ainda ref nou a aparência da mesa 
de jogos ao trocar o tom do tecido e 
alterar o acabamento da madeira.
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A mesa de botão é outra opção de diversão no amplo salão de festas

Uma outra TV f ca mais próxima da 
mesa de bilhar e da churrasqueira 
para assistir jogos de futebol
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BANHEIRO 
DA PISCINA
Pastilhas de 
vidro azul
dão o tom ao 
banheiro da 
piscina, mesma 
cor da cuba e 
dos acessórios 
em acrílico. O 
branco forma 
o conjunto nos 
demais detalhes 
do banheiro, 
incluindo a 
cerâmica e o 
piso branco 
retif cado, a 
pedra e o móvel 
em laca.

LAVABO
Uma das 
paredes do 
lavabo foi 
revestida com 
veludo e no 
restante delas 
cerâmica 
dourada 45x45. 
A bancada 
da pia é de 
silestone 
branco.

PROJETO | RESIDÊNCIA EM ESTÂNCIA VELHA

DECORAÇÃO
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Foram 
combinados 
materiais 
rústicos e 
nobres,  técnicas 
de automação 
e decoração 
artesanal, tudo 
em harmonia

FICHA TÉCNICA: 
Arquiteta: Lisandra Schmidt
E-mail: arqlis@terra.com.br 
Fones: (51) 8154.7668 I 3592.1119
Fotos: Revista NEWS

PROJETO | RESIDÊNCIA EM ESTÂNCIA VELHA

DECORAÇÃO
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A INTELIGÊNCIA SOCIAL 
A SERVIÇO DAS CIDADES

marcelobuz@hotmail.com
Administrador de empresas pela ESPM, com pós-graduação 

pela UFRGS, é empresário e consultor de empresas na área de 
marketing. Também é comunicador da Rádio Tchê Progresso

Marcelo Buz

A 
cada dia que 
passa, passamos 
mais e mais horas 
de nossas vidas 
conectados. É 

Facebook, redes sociais, 
e-mail, tablet, smartphone, 
internet, wif , 3G, 4G e 
assim por diante. Vivemos 
praticamente uma vida 
paralela on-line. Ou seria 
uma vida complementar?  
Não sei, mas tenho a nítida 
impressão que nossos 
jovens se comunicam mais 
pelas redes sociais do que 
presencialmente, o famoso 
tete-a-tete, o que está me 
levando a crer que o mundo 
virtual está se tornando a vida 
principal desta geração. Não 
é mais o futuro, é o presente, 
deixou de ser uma tendência, 
é uma realidade. Ao encontro 
deste caminho, podemos 
notar uma série de novas 
ferramentas que estão, cada 
vez mais, facilitando nossas 
vidas. Entretanto, quando 
falamos de administração 
pública, quando tratamos de 
procurar exemplos onde a 
máquina pública compartilha 
desta nova realidade 
conectada, encontramos 
dif culdades. Desenvolvido 
em São Leopoldo no Unitec, 
temos um projeto inovador 
chamado de wikicidades.
Em março de 2011, Porto 
Alegre se tornou a primeira 

cidade a usufruir deste 
conceito chamado de 
wikicidade, que nada mais 
é do que uma plataforma 
digital, on-line, colaborativa. 
O projeto, que pode ser visto 
no website www.portoalegre.
cc, abre a possibilidade de 
comunicação, colaboração 
e manutenção da história 
em tempo real do que 
vem/está acontecendo na 
cidade. Em tempo real as 
pessoas podem postar fotos, 
reclamações, sugestões, 
demandas, discutir 
problemas e soluções das 
questões da cidade. É algo 
fantástico. São milhares 
de pessoas interagindo em 
tempo real, colaborando para 
um lugar melhor de se morar. 
O portoalegre.cc oportuniza 
que as comunidades se 
organizem e façam pressões 
junto ao poder público de 
forma educada, ordeira e 
em massa – uma vez que a 
internet possibilita a interação 
sem limites de pessoas. 
Do outro lado do balcão, o 
governante passa a ter uma 
ferramenta geradora de 
informações para tomada de 
decisão de políticas públicas. 
E, melhor do que isto, permite 
que o poder público saiba de 
forma instantânea, os anseios 
da sociedade. Está tudo ali, 
on-line, basta as pessoas 
cadastrarem suas opiniões, 

o contato direto com os 
munícipes é prioridade e, 
sem jogar nada para debaixo 
do tapete, se pode solucionar 
(ou ao menos tomar ciência) 
dos problemas da cidade 
que, vejam bem, não é do 
governo anterior, do atual ou 
dos futuros, e sim de todos.

postarem uma foto, enf m, 
interagirem.
Arriscaria eu dizer que é a 
evolução das ouvidorias 
públicas. Uma wikicidade 
é, além da evolução da 
ouvidoria, o futuro da 
gestão pública. Onde a 
transparência impera, 
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