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CAPA: David de Vargas 
D’Ávila, diretor da Vargas 

D’Ávila Assessoria

AO LEITOR

AS COMPRAS GOVERNAMENTAIS movimentam mais de R$ 500 bilhões 
anualmente, montante que supera o PIB de muitos países economicamente 
ativos. Isso torna esse mercado cada vez mais atraente para produtores, ven-
dedores e prestadores de serviços. Entretanto, dar o primeiro passo, às vezes, 
parece complicado. Quem pode e como funciona a participação de uma em-
presa em licitações públicas? Este é o assunto da matéria de capa desta edição, 
que destaca o trabalho realizado pela Vargas D’Ávila Assessoria Jurídica e 
Empresarial, dirigida pelo advogado especialista em licitações, David de Var-
gas D’Ávila. A empresa presta assessoria em todas as etapas do processo lici-
tatório, direcionando os clientes para o perfi l de licitação que procuram, não 
importando o lugar do Brasil em que ela esteja sendo realizada. Vale a pena 
conferir a entrevista de D’Ávila, que fala com propriedade sobre o assunto. 
O sucesso da 16ª Feira Internacional da Construção - Construsul e a 8ª Expo-
Máquinas foi decisivo para que o evento fi ncasse de vez o pé em Novo Ham-
burgo. Foram mais de 77 mil pessoas que lotaram os corredores dos pavilhões 
da Fenac, entre os dias 31 de julho e 3 de agosto. Expositores e organizadores 
destacaram o perfi l qualifi cado do público do Vale do Sinos e Serra que circu-
laram pelo evento, muito atentos às novidades apresentadas pelas mais de 560 
empresas participantes. Para o ano que vem, a Feira já tem data marcada: de 6 
a 9 de agosto. Uma grande conquista da Fenac para a nossa região.
A partir desta edição, o jornalista e escritor Felipe Kuhn Braun passa a assinar 
coluna mensal na Revista NEWS, onde vai revelar a rica história de nossos 
antepassados. Felipe realiza um precioso trabalho histórico, percorrendo as 
cidades da região, em busca de fotos e objetos que retratem a vida de anti-
gamente. Ele se dedica a ouvir aqueles que nem sempre tem a vez de falar: 
os idosos. Cada foto revela uma história de vida, de tempos difíceis, mas que 
deixaram saudades. E fazemos questão de contar em nossas páginas um pouco 
desta sabedoria garimpada pelo jovem Felipe. 
A editoria de decoração traz três projetos em São Leopoldo: Fabiane Mohr 
apresenta um apartamento feito sob medida para um casal de leopoldenses 
que mora nos Estados Unidos e passa férias na cidade natal. Betina Pinto e 
Sabrina Daudt mostram como fi cou a reforma dos dormitórios de um casal 
de irmãos que adoraram participar da defi nição dos espaços. E o equilíbrio 
proposto por Renilse Roloff aos seus clientes que apreciam imprimir seu estilo 
nos objetos de decoração que colecionam. 
Então é folhear e aproveitar a seleção de assuntos  que escolhemos para você. 
Até a próxima NEWS!
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David de Vargas D’Ávila, advogado 
especialista em licitação

Vargas D’Ávila 
Assessoria

Vender para o governo 
pode aumentar de 10 a 
20% o faturamento de 
uma empresa”.
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“
Licitações

Advogado 
especialista em 
licitação fala 
da viabilidade 
de ser um 
fornecedor 
público e quais 
os meios mais 
adequados 
de entrar 
na disputa 
pelo maior 
comprador do 
Brasil

As compras governamentais movimentam mais de R$ 500 bilhões anualmente, mon-
tante que supera o PIB de muitos países economicamente ativos. Isso torna esse 
mercado cada vez mais atraente para produtores, vendedores e prestadores de 
serviços. Entretanto, dar o primeiro passo, às vezes, parece complicado. É nessa 

hora que a Vargas D’Ávila Consultoria Jurídica e Empresarial entra em ação. A empresa, com 
escritórios em Porto Alegre e em São Leopoldo, presta assessoria em todas as etapas do processo 
licitatório, direcionando os clientes para o perfi l de licitação que procuram, não importando o 
lugar do país em que ela esteja sendo realizada.
Com mais de 15 anos de experiência em assessoria em processos licitatórios, a Vargas D’Ávila 
já auxiliou empresas de diversos segmentos em todo o Brasil a tornarem-se fornecedores do 
Governo, entregando os mais variados tipos de produtos e serviços, visto que o espectro de 
atuação governamental é amplo.
O novo aparato legislativo, como a Lei de Responsabilidade Fiscal e a de Improbabilidade Ad-
ministrativa, trouxeram mais segurança às negociações com o Governo. “Atualmente, as com-
pras públicas são orçadas, têm origem de verba e uma provisão na Lei Orçamentária”, explica 
o advogado especialista em licitações, David de Vargas D’Ávila, diretor da Vargas D’Ávila As-
sessoria. Com muita propriedade, D’Ávila explica que, para vender ao ente público, o particu-
lar precisa de produto e preço competitivos, sem descuidar da qualidade. E acrescenta: “Pela 
minha experiência afi rmo que 95% dos processos licitatórios do governo não tem maracutaia.”
Nesta entrevista, David de Vargas D’Ávila falou à NEWS sobre as peculiaridades do segmento 
de licitações, que por falta de conhecimento do particular envolvido, muitas vezes, pode resul-
tar em prejuízo a médio e longo prazo.

capa
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Nascido em Dom Pedrito (RS), 
David de Vargas D’Ávila cursou 
Direito na Universidade do Vale 

do Rio dos Sinos – Unisinos e 
é pós-graduando em Direito 

Empresarial e Direito Público. 
Foi gerente do Banco Meridional 

do Brasil S/A durante 10 anos 
e atua na área de licitações e 
contratos desde 1995. Como 

especialista em licitações e 
vendas governamentais ele 

está à frente da Vargas D’Ávila 
Assessoria, na qual lidera 

uma equipe multidisciplinar  
altamente especializada e com 
larga experiência prof ssional 

nas áreas em que atuam

VARGAS D’ÁVILA ASSESSORIA JURÍDICA E EMPRESARIAL

Revista NEWS — Como foi o início da 
Vargas D’Ávila Assessoria?
David de Vargas D’Àvila — Eu tinha um 
pequeno negócio e surgiu a oportunidade 
de participar de uma licitação para forne-
cer um produto ao Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul. Realizei toda a transa-
ção com sucesso e me interessei pela área.
Em seguida surgiu uma empresa de Curi-
tiba precisando de um representante aqui 
no Sul e aceitei o desafi o. Foi então que 
nasceu a Vargas D’Ávila Assessoria e Re-
presentação Ltda. Passamos a representar 
esta empresa de Curitiba e selecionamos 
outras representadas para negociar junto 
ao Estado, mas sempre cientes de que não 
havia nenhum compromisso de compra 
por parte do Governo.
Na época era tudo manual, sem pregão 
eletrônico. Participávamos das licitações 
diariamente. Algum tempo depois, fui 
convidado para trabalhar com a abertura 
de cooperativas de crédito, setor do qual 
sempre gostei. Comecei esta nova ativi-
dade paralelamente com a consultoria em 
licitações, mas em determinado momento 
não deu mais para conciliar as tarefas e 
precisei fazer uma escolha. Optei pela mi-
nha empresa. Em 2003, concluí o curso de 
Direito e pude unir a parte técnica com a 
prática licitatória. O embasamento jurídi-

co possibilitou a oferta de novos serviços. 
A partir daí, pude elaborar recursos, im-
pugnação, mandado de segurança, caute-
lar, enfi m, todas as medidas judiciais ca-
bíveis em prol do cliente, auxiliando não 
só no processo de venda, como também na 
elaboração de recursos administrativos e 
na cobrança a órgãos públicos, tornando 
nossa assessoria completa. De lá para cá, a 
Vargas D’Àvila vem atendendo clientes de 
todo o Brasil que solicitam a nossa repre-
sentação em licitações públicas.

NEWS — Qual é o serviço mais comu-
mente solicitado pelos clientes?
D’Àvila — Nosso principal serviço é a 
assessoria em licitações. As empresas nos 
procuram para representá-las nesse pro-
cesso e envolvemo-nos em todas as etapas, 
desde a retirada do edital, até a entrega do 
produto ou serviço.
Em alguns casos, o cliente solicita que fa-
çamos cobrança de valores junto aos ór-
gãos públicos em diferentes estados e mu-
nicípios. Hoje, com a Lei de Improbidade 
Administrativa e a Lei de Responsabilida-
de Fiscal, os órgãos públicos não podem 
mais fi car devendo. Acontece de atrasar o 
pagamento, mas a dívida acaba sendo re-
gularizada. Pode haver um ou outro caso 
que foge a regra, mas atualmente as com-

pras públicas são orçadas, têm origem de 
verba e uma provisão na lei orçamentária. 
O nosso objetivo é fazer com que o parti-
cular venda para órgão público. A cobran-
ça é apenas uma das pontas.

NEWS — E como se dá todo este enca-
minhamento?
D’Àvila — Temos uma equipe multidisci-
plinar, capacitada para atuar em todas as 
etapas do processo licitatório. Identifi cada 
a licitação de interesse do cliente, fazemos 
o cadastramento junto ao órgão público, 
elaboramos a proposta fi nanceira e acom-
panhamos todo o andamento do processo. 
Nosso suporte técnico é completo.
Atuamos em concessão de estrada e par-
ticipamos de leilões de jazidas de gás, pe-
tróleo e energia elétrica para pequenas 
estações no RS, entre outros. Também nos 
especializamos em concessões públicas e 
no reequilíbrio econômico e fi nanceiro de 
contrato continuado. Hoje, quando se fala 
em processo licitatório, a Vargas D Á́vila 
domina o assunto. 

NEWS — Mas é possível fazer reajus-
tes em contratos fi rmados com o go-
verno que estão em andamento?
D’Àvila — Sim, quase sempre é possível 
reajustar os contratos de serviços que de-

FOTO: REVISTA NEWS
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pendem de fornecimento continuado e so-
frem defasagem de preço por algum insu-
mo, dólar, aumento do aço... Quando isso 
ocorre, é feito um processo de reequilíbrio 
para reajustar os valores. Hoje, tem muito 
contrato defasado, e alguns empresários, 
sem saberem o que fazer para reajustar 
esses contratos, acabam se conformando 
com o prejuízo. Mas existem caminhos 
legais para esse tipo de adequação eco-
nômica. No início, a equação econômica 
e fi nanceira do contrato previa que ele ti-
vesse determinado lucro e o Estado sabia 
disso. Então, quando há um desequilíbrio 
no meio do contrato, cabe ao licitante par-
ticular exigir o reequilíbrio desta equa-
ção. Muitas vezes, administrativamente 
não se consegue. Então se busca a corre-
ção judicialmente. 
Um cliente nosso, de Brasília, forneceu 
para o Ministério da Educação 30 mil 
cadeiras e classes escolares. Um dos com-
ponentes usados na fabricação destes pro-
dutos é o aço, que neste período subiu 
demasiadamente. Comprovamos este au-
mento através de documentos e reporta-
gens e reajustamos em 25% o contrato de 
fornecimento que ele tinha durante o ano. 
Não fosse assim, a venda seria realizada 
com prejuízo para o fornecedor. 
Quem fornece para o governo muitas ve-
zes acredita que basta manter um bom 
relacionamento com órgão público para 
conseguir alguma coisa, mas não é assim. 
O órgão público não é como um cliente 
privado. Ele não é fi el. Quando o contrato 
termina, acaba o compromisso. Nós, que 
vivemos o dia-a-dia da licitação e presen-
ciamos vários casos, muitas vezes análogo 
ao que o nosso cliente está enfrentando, 
temos como ajudá-lo. Eu chamo isso de 
gestão de negócios com o Governo, pois 
não basta ter um contrato. É necessário 
gerenciá-lo.

NEWS —Como é, na prática, a gestão 
de um contrato?
D’Ávila — Esta gestão prevê o acompa-
nhamento do contrato. A avaliação dos 
valores, verifi cando se há necessidade de 
reajuste, e a verifi cação da possibilidade 
de renovação, quando se aproxima o ven-
cimento do período contratado.
Temos um cliente de grande porte que 
nos contratou, inicialmente, para fazer a 
cobrança de uma dívida junto a um órgão 

público, vencida há mais de dois anos. Re-
alizamos a cobrança em 31 dias. Satisfeita 
com nossa atuação, a empresa, então, nos 
contratou para representá-la em um pro-
cesso licitatório que aconteceria junto ao 
Ministério Agrário (MDA) para a compra 
de retroescavadeiras. Neste processo par-
ticipamos, assim como os demais interes-
sados, desde a audiência pública, ou seja, 
desde a formação do objeto da licitação, a 
formação do termo de referência.
O processo foi feito com muita transparên-
cia, afi nal, era uma compra de mais de R$ 
15 milhões, onde seriam adquiridas mais 
de quatro mil máquinas. Foi realizada 
uma audiência pública, para a qual foram 
chamados todos os principais fabricantes 
do país, além de estrangeiros. 
Por termos acompanhado todo o proces-
so, passo a passo, em todas as etapas, pu-
demos efetivar a venda, que foi a melhor 
comercialização de retroescavadeiras da 
empresa. Gerou empregos no município 
onde está localizada, em toda a cadeia 
produtiva. Das quatro mil máquinas com-
pradas pelo Governo, vendemos 1.300 em 
duas licitações, em 2011 e 2012. E nosso 
cliente está entregando até hoje as máqui-
nas adquiridas pelo MDA nesse processo 
que acompanhamos do início até o fi nal. 
Este é um exemplo de contato que ge-
renciamos, mas não focamos somente em 
grandes empresas. Temos pequenas e mé-

dias também entre nossos clientes.

NEWS — Quem pode vender para o 
poder público?
D’Ávila — Os governos gastam mais de 
R$ 500 bilhões e compram desde bala 
comestível até bala de canhão. Portanto, 
vários são os segmentos de empresas que 
podem fornecer para o Governo. Basta ter 
o produto que ele precisa, de boa qualida-
de, a um preço adequado.

NEWS — Que tipos de contratações 
são disponibilizadas aos clientes da 
Vargas D’Ávila?
D’Ávila — Nosso escritório tem clientes 
mensalistas, para quem prestamos o ser-
viço completo: análise dos editais, veri-
fi cação da regularidade e elaboração dos 
envelopes de documentação. Se o cliente 
for desclassifi cado indevidamente, entra-
mos com recurso administrativo e, caso o 
órgão público fi que devedor por mais de 
90 dias, efetuamos a cobrança. 
Também temos clientes que contratam 
nossa assessoria para um trabalho espe-
cífi co, incluindo jurisprudência, por já 
termos outros casos. Com base nesta nossa 
vivência, indicamos para o cliente as al-
ternativas possíveis de contratação com o 
poder público, no intuito de garantir se-
gurança nas negociações futuras. 
O governo hoje transformou quase tudo 

A empresa Vargas D’Ávila Assessoria possui uma equipe multidisciplinar, infraestrutura 
e suporte técnico completo para atuar em todas as etapas do processo licitatório

capa



AGOSTO 2013 | REVISTA NEWS | 9

Os escritórios da Vargas D’Ávila Assessoria localizam-se em São Leopoldo, no 
Parque Tecnológico da Unisinos PARTEC (Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 
3101 - prédio 10, sala 201 - fone: 51.3091.3658) e em Porto Alegre, na Rua dos 
Andradas, 1409 - sala 701, no centro (fone 51.3028.4841)

FOTO: REVISTA NEWS

em pregão eletrônico. Apenas municípios 
pequenos ainda praticam a carta convite, 
pois o pregão eletrônico é muito caro. Em 
caso de obras, também tem a tomada de 
preço e a concorrência. 

NEWS — Por que o governo fez isso?
D’Àvila — Porque assim ele começou a 
economizar. O pregão benefi cia o governo, 
mas é ruim para as empresas, que fi cam em 
disputa acirrada e, muitas vezes, vendem 
com prejuízo para manter seu giro. Hoje 
o governo é o maior comprador e também 
exige qualidade, além de preço. As com-
pras melhoraram muito de uns tempos pra 
cá, e até a prestação de serviços entrou no 
pregão.

NEWS — O excesso de burocracia tam-
bém prejudica o processo licitatório?
D’Àvila — Sem dúvida. Tanto que o cres-
cimento do Brasil trava na burocracia. 
Veja o exemplo das obras de duplicação 
da BR 101, em Santa Catarina. Em Lagu-
na, quando cavavam a área na qual seriam 
fi xados os pilares da nova Ponte Anita 
Garibaldi, sobre o Canal de Laranjeiras, 
a equipe de obras encontrou um samba-
qui - local onde os povos pré-históricos 
enterravam os mortos há cerca de 5 mil 
anos. A descoberta tornou necessária a 
cessação da obra para que uma empresa 
especializada fosse contratada via licita-
ção para dar o encaminhamento adequado 
ao material arqueológico. Assessoramos 
esta empresa, participamos da licitação 
que compreendia três envelopes - docu-
mentação, técnica e preço. Era preciso que 
a empresa tivesse um acervo técnico que 
comprovasse a sua participação em traba-
lho semelhante. Também era necessário 
que a empresa dispusesse de arqueólogo, 
geólogo e historiador para a execução da 
tarefa.

NEWS — Você, que é especialista no as-
sunto, já deve ter ouvido muito que em li-
citação tem muita maracutaia. Qual a tua 
opinião sobre isso?
D’Ávila — Eu dou um curso sobre licita-
ção em Porto Alegre e em São Paulo, onde 
ensino toda a parte de legislação, pregão 
eletrônico, pregão presencial, etc. No cur-
so, eu sempre digo que nas licitações que 
a gente participa não existe maracutaia. 
Realmente é muito comum se ouvir isso 

quando se fala de licitação, mas, se hou-
ver, a gente derruba, impugna o edital 
caso ele esteja direcionado para alguém. 
Limpamos o edital para que todos possam 
participar. Pela minha experiência afi rmo 
que 95% dos processos licitatórios do go-
verno não têm maracutaia. Normalmente, 
a mídia só divulga os problemas. É claro 
que eles existem, mas é uma minoria. E 
veja que eu não sou partidário. Esse exem-
plo da compra que o governo fez de mo-
toniveladoras, retroescavadeiras, caçamba 
etc., integra os PAC I e II, planos dos quais 
os governos precisam ser emuladores do 
negócio para movimentar o mercado na-
cional. Com este projeto do governo as 
indústrias se motivam a investir e a con-
tratar. 

NEWS —O que mais se compra no Go-
verno?
D’Ávila — Tudo o que o Governo não 
produz ele é obrigado a comprar, tanto 
na esfera federal, quanto na estadual e na 
municipal. O Ministério da Defesa, por 
exemplo, tem um custeio de manutenção 
de R$ 50 bilhões, que inclui cafezinho, 
fardamento, gasolina, impressora, papel 
higiênico, enfi m. E tem a parte do inves-
timento, que são estruturações novas. 
O exército comprou mil viaturas Agrale 
Marruá. Então somente neste caso, se o 
cliente se dedicar, há muita oportunidade 
de venda. 

NEWS —Mas não existe muita con-
corrência diante de tantas oportuni-
dades?
D’Ávila — O detalhe é que o vendedor 
não gosta de juntar documentos, quesito 
obrigatório na negociação entre particu-
lar e poder público. E é aí que entra a 
Vargas D’Àvila. 
É possível verifi car, nos ministérios, 
quais projetos estão sendo lançados. Re-
centemente foi lançado um projeto que 
necessitava de 5 milhões de kits de higie-
ne pessoal com escova e pasta de dentes 
para as secretarias municipais de saú-
de, destinados às pessoas carentes. Uma 
nova lei estabelece que todo o município 
é obrigado a fornecer protetor e bloque-
ador solar para os funcionários que tra-
balham expostos ao sol. Nós temos uma 
empresa que nos procurou para monito-
rar os projetos. Já sabemos que aqui no 
RS vão comprar mais de 300 mil kits. 
Com base nesta informação, a empresa 
está se preparando para participar des-
ta licitação. Se uma empresa se dedicar a 
vender para o poder público ou nos con-
tratar para desenvolver na sua empresa 
um setor especializado em vendas para o 
Governo, pode aumentar seu faturamen-
to em 10%, 20%. Eu sou um advogado 
que ajuda as empresas a faturarem, e, 
para isso eu e minha equipe vamos onde 
estão as licitações nas áreas almejadas 
pelo cliente. 

VARGAS D’ÁVILA ASSESSORIA JURÍDICA E EMPRESARIAL
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Nos dias 2 e 3 de agosto, ocorreu no 
auditório do Hospital Unimed VS, 
a Jornada de Perinatologia, que 
reuniu mais de 40 obstetras e pe-

diatras do Vale do Sinos. Ao todo foram cinco 
palestras, duas no primeiro e três no segundo 
dia do evento, proferidas pelos médicos Dr. 
Francisco Martinez – USP, Dr. Sérgio Luz e Dr. 
Flávio Velho – PUC-RS. Os temas abordados 
foram: pré-eclampsia, diabetes gestacional, 
doenças cardíacas no feto e no recém-nascido, 
entre outros. A Jornada de Pernatologia foi 
organizada pelo Núcleo de Desenvolvimentos 
Humanos e Médicos da UTI Neonatal do Hos-
pital Unimed VS. O objetivo dos organizadores 
é que esse evento entre para o calendário anual 
da Unimed VS.

Evento foi prestigiado por mais de 
40 obstetras e pediatras da região

FOTO: DIVULGAÇÃO

Unimed Vale do Sinos
realiza Jornada de Perinatologia

SAÚDE
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O retorno da Construsul para 
Novo Hamburgo superou a 
expectativa de público, pois 
além dos participantes já fami-

liarizados ao evento, incentivou a visita-
ção de moradores da Serra e Vale do Sinos. 
Foram mais de 77 mil pessoas que lotaram 
os corredores dos pavilhões da Fenac en-
tre os dias 31 de julho e 3 de agosto. ”Tra-
balhamos para tornar a cidade um polo de 
negócios, e a Feira Construsul consolida 
isso. Novo Hamburgo está preparada para 
acolher grandes eventos, pois temos uma 
excelente estrutura hoteleira e de restau-
rantes. O momento da construção é muito 
bom e a demanda por casa própria, am-
pliação e reformas é muito grande” - ex-
plicou o prefeito de Novo Hamburgo, Luís 
Lauermann.
Os motivos para comemorar não se limi-
taram ao número de pessoas que conhe-
ceram os 563 expositores. A estimativa, 
conforme relato dos expositores, foi de 
que tenha sido atingida a expectativa 
inicial de volume de negócios de R$ 600 
milhões. ”Tivemos visita de comitiva de 
países como China e Uruguai que estão 

O perf l qualif cado dos visitantes chamou a atenção dos expositores e organizadores

é sucesso na Fenac

Bom volume de negócios 
e ingresso de novo perfi l 
de visitantes na 16ª Feira 
Internacional da Construção 
e 8ª ExpoMáquinas 
consolidaram a sua 
realização no Vale do Sinos
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FOTO: MARCELO MATUSIAK/PLAYPRESS
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Construsul

em busca de investimento e prospecção 
de negócios com o Brasil no segmento da 
construção. Também chamou a atenção 
o grande número de visitantes de outros 
estados como São Paulo, Santa Catarina, 
Paraná, Mato Grosso do Sul e Brasília”, 

apontou o diretor da Sul Eventos, Cláu-
dio Richter. Também mereceu destaque 
dos organizadores do evento o importante 
apoio recebido de entidades locais com se-
minários e atividades de capacitação pro-
fi ssional. 

evento
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cermos outra cidade. O evento fomenta 
toda a cadeia produtiva da região, além 
de dar visibilidade à cidade por rece-
ber uma das melhores feiras da Améri-
ca Latina”, considerou o presidente do 
CREA-RS, Luiz Alcides Capoani. Uma 
parceria entre a Sul Eventos, Sebrae-RS 
e Prefeitura de Novo Hamburgo viabi-
lizou a 1ª Rodada de Negócios durante 
a 16ª Construsul e 8ª ExpoMáquinas. 
A atividade possibilitou maior entro-
samento entre empresas de diversos 
segmentos e teve a participação de 45 
expositores. A próxima edição da Feira 
Internacional da Construção - Constru-
sul será realizada entre os dias 6 e 9 de 
agosto de 2014, nos pavilhões da Fenac, 
em Novo Hamburgo. Simultaneamente 
ocorre a 9ª edição da ExpoMáquinas, 
que tem a expectativa de dobrar a área 
destinada aos expositores.

8ª EXPOMÁQUINAS COMEMORA 
R$ 25 MILHÕES EM NEGÓCIOS 

CONCRETIZADOS 
O crescimento das obras no Brasil não ces-
sa. Acompanhando este ritmo a 8ª Expo-
Máquinas, que aconteceu simultaneamen-
te a 16ª Construsul, comemorou o índice 
de aproximadamente R$ 25 milhões em 
negócios realizados. São equipamentos 
apropriados para construções prediais, 
obras de infraestrutura urbana, pavimen-
tação de ruas e estradas, redes de água e 
esgotos, que foram apresentados nos pavi-
lhões da Fenac, em Novo Hamburgo. 
Construtores, empreendedores e enge-
nheiros testemunharam os avanços destas 
tecnologias. A parte de eletrônica embar-
cada, que equipa os veículos de passeio, já 
chegou às máquinas destinadas à constru-
ção civil. Operações realizadas por meio 
de alavancas agora são feitas através de 
joysticks, por exemplo. Outras caracterís-
ticas de cunho sustentável também mo-
vimentam o setor. “A evolução mecânica 
destes equipamentos infl uencia na eco-
nomicidade de combustível e na questão 
ambiental relativa ao controle de efl uen-
tes dos motores. A velocidade em que isto 
ocorre é muito grande, em virtude da for-
te concorrência entre os fabricantes”, ana-
lisou o diretor da Sul Eventos, Luis Inácio 
Sebenello.

FOTO: MARCELO MATUSIAK/PLAYPRESS

FOTO: MARCELO MATUSIAK/PLAYPRESS

Fufa Azevedo, chefe de gabinete da prefeitura de Novo Hamgurgo, Milton Killing, 
diretor-presidente das Tintas Killing, Luís Lauermann, prefeito de Novo Hamburgo e 
Elivir Desiam, diretor-presidente da Fenac

O Sindicato das Indústrias da Construção 
Civil de Novo Hamburgo (Sinduscon-NH) 
foi uma das entidades que recebeu a fei-
ra de braços abertos. Em parceria com o 
Senai realizou uma série de ofi cinas gra-
tuitas para os visitantes interessados em 
acabamentos na construção civil. O sindi-
cato também comemorou seu aniversário 
de 70 anos durante as atividades da feira, 
em jantar solene. Além disso, organizou 
o 1º Seminário de Inovação e Tecnologia 
na Construção Civil. O Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia do Rio Gran-
de do Sul (CREA-RS) também manifestou 
seu incentivo ao sucesso da Feira Interna-
cional da Construção. “Aqui tem tudo o 
que há de inovação e nós estamos sempre 
acompanhando este ritmo. Tenho certeza 
que a Construsul em Novo Hamburgo deu 
certo. O espaço aqui é maravilhoso. É uma 
forma de sairmos de Porto Alegre e conhe-

Muitos 
expositores 
f zeram 
demonstração 
do uso de 
seus produtos 
como forma 
de atrair 
novos 
consumidores

evento
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FOTO: NILSON WINTER

Charles Bittencourt, Rosângela Herzer dos Santos, Guinter Spode, Jorge Amaral, 
Floriano Miller Netto, Madeleine Hilbk, Márcia Schwantes e Carlos Szulcsewski

A Câmara Municipal prestou ho-
menagem ao Dia do Advogado 
no dia 7 de agosto por meio de 
sessão solene proposta pelo ve-

reador Carlos Szulcsewski (PSDB). Com ple-
nário repleto de profi ssionais e familiares, 
Eliane Tonello, Jorge Amaral e Floriano Mil-
ler Netto foram agraciados com a Comenda 
Carlos de Souza Moraes, medalha que celebra 
o decano da advocacia leopoldense. Na mesa 
da cerimônia estiveram Guinter Spode, vice-
-presidente do Tribunal de Justiça do Estado, 
Charles Bittencourt, juiz diretor do Foro de 
São Leopoldo, Márcia Schwantes, presiden-
te da OAB/SL, Rosângela Herzer dos Santos, 
procuradora do município e presidente da 
ACIS- SL, e a empresária Madeleine Hilbk, 
fi lha de Carlos de Souza Moraes. Os verea-
dores Aurélio da Padaria e Claudio Giacomi-
ni (PSDB) e Nestor Schwertner (PT) também 
participaram da solenidade.

O consulado colorado de Novo Hamburgo reuniu-se com a direção da Trensurb 
para solicitar a extensão dos horários do trem nos dias de jogos do Inter no Está-
dio do Vale. Participaram da reunião Leonardo Hoff, diretor de Administração 

e Finanças da Trensurb, Paulo Amaral, diretor de Operações da Trensurb, João Carlos 
Carvalho, cônsul colorado de NH e Georgio Motta, representante das torcidas Popular 
e Guarda.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Sessão Solene para o Dia do Advogado

REGISTROS

Consulado Colorado

O Rotary de São Leopoldo reali-
zou, em 16 de julho, reunião 
festiva para marcar a passagem 

da gestão 2012/13 de Maria Regina Mo-
rales dos Santos para a gestão 2013/14 de 
Rosana Oppitz (à esquerda).

FOTO: DIVULGAÇÃO

Rotary
São Leopoldo
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SALAS COMERCIAIS
VÁRIAS OPÇÕES DE PLANTAS E ÁREAS
possibilidade de junção de várias salas até andar inteiro

Rua Bento Gonçalves, 673 - Centro
próximo à nova Prefeitura Municipal

Estrutura corporativa
Conceito de edificação comercial onde
todas as unidades podem fazer uso de
uma área comum com auditórios para
eventos, copa, recepção, sala de
reuniões e terraço panorâmico.

Segurança completa
Portaria 24 horas
Circuito interno de TV

Arquitetura contemporânea
Fachada em pele de vidro, revestimento
cerâmico e texturizado.

Praticidade nos espaços
Salas comerciais moduláveis com áreas
de 27,98 m² a 52,13 m² privativos,
podendo chegar a 298,37 m² (andar
inteiro).

Informações e vendas

In
co

rp
or

aç
ão

 s
ob

 n
úm

er
o 

R-
1/

90
20

5 
de

 2
4 

de
 o

ut
ub

ro
 d

e 
20

12

Rua João Neves da Fontoura, 520 - loja 07 - Centro
São Leopoldo - Tel (51) 3037 5686

www.hugoimoveis.com

WWWW.SAWAYACONSTRUCOES.COM.BR
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Um apartamento de
férias em São Leopoldo...
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Este apartamento de um casal de leopoldenses que mora nos EUA foi um desafi o para a arquiteta Fabiane Mohr. O imó-
vel de três dormitórios foi transformado para atender às necessidades dos clientes, que precisavam de duas suítes.
A arquiteta acredita que a casa deve ter a cara do cliente, e o resultado foi uma decoração marcante e com 
muita personalidade. Inspire-se com as ideias que você vê a seguir:

sumário
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Na sala, o tapete persa deu o tom da decoração. Muitos objetos e eletros 
foram trazidos dos EUA, e coube à arquiteta compor este misto de 
importados e móveis sob medida (Vivendi Móveis – Fone: 3582.6050). A 
lareira elétrica com design moderno foi  integrada ao móvel do home. Todos 
os ambientes são climatizados (A.J. Linck Climatização – Fone: 3562.3224)
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Também nas portas os painéis de 
Nova York temperam a decoração, 
que esbanja elementos de belíssimo 
efeito. A iluminação com pendentes 
decorativos completa a proposta

sumário
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Detalhes da decoração evidenciam 
o país de moradia dos proprietários, 
como este telefone público

Na cozinha integrada à sala, 
os móveis sob medida em laca 
alto brilho preto e o granito São 
Gabriel  (Ranzan Pedras - Fone: 
51. 3589.6378) harmonizam-se 
com os eletros da mesma cor
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O espaço bem iluminado permite 
que o preto se destaque na cozinha, 
que ganha em elegância

sumário
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SUÍTE DO CASAL
Na suíte do casal, a parede da cabeceira divide o quarto do 
closet. Um espelho, que começa em uma das laterais da 
cama, segue até o camarim, proporcionando a integração 
perfeita dos ambientes. Prateleiras de vidro com 
iluminação de cordas LED (Politec Instalações Elétricas – 
Fone: 3590.4099) conferem requinte à decoração
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Espelhos ampliam 
o banho do casal

No quarto de hóspedes, tons neutros e atmosfera relaxante garantem uma boa estadia

sumário
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Ficha Técnica:
Arquiteta: Fabiane Mohr
CAU 25499-1
Fone: 3592.9294
Site: www.fabianemohr.com.br
Fotos: Revista NEWS
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O terraço foi dividido em dois ambientes, que permitem o convívio com 
a natureza. O deck e o pergolado valorizam a área externa (Madebrumi - 
Fone: 3568.3838 e Esquadrias Reichert - Fone: 3572.2222)
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av. feitoria, 2300 . sala 03 . pinheiros . são leopoldo - fone 3592-9294

arquitetura & interiores

Equipe sob medida: arq. Fabiane Mohr,

acadêmico Victor Boone e arq. Leane PortEquipe sob medida: arq. Fabiane Mohr,

acacadadêmêmicicoo ViVictctoror BBoooonene ee aarqrq. LeLeananee PoPortrt

arq. fabiane mohr
arq. leane port
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Seriedade na 
negociação 
de imóveis

A bonita sede 
tem localização 
privilegiada e 
estacionamento 
próprio

UMA PROPOSTA 
ESPECIAL PARA 
CADA CLIENTE

Imobiliária de São Leopoldo 
atende seus clientes visando 
sempre superar suas expectativas
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A Maxxi Imóveis, localizada em São Leopoldo, iniciou no segmento de co-
mercialização de imóveis em 2000 e tem em seu portfólio produtos de di-
ferentes categorias, a fi m de atender os clientes de acordo com suas neces-
sidades. Em 13 anos de atuação, assessorar o cliente em todas as fases do 

negócio continua sendo um compromisso da Maxxi Imóveis, que conta com corretores 
especializados em bem atender. Sua sede localizada em área central de São Leopoldo 
tem estacionamento próprio e moderna infraestrutura, com salas confortáveis e intei-
ramente informatizadas para receber o cliente e atendê-lo com privacidade.
Seja para uso próprio, realizando o sonho da casa própria, ou para investimento, a 
aquisição de um imóvel requer corretores qualifi cados para a seguridade da negociação 
imobiliária. E é a segurança de um bom negócio que a equipe Maxxi prioriza com seus 
clientes, através de propostas sólidas e um atendimento impecável. É feita uma visto-
ria criteriosa com a documentação dos imóveis e certidões negativas dos vendedores, 
para que o cliente não saia do negócio com qualquer ônus adicional ao que foi tratado 
mediante contrato. Nunca é demais lembrar que a inexperiência na negociação de imó-
veis causa muitos prejuízos, e que existe uma série de precauções a serem tomadas por 
quem quer evitar futuras complicações. É por isso que a Maxxi tem à disposição dos 
clientes as negativas mais representativas no que diz respeito à idoneidade da empresa. 
A proliferação de empresas e profi ssionais que comercializam imóveis, muitas vezes, 
descredibiliza o trabalho sério realizado por tantos outros, por isso o cliente Maxxi 
tem a garantia da boa conduta nestes anos todos.

A Maxxi Imóveis também é 
solicitada por empresas de 
todos os portes que buscam 
imóveis para expandir seu 
negócio na região, ir para 
um imóvel melhor localizado, 
entre outros. Existe o exemplo 
de uma rede do segmento 
hoteleiro que procurou a 
imobiliária querendo uma 
área de terra em Novo 
Hamburgo ou Canoas, para 
a qual foi apresentado um 
estudo da cidade de São 
Leopoldo, suas indústrias, 
seu potencial econômico 
e localização estratégica. 
Foram apresentados alguns 
parâmetros como a distância 
da Fenac e do aeroporto, 
por exemplo, e o cliente 
percebeu ser São Leopoldo 
a cidade ideal para o seu 
empreendimento. Eles f caram 

empresas
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Sala de reuniões 

Sala de atendimento

Recepção

muito satisfeitos com a proposta apresentada 
pela Maxxi para o seu negócio, tanto que aqui se 
estabeleceram e fazem muito sucesso. 
As mudanças ocorridas no mercado imobiliário 
local, principalmente no que diz respeito 
aos novos empreendimentos que vem sendo 
lançados na cidade nos últimos anos, fazem com 
que São Leopoldo desponte entre as cidades 
mais promissoras do Rio Grande do Sul para 
investimentos imobiliários, tendo em vista a vinda 
de novas empresas para o seu pólo industrial e o 
importante crescimento do Parque Tecnológico 
da cidade. Tais avanços interferem direta e 
positivamente na relação custo-benefício de quem 
procura São Leopoldo para construir.
A Maxxi Imóveis f ca na Rua Marquês do Herval, 
525, Centro, São Leopoldo, fone 3589.2288.
Site: www.imobiliariamaxxi.com.br



30 | REVISTA NEWS | AGOSTO 2013

NEWS — Qual a história
do Posto do Airton?
Airton — A história do Posto do Airton 
iniciou há 21 anos atrás, mais precisamen-
te no dia 17 de junho de 1992, quando eu, 
meu irmão Luiz Carlos Oliveira e o amigo 
José Derli Fernandes iniciamos a operação 
do Posto Decar, da antiga Cia. Atlantic 
de Petróleo. Ele era neste mesmo local - 
Avenida Feitoria, 1990, Bairro Pinheiro 
- e oferecia os serviços de combustíveis, 
lavagem e troca de óleo. No ano de 1993, 
a Ipiranga adquiriu a Atlantic, num negó-
cio que surpreendeu o setor e foi apontado 
como um fato histórico na época. Em 1995 
o Posto começou a operar com a Rede Ipi-
ranga, já como Posto do Airton, e passou 
a ter como sócio o médico Níveo Steffen. 
A partir disso, a Ipiranga, eu e o Níveo 
começamos a estabelecer e a introduzir 
novas estratégias comerciais com um novo 
conceito de atendimento, priorizando a 
agilidade e a qualidade, identifi cando as 

A noite de 12 de agosto foi 
escolhida para a inau-
guração da padaria e a 
reinauguração da loja 

de conveniências am pm do Posto do 
Airton, localizado nos altos da Aveni-
da Feitoria, 1990, Bairro Pinheiro. Seu 
proprietário, Airton Oliveira, recep-
cionou convidados para apresentar as 
novidades, entre eles o prefeito de São 
Leopoldo, Anibal Moacir e o secretário 
municipal de Meio Ambiente, Henri-
que Prieto. Também esteve presente o 
gerente de vendas dos Postos Ipiranga, 
Paulo Bernardo. Esta modernização foi 
uma iniciativa de Airton para oferecer 
melhor estrutura de atendimento aos 
clientes enquanto abastecem. O novo 
mix de produtos à disposição da clien-
tela facilita seu dia a dia, pois agora é 
possível comprar pão fresquinho e fa-
zer lanches rápidos no meio da rotina 
acelerada. Paulo Bernardo elogiou o 
empreendedorismo de Airton, assegu-
rando que seu posto acompanha a di-
nâmica do mercado de combustíveis ao 
oferecer diferenciais de qualidade aos 
clientes. A trajetória de sucesso do pos-
to que leva seu nome iniciou há 21 anos 
atrás. E é este o tema principal da en-
trevista  realizada com Airton Oliveira 
que você confere a seguir:

Nova loja de 
conveniência e padaria 
são as novidades 
apresentadas aos 
clientes e convidados 
durante coquetel 

FOTOS: VILMAR GENGNAGEL

Luis Carlos Oliveira, Henrique Prieto, vereador Brasil Oliveira, Airton Oliveira, 
Paulo Sérgio Bernardo e o prefeito Moacir no simbólico “corte da f ta”

preferências dos nossos clientes. 
Durante esses anos o Posto vem se moder-
nizando, com o objetivo de ser um local 
onde os clientes possam ganhar tempo, 
tendo à disposição uma variedade de pro-
dutos e serviços.

NEWS — Como surgiu a oportunida-
de de abrir o Posto?
Airton — Minha trajetória no ramo de 
postos de combustíveis começou em 1979, 
no antigo Posto Bira, na época localizado 
na Rua Conceição, centro de São Leopoldo. 
Fui trazido do interior de Canela pelo meu 
irmão mais velho, Luiz Carlos, para traba-
lhar como lavador e frentista. E lá passei 
por todas as funções e experiências até 
assumir a gerência. Com o relacionamento 
no ramo conheci o Sr. Eduardo Bretas, na 
época gerente da Cia. Atlantic de Petróleo, 
que indicou meu nome para assumir um 
posto na cidade de São Leopoldo, do qual 
hoje sou proprietário. 

inova em seus 21 anos  
Posto do Airton
evento
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NEWS — Quais os serviços ofere-
cidos pelo Posto do Airton?
Airton — Atualmente o Posto do 
Airton conta com os seguintes de-
partamentos: combustíveis (gasolina 
original, gasolina aditivada, gasolina 
Premium, diesel comum, diesel S10 
aditivado, Jet Oil), loja am pm, lava-
gem de carros e padaria. A equipe de 
21 funcionários está sempre pronta 
para atender, prezando sempre pela 
satisfação dos nossos clientes.

NEWS — Qual é o horário
de funcionamento?
Airton — O Posto do Airton funcio-
na todos os dias. De segunda a sábado 
das 6h às 24h, domingos e feriados 
das 6h às 22h. Aceitamos os princi-
pais cartões de crédito e de diversas 
redes bancárias.

NEWS — Algum recado
que queira deixar?
Airton — Quero agradecer a todos 
os clientes e funcionários do Posto do 
Airton, pois cada um deles faz parte 
do nosso crescimento em todos esses 
anos. Quero continuar sendo o posto 
com o melhor serviço de atendimento, 
pois é assim que somos conhecidos: 
Posto do Airton, onde o atendimento 
faz a diferença. Obrigado e abraço a 
todos!

Regina Oliveira, desembargador Guinther Spode, Luís Carlos Oliveira, gerente da 
Ipiranga Paulo Sérgio Bernardo, prefeito Moacir, Henrique Prieto e Airton Oliveira

Márcio, gerente 
do Banco do 
Brasil, Marinês, 
Henrique Prieto, 
Cléver, gerente 
de Conta do 
Banco do Brasil, 
e o diretor do 
SINDIMETAL 
Valmir Pizzutti

O gerente da 
Ipiranga Paulo 
Sérgio Bernardo, 
Airton Oliveira, 
e os assessores 
da Ipiranga 
Felipe Constant e 
Guilherme Marra

Juliana, Airton Oliveira, Joana, Julia, Duda, Miu, João e Pedro

Jorge Soares e sua 
esposa Alexia

Airton e seu irmão 
vereador Brasil Oliveira

Airton com sua 
mãe Doracilda 
Oliveira e 
o padrasto 
Osvaldo Alves
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Em 15 de dezembro deste ano, o parque Mini Mundo completará 30 
anos de abertura ao público. Administrado com a participação da 
terceira geração da familia Höppner, o Mini Mundo conta com mais 
de 200 réplicas de prédios que são uma referência na arquitetura, 

com alto valor histórico, como o Museu Paulista, inaugurado no ano passado, 
o Gasômetro, o Porto de Porto Alegre e vários outros, todos expostos e am-
bientados em um jardim com mais de 3000 metros quadrados. A fase atual é 
de aumento da área do parque, com muitas novidades em diversão e estrutura. 
Tudo começou em 1979, quando o “opa” Otto Höppner construiu a Casa de Bo-
necas para a neta, em terreno vizinho ao Hotel Ritta Höppner. No ano seguin-
te, com a ajuda do fi lho Heino, Otto instalou um trem de brinquedo, passando 
a fazer, artesanalmente, os primeiros prédios em madeira, na escala 1:24.
Mas foi somente em dezembro de 1983 que o parque abriu ofi cialmente. E isso 
aconteceu depois do reconhecimento público do espaço criado pelos Höppner: 
em 1º de abril foi veiculada reportagem sobre o Mini Mundo e sobre o Hotel 
Ritta Höppner no Fantástico, da Rede Globo.
Com o passar do tempo, a pequena cidade foi crescendo, aliando o trabalho 
com a descoberta de novas tecnologias, sempre com a intenção de mostrar aos 
seus visitantes uma realidade mais feliz e mais humana. As crianças de Otto 
agora são adultos e, junto com seus pais,  seguem o exemplo de amor e perfei-
ção do avô,  compartilhando com o público o espaço que era só seu.

30 anos de Mini Mundo

No parque de lazer em forma 
de mini-cidade, quase tudo é 
24 vezes menor

As miniaturas
são perfeitas
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FOTOS: DIVULGAÇÃO

entretenimento

Crianças e adultos se encantam

No Mini Mundo você encontra importantes obras da humanidade 

O paisagismo 
surpreende 
com miniaturas 
naturais
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O Sindicato das Indústrias de 
Celulose, Papel, Papelão, Em-
balagens e Artefatos de Pa-
pel, Papelão e Cortiça do Rio 

Grande do Sul – SINPASUL empossou 
Walter Rudi Christmann para uma nova 
gestão como presidente da entidade, a ser 
cumprida no triênio 2013/2016. O evento 
de posse foi realizado na sede da empre-
sa PSA – Indústria de Papel S.A., em São 
Leopoldo, e contou com a presença do pre-
sidente da FIERGS, Heitor José Müller, au-
toridades e dirigentes de entidades da área 
empresarial e industriais do setor.
Os diretores da PSA – Léo Porciúncula, 
diretor-presidente; Thiago Porciúncula, 
diretor comercial; e André de Alexandri, 
diretor jurídico – foram anfi triões de um 
jantar no salão gourmet da empresa, ofere-
cido aos presentes logo após a solenidade 
de posse. 
André de Alexandri, mestre de cerimô-
nias da noite, saudou os participantes do 

PSA sedia a posse 
da nova diretoria 
do SINPASUL

A empresa leopoldense 
recepcionou, dia 5 de agosto, 
representantes do Sindicato 
do Papel e autoridades, 
para a posse de Walter Rudi 
Christmann, reeleito para o 
triênio 2013/2016

evento, destacando a importância da enti-
dade, que congrega uma cadeia produtiva 
formada por 320 indústrias. “O setor gera 
em torno de 10 mil empregos e participa 
com 1% na formação do PIB gaúcho”, res-
saltou Alexandri.
Para o triênio 2013/2016 foi reeleito como 
presidente do SINPASUL, o industrial e 
engenheiro químico Walter Rudi Christ-
mann, acionista da Cambará S/A. Em seu 
discurso, o presidente evidenciou as con-
dições naturais, entre outros fatores, que 
possibilitam ao Rio Grande do Sul am-
pliar signifi cativamente a sua indústria 
de base fl orestal. Conforme o presidente 
do SINPASUL, a grande meta do Sindi-
cato será a defesa do conceito de fl orestas 
multiuso, em que as propriedades rurais 
poderão destinar esta matéria-prima não 
apenas para as indústrias de papel e celu-
lose, mas também para a indústria move-
leira e da construção civil, por exemplo. 
Conforme Christmann, o Estado ocupa 

menos de 4% do seu território com fl o-
restas plantadas, quando esta relação 
poderia ser de, no mínimo, 10% sem 
qualquer risco de natureza ambiental. 
Ele também considera que a ampliação 
da área fl orestada, principalmente na 
Metade Sul, permitiria a instalação de 
uma segunda fabricante de celulose e 
papel na região, após a consolidação da 
unidade da Celulose Riograndense em 
Guaíba, cujo projeto de ampliação de 
R$ 5 bilhões teve a pedra fundamental 
lançada pelo governador Tarso Genro, 
na manhã de 8 de agosto.
Lamenta o dirigente que a oposição de 
ambientalistas acabou fazendo com que 
o RS deixasse de receber investimento 
superior a US$ 7 bilhões, devido a não 
implementação de dois outros projetos 
no setor - Votorantim (VCP/Fíbria) e 
Stora Enso. Por outro lado, o SINPASUL 
projeta um crescimento do setor na or-
dem de 3% em 2013.

Representantes da nova diretoria presentes no evento realizado na PSA, em São Leopoldo

FOTOS: REVISTA NEWS
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Léo e Thiago Porciúncula, diretores da PSA, 
com Heitor José Müller, presidente da FIERGS

André de Alexandri, diretor jurídico da PSA, Júlio André Ruas Tedesco, 
presidente do Grupo Tedesco, Walter Rudi Christmann, presidente da 
SINPASUL, Léo Porciúncula, diretor-presidente da PSA, e Humberto Moschetti 
Filho, da Moschetti S/A Embalagens

Evento reuniu empresários do setor oriundos de várias regiões do RS

Após a solenidade 
de posse, a PSA serviu 

requintado jantar preparado 
pelo chef Vicente Sperotto, 
cujo prato principal foi f lé 

mignon, entrada de consume 
de moranga e torta de 

mousse de sobremesa. Para 
acompanhar vinho malbec 

argentino e licor de tamarino 

O presidente 
da FIERGS, 
Heitor José 
Müller

Heitor Müller 
empossa 
Walter Rudi 
Christmann

O mestre de 
cerimônias da 
solenidade, André 
de Alexandri, diretor 
jurídico da PSA

Walter Rudi 
Christmann, 
presidente 
reeleito da 
SINPASUL

empresas
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Impossível um guarda-roupa que 
não esteja desfalcado com este 
tempo chuvoso, em que a roupa 
custa a secar. Quem já não passou 

pela situação de querer usar sua cal-
ça jeans favorita ou aquela blusa bem 
grossa e encontrá-la no varal, ainda 
úmida? O que dizer, então, das famílias 
com fi lhos em idade escolar, que sujam 
grande número de roupas a cada dia? 
Sem dúvida, o frio e a umidade difi cul-
tam a tarefa de termos roupas sequi-
nhas e cheirosas no armário. Como é tí-
pico desta época do ano, o tempo custa 
a fi rmar, com períodos de chuva muito 
próximos uns dos outros. Assim é co-
mum aproveitar o sol para lavar várias 
peças de roupas e, de uma hora para 
outra, o tempo fechar e chover por dias 
a fi o. Aí, para muitos só resta deixar a 
roupa no varal à espera de dias melho-
res... 
Nestes casos o que nem todo mundo 
sabe é que existe a possibilidade de le-
var a roupa úmida para secar na lavan-
deria, um dos serviços disponibilizados 
pela Fast Clean de São Leopoldo. “Ao 
optar pela terceirização da secagem é 
possível manter o controle e a organi-
zação das peças do guarda-roupa de in-
verno, quando o volume de roupas em 
uso é bem maior que no verão”, destaca 
o proprietário da Fast Clean São Leopol-
do, Marco Altafi ni. Segundo ele, a pre-
visão de chuvas aumenta signifi cativa-
mente o movimento na lavanderia, que 
chega a atender inúmeros pedidos por 
dia. O cliente Fast Clean pode optar pelo 
autosserviço ou por deixar suas roupas 
aos cuidados dos profi ssionais especia-
lizados da empresa para lavar, secar 
e passar. Marco lembra que o cliente 
pode levar quantas peças quiser, e que 
os cestos disponíveis no local equiva-
lem ao espaço interno de cada máquina, 
visando total efi cácia do procedimento. 
A Fast Clean ainda busca e entrega as 
roupas na casa do cliente, conferindo 
mais comodidade ao seu dia a dia.

DICAS DE CUIDADOS COM AS 
ROUPAS NO INVERNO

- De três em três meses fazer uma lava-
gem no edredom. Sempre procurar lavar 
antes de o inverno chegar, para deixar 
ele livre de ácaros e fungos, amenizando 
as doenças respiratórias. Edredons e co-
bertores devem ser guardados em capas 
de TNT, que permitem ventilação.

- É importante lavar o tapete e a cortina 
de seis em seis meses, mesmo se a sujeira 
de ambos ainda não estiver aparente. Há 
vezes em que a quantidade de impure-
zas é tanta que fi cam impregnadas e nem 
uma loja especializada consegue tirar. 
Destaque para o mofo, que é difícil de re-
mover. Além disso, muitas vezes as peças 
são coloridas e, para evitar manchas, não 
se pode fazer uso de um produto forte.

- Umidade cria mofo e é o que mais causa 
danos aos tecidos. Recomenda-se abrir 
armários, arejar os ambientes, colocar o 
travesseiro no sol, tudo para não deixar 
que ácaros e vírus se proliferem.

A Fast Clean f ca na
Rua São Caetano, 414, no 
centro de São Leopoldo. 

O telefone é
(51) 3592.4098

Roupas secas apesar
da chuva e do frio

Secar as roupas na lavanderia 
é opção prática para manter o 
armário em dia no inverno

SERVIÇOS:
AUTOSSERVIÇO

LAVA/SECA
*A SECO

PASSAGEM DE ROUPAS

*TINGIMENTO 

*COBERTORES/EDREDONS

*TAPETES/CORTINAS

*COURO

BUSCA E ENTREGA

DESCONTOS E PROMOÇÕES
A Fast Clean dá 10% de desconto 

aos clientes que fazem o pagamento 
antecipado para os serviços

com     listados acima.*

FOTO: REVISTA NEWS
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étnico
Conhecida por suas 

coleções inspiradas em 
diferentes culturas, na 

música, na arte e em 
viagens pelo mundo 

afora, a Rapsodia propõe 
um verão mágico, com 
uma áurea romântica, 

em cores como menta, 
verde-água e variações 

corais com toque de 
vermelho e rosa

FOTO: GISELA FILC

Estilo

A vibração étnica é uma das 
tendências da primavera verão 
2014, evidenciada por desenhos 
tribais que deixam qualquer look 
mais alegre. 

Arezzo

Grendha

Casaco C&A

Brinco 
Renner
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A grife Maria Valentina 
traz Sarah Jessica Parker 
para apresentar sua nova 
coleção, apostando no 
novo Pink Pitaya e na 
etnia mexicana

F
O

T
O

: G
U

Y
 A

R
O

C
H

para elas...

ar sua nova 
tando no 
ya e na 
a

Vestido 
Caedu

Mochila 
Renner

Sapato Masqué

Saia 
Renner

Calça 
Mormaii



40 | REVISTA NEWS | AGOSTO 2013

FOTOS: CHRISTIAN PARENTE

DIVA
“O truque da beleza de uma reeleitura 
moderna do estilo anos 50 é fazer a risca 
do cabelo bem na lateral, deixando o 
volume concentrado somente em um 
lado do pescoço”, ensina o cabeleireiro 
Isaac Muniz. O make by Roosevelt Vanini 
vem com pele f uída. Lábios levemente 
corados e olhar construído com côncavo 
marcado de lilás - cor supertrendy! - e 
sobrancelha desenhada com ajuda de 
sombra marrom.

ROMÂNTICA
O visual minimalista agrada quem prefere 
looks mais discretos. Aqui, o efeito clean 
toma conta da produção, aparecendo 
tanto no cabelo molhado e coladíssimo 
à cabeça como no make saudável e sutil. 
“A boca laranja é o segredo para alegrar 
a maquiagem e evitar que os tons pastel 
dos olhos comprometam a vibração do 
conjunto”, diz Roosevelt.

ROCKER
“Esse cabelo poderoso pode ser usado 
exatamente dessa forma, ou então surgir 
em versão atenuada, com menos volume 
no topete lateral”, diz Isaac. “A textura 
seca e limpa, obtida com pomada em 
pó, é muito atual”, pontua. O maquiador 
Roosevelt carregou nos olhos e nos 
lábios. “Caso não queira tanto impacto, 
destaque apenas um ponto do rosto: faça 
um bocão vermelho fechado ou marque 
o olhar com delineador, lápis e máscara 
para cílios. Já a sobrancelha deve ser 
sempre sombreada, e a pele preparada 
com base e corretivo”, conclui Roosevelt.

Os profi ssionais Roosevelt Vanini e 
Isaac Muniz, do C.Kamura, criaram 

três produções diferentes e ousadas para 
a convidada especial se inspirar e arrasar 
na festa de casamento.

Penteados + make 
para madrinhas

ESTÉTICA
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ESTILO

Vem aí a Festa Nacional do Calçado, que acontece 
entre os dias 6 e 15 de setembro, na Fenac, em 
Novo Hamburgo. As amantes de sapatos sabem 
que é uma oportunidade única para aproveitar 

as promoções de botas. Pensando nisso, selecionamos alguns 
modelos que arrasaram nesse inverno e podem ser muito 
bem aproveitados no ano que vem.

botas
ESTES

Para Raio

Carolina 
Martori

Piccadilly

Bebecê

Mariotta 
Lilly’s 
Closet

Carolina 
Martori

Jorge 
Bischoff

Dumond-Dimazzo

Loucos & 
Santos

Dakota
Via Marte
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Bicicleta 
esportiva Caloi

Colete nylon 
Náutica

Óculos de sol 
TAG Heuer

Tênis Calvin 
Klein Jeans

Dockside 
Superga

para eles...

Necessaire 
Água de Coco

Perfume Joop Homme

de sol
uer

Casaco Le Coq Sportif 

TAG Heu

Moda & Estilo
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Bolsa de 
couro Calvin 
Klein Jeans 

Caixa umidora colibri couro para 12 charutos Le Paquet

Perfume 
Jean Paul 
Gaultier Le 
Male 

Sapato de couro 
Democrata

Boina Damyller

Relógio 
Diesel 

Despertador 
Imaginarium

Doural | Timer Digital com 
clipe – Joseph Joseph

Parca tricô Per Pochi

Per
Jea
Gau
Mal

D
I

Camisa manga 
longa Colcci

ESTILO
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FISIOTERAPEUTAS:
Manoela Heinrichs - cref to 125.341-F
Leonardo F. Neves - cref to 149.806-F

Leonardo da Rosa Leal - cref to 151.284-F

VIE CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - CREFITO E.2231-RS
Av. João Corrêa, 1000 - sala 02 | Ed. Astolf  | Centro | São Leopoldo

Tel.: 51 3588.8830 | vie@vief sioterapia.com.br | www.vief sioterapia.com.br

Ao completar três anos de atividades em São Leo-
poldo, a Vie Clínica de Fisioterapia inaugura suas 
novas instalações para melhor atender seus pacien-
tes. O endereço continua na Avenida João Corrêa, 

n° 1000, no centro de São Leopoldo, mas agora a Vie atende 
em três salas que foram totalmente reformadas e adaptadas às 
necessidades das atividades que lá serão realizadas. Com a am-
pliação da Clínica, novos serviços incrementam aqueles que 
já eram oferecidos. Além das fi sioterapias dermato-funcional, 
neurofuncional, traumato-ortopédica e desportiva são realiza-
dos atendimentos de reabilitação física para doenças cardiopul-
monares e metabólicas, Pilates e Acupuntura. Para os sócios e 
fi sioterapeutas Leonardo da Rosa Leal, Leonardo Fratti Neves 
e Manoela Heinrichs, estas melhorias visam promover a saúde 
e o bem-estar de um maior número de pessoas que precisam 
de atendimento profi ssional de qualidade. “Realizamos atendi-
mentos personalizados e com hora marcada para pacientes par-
ticulares ou de convênios”, explica Manoela. O agendamento 
pode ser feito pelo fone 3588.8830. Conheça mais sobre os servi-
ços oferecidos na Vie Clínica de Fisioterapia:

Vie Fisioterapia
em novas instalações
Ampliação da clínica de fi sioterapia em São Leopoldo confere
mais conforto aos pacientes, que agora contam com novos serviços

A reforma da Vie Clínica de Fisioterapia foi realizada pela 
DUO Arquitetura e Design (Fone: 3037.3047). Participaram 
da obra: Lustres (Fone: 3588.9169), Marclay Ambientes 
(Fone: 3051.6890) e Tinta & Cor (Fone: 3592.7533)

FOTOS: REVISTA NEWS

FISIOTERAPIA
DERMATO-FUNCIONAL 
Tratamentos corporais para 
diminuição de celulite e gordura 
localizada: ultra-som de alta 
potência, terapia combinada (ultra-
som e correntes), eletrolipólise, 
vacuoterapia, massagem 
modeladora e drenagem linfática. 
Tratamentos faciais: peeling 
de diamante, limpeza de pele, 
hidratação profunda.

FISIOTERAPIA TRAUMATO-
ORTOPÉDICA E DESPORTIVA
Direcionada para diminuição 
de dores em geral, recuperação 
de lesões ósseas, musculares e 
articulares crônicas, alterações 

posturais, pré e pós-operatórios, 
reabilitação funcional.

FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL
Recuperação ou amenização de 
sintomas de AVC, lesões traumáticas 
do Sistema Nervoso Central e 
periférico, síndromes e distrof as 
diversas, paralisia cerebral.

REABILITAÇÃO FÍSICA PARA 
DOENÇAS CARDIOPULMONARES 
E METABÓLICAS
Pré e pós-cirurgia cardíaca, 
coronariopatias, pós- 
infarto, insuf ciências cardíacas e 
valvulares, diminuição de fatores de 
risco para doenças cardiovasculares 
(hipertensão, sobrepeso-obesidade, 

hipercolesterolemia, diabetes, sedentarismo), 
Pré e pós-cirurgia pulmonar, doença pulmonar 
obstrutiva crônica (enf sema e bronquite 
crônica), bronquiectasia, f brose cística. 

PILATES
Sessões direcionadas e individualizadas 
com mais de 500 exercícios. Aparelhos de 
alta qualidade que proporcionam conforto e 
segurança na prática dos movimentos, com 
f ns preventivos e terapêuticos.

ACUPUNTURA
Baseada em ensinamentos clássicos da 
medicina chinesa, utiliza a aplicação de 
agulhas em pontos def nidos do corpo 
(pontos de acupuntura) que se distribuem 
principalmente sobre os “canais” ou 
“meridianos chineses”.

s sedentarismo)

ÁREAS DE ATUAÇÃO

nomes

Os f sioterapeutas Leonardo da Rosa Leal, Manoela 
Heinrichs e Leonardo Fratti Neves são os sócios 
responsáveis pela Vie Clínica de Fisioterapia

empresas
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Instalações do Estúdio de Pilates da 
Vie (sala ampla, Pilates com aparelhos, 
atendimento individualizado)

Atendimento de Fisioterapia 
Dermato-funcional

Atendimento personalizado

Acupuntura
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VIE CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

Reabilitação Física para Doenças 
Cardiopulmonares e Metabólicas

Recepção da clínica

A obra da Vie Clínica de Fisioterapia foi realizada pela Duo 
Arquitetura em apenas duas semanas. E para que esse prazo 
fosse possível, as arquitetas Cíntia Mello e Isabela Schreiber 
aproveitaram algumas instalações já existentes na sala. As paredes 
brancas foram pintadas com tinta lavável de uma cor um pouco 
mais forte para contrastar com o branco do teto. Para a iluminação 
foram escolhidas luminárias embutidas com lâmpadas eletrônicas 
na cor amarela, que causam sensação de aconchego em relação às 
lâmpadas brancas. Dois painéis setorizam a recepção, um deles tem 
a TV acoplada e o outro é de MDF com aplicação de tecido. Brise 
vertical separa a recepção da área da clínica, possibilitando dividir 
o ambiente mesmo integrado. As f tas de LED, com baixíssimo 
consumo, criam uma iluminação de efeito na cor verde, que remete 
à saúde. Para deixar o ambiente mais aquecido foi colado, por cima 
da cerâmica existente, um piso vinílico com aspecto de madeira.

DUO ARQUITETURA E DESIGN
ASSINA O NOVO PROJETO

empresas
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A adoção de cuidados com re-
lação aos níveis de colesterol 
não é exclusiva para adultos 
ou pessoas acima do peso. A 

importância de se ter uma vida saudável, 
com alimentação balanceada e prática de 
atividades físicas é uma medida que deve 
abranger também crianças, jovens, pes-
soas magras ou mesmo com o peso ade-
quado. Principalmente nos casos em que 
o aumento das taxas de colesterol LDL (o 
“ruim”) se deve a uma doença de origem 
genética: a Hipercolesterolemia Familiar, 
conhecida como HF. 
A HF é uma doença causada por uma al-
teração no gene que codifi ca o receptor de 
LDL (colesterol ruim). Esse receptor fi ca 
na superfície das células, removendo as 
partículas de colesterol contendo LDL do 
sangue. A alteração no gene do receptor de 
LDL resulta em receptores anormais, que 
fi cam impedidos de remover o colesterol 
LDL do sangue. 
De acordo com a cardiologista Tânia Mar-

A GENÉTICA DO 
COLESTEROL

tinez, professora livre docente, médica 
colaboradora do setor de lípides, docente 
de pós-graduação do Instituto do Coração 
do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo 
(InCor-HCFMUSP) e ex-presidente do De-
partamento de Aterosclerose da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia (SBC), a HF não 
é um problema tão incomum, já que afe-
ta uma entre cada 400 pessoas, em média, 
de acordo com o programa Hipercol Brasil 
(www.hipercolesterolemia.com.br). Mas o 
desconhecimento e o atraso do diagnóstico 
podem ser prejudiciais para o indivíduo. 
“A alteração no gene por si só não provoca 
sintomas, mas os altos níveis de colesterol 
no sangue contribuem para a formação de 
placas de gordura no interior das artérias, 
a aterosclerose, fator de risco para infar-
to do miocárdio e acidente vascular cere-
bral (AVC)”, explica Tânia. “A realidade é 
que a doença é pouco diagnosticada e, por 
isso, é fundamental a existência de mais 
informações e normas para que os médicos 

possam reconhecer essa doença e iniciar o 
tratamento precoce”, completa. 
Segundo dados da Sociedade Brasileira 
de Cardiologia (SBC), a HF é responsável 
por 5 a 10% dos casos de eventos cardio-
vasculares em pessoas abaixo de 50 anos. 
Estima-se que, no mundo todo, existam 
mais de 10 milhões de indivíduos porta-
dores de HF, porém menos de 10% destes 
têm diagnóstico conhecido de HF, e menos 
de 25% recebem tratamento adequado. No 
Brasil, a estimativa é de que cerca de 300 
mil pessoas possuem essa doença. Devido 
a alta incidência, a SBC publicou em 2012 
duas novas normas relacionadas ao tra-
tamento do colesterol elevado e HF: a “I 
Diretriz Brasileira de Hipercolesterolemia 
Familiar” e a “I Diretriz sobre o Consumo 
de Gorduras e Saúde Cardiovascular”.
A Diretriz sobre Hipercolesterolemia Fa-
miliar foca a difi culdade do diagnóstico 
precoce. “O atraso no diagnóstico de HF 
faz com que jovens de pouco mais de 20 
anos, que desconhecem que são portado-

A Hipercolesterolemia 
Familiar (HF) é uma 

doença que afeta cerca 
de 300 mil brasileiros. 
Saiba quais as novas 
diretrizes para seu 

tratamento

(51) 3592.8362



AGOSTO 2013 | REVISTA NEWS | 49

res de HF, tenham suas artérias afetadas, 
podendo se tornar vítimas do infarto pre-
coce”, ilustra Tânia. Essa diretriz defi ne 
vários critérios que os médicos devem 
seguir ao desconfi ar do problema, quais 
providências para identifi cá-lo e como 
prevenir cardiopatias futuras, assumindo 
a prevenção mesmo nas crianças das famí-
lias afetadas. Já a segunda Diretriz trata 
da necessidade de que médicos e profi s-
sionais de saúde tenham informações de-
talhadas sobre o colesterol para melhor 
orientar os pacientes. 
 
DIAGNÓSTICO DA HIPERCOLES-
TEROLEMIA FAMILIAR (HF)
MÉDICOS RECOMENDAM que todas as 
pessoas tenham seus níveis de colesterol 
no sangue dosados a partir dos dez anos 
de idade. Em algumas situações, como 
na presença de familiares próximos com 
diagnóstico de HF ou infarto precoce, po-
de-se recomendar a dosagem de colesterol 
no sangue a partir dos dois anos de idade.

IMPORTANTE INDÍCIO DE HF é o ní-
vel de colesterol LDL acima de 190 mg/dL. 
As chances de HF aumentam com a exis-
tência de familiares próximos diagnosti-

cados com o problema ou com história de 
infarto ou AVC (derrame) em idade preco-
ce, ou na presença de algum sinal de de-
pósito de gordura pelo corpo (geralmente 
sobre tendões, na pálpebra ou ao redor da 
córnea).

EXISTEM EXAMES que identifi cam a 
mutação genética responsável pela eleva-
ção do colesterol. Embora não sejam ro-
tineiros, esses exames estão se tornando 
mais acessíveis. Vale ressaltar que, ao se 
diagnosticar uma pessoa como portadora 
de HF, recomenda-se rastrear os parentes 
mais próximos, possibilitando novos diag-
nósticos e ampliando a prevenção de pro-
blemas cardiovasculares. “Parentes de 1º 

grau (pais, fi lhos ou irmãos) de quem pos-
sui HF tem 50% de chances de ter o pro-
blema. Nos casos de parentes de 2º grau, 
a possibilidade é de 25%”, diz Tânia. Ela 
reforça que o colesterol elevado em crian-
ças e jovens deve ser tratado com mudan-
ça de hábitos alimentares e atividade fí-
sica. Porém, a necessidade de tratamento 
medicamentoso sempre é ponderada pelo 
médico. “Não há dúvidas de que a redução 
do colesterol com o uso de estatinas é uma 
das armas mais efi cientes para evitar a do-
ença aterosclerótica. Entretanto, somente 
o médico pode avaliar em qual situação se 
deve iniciar o tratamento farmacológico 
para o controle do colesterol elevado em 
crianças, jovens ou adultos”, conclui.

• Alimentação 
inadequada;

• Hipotiroidismo;
• Alguns remédios;
• Causas genéticas.

CAUSAS DO 
COLESTEROL

SAÚDE
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As manchas de vitiligo não doem, não coçam e não 
comprometem qualquer órgão interno. Como não 
têm sintomas, a não ser a descoloração,  muita gente 
espera a doença avançar para procurar ajuda. E esse 

é o primeiro comportamento que precisa mudar. O tratamento 
deve começar o quanto antes para evitar que as manchas fi quem 
resistentes. A ida ao médico ajuda a esclarecer se realmente é vi-
tiligo, pois há manchas que se confundem com ele. Se for vitiligo 
pode ser devido à genética, estresse, queimaduras, dermatose in-
fl amatória, luz solar ou exposição a composto químico. Os pro-
cedimentos variam caso a caso, mas um indicativo é o tipo de 
vitiligo. O vitiligo segmentar é a forma mais simples desse tipo de 
alteração de pele e caracteriza-se pelo aparecimento repentino de 
uma mancha, de um lado só do corpo, que costuma acompanhar 
o trajeto de um nervo. Cresce num determinado período e para. 
Nesse caso, o procedimento mais indicado é o cirúrgico, trazendo 
uma célula normal para o local onde se encontra o vitiligo.
O vitiligo vulgar aparece em surtos. Surgem as primeiras man-
chas e, passado algum tempo, surge de novo e vai aumentando 
cada vez mais. Não se deve pensar nessa alteração de pele como 
sendo algo incurável. “Isso não é verdade, pois se tratarmos o 
problema há condições de melhorá-lo, controlá-lo, e até mesmo 
de curar o paciente. Em alguns casos as manchas até podem desa-
parecer totalmente”, explica a Dra. Denise Steiner, presidente da 
Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). 
O dermatologista tem a possibilidade de usar substâncias como 
ácido fólico e vitamina B12, corticóides para a fase em que as 
manchas estão aumentando muito e combinar terapias. Uma com-
binação é a aplicação de luz com cremes anti-oxidantes. A fotote-
rapia com UVB Narrow Band  é uma modalidade terapêutica que 
usa a luz ultravioleta B, sem necessidade de substâncias que au-
mentam a sensibilidade da pele à luz. “Essa combinação provoca 
menos efeitos colaterais e produz melhores resultados. Outro tra-
tamento é o laser Excimer. Ele ajuda a eliminar parte das células 
infl amatórias que estão causando a doença e estimula a migração 
de melanócitos (que dão cor à pele) para o local que estava des-
pigmentado”, explica a médica. Outro destaque é a terapia coad-
juvante com Polypodium Leucotomos (samambaia), associada à 
luz ultravioleta. De acordo com a Dra. Denise, esse fi toterápico 
tem propriedades antiinfl amatórias e imunomoduladoras e age 
nas células envolvidas no aparecimento do vitiligo com efi ciên-
cia. Ela lembra ainda dos tratamentos à base de aminoácidos fe-
nilalanina, que também são combinados com a aplicação de luz, 
e aqueles que estão em fase de desenvolvimento, como cremes 
anti-oxidantes que podem pigmentar a pele. 

Você pode ajudar 
com respeito e apoio 
ao tratamento

ORIGEM DA DOENÇA
Ninguém sabe a origem exata do vitiligo, mas já se tem certeza 
da relação das emoções com o surgimento e piora da doença. A 
presença das manchas já pode ser um fator estressante. Mas, por 
outro lado, o estresse pode preceder e dar início à lesão. Quando 
a pessoa fi ca estressada, as manchas aumentam. Comunicadores 
químicos ligam mente, cérebro e célula, podendo desencadear 
diversas reações. No caso do vitiligo, é a despigmentação. “Às 
vezes, o paciente melhora e volta a piorar porque viveu algum 
estresse”, explica o Dr. Roberto Azambuja, coordenador do De-
partamento de Psicodermatologia da SBD. Diante desse quadro, 
o apoio de quem convive com portadores é fundamental, como 
também é importante incluir na rotina momentos para praticar 
respiração, meditação, ioga, tai chi chuan. Na conversa, o derma-
tologista pode perceber a necessidade de psicoterapia quando se 
vê que o estilo de vida do paciente é estressante. “Se ele foi abala-
do por algum trauma emocional que não superou, encaminha-se 
para a psicoterapia, que precisa ser direcionada e de efeito rápido. 
É uma reprogramação cerebral que visa transformar a percepção 
negativa em positiva, e crenças limitantes em facilitadoras”, com-
pleta Dr. Azambuja. 
Outro recurso são os Grupos de Apoio Permanente da Socieda-
de Brasileira de Dermatologia – GRAPE-SBD. Criado pela atual 
diretoria executiva, o projeto tem como objetivo a formação e a 
agregação de portadores de doenças de pele, com potencial dis-
criminatório e excludente. É o caso de pessoas que sofrem de vi-
tiligo, alopécia areata, atopia, acne, câncer cutâneo, genoderma-
toses, doenças bolhosas, etc. Quem participa dos grupos recebe 
orientação e ouve relatos da comunidade, que divide problemas 
e soluções.

Vitiligo
Manchas brancas, de vários 
tamanhos, em qualquer parte 
do corpo. Essa é uma doença 
que não passa despercebida e 
piora com o estresse. Por isso 
é tão importante entender 
mais sobre o dia a dia dos 
portadores de vitiligo e sobre 
os tratamentos.

SAÚDE
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O médico americano Michael D. Gershon, da Universi-
dade de Columbia NY, recentemente confi rmou que o 
intestino tem seu próprio sistema nervoso autônomo, 
com uma rede de 100 milhões de neurônios que libe-

ram os neurotransmissores, substâncias químicas responsáveis 
pela comunicação entre as células nervosas. 
Deste modo, 90% da serotonina, neurotransmissor responsável 
pela sensação de bem-estar, é produzida pelos intestinos. Ele 
produz também 80% do potencial de imunidade do corpo hu-
mano, além de ser grande produtor do hormônio do crescimento.
Atualmente, os tratamentos de depressão envolvem a recaptação 
desse neurotransmissor (estudos comprovam a relação entre a 
falta de serotonina no cérebro e os suicídios). Várias necropsias 
apontaram a falta de serotonina no hipocampo, região do cérebro 
responsável pelos circuitos de prazer e dor. “Uma noite mal dor-
mida, excesso de bebida, fumo e muito açúcar podem interferir 
no funcionamento do intestino, já que estes fatores modifi cam o 
ph intestinal e aceleram o envelhecimento. Assim, a falta de vita-
lidade pode agravar ainda mais os quadros de depressão”, afi rma 
Adriana Splendore, psicoterapeuta e terapeuta ortomolecular. 
Água e fi bras são importantes para o funcionamento dos intes-
tinos, entre elas a aveia, o inhame, o arroz integral e a linhaça, 
de acordo com a terapeuta. “Para aumentar os níveis cerebrais 
de serotonina precisamos ingerir alimentos que contenham os 
minerais cálcio e magnésio, pois  estimulam a produção de trip-
tofano, o aminoácido precursor da serotonina. Entre as fontes de 
cálcio estão requeijão, queijos magros, brócolis e gergelim. Já as 
fontes de magnésio são tofu, soja, caju, salmão, espinafre, aveia e 
arroz integral”, indica Adriana.

SAÚDE

A memória é um dos componentes mais importantes 
dentre todas as funções cognitivas. Serve para ar-
quivar experiências e se adaptar às mudanças que 
nos cercam. No entanto, há fatores que podem in-

terferir negativamente na performance da memória, entre eles, 
o excesso de estresse. “Ele não só difi culta a concentração e a 
atenção, como gera um alto grau de ansiedade. Todos estes ele-
mentos, juntos, podem interferir nas funções cognitivas, em 
particular, com a memória. Por exemplo, quando estamos no 
trânsito, atrasados ou cheios de tarefas, temos mais difi culdade 
para lembrar nomes de pessoas, objetos e/ou lugares”, explica 
o Dr. André Felício, neurologista, doutorado pela UNIFESP/SP, 
pós-doutorado pela University of British Columbia/Canadá, e 
médico pesquisador do Hospital Israelita Albert Einstein/SP. 
Um dos efeitos nocivos do estresse, recém divulgado em huma-
nos, diz respeito à diminuição do tamanho do cérebro naqueles 
indivíduos que acumulam experiências estressantes ao longo 
da vida. Em particular, estas alterações ocorrem na substân-
cia cinzenta do cortex pré-frontal, uma área importante para a 
manipulação das emoções. Com o envelhecimento, existe morte 
de células nervosas, de modo que, naturalmente, podemos ter 
lapsos de memória, que são benignos, não interferindo nas ati-
vidades diárias. “Quando comparamos mulher e homem, não 
parece haver diferenças quanto à memória. Outras habilida-
des cognitivas, porém, podem ser um pouco diferentes, como 
a maior facilidade para aprender línguas estrangeiras, no caso 
da mulher, e uma melhor percepção viso-espacial, no caso do 
homem”, diz o especialista.  
A boa notícia é que é possível reverter os prejuízos que o estres-
se pode causar na memória, apostando em estratégias não-far-
macológicas e farmacológicas, que podem minimizar os efeitos 
do estresse sobre a cognição. Por mais óbvio que possa parecer, 
adotar uma vida saudável ainda é a melhor maneira de proteger 
a memória do estresse, além de outros benefícios que os bons 
hábitos proporcionam. Sendo assim, exercícios físicos, ativida-
de social e intelectual são fatores importantes de neuroproteção.

O ESTRESSE PODE AFETAR A

DEPRESSÃO X 
INTESTINOS

MEMÓRIA
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Entre os dias 21 a 23 de agosto, a 
cidade de Natal (RN) receberá 
o Congresso Brasileiro de Atu-
alização em Endocrinologia e 

Metabologia (CBAEM), evento promo-
vido pela Sociedade Brasileira de Endo-
crinologia e Metabologia (SBEM) e cujo 
objetivo é a troca de experiências entre 
médicos de todas as partes do Brasil. En-
tre os assuntos abordados, os cuidados 
com o pé diabético será tema de simpósio 
no dia 23, ministrado pela endocrinolo-
gista Dra. Hermelinda Pedrosa - coorde-
nadora do Departamento de Pé Diabéti-
co da Sociedade Brasileira de Diabetes 
(SBN) e coordenadora do Programa de 
Pé Diabético da Federação Internacional 
de Diabetes, para as Américas do Sul e 
Central.
A neuropatia diabética é um dos distúr-
bios mais complexos e, ao mesmo tem-
po, mais comuns associados ao diabetes: 
atinge cerca de 50% dos pacientes. 
As causas, de acordo com a especialista, 
ainda não foram completamente elucida-
das pela ciência. No entanto, sabe-se que 
os níveis elevados de glicose no organis-
mo dos pacientes diabéticos ocasionam o 
aumento do “estresse oxidativo”, causan-
do danos aos nervos periféricos – aqueles 
que não fazem parte do sistema nervo-
so central. Os pés são os membros mais 
atingidos. 
Os sintomas, quando surgem, variam de 
dores intensas a diminuição da sensibi-
lidade. 

Uma das principais características dos 
sintomas é seu surgimento ou piora à noi-
te, no horário de repouso. Isso causa um 
grande impacto na qualidade de vida dos 
pacientes. Muitos chegam a acordar no 
meio da noite com dores nas pernas, outros 
têm difi culdades para dormir por conta de 
queimação, formigamento, dores descritas 
como facada ou pontada, ou choque nas 
pernas e nos pés. “Há casos em que a pes-
soa sente dores com o toque do cobertor 
ou lençol, ou mesmo da roupa, que carac-
teriza a alodínia - muitas vezes não com-
preendida como uma forma de dor neuro-
pática”, conta a Dra. Hermelinda. A perda 
da sensibilidade, por sua vez, traz outros 
riscos: uma ferida no pé - ocasionada por 
um objeto estranho dentro do sapato ou 
mesmo por um corte de unha mal feito - 
pode passar despercebida e, com o passar 
do tempo, evoluir para uma ulceração de 
difícil cicatrização. Nos casos em que não 
há tratamento em tempo hábil, existe o 
risco da amputação do membro. “A neuro-
patia diabética é a maior causa de amputa-
ções não-traumáticas, aquelas que não são 
causadas por acidentes – compreendendo 
entre 40 a 70% em todo o mundo”, afi rma. 
O diagnóstico da neuropatia diabética é 
feito por meio do exame dos pés do pa-
ciente, no consultório, além de testes neu-
rológicos básicos que visam detectar a 
resposta a estímulos dolorosos e não dolo-
rosos (temperatura, dor, vibração e prote-
ção plantar, além de refl exos). “Os exames 
são simples, de baixo custo e podem ser 

feitos por qualquer profi ssional adequa-
damente treinado. Mas, infelizmente, esta 
não é uma prática adotada pela maioria 
dos médicos. 
Dados de uma pesquisa da Sociedade Bra-
sileira de Diabetes, realizada pela internet 
em 2005, apontam que 65% dos mais de 
300 pacientes-internautas participantes 
nunca tiveram seus pés examinados”, re-
lata a Dra. Hermelinda Pedrosa. Segundo 
a especialista, a falta de prevenção e do 
tratamento para os pacientes com neuro-
patia diabética causa um grande impacto 
psicossocial, seja na qualidade de vida dos 
pacientes e seus familiares, seja no alto 
custo para o sistema de saúde, sobretudo 
com gastos relacionados à amputação. 
A prevenção passa, primeiramente, pelo 
controle constante da glicemia dos diabé-
ticos – principalmente para aqueles com 
diabetes tipo 1 -, assim como das outras 
complicações ligadas à doença (hiperten-
são arterial, dislipidemia e obesidade). Ao 
mesmo tempo, as equipes médicas devem 
estar permanentemente atentas à condição 
dos pés dos pacientes. “A neuropatia dia-
bética não tem cura, mas podemos contro-
lar a doença impedindo sua progressão e 
aliviando os sintomas com o uso de medi-
camentos disponíveis no mercado. 
O diagnóstico precoce é fundamental para 
impedir que o paciente tenha compli-
cações mais graves, como a formação de 
úlceras de difícil tratamento, impedindo 
assim que haja necessidade de amputação 
do membro”, completa.

Neuropatia diabética atinge a metade dos pacientes com 
diabetes. O distúrbio é a principal causa de amputações não-

traumáticas no mundo e será tema de conferência

Os cuidados com
o pé diabético
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Nódulo na tireoide: 
o que é e como tratar?
A tireoide é uma glândula loca-

lizada na região do pescoço, 
responsável por produzir os 
hormônios tiroxina (também 

chamado de tetraiodotironina) e tri-iodo-
tironina. Ambos auxiliam na manutenção 
da pressão sanguínea, do ritmo cardíaco, 
do tônus muscular e das funções sexuais.
No entanto, em algum exame de rotina, 
é possível identifi car pequenos caroços 
nesta região, os  nódulos tireoidianos, que 
são formações nodulares na tireoide e pre-
cisam ser avaliados e acompanhados por 
especialistas (endocrinologistas). Atual-
mente são muito comuns e estima-se que 
cerca de 7% das pessoas tem algum nódu-
lo palpável na tireoide. Quando se avalia o 
percentual que pode ser visualizado pelo 
USG (ultrassom), este número passa para 
20-76%.
As pessoas mais predispostas a terem nó-
dulos tireoidianos são os idosos e aqueles 
que tenham hipotiroidismo por tiroidite 
de Hashimoto. Regiões com carência de 
iodo e história de exposição prévia à ra-
diação também aumentariam a formação 
de nódulos.
Embora ainda não se conheça todos os 
mecanismos que levam à formação dos 
nódulos, as principais causas seriam bó-
cio colóide (células normais da tireoide), 
cistos simples, tireoidites (infl amação na 
glândula levando à formação de nódulos) 
e neoplasias. Algumas características ne-
cessitam de uma cautela maior: nódulo 
com crescimento muito rápido, história de 
irradiação (radioterapia) prévia na região 
cervical (pescoço) e rouquidão súbita.
Vale frisar que o nódulo é uma alteração 
de “estrutura”, por isso não infl uencia 
na função da tireoide. Algumas pessoas 
fazem certa confusão com isto, questio-
nando como podem ter nódulo se o exa-
me de sangue nunca acusou nada. Embora 

Por Dra. Claudia Chang*

indivíduos com hipotiroidismo tenham 
maior chance de ter nódulo, a maioria 
das pessoas com nódulos tem função da 
tireoide normal.
Não há indicação de medicamento para 
nódulo tireoidiano, a não ser que o pa-
ciente também apresente hipotiroidismo 
(tireoide lenta). Nestes casos, há dimi-
nuição do nódulo com o tratamento e 
normalização do TSH (hormônio que es-
timula a tireoide). Mas não há evidência 
científi ca para prescrição de medicação 
para indivíduos que não tenham altera-

ção da função da glândula.
A grande maioria dos nódulos não pre-
cisa ser puncionada, mas requer acom-
panhamento semestral ou anual com 
imagem. Atualmente, seguimos algu-
mas diretrizes internacionais e nacio-
nais (SBEM-Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia e Metabologia) para se 
indicar ou não a punção. Embora a me-
nor parte dos nódulos (5-10%) seja por 
neoplasia (câncer de tireoide), a avalia-
ção e o seguimento especializado são 
fundamentais.

*Doutoranda em Endocrinologia pela USP/ Coordenadora 
e Professora de Pós-Graduação em Endocrinologia pelo 
ISMD – Instituto Superior de Medicina – (CRM 110155)

SAÚDE



AGOSTO 2013 | REVISTA NEWS | 57



58 | REVISTA NEWS | AGOSTO 2013

O Sindicato das Indústrias de Arte-
fatos de Borracha no Estado do Rio 
Grande do Sul (SINBORSUL) reali-
zou dia 15 de agosto, em sua sede 

localizada em São Leopoldo, a solenidade de 
posse da nova diretoria, eleita para o triênio 
2013/2016. Assumiu a presidência da entidade, 
o industrial Gilberto Brocco, da empresa Mer-
cobor, de São Leopoldo. Ele sucederá no cargo 
o industrial Arlindo Paludo (grupo Vipal) que 
ocupará a vice-presidência do Sindicato, jun-
tamente com Adão Muck, da Crepesul, de São 
Leopoldo, Roberto Adolfo Ely, da Ingabor, de 
São Leopoldo e Luiz Plínio Gomes, da Stilfl ex, 
de Canoas. Em seu discurso de posse, Gilber-
to Brocco, que atuou como vice-presidente e 
também já foi diretor da entidade, falou que 
passou a reconhecer a importância do trabalho 
sindical para o fortalecimento do associativis-
mo. “Representamos os interesses da categoria 
e promovemos a competitividade e a excelência. 
E esta deve ser a bandeira de todas as gestões”, 
falou o presidente. Ele destacou a elaboração de 
uma cartilha, pioneira no Brasil, que tem como 
objetivo reduzir os riscos e os custos relativos 
aos acidentes de trabalho. “Este trabalho, que 
tenho a honra de coordenar, trará benefícios 
imensuráveis para toda a cadeia produtiva do 
setor”, garantiu Brocco. Mas a principal meta 
de sua gestão é a viabilização de novas parce-
rias para ampliar e fortalecer a representativi-
dade da SINBORSUL, valorizando, acima de 
tudo, as empresas associadas e fi liadas, para as 
quais quer oportunizar serviços e negócios.

Gilberto Brocco, da empresa 
Mercobor, de São Leopoldo, é 
o presidente da entidade para 
o triênio 2013/2016

ENTIDADE

empossa nova diretoria
SINBORSUL

FOTO: DIVULGAÇÃO

Luiz Plínio Gomes, Adão Muck, Gilberto Brocco, Roberto Adolfo Ely 
e Arlindo Paludo integram a diretoria da SINBORSUL
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COMUNIDADE

A primeira-dama de 
Novo Hamburgo, 
Jorgia Seibel, este-
ve na sede da As-

sociação dos Lesados Medula-
res (LEME), no dia 16 de julho. 
Além de conhecer a entidade, 
que presta assistência gratuita 
aos portadores de defi ciência 
medular ou com defi ciência físi-
ca, Jorgia verifi cou os serviços 
disponibilizados, como a parte 
de reabilitação física e a ofi cina 
de artes plásticas. No encontro 
também foi entregue à primei-
ra-dama doações de agasalhos 
recolhidos através de uma cam-
panha interna da LEME. 

LEME recebe visita da primeira-
dama de Novo Hamburgo

Jorgia conheceu a parte de reabilitação física da entidade

FOTO: DIOGO FERNANDES
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Ingredientes:
2 xícaras (chá) e meia de água
1 xícara (chá) de arroz integral
1 colher (chá) de sal
1 xícara (chá) de champanhe
100 g de cogumelo em conser-
va cortado em fatias
2 colheres (sopa) de
creme vegetal
3 colheres (sopa) de amêndoa 
sem pele, torrada e picada
1 colher (sopa) de
tomilho fresco picado

Rendimento:
4 porções
Sugestão: Becel
Dica: Se desejar, 
substitua o 
champanhe por 
vinho branco seco

Modo de preparo:
Em uma panela média, ferva 
a água, junte o arroz e o sal. 
Tampe parcialmente a panela, 
e leve ao fogo médio por 30 
minutos. Acrescente o cham-
panhe e o cogumelo. Tampe a 
panela, abaixe o fogo e cozi-
nhe por mais 10 minutos, até 
secar todo o líquido. Retire do 
fogo, junte o creme vegetal, a 
amêndoa, o tomilho e sirva em 
seguida.
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Gastronomia

Aqui reunimos receitas para 
todos os gostos, com ingre-
dientes principais bem carac-
terísticos. Vamos aos pratos:
Já pensou em preparar um ar-
roz diferente? O Arroz Integral 
ao Champanhe é uma ótima 
opção da Becel, que também 
sugere a Lasanha de Berinjela. 
Da Cozinha Isabela temos um 
Espaguete ao Molho de Erva-
-Doce com Salmão Defumado, 
ou a Gravatinha ao Molho de 
Filé Mignon e Alcachofra. E 
para a sobremesa, duas op-
ções: Tacinhas de Chocolate 
com Coco e Calda de Laranja, 
ou Crepe de Coco ao Molho de 
Café, ambas  Ducoco. A esco-
lha é sua. Bom apetite!

Arroz Integral
ao Champanhe
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Ingredientes:
1 embalagem de espaguete 
400g de salmão defumado, em tirinhas
1 xícara (chá) de erva-doce, em tirinhas
Sal e cebolinha picada a gosto
3 dentes de alho picados
500ml de creme de leite fresco
1 cebola picada a gosto
4 colheres (sopa) de azeite

Modo de preparo:
Comece preparando o molho de erva-doce com salmão defumado. Em uma 
panela média, aqueça o azeite, refogue o alho e a cebola. Junte a erva-doce, 
o creme de leite e o salmão defumado. Acerte o sal, deixe cozinhar por 10 
minutos e reserve. Em uma panela grande, ferva 5 litros de água com sal e 
cozinhe a massa. Para isso, coloque a massa e mexa de vez em quando, até 
que a água volte a ferver. Deixe cozinhar de acordo com o tempo indicado 
na embalagem ou até que fi que “al dente”, ou seja, macia, porém, resisten-
te à mordida. Escorra a massa, acomode num refratário grande, acrescente 
o molho de erva-doce com salmão defumado e misture bem, com a ajuda 
de dois garfos grandes. Salpique a cebolinha e sirva em seguida.

GASTRONOMIA

Espaguete

Rendimento:
6 porções
Sugestão:
Cozinha Isabela

ao Molho de Erva-Doce 
com Salmão Defumado

FOTO : DIVULGAÇÃO
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Gravatinha ao Molho de
Filé Mignon e Alcachofra
Ingredientes:
1 embalagem de massa gravatinha
100g de amêndoas torradas
Queijo parmesão ralado
Sal e salsinha picada 

Molho de Filé Mignon
5 colheres (sopa) de azeite
3 dentes de alho picados
500g de fi lé mignon em tirinhas
100g de pimentão vermelho,
em cubinhos
8 tomates maduros, sem
pele, sem sementes e picados

Refogado de Alcachofra
3 colheres (sopa) de azeite
3 dentes de alho picados
300g de fundos de alcachofra picados
150g de tomate cereja cortados ao meio

Modo de Preparo:
Comece preparando o molho de fi lé mig-
non. Em uma frigideira média, coloque o 
azeite e refogue o alho. Junte o fi lé mignon 
e refogue até fritar a carne. Acrescente o 
pimentão, os tomates, mexa delicadamen-
te e deixe refogar até desmanchar o to-
mate. Acerte o sal, salpique a salsinha e 
reserve. Prepare o refogado de fundos de 

alcachofra. Numa frigideira média, aqueça 
o azeite e refogue os dentes de alho. Jun-
te a alcachofra e os tomates cereja, deixe 
refogar por 3 minutos e reserve. Em uma 
panela grande, ferva 5 litros de água com 
sal e cozinhe a massa. Deixe cozinhar de 
acordo com o tempo indicado na embala-
gem ou até que fi que “al dente”. Escorra 
a massa, acomode num refratário gran-
de, acrescente o molho de fi lé mignon e 
envolva bem com a ajuda de dois garfos 
grandes. Acomode por cima o refogado de 
fundos de alcachofra e 100g de amêndoas. 
Salpique a salsa, polvilhe queijo parmesão 
e sirva a seguir.

Rendimento:
6 porções
Sugestão:
Cozinha Isabela

FOTO : DIVULGAÇÃO
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Lasanha de Berinjela
Ingredientes:
4 berinjelas médias
3 colheres (chá) de sal
1 litro de água fervente
4 colheres (sopa) de creme vegetal
4 tomates médios, sem pele e sem se-
mentes picados
1 cebola média picada
1 colher (chá) de orégano
2 colheres (sopa) de extrato de tomate
2 colheres (sopa) de farinha de trigo
2 xícaras (chá) de leite desnatado
400g de queijo minas frescal
ralado no ralo grosso

Modo de preparo:
Corte as berinjelas em fatias fi nas, no sentido do comprimento. Pol-
vilhe uma colher (chá) de sal e reserve por 15 minutos. Pré-aqueça o 
forno em temperatura média (180 °C). Coloque em uma panela grande, 
as fatias de berinjela e a água fervente. Cozinhe por 5 minutos. Escorra 
e reserve. Aqueça duas colheres (sopa) de margarina e refogue os toma-
tes até secar o líquido. Junte a cebola, o orégano, o extrato de tomate 
e uma colher (chá) de sal. Refogue por 3 minutos e reserve. À parte, 
aqueça a margarina culinária restante, junte a farinha e misture bem. 
Acrescente o leite e cozinhe, mexendo sempre, até obter um molho 
cremoso. Tempere com o restante do sal. Em um refratário retangular 
médio faça camadas alternadas de molho branco, fatias de berinjela, 
queijo ralado e molho vermelho. Finalize com uma camada de queijo. 
Leve ao forno por 15 minutos. Sirva em seguida.
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Rendimento: 8 porções
Sugestão: Becel
Dica: Se desejar um molho 
vermelho menos denso, junte 
ao refogado de tomates 1/2 
xícara (chá) de água fervente. 

GASTRONOMIA
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Ingredientes:
1 caixa (85 g) de pudim de cho-
colate com coco 
Calda 
3 colheres (sopa) de açúcar  
250 ml de suco de laranja
Raspas de 1 laranja
4 gomos de laranja sem pele e 
sem semente

Tacinhas de Chocolate
com Coco e Calda de Laranja

Rendimento: 
4 porções
Sugestão: 
Ducoco

Modo de preparo:
Preparar o pudim de chocolate 
conforme o indicado na embala-
gem e dividir em quatro taças. 
Reservar. 
Calda de laranja 
Colocar em uma panela o açú-
car, o suco de laranja e as raspas 
de laranja. Deixar em fogo bran-

do até reduzir pela metade. 
Reservar.

Montagem:
Com o pudim já pronto, di-
vidir a calda (que deve estar 
gelada) nas tacinhas, decorar 
com os gomos de laranja e 
servir.
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Ingredientes:
Massa 
1 ½ xícara (chá) farinha trigo
2 colheres (sopa) de açúcar
2 ovos inteiros
1 colher (chá) de essência
de baunilha
2 colheres (sopa) de manteiga
1 ½ xícara (chá) de leite
Recheio
1 caixinha (85g) de pudim
de baunilha 
1 pacote de fl ocos de coco úmi-
do e adoçado (100g)
2 colheres (sopa) de licor de
café (ou chocolate) 
Cobertura
200g chocolate ao leite
1 colher (sopa) de café solúvel
1 lata de creme de leite sem 
soro
2 colheres (sopa) de licor de 
café (ou chocolate) 
50g de coco ralado desidratado
 
Modo de preparo:
Massa
Coloque no liquidifi cador to-
dos os ingredientes para a 

Crepe de Coco
ao Molho de Café

massa e bata até que fi que ho-
mogênea. Aqueça uma frigidei-
ra anti-aderente com um pouco 
de manteiga. Frite os crepes em 
pequenas porções e reserve.
Recheio
Prepare o pudim de baunilha, 
seguindo as instruções da em-
balagem. Acrescente o coco e o 
licor, misturando bem. Leve à 
geladeira para fi car mais con-
sistente. Reserve.
Cobertura
Em uma panela em “banho 
Maria”, coloque o chocolate até 
derreter por igual. Acrescente 
o creme de leite sem o soro, o 
café solúvel e, por último, o 
licor. Misture até a cobertura 
fi car homogênea.

Montagem:
Coloque um pouco do recheio 
no centro do crepe e dobre-
-o (ou enrole). Coloque-os em 
uma travessa e regue-os com 
a cobertura ainda quente. Pol-
vilhe um pouco de coco ralado 
desidratado para servir.

Rendimento: 12 porções
Sugestão: Ducoco          
Dicas: Experimente também com re-
cheios de pudim de chocolate com coco 
ou de caramelo. Se preferir, sirva gelado 
com sorvete de creme ou de coco.
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Um costume pouco conhecido nos dias atu-
ais, que existia entre os descendentes de 
alemães no Brasil, era o hábito de fotogra-
far os falecidos. Isto acontecia porque o 

Brasil é um país de proporções continentais, e a maio-
ria das cidades, na época, fi cavam distantes umas das 
outras. Muitas famílias emigraram para as novas colô-
nias na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argenti-
na, para Santa Catarina, Paraná, e também para países 
vizinhos como Argentina e Paraguai. Alguns descen-
dentes de alemães jamais veriam novamente seus pais, 
irmãos, sobrinhos.
Muitos hábitos caíram em desuso, sendo que um 
deles era o uso de uma fi ta preta na lapela do terno 
dos homens por um determinado tempo. As mulhe-
res usavam roupas escuras e muitas vezes, devido ao 
luto, chegavam a casar de preto quando um parente 
muito próximo falecia. O luto, que consistia em vestir 
somente roupas escuras quando um parente próximo 
falecia, durava um ano. Outro hábito pouco conhecido 
nos dias de hoje era o envio de uma carta aos parentes 
distantes, que continha uma faixa escura, ou era lade-
ada por uma faixa preta. Quando alguém no interior 
recebia uma carta com uma faixa preta, já sabia que a 
notícia que chegava era do falecimento de algum pa-
rente ou amigo.

Fotos e lembranças dos falecidos

No f nal do século XIX e começo do século XX, outro hábito das famílias 
era entregar um “santinho”, com informações sobre o falecido e pedidos 
de orações pela sua alma. Nas primeiras décadas eles eram escritos em 
alemão gótico, já nas décadas de 1920 e 1930 contavam com uma fotograf a 
do falecido. Após a época da guerra eles eram escritos ainda em alemão, 
porém não mais em letra gótica. Com o passar dos anos, os santinhos 
eram escritos em português, e depois da década de 1970 esse costume 
também deixou de ser praticado. Abaixo são reproduzidos os “santinhos”, 
que assinalam tal costume:

Santinhos do começo do século passado, escritos 
em alemão gótico e sem imagem do falecido

À esquerda, santinho da lembrança de falecimento do pároco 
Herz, de Bom Princípio, escrito em alemão gótico no ano de 1941. 
À direita, o santinho do casal Nedel. No pós-guerra eles já eram 
escritos em letra latina ou até em português

CULTURA

Felipe Kuhn Braun Jornalista e escritor
Contato: felipe.braun@hotmail.comF
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À esquerda uma carta enviada de 
Joaneta, Picada Café, para Cerro Largo, 
notif cando o falecimento de uma 
parente. À direita, uma carta também 
em sinal de luto, de agradecimento a 
todos que compareceram ao velório e 
enterro do falecido
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O hábito de fotografar o ente querido no caixão servia para ter uma 
última recordação do falecido. Enviar a fotografi a aos familiares 
mais próximos também era algo rotineiro para aqueles que tinham 
parentes morando em cidades distantes. Difi cilmente no interior, 
onde as famílias não tinham fotografi as assim. Em onze anos de 
pesquisas encontrei cerca de 50 fotografi as sobre esse tema. Nos 
dias de hoje, essas fotos também não são preservadas ou divulga-
das. Muitas famílias se desfi zeram de fotos de seus parentes sendo 
velados, porém, elas representam uma parte da história, conhecida 
atualmente por poucos. As fotos a seguir atestam tal hábito:

Nas fotos tiradas no começo do século passado, um 
senhor falecido no município de Harmonia, no Vale do Caí

Na foto, a jovem Lídia Kandler Werber, que faleceu depois do parto, em Pinhal 
Alto, no interior do município de Nova Petrópolis, na década de 1940

FELIPE KUHN BRAUN

Na foto a jovem Lídia Kandler Werber que faleceu depois do parto em Pinhal

N f t ti d d é l d

cultura
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Paulista radicado em São Leopoldo, é consultor e 
construtor. Formado em Engenharia e Economia, já foi 
professor universitário. Contato: chiaramelli@gmail.com

DESTINOS

Edison Chiaramelli

Ainda falando de Cancun, não 
poderia deixar de citar os 
passeios. Alguns de dia todo, 
que vamos descrever deta-

lhadamente, e os para quem gosta de água 
pura e simplesmente. Além das inúmeras 
praias, Cancun tem muitas atrações para 
quem gosta de mergulhar e estar em con-
tato com a vida marinha. Para esses, vale 
a pena conhecer o Dolphin Ride, onde se 
pode brincar e nadar com os golfi nhos. No 
parque Xel-Há tem um mergulho entre di-
versas espécies de peixes em um rio que se 
une ao mar. O Xplor é um passeio no qual 
se pode nadar em um rio subterrâneo, se 
aventurar em tirolesas, fazer trilhas em 
um veículo anfíbio e muito mais. Todos 
os passeios acima são de dia todo. Logo é 
bom programar bem os dias em Cancun, 
pois temos o lado maia a ser visto, ou seja, 

Chichen Itza  - Castillo de Kukulcán

Atualmente, Chichen Itza é um Patrimônio Mundial da UNESCO e foi 
recentemente declarada uma das Novas Sete Maravilhas do Mundo

Cancun e seus passeios
Chichen Itza 
é o mais 
famoso sítio 
arqueológico 
maia na 
Península de 
Yucatán. Foi o 
centro político 
e econômico 
da civilização 
maia, entre 750 
e 1200 dC

FOTOS: DIVLGAÇÃO
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Chichen Itza - mercado

Valladolid possui edifícios coloniais 
e estruturas do século XIX

El Osario

Artesanato Maia

destinosEDISON CHIARAMELLI
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Em Valladolid,  dança típica 

Pedras maias medicinais 
vendidas em Valladolid

Museu de Tequila em Valladolid 

Tulum, Chichen Itza, Merida, Valladolid.
Vamos falar de Valladolid e Chichen Itza. 
O tour sai pela manhã, às 7h30 com des-
tino a cidade colonial de Valladolid, a 160 
km de Cancun. Depois de breve visita a 
catedral paramos para almoço. Quem 
quiser pode nadar em rio subterrâneo, 
conhecer museus e comprar souvenirs 
como as pedras medicinais. Após o al-
moço, na saída para Chichen Itza, vemos 
o maior conjunto maia da Península de 
Yucatan, com destaque para a pirâmide 
ou Castillo de Kukulcán, grupo de mil 
colunas, mercado, etc. Na próxima edi-
ção vou falar da maior atração da cultura 
mexicana em Cancun - Xcaret.

Catedral de 
San Gervasio, 
em Valladolid. 
No seu 
interior não 
tem altar com 
Cristo, nem 
cruz. Alguns 
dizem ter sido 
templo maia
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Social

FOTO: MARLON Z. SOARES

Roberto Rothmann e sua esposa 
Magda com os f lhos Arthur e Victor

A escritora Lorena 
Antonetti com sua 
neta Mônica Marques, 
que se formou em 
design gráf co, dia 10 
de agosto, no Teatro 
do Bourbon Country, 
em Porto Alegre

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: MULTIFOTO

FOTO: MULTIFOTO FOTO: MULTIFOTO

FOTO: MULTIFOTO

A vovó 
Rosângela 
curtindo 
os netos 
Henrique 
e Mariana

Os pais Caren 
e Roger Becker 
ansiosos pela 
chegada do Arthur

5º Aniversário de 
Marina Vitola de 

Oliveira, junto com os 
pais Celso e Mônica e 

a mana Laura

O lindo casal Tiago e Andrieli, f lhos 
de Virnei José Hilario da Silva e 
Rejane Luiza Hennemann da Silva 
e Helio e Ione Roth, celebraram a 
união no dia 21 de julho
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A bela Kássia Rodrigues comemorou 
seus 15 anos na sede da ACIS, em São 
Leopoldo, onde recebeu, juntamente 
com seus familiares, muitos amigos 
e colegas, entre eles o casal Luiz e 
Claudete Müller, que foram levar seu 
abraço à jovem aniversariante

FOTO: DIVULGAÇÃO

Os empresários Robson Rypl e Jamile Mello 
(Diamond Bags), Andréia Silveira (Coaching), Pedro e 
Marlene Araújo (Protesinos) na 16ª Construsul

No estande da Tvn 
na São Leopoldo 
Fest 2013, o 
consultor Marco 
Antonio Costa e 
sua esposa Erica 
Buss da Costa, 
comemorando a 
marca de quatro 
mil assinantes no 
municipio
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FOTO: DIVULGAÇÃO

O casal Rejane e Alexandre Martins com as f lhas Giovana e Amanda 
(de pink), que comemorou seus 15 anos com linda festa

FOTO: DIVULGAÇÃO

Na 16ª Construsul, Rafael Sartóri e Fábio 
Luiz de Souza, da Bazze Esquadrias de PVC

FOTO: REVISTA NEWS

Álvaro Paz, 
diretor comercial 
da Luz da Lua, 
com o casal de 
franqueados da 
marca, Cláudio 
Emílio e sua 
esposa Elize, do 
grupo Zutti, na 
Cantina Cândido 
Valduga 

FOTOS: REVISTA NEWS
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Advogada e colunista social.
Contato: angelica@revistanews.com.br

SOCIEDADE

Angélica Nery

Foto 1 – Andrea Guedes coordenou o 
Espaço Saúde oferecido pelo SESC
Foto 2 – Patrícia Rosa foi a decoradora 
of cial do evento e compôs o Espaço 
Festa, onde divulgou seu trabalho e 
recebeu amigos
Foto 3 – Rejane Rothmann e Evinha 
Alves f zeram som ambiental ao piano, 
encantando a todos
Foto 4 – O público aproveitou os 
serviços de massagem e quiropraxia
Foto 5 – Carla Chies com Adriana da 
Print Art, responsável pela parte gráf ca 
do evento
Foto 6 – Gislene Fonseca
e Jussara Hoss
Foto 7 – Iara Virginia e Antonio 
Buttenbender
Foto 8 – A primeira-dama Tatiana 
Cappovila da Silva prestigiou o evento
Foto 9 – Rita Nunes entregou brinde 
para Amélia De Mari
Foto 10 – Os prof ssionais do Studio 
M, que f zeram a produção de cabelo e 
make para os desf les
Foto 11 - O prefeito Aníbal Moacir 
saudou os presentes e abriu 
of cialmente o Sul Mostra Moda
Foto 12 – Paulinho Trindade fez o som 
ambiental no Boteco do evento
Foto 13 – Francisco Weinmann, Lair 
Ferst e Carlos Von Schroeder
Foto 14 – Carla Fauth Scherer
Foto 15 – Final do desf le conceito dos 
alunos de moda da Feevale
Foto 16 – Backstage de um dos 
desf les coordenado por Deise Nunes
Foto 17 – Deise Nunes em 
encerramento de desf le

O Sul Mostra Moda aconteceu 
dias 3 e 4, na Sociedade Or-
pheu, reunindo um público 

superior a 1500 pessoas que foram 
prestigiar 20 expositores, desfi les e 
várias atrações sob a coordenação de 
Angélica Nery e Ajauna Mello.

Sul Mostra 
Moda

2

3

4

5

6

7 8

FOTOS: MARLON Z. SOARES
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Catolicismo e 
Meio Ambiente

ANIMAIS

Márcio Linck
Historiador, é diretor do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo. 
Ambientalista e ativista da Pro-Animal. Age em defesa 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” . Contato: marcio@linck.com.br

O enfoque dado à questão eco-
lógica, hoje em dia, ultrapassa 
o sentido sentimentalista e vi-
sionário que lhe era atribuído 

na década de 70, quando os manifestos e 
os movimentos ecologistas começaram a 
ganhar força e a se espalharem pelo mun-
do todo. Cientistas das mais diversas áreas 
do saber, juntamente com políticos e lide-
ranças governamentais (esclarecidas), se 
unem aos ambientalistas com o objetivo 
de discutir e viabilizar alternativas neces-
sárias à modifi cação das atuais estruturas 
econômicas, políticas e sociais. As civiliza-
ções atuais devem garantir a sua sobrevi-
vência em harmonia com o meio ambiente 
e tudo o que nele vive, sem comprometer 
a sobrevivência das gerações futuras. Tem 
a ver, de certa forma, com o desenvolvi-
mento sustentável e a necessária revisão 
do atual padrão de consumo e comporta-
mento. A cultura da ganância, do egoísmo 
e do imediatismo deverá ceder lugar para 
a fraternidade, o altruísmo e para ações 
éticas, com projetos positivos, de médio e 
longo prazos.
A religião, como um elemento forte da 
cultura, terá um papel importantíssimo a 
desempenhar nesse processo de reeduca-
ção da humanidade. No mundo ocidental, 
onde predomina o cristianismo, a ecolo-
gia já tem sido abordada e, de certa for-
ma, descoberta e reinterpretada à luz das 
próprias sagradas escrituras. Em diversas 
passagens da Bíblia, é retratada de forma 
muito clara, a proposta de harmonia que 
deve haver entre Deus, homem e toda a 
criação. Inclusive, a própria concepção 

antropocêntrica da criação (Gênesis), que 
dá ao homem a missão e a capacidade de 
dominar o mundo e suas criaturas, passa 
a ter um sentido mais amplo e profundo. 
Qual o signifi cado que realmente pode ter 
a palavra “domínio” naqueles aconteci-
mentos que descrevem a obra da criação? 
Será que toda a violência e crueldade im-
posta aos animais e toda a destruição do 
planeta pela ação do homem está em sinto-
nia com o que foi proposto por Deus? Do-
minar signifi ca administrar o mundo cria-
do, como uma espécie de gerenciamento.
Decorridos 800 anos, a mensagem de São 
Francisco de Assis (declarado padroeiro da 
ecologia pelo papa João Paulo II em 1992) 
torna-se bastante atual. É uma mensagem 
universal, essencialmente cristã e por ve-
zes ecológica. Dizia ele: “Ó Senhor de amor 
e de bondade, que criaste a bonita Terra e 
todas as criaturas que caminham e voam 
nela, para que possa proclamar a Tua gló-
ria; eu Te agradecerei enquanto viver, que 
Tu me tenhas colocado entre elas.” E ain-
da: “Todas as criaturas sentem como nós 
sentimos, todas as criaturas anseiam por 
felicidade como nós; todos os animais des-
te mundo vivem, sofrem e morrem como 
nós; portanto são como nós, criados pelo 
Deus Todo-Poderoso - nossos irmãos.” No 
Catecismo da Igreja Católica, a questão 
ecológica é abordada com maior ênfase no 
parágrafo 5, do artigo 1 - “Creio em Deus 
Pai Todo - Poderoso Criador do Céu e da 
Terra”. “Para cada uma das obras dos “seis 
dias” se diz: E Deus viu que isto era bom”. 
“Pela própria condição da criação, todas as 
coisas são dotadas de fundamento próprio, 

verdade, bondade, leis e ordens específi -
cas.” “As diferentes criaturas, queridas no 
seu próprio ser, refl etem cada uma a seu 
modo, um raio de sabedoria e da bondade 
infi nitas de Deus. É por isso que o homem 
deve respeitar a bondade própria de cada 
criatura para evitar um uso desordenado 
das coisas, que menospreze o Criador e 
acarrete consequências nefastas para os 
homens e seu meio ambiente. O sol e a lua, 
o cedro e a pequena fl or, a águia e o par-
dal: as inúmeras diversidades e desigual-
dades signifi cam que nenhuma criatura se 
basta a si mesma, que só existem em de-
pendência recíproca, para se completarem 
mutuamente, a serviço uma das outras. “E 
como complemento do texto: “A ordem, e 
a harmonia do mundo criado resultam da 
diversidade dos seres e das relações que 
existem entre eles. O homem as descobre 
progressivamente como leis da natureza. 
Elas despertam a admiração dos sábios. A 
beleza da criação refl ete a infi nita beleza 
do Criador. Ela deve inspirar o respeito e a 
submissão da inteligência do homem e da 
sua vontade.”
A título de curiosidade, cabe registrar um 
texto apócrifo (signifi ca secreto ou oculto. 
Não é ofi cial) do evangelho da paz dos es-
sênios, onde Jesus teria ensinado: “A lei 
se encontra em tudo que é vivo. Ela está 
na grama, nas árvores, no rio, na monta-
nha, nos pássaros do céu, nos peixes do 
mar, mas principalmente deveis procurá-
-la dentro de vós... Assim, Deus fez a vida 
e todas as coisas vivas, para que elas pu-
dessem, através do Verbo Eterno, ensinar 
as leis do verdadeiro Deus aos homens.”



AGOSTO 2013 | REVISTA NEWS | 79

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.
Contato: marcelobuz@hotmail.com

VARIEDADES

Marcelo Buz

Após um grande número de manifestantes tomarem 
conta das ruas das principais capitais do país reivin-
dicando uma série de mudanças, sejam elas pontuais 
ou amplas, parece que passados alguns dias da eufo-

ria inicial o gigante, que supostamente havia acordado, na verda-
de, não passou de um suspiro... Daqueles que se vira para o lado, 
muda-se de posição e segue o sono profundo até o sol raiar ou a 
fome bater. Por que afi rmo isto? É simples. Das cinco bandeiras 
principais do movimento teoricamente apolítico, sem lideranças 
defi nidas, sem rumo nem prumo, apenas algumas foram contem-
pladas. Passado o ambiente de instabilidade e de incerteza, pas-
samos a régua e o que temos como resultado? Praticamente nada. 
As grandes mudanças que só um levante popular poderia acele-
rar no Brasil não aconteceram. 
Escrevi em uma coluna anterior que o Congresso Nacional deve-
ria passar a discutir uma nova constituinte, mais moderna, mais 
atualizada com a realidade, menos engessada e, mais do que isto, 
que atendesse as reformas que agora, após 30 anos de democra-
cia, podemos afi rmar que são muito mais do que necessárias, são 

O gigante acordou ou suspirou?
imprescindíveis para que nosso país se desenvolva com ordem e 
progresso. Mas e agora, o que fi ca para esta geração que suspirou 
um brado de coragem e foi às ruas reivindicar seus direitos? Na 
minha humilde opinião, resta o “bom” e velho sistema eleitoral 
mais moderno do mundo. Ano que vem tem eleições para presi-
dente, governador, senador e deputados federal e estadual. Que 
haja uma sensível renovação. Que estes jovens assumam o prota-
gonismo dos próximos pleitos e proporcionem uma verdadeira 
mudança dos quadros. Que o sopro de indignação e de transfor-
mação não se extingua, não esmoreça antes do ano que vem. 
O Brasil precisa que esta geração tome conta dos partidos políti-
cos, que a geração y, crianças índigo e cristal assumam os postos 
de candidatos, busquem seus espaços, coloquem a cara a tapa e 
tenham a coragem de, além de ir às ruas se manifestar, encarar o 
sistema. Mas que, ao invés de tentar quebrar o sistema, conser-
tem-no. Mudem o que está ruim e mantenham o que está bom.  E 
o que está bom? Podemos resumir em democracia e liberdade de 
imprensa. O resto, falta muito ainda...
No frigir dos ovos, gastamos muita energia para pouco resultado.
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Professora aposentada.
Contato: anamariaopm@gmail.com

VARIEDADES

Anamaria Cachapuz Cypriano

À  Diretoria da SEB DO BRASIL

Aí vai uma história que acom-
panhou minha família...
Dei-me de presente uma 
nova panela de pressão Ro-

chedo (4,5 litros, com 2  anos de garan-
tia) e tirei minha velha panela Rochedo 
de circulação. Tinha sido de minha avó, 
que faleceu em 1960. O utensílio sempre 
fora de grande utilidade. Minha avó deve 
ter sido uma mulher avançada para os pa-
drões da época.
Uma geração mais tarde, minha sogra e 
minha mãe tinham grande respeito pelas 
panelas de pressão e não me lembro de vê-
-las usarem alguma. Minha mãe herdou a 
panela e nunca usou. Meu pai achava que 
ela não teria competência e que acabaria 
por explodir a panela e a casa. E lá fi cou a 
panela sem uso, entre os guardados. Casei 
em 1963 e, então, foi minha vez de tomar 

posse da Rochedo. Adorei! Ela cozinhou 
carnes de todos os tipos e foi usada para 
fazer a carne de panela Delícia, muito 
apreciada em casa. Foi com minha Roche-
do que cozinhei feijões, pinhões, aipins, 
beterrabas, enfi m, facilitou muito minha 
vida, sendo raro o dia em que ela não pas-
sou pelo fogão.
No entanto, chegou a hora em que ela 
se entregou, depois de várias vezes ter a 
borracha trocada, a válvula emperrada e 
enferrujada, a aparência feia e sem brilho. 
Tirei-a de casa porque, se não fi zesse isso, 
ela continuaria em uso e talvez chegasse 
a minha vez de explodir a casa. O super-
mercado tinha recebido algumas panelas 
Rochedo “Turbo Top”,  com elogiada tec-
nologia, válvula limpa-fácil, janela de se-
gurança e fechamento externo. Namorei 
a panela por alguns dias e não resisti: ela 

está aqui em casa, linda, prática e efi ciente. 
Minha nova Rochedo vai substituir a antiga 
que acompanhou meus 50 anos de casada 
(que estarão se completando no próximo 
21 de setembro) e que, espero, terá também 
muitos anos de uso e beleza.
Eu aconselho a marca! Cumprimento a SEB 
do Brasil e a parabenizo pela qualidade. Es-
tou realmente feliz com a compra e mais fe-
liz ainda por receber, uma semana mais tar-
de, uma correspondência da SEB do Brasil. 
Isso só veio para comprovar que essa em-
presa, além da qualidade, demonstrou-me 
gentileza e atenção. Cumprimentei a SEB 
dando, mais uma vez, parabéns pela qua-
lidade e mais encantada fi quei com a cor-
respondência que acompanhava a risoteria-
-express com que me presentearam.
Assim, fi co muito grata, também a senhora 
Adriana Signorini, gerente pós-venda.
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Decoração
Maior feira do segmento de mobiliário e acessó-

rios de alta decoração da América Latina, a 16ª 
edição da ABIMAD (Feira Brasileira de Móveis 
e Acessórios de Alta Decoração), aconteceu de 

30 de julho a 2 de agosto, no Centro de Exposições Imigran-
tes, em São Paulo. Organizada pela Associação Brasileira das 
Indústrias de Móveis de Alta Decoração (ABIMAD), a feira ex-
põe móveis para ambientes internos e externos, além de obje-
tos de decoração que combinam qualidade e design. Veja uma 
amostra das marcas e dos móveis que estiveram por lá:

16ª edição 
da ABIMAD

Artefama

Nusa Dua

M Sul Móveis

Artesania Actual

Fibras 
Artes

O Galpão

Studio Casa

Sier Móveis

Jorge 
Elias
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Tok Glass

Jayme 
Bernardo

Líder Interiores

Butzke

Artes & Ofícios

Móveis 
Weihermann

Móveis Daf

Líder Interiores

Artes & Ofícios
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As cores sóbrias evidenciam as obras de 
arte e os objetos decorativos, iluminados 
por lustre de cristal e elegantes abajures 
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O amplo apartamento localizado em São Leopoldo é a 
proposta da arquiteta Renilse Roloff para uma fa-
mília que gosta de estar reunida e tem como hábito 
receber amigos. Foi unindo o tradicional ao contem-

porâneo que Renilse fez a perfeita integração dos ambientes. “A 
preocupação foi com o conforto e a estética de todos os ambientes 
para serem bem aproveitados pelos moradores”, explica. Como 
o prédio tem um apartamento por andar, a iluminação natural 
e a ventilação são privilegiados. As paredes pintadas com cores 
claras contrastam com os pisos, que se alternam entre cerâmica, 
madeira e laminado. Além disso, a paleta off white combina com 
tudo e cria sensação de aconchego. Assim, os toques de cor e 
sofi sticação fi cam por conta das obras de arte de acervo familiar 
e dos objetos trazidos de viagens, que imprimem personalidade 
ao conjunto. Para as janelas foram escolhidas persianas (Decore 
Artigos para Decoração – Fone: 3588.1312) e cortinas de tecidos 
leves. A imponente lareira de alvenaria e acabamento de traverti-
no bruto dá rusticidade ao ambiente social, onde estofados macios 
e tapetes em couro cooperam com o clima requintado.

Requinte 
personalizado

HALL DE ENTRADA 
O elevador social abre 
para o hall de entrada, 

embelezado por tapete 
cerâmico (Copad – 
Fone: 3037.7811) e 

peças decorativas que 
demonstram o gosto 

apurado dos moradores
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SALA DE JANTAR 
Na sala de jantar, a mesa de madeira 
forma belo conjunto com o lustre 
de estilo clássico (Lustres – Fone: 
3588.9169) emoldurado por sanca 
de gesso (Moldare Gessos – Fone: 
3568.0188). Um painel de madeira 
com porta deslizante foi criado para 
esconder a churrasqueira (Móveis 
Eskuadro – Fone: 3588.1862). Para 
a climatização foram instalados 
aparelhos de ar condicionado split 
nos ambientes (Friolar Refrigeração 
– Fone:3588.3192)
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A churrasqueira é escondida por 
painel de madeira, que garante 
a f uidez da sala de jantar, onde 
o estilo da mesa de madeira é 
realçado pelo lustre clássico   

A biblioteca é um dos ambientes preferidos pelos moradores  

Obras de arte 
imprimem 
personalidade 
na decoração

DECORAÇÃO | APARTAMENTO EM SÃO LEOPOLDO
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Ficha técnica:
Arquiteta: Renilse Roloff 
E-mail: renilse.roloff@gmail.com 
Fones: 3588.3576 I  (51) 9976.4917
Fotos: Revista NEWS

DECORAÇÃO | APARTAMENTO EM SÃO LEOPOLDO

SUÍTE DO CASAL 
No dormitório f ca a parte 
romântica da casa, com 
tapetes persas e ambientação 
aconchegante. Completa a 
suíte o banho com banheira e 
o closet espaçoso



90 | REVISTA NEWS | AGOSTO 2013



AGOSTO 2013 | REVISTA NEWS | 91

Delimitar terreno dentro da casa e criar um espaço de con-
vivência, ao mesmo tempo funcional e personalizado, 
parece ser a principal preocupação dos “teens” na hora 
de defi nir a decoração dos seus dormitórios. Não mais 

adequados aos ambientes decorados para crianças e rejeitando a so-
briedade dos adultos, eles interferem hoje na defi nição do estilo dos 
seus quartos e dividem a assinatura dos projetos com os arquitetos.
Entre as exigências, disponibilidade de espaço para receber os ami-
gos e mobiliário personalizado para acumular uma quantidade sem-
pre crescente de objetos.
As arquitetas Betina Pinto e Sabrina Daudt desenvolveram os pro-
jetos destas duas suítes infantis, nas quais criaram separação entre 
dormitório, closet-lavatório e banheiro. A primeira é para uma meni-
na de 8 anos que coleciona bonecas, toca violino e ama a cor rosa. O 
outro quarto é do seu irmão de 10 anos, que tem uma super guitarra 
e é fã da cor vermelha. Confi ra  as soluções criadas pelas profi ssionais 
para este trabalho realizado em São Leopoldo.

Espaço teen
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DECORAÇÃO | APARTAMENTO EM SÃO LEOPOLDO

Quarto da menina
Este dormitório foi criado para ter uma atmos-
fera feminina e alegre. Na entrada do quarto, 
um armário abriga coleção de bonecas. O uso 
do papel de parede com dois padrões (Lua 
Linda - Fone: 3589.6511) traz modernidade e 
vibração de cores. A bancada de estudos em 
vidro incolor, assim como o mobiliário bran-
co, neutraliza o ambiente. O nicho criado so-
bre a cama tem papel de parede ao fundo, e 
a continuação deste sobre a bancada resulta 
em um armário aéreo utilizado para armaze-
nar materiais escolares (VL Móveis - Fone: 
51.9290.5430). A luminária central com cris-
tais, juntamente com a poltrona em patchwork 
e o violino, instrumento musical usado pela 
menina, remetem ao passado.
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CLOSET MENINA
Juntamente ao closet da 
menina foi criado um espaço 
“make”, onde gavetas e 
nichos são dispostos para 
facilitar a organização 
de maquiagens e joias. 
Pendentes sobre esta 
bancada marcam o espaço. 
Jogo de espelhos serve 
para facilitar a visualização 
de vários ângulos. Neste 
ambiente se repete o uso de 
papel de parede f oral.
No banheiro, a área do box 
recebeu nicho em selestoni 
branco para produtos de 
higiene. Todo este espaço foi 
revestido com pastilhas de 
vidro com mix de tons rosa
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Quarto do menino
A cama de casal foi opção para este quarto prevendo uso adulto. Junto a ela está a bancada de 
estudos vermelha, cor preferida do jovem. Vidro sobre a bancada dá brilho e proteção. Este 
dormitório, assim como o da menina, foi dividido com o uso de painéis em marcenaria. A TV 
posicionada na frente da cama é fi xada em painel que faz divisa com o closet. Segundo as ar-
quitetas, a opção do cinza como cor base para o quarto foi escolhida pela neutralidade de ares 
masculinos. Já as cores vibrantes foram usadas em nichos soltos sobre prateleiras, que servem 
para expor brinquedos e objetos, tendo a opção de mudar de lugar a qualquer momento. Foram 
usados dois papéis de parede neste dormitório, um cinza com leve textura e outro com guitarras 
nos tons de cinza e vermelho - este foi usado de “pano de fundo” para a guitarra do jovem. A 
cortina é rolô cinza, dando continuidade à parede.



96 | REVISTA NEWS | AGOSTO 2013

FICHA TÉCNICA:
Arquitetas:  Betina Pinto - CAU A 27633-2
                      Sabrina Daudt - CAU A 26936-0
Fone: (51)3589.5865  I  (51) 8448.3944
Fotos: Revista NEWS

No closet do menino, o 
centro das atenções é a  
cuba de acrílico vermelha. 
Já no banheiro, o uso 
do porcelanato com as 
pastilhas circulares e o 
f lete cromado dão aspecto 
de leveza e sof sticação
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CLOSET MENINO
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‘Uma longa viagem começa
com um único passo.’’

‘

Lao-Tsé,
filósofo da China antiga
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