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CAPA: Vera Regina e
Ariane Bolsson Escobar
com alunos da Escola de
Educação Infantil Canguru, que completa 10 anos
em São Leopoldo
FOTO: Marlon Z. Soares

Casa de veraneio em Xangri-lá
0 0 1 3 3

EDITORA
Débora Noschang
debora@revistanews.com.br

A

EDUCAÇÃO INFANTIL é o assunto de capa desta
edição, que apresenta a Escola Ganguru, localizada
na Unisinos, em São Leopoldo. Mãe e filha – Vera
Regina e Ariane Bolsson Escobar – realizam um trabalho exemplar com bebês e crianças até seis anos
de idade. Elas e uma equipe de 30 profissionais participam do desenvolvimento das potencialidades das crianças, visando seus aspectos
físico, psicológico, intelectual e social. Fazem 10 anos que a Escola
está em São Leopoldo, mas sua história começou em Porto Alegre, no
ano de 1978. De lá pra cá milhares de crianças passaram pela Canguru, onde aprenderam o que é viver. Em março de 2013 foi inaugurada
a nova sede da escola no Campus 1 da Unisinos. Maior e totalmente
adaptada conforme a legislação, a nova estrutura possibilita o atendimento de 150 alunos de 3 meses a 5 anos e 11 meses. Outra vantagem
do novo local é o acesso próprio ao lado do Portão D, além de estacionamento exclusivo. Pais que ainda estão em dúvida sobre a escola
dos filhos pequenos precisam conhecer a Canguru, uma referência
em educação infantil no Estado. Na matéria especial sobre a Escola
você confere o porquê deste sucesso.
É na segunda quinzena do ano que começa a alta temporada de casamentos no Brasil. Clima agradável, 13º salário e férias de fim de
ano são alguns dos motivos apontados pelos experts em casamento,
assunto que nesta edição está novamente em nossas páginas. Afinal,
que mulher não gosta de pensar ou falar sobre o casamento dos sonhos? A variedade de opções relativas ao tema aquece o mercado a
olhos vistos, comprovando que casamento continua na moda sim.
Voltando a falar em crianças, as receitas que você encontra na editoria de gastronomia são alegres e vão fazer o maior sucesso entre a
garotada. Sorvete, brigadeiro, alfajor e cachorro quente são algumas
das delícias que você aprende a fazer de maneira fácil e com poucos
ingredientes. Mostramos ainda alguns lançamentos de moda para os
pequenos. Aproveite a edição e confira as novidades. Boa leitura!
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Educar para a vida
A Escola de Educação Infantil Canguru completa 10 anos em São Leopoldo,
inaugurando sua nova sede no Campus 1 da Unisinos, totalmente adaptada
às exigências da legislação municipal de educação. Com o novo espaço, a
escola leopoldense virou referência em educação infantil no Estado
FOTO: XIRU SANDER
FOTO: ARQUIVO ESCOLA CANGURU

O amor pela educação infantil é um
legado que Vera Regina Bolsson
Escobar passou para sua filha
Ariane, que desde 2003 administra a
Canguru ao lado da mãe

C

olocar o filho na escola infantil, às vezes ainda bebê, não é tarefa fácil para os pais, que relutam
com a ideia, mas sabem da sua necessidade. A escola precisa ser um lugar em que os pais sintam-se seguros em deixar seu filho enquanto trabalham. É lá que a criança vai vivenciar a etapa mais
importante do seu desenvolvimento, aprendendo a ser e a conviver. Por isso ela precisa estar cercada de profissionais especializados que promovam rotinas baseadas em propostas pedagógicas muito bem
fundamentadas. Esta é a realidade da Escola de Educação Infantil Canguru, que há dez anos participa do desenvolvimento das potencialidades de crianças até seis anos de idade, visando seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. “Estimulamos nossos alunos a
experimentar as diferentes formas de linguagem (oral e escrita), a desenvolver o raciocínio e a criatividade”,
explica sua fundadora Vera Regina Bolsson Escobar, cuja trajetória está diretamente relacionada ao sucesso
do centro educacional, localizado no Ca
Campus da Universidade do Vale do Sinos, Unisinos, em São Leopoldo.

TRAJETÓRIA
Ao cursar Magistério em 1964, a educadora recebeu seus primeiros
ensinamentos efetivos, com os quais designou na prática docente entre os anos de 1968 a 1971, no Colégio João XXIII, em Porto Alegre,
os princípios fundamentais que envolvem a relação ensino-aprendizagem infantil desde o núcleo familiar. Vera percebeu, então, a
necessidade de aprimorar seu conhecimento para que tivesse um
olhar mais específico na “Primeira Infância”, principalmente quanto
aos bebês, visto estar presente neles, o alicerce da construção da
aprendizagem. Ela cursou a Faculdade de Licenciatura em Pedago-
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HISTÓRICO
FOTOS: ARQUIVO ESCOLA CANGURU

gia, habilitação em Orientação Educacional, pela Faculdade Porto Alegrense de
Educação e Letras (FAPA). E atuou como
coordenadora do Serviço de Treinamento,
na mesma instituição, e de coordenadora
do Serviço de Orientação Educacional na
Associação Cristã de Moços. Seu espírito
empreendedor ganhou força quando, em
parceria com uma colega de faculdade,
iniciou um Projeto de Escola Maternal e
Jardim Infância (1973), chamado “Fofinho”. Anos mais tarde, em 1978, com o
ingresso das mulheres no mercado de trabalho, surgiu a necessidade de uma escola
que trabalhasse com bebês e “crianças pequenas”. E assim surgiu a Escola Infantil
Canguru. Em meados dos anos 80, quando
novos pensadores pedagógicos, Piaget e
Vygotsky, mostravam um novo horizonte
para as pré-escolas, a preocupação do professor passa de simples “cuidador” para a
postura de “educador”. Identificada com
esta filosofia, Vera acabou se dedicando
exclusivamente à Canguru, em 1994.
A VINDA PARA SÃO LEOPOLDO
O ano de 2003 marca uma nova fase da
Canguru com a entrada da filha de Vera,
Ariane Bolsson Escobar, na direção da
Escola. Desde o início sua atuação se destaca pelo comprometimento com a excelência dos serviços oferecidos, inspirada
no amor compartilhado com sua mãe por
cada criança que faz parte da história
da Canguru. Mas o ano também celebra
a vinda da Escola Infantil Canguru para
São Leopoldo. Esse processo começou mediante o convite da Unisinos para que a
Escola participasse de um processo seletivo. O projeto apresentado por Vera e sua
equipe foi aprovado pela Universidade, e
logo deu-se início a proposta de parceria
para a instalação da Escola Infantil Canguru no Campus. Neste contexto a Escola
buscou todas as adequações legais para o
cumprimento de propostas que favorecessem o desenvolvimento das crianças de 0 a
6 anos sob sua responsabilidade.
Com a vinda definitiva para a cidade de
São Leopoldo, a Escola Canguru encerrou
suas atividades em Porto Alegre, no final
de 2004. Junto ao ambiente universitário,
novos caminhos foram abertos, e Vera Regina ingressou no curso de Mestrado em
Educação na Unisinos, e Ariane no Direito, ambos concluídos em 2010.

1986 - Sala do berçário na época

Aula de Música

Vera com grupo de crianças nos
primeiros 9 anos em São Leopoldo

Escola
Fofinho: 1978
E

Em 1983, Vera Regina à
direita, em cima

2003 - Inauguração
da Escola Canguru no
Campus da Unisinos

(2003 a 2012) - 1ª Sede no Campus, localizada junto à entrada do Portão E
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NOVA SEDE
NOVOS RUMOS
Depois de um período de reestruturação que começou em julho de 2011, a Escola Canguru
apresentou oficialmente suas novas instalações em março de 2013, agora localizada no Centro
1 (Ciências Humanas) da Unisinos e com acesso próprio ao lado do Portão D. Conforme Vera,
a mudança da sede tornou-se necessária devido ao crescimento do Parque Tecnológico de São
Leopoldo – Tecnosinos e pela necessidade de uma reformulação na estrutura física. “Com a
chegada da HT Micron, duplicação da SAP e a vinda de diversas empresas tanto no polo quanto
na cidade, achamos que seria necessário aumentarmos nossa estrutura para podermos oferecer
mais ofertas de vagas num espaço remodelado, moderno e seguro”. Com a mudança, o tamanho
da escola passou de 483 m² para 719 m², totalmente modernizada e cumprindo todas as exigências legais de acesso e segurança. “Este foi um grande desafio de crescimento como instituição,
que fez com que a escola desse um salto. Renovamos o mobiliário, instalamos climatização em
todos os ambientes, duplicamos o tamanho do refeitório. Contamos ainda com dois pátios externos e estacionamento próprio”, comemora Ariane, diretora administrativa da Escola Canguru.
A nova estrutura possibilita o atendimento de 150 alunos de 3 meses a 5 anos e 11 meses. O
público da escola é bem variado, distribuído em filhos de professores, funcionários e alunos da
Unisinos, bem como público externo das diversas cidades da região metropolitana.

FOTO: ARQUIVO ESCOLA CANGURU

Projeto da Nova
Sede em 3D
FOTOS: ARQUIVO ESCOLA CANGURU

Pe. José Ivo Follmann, vice-reitor da Unisinos; Ms. Vera
Regina Bolsson Escobar, diretora psicopedagógica da
Canguru; Pe. Dr. Marcelo Fernandes de Aquino, reitor da
Unisinos; Sofia Fratti Grotto, ex-aluna da Canguru, Dra.
Ariane Bolsson Escobar, diretora administrativa da Canguru;
Fernanda Weingartner (aluna da Canguru); e Dr. Francisco
Zanini, diretor da Unidade de Educação Continuada
FOTOS: MARLON Z. SOARES

Pátio interno da escola
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Uma equipe de 30 profissionais, entre diretoras,
coordenadoras, assessoras pedagógicas, professoras,
estagiárias, auxiliares, funcionários e oficineiros
(ballet, música, dança moderna, judô e inglês)
atendem as crianças, que são divididas em diversos
turnos (manhã, tarde, intermediário e integral)
FOTOS: MARLON Z. SOARES

Fachada atual da escola

FOTOS: XIRU SANDER

Sala do Jardim B

Estacionamento

Sala do Berçário I

Sala de DVD, Brinquedoteca e Biblioteca Infantil

Sala de Higiene

Sala do Maternal I-A

Sala do
Maternal II-B

Banheiro Infantil para Deficientes
OUTUBRO 2013 | REVISTA NEWS | 11

ATIVIDADES CURRICULARES
FOTOS: ARQUIVO ESCOLA CANGURU

Projeto BIBLIOKIDS em parceria com a Biblioteca da Unisinos
Cultura

Oficina de
Flauta e Violão

Feira do Livro
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Contato permanente
com a natureza

Trabalho Psicomotor

Oficina de Ballet

Aula de Música

Hora do Conto

Oficina de Judô

Aula de Artes

Aula de Culinária

Trilhas realizadas no
Campus da Unisinos
OUTUBRO 2013 | REVISTA NEWS | 13

Escola Infantil Canguru
nça”
“Um luga r onde a cria nça pode ser cria

ATIVIDADES ESCOLARES:
omo primeira etapa da educação básica,
a educação infantil tem como finalidade
o desenvolvimento das potencialidades
da criança, até seis anos de idade, visando seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família e da comunidade. Estimulamos nossos alunos a experimentar
as diferentes formas de linguagem (oral e escrita),
a desenvolver o raciocínio e a criatividade.

C

DIFERENCIAIS CANGURU:
Atendimento psicopedagógico permanente
Educação física realizada no complexo
de desporto e lazer
Turmas divididas de acordo com a
faixa etária e desenvolvimento

ATIVIDADES
CURRICULARES

NOSSAS TURMAS SÃO DIVIDIDAS EM:
Berçário I

3m a 10m

Aula de Música

Intermediário

11m a 1a4m

Hora do Conto

Berçário II

1a5m a 1a10m

Aula de Culinária

Mini-Grupo

1a11m a 2a4m

Aula de Dança Moderna

Maternal I *

2a5m a 2a11m

Aula de Educação Física

Maternal II *

3 anos a 3a11m

Aula de Inglês

Jardim A
J

4 anos a 4a11m

Aula de Artes

Jardim B
J

5 anos a 5a11m

ATIVIDADES
EXTRACURRICULARES
Oficina de Judô
Oficina de Literatura
Oficina de Inglês
(ênfase em conversação)
Oficina de Ballet
Oficina de Música
(flauta e violão)

Ambientes climatizados
Acessibilidade
Alimentação fornecida pela escola
Projeto bibliokids com a biblioteca da Unisinos
Segurança
Estacionamento próprio junto à escola
com 22 vagas privativas
Amplo espaço físico (719m²)
Aula de inglês com ênfase em conversação
Oficina de flauta e violão
Utilização do campus para atividades
externas e educativas
Profissionais formados, com experiência
em educação infantil
Dois pátios externos (divididos por faixa etária)

LOCALIZAÇÃO
Avenida Unisinos, 950 – Campus
Universitário (acesso próprio ao lado
do Portão D - Centro 1), Bairro Cristo
Rei, em São Leopoldo – RS
CONTATO:
Fone: (51) 3590-8539
Site: www.escolacanguru.com
HORÁRIOS DE ATENDIMENTO:
Manhã: 7h30 às 12h
Tarde: 13h às 18h10*
Intermediário: 7h30 às 14h30
ou 10h30 às 18h10*
Integral: 7h30 às 18h10*
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10 anos em
São Leopoldo

FOTOS: XIRU SANDER

*Temos três turmas de maternais I
(MI-A, MI-B, MI-C) e duas turmas de
maternais II (MII-A e MII-B)

EDUCAÇÃO

Estudante leopoldense apresenta
projeto em Abu Dhabi
FOTO: DIVULGAÇÃO

O

projeto “Degrau Retrátil”, desenvolvido pelo
estudante Lucas Dagostin
Roveda (Curso Técnico de
Mecânica da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha),
participou da Expo-Sciences International 2013, entre 13 e 19 de setembro,
na cidade de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.
Lucas, que atualmente cursa Engenharia Mecânica, integrou a delegação brasileira que participou do
evento organizado pela Milset (Mouvement International pour le Loisir
Scientifique et Technique). O trabalho, que recebeu o Prêmio Carlos Armando Koch da Prefeitura de Novo
Hamburgo durante a Mostratec 2012,
foi orientado pelo professor João Jorge Klein. Ele tem como objetivo proje-

tar um degrau retrátil de baixo custo,
que aproveite o movimento da porta
do ônibus para acionar e retrair o
mesmo. O degrau ficará a 20 centímetros do chão, proporcionando melhor
acessibilidade, segurança e qualidade
de vida para os passageiros desse tipo
de transporte coletivo. “Isso se deve
ao fato de que o ônibus é o principal
veículo de transporte público e o que
mais necessita de melhorias e investimentos, pois os obesos, as pessoas de
baixa estatura, os idosos, as gestantes,
as crianças e os deficientes físicos possuem grandes dificuldades em acessar
essa locomoção, pelo fato do primeiro
degrau ficar muito alto em relação ao
solo, chegando a 50 centímetros em
alguns casos, tornando esse veículo
praticamente inacessível”, explicou o
futuro engenheiro.

Lucas apresentou seu premiado projeto
“Degrau Retrátil” nos Emirados Árabes
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Faça a diferença
FOTOS: DIVULGAÇÃO

A presidente da instituição Maria Claudete
Souza Coelho e a diretora Rosa Helena Fillmann

Casa da Rose

O

que falar de um lugar que foi criado para transformar vidas? Este sonho nasceu há muito tempo atrás, no coração
de mulheres inconformadas ao verem crianças em sua comunidade transformando-se em menores infratores.
A esta casa, criada em 2011, foi dado o nome de Rosemeri Seewald,
em homenagem a uma mulher que esteve à frente de seu tempo,
incentivando outras mulheres a fazer a diferença em uma sociedade que parecia alheia aos acontecimentos a sua volta: pobreza,
descaso, crianças carentes de atenção, amor e dignidade. Rosemari
não está mais entre nós, mas seu exemplo tem continuado através
de outras “rosemaris” que certamente estão passando seu objetivo
a estas crianças. Nesta casa são atendidas cinquenta crianças no
contra-turno escolar, e é levado auxílio às suas famílias que encontram-se em vulnerabilidade social. Para estas crianças é oferecido,
além de cuidados básicos como alimentação, carinho, atenção, abrigo e apoio educacional. Estamos procurando dar reforço escolar
dentro do instituto, mas gostaríamos de dar prosseguimento aos
cursos de dança, artesanato, esporte e música (projetos suspensos
temporariamente por falta de verba para manutenção de professores) e veículo até a Unisinos para o curso de computação.
Sozinhos fazemos muito pouco, considerando o potencial e a necessidade destas crianças. Com sua ajuda poderemos mudar a história destas crianças. Torne-se um elo nesta corrente mútua. Tudo é
bem vindo: alimentos, calçados, vestuário, material de construção,
material escolar, material higiene/limpeza, etc. Ajude-nos a contar
outra história: de amor ao próximo, solidariedade e, em um futuro
muito próximo, a história de superação de jovens bem sucedidos e
úteis para a sociedade. Não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar o que está ao nosso redor.

e
Ca sa d a R os
1
1
1
.2
(51) 3554
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ENSINO MÉDIO

Diversidade
de currículos
oferece
formação
completa e
abrangente

O

Ensino Médio da IENH é oferecido na Unidade Fundação Evangélica, em
um espaço privilegiado com ampla área de preservação ambiental, além
de Laboratórios de Informática, Ciências Biológicas, Química, Física, Microscopia e Matemática. Os espaços oportunizam vivências diferenciadas
contribuindo para o desenvolvimento dos estudantes.
Esse nível de ensino tem como objetivos principais assegurar a oportunidade de consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos ao longo da vida escolar, bem
como garantir a preparação para o ingresso no mundo do trabalho e a formação como
indivíduo atuante e crítico, em sintonia com o contexto sociocultural incentivando
a prática da pesquisa em sala de aula, despertando o espírito questionador e a criatividade. Os alunos também são incentivados a participar e contribuir em diversos
projetos de cunho socioambiental e atuação local, como forma de complementar o
desenvolvimento como indivíduo.
Desde a 8ª série os estudantes da IENH participam do Programa de Avaliação Sistemática – PAS, que ocorre de forma mais intensa no Ensino Médio e, baseado em
simulados das provas de vestibular e ENEM, compõem parte da média escolar.
Palestras, trabalhos interdisciplinares, redação e simulados também integram a Semana de Preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, preparando o
estudante para o futuro. Além disso, os estudantes da IENH contam com o Programa
de Orientação Profissional – POP, onde, através de conversas com profissionais qualificados, esclarecem dúvidas e direcionam suas escolhas profissionais.
Informações: www.ienh.com.br | e-mail: ienh@ienh.com.br | telefone: (51) 3594 3022

A Instituição oferece opções
diferenciadas de currículo
ENSINO MÉDIO DE 30 HORAS SEMANAIS
Com carga horária estendida, essa opção
de currículo opor tuniza aos estudantes a
ênfase em produção textual, com Redação
como Componente Curricular, reforçando
um dos itens eliminatórios em provas de
vestibular, além de duas Línguas Estrangeiras
obrigatórias, Educação Financeira e muitos
outros diferenciais.
ENSINO MÉDIO DE 35 HORAS SEMANAIS
Nessa modalidade os estudantes têm aula todas
as manhãs e duas tardes, sendo que o foco é a
preparação para o vestibular, especialmente
p ar a a l un o s q u e d e s e ja m in gr e s s ar e m
universidades federais. Esta proposta, que
abrange da 1ª até a 3ª série do Ensino Médio,
tem um grupo de no máximo 30 alunos.
ESTUDOS AVANÇADOS
EM LÍNGUA INGLESA
Como forma de oportunizar a continuidade do
estudo da Língua Inglesa aos estudantes do
Currículo Bilíngue da IENH, bem como de jovens
que queiram aprofundar seu conhecimento em
outro idioma, a IENH oferece o Currículo de
Estudos Avançados em Língua Inglesa.
Pensando no per fil esperado para os
profissionais da nova geração, o currículo tem
como objetivo desenvolver a comunicação
fluente, o conhecimento da cultura de outros
países e a capacitação para cruzar fronteiras
culturais transitando bem na diversidade e no
contexto dos negócios internacionais.
O aluno poderá matricular-se no currículo de 30
ou 35 horas e terá um acréscimo de horas para
desenvolver atividades relativas aos Estudos
Avançados em Língua Inglesa, com foco em
internacionalização.
ENSINO MÉDIO E TÉCNICO CONCOMITANTE
A IENH coloca à disposição da comunidade
a modalidade de Ensino Médio e Técnico
Concomitante. Nessa nova proposta os alunos
que estão cursando o Ensino Médio no turno
da manhã ou noite poderão cursar também o
Ensino Técnico no turno da tarde.
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Mais que
um simples
gesto de
carinho
Veterinária leopoldense
apresenta quais atitudes
caracterizam a posse
responsável de um animal
de estimação

E

m 4 de outubro é comemorado
o Dia Nacional do Cachorro e
Internacional do Animal, em
homenagem a São Francisco
de Assis. Uma vertente deste assunto é a
questão da posse responsável como ação
eficiente contra o abandono. Segundo a
veterinária Christiane Klohs, proprietária
da Clínica e Pet Shop Narizes Frios, em São
Leopoldo, infelizmente ainda é comum a
falta de comprometimento de muita gente
que escolhe ter um cachorro. Impulsionados pela ideia inicial de ter um pet em
casa, não consideram que o mesmo pode
viver por até 20 anos, necessitando de cuidados regulares e muito amor. Chris, que
há mais de duas décadas se dedica ao bem-estar animal, sabe o quanto é importante a posse responsável, por isso transmite
diariamente seus conhecimentos aos clientes da Narizes Frios. A pedido da Revista
NEWS, a veterinária relacionou as atitudes que envolvem a posse responsável. E
você confere a seguir:

I - HIGIENE E PREVENÇÃO
DE DOENÇAS
• É responsabilidade de cada um colaborar
para uma cidade limpa e livre de doenças.
Isso inclui recolher as fezes que seu animal deixa nas ruas, calçadas, áreas verdes
e praças durante o passeio. E lembre-se
que nos passeios os cães podem ser infestados por pulgas e carrapatos, que são vetores de doenças parasitárias graves.

18 | REVISTA NEWS | OUTUBRO 2013

SAÚDE ANIMAL
FOTO: REVISTA NEWS

Chris com a linda shih tzu Liza Minelli, que recebe todos os
cuidados necessários para uma vida saudável, e é muito
amada pelo seu dono Sérgio Roos

II - CONDUÇÃO SEGURA
E ADEQUADA
• Ao levar seu animal para passear, conduza-o com coleira e guia. Os cães de comportamento agressivo devem também utilizar a focinheira. Em viagens eles devem
ser conduzidos em caixas de transporte
adequadas ao porte deles ou com cintos de
segurança no banco traseiro.
• Coloque uma placa de identificação na
coleira para que ele possa ser devolvido
em caso de fuga ou perda.
III - PROTEÇÃO E CUIDADOS
• Não deixe seu cão solto na rua. Ele pode
ser atropelado, causar acidentes ou ser
atacado por outro animal. Esteja ciente de
que se ele atacar pessoas ou outros animais, você responderá por isso.
• Castrar o animal é muito importante
para controlar crias indesejadas e evitar
animais abandonados nas ruas, além de
prevenir doenças como câncer e tumores.
• Os cuidados com a saúde de seu animal
devem incluir: vacinas anuais contra doenças, medicamentos e vermífugos - que

você terá que aprender a administrar ao
seu animal, pois muitas vezes eles são resistentes a engolir comprimidos -, boa alimentação com ração de qualidade e água,
abrigo do sol e da chuva, banhos e principalmente... muito amor.
• Ao invés de comprar um animal, opte
por adotar nos abrigos ou feiras de adoção.
• Ser preconceituoso ao escolher um animal (cor e raça) só aumenta o número de
cães e gatos abandonados. Tenha um bom
coração e dê uma chance ao animal que
não tem opção de escolha.
• Pense bem antes de optar em ter um
animal. Ele permanecerá sob sua guarda
aproximadamente 20 anos, e sua saúde e
bem-estar dependerão de você.
• Antes de presentear alguém com um animal, verifique se a pessoa está preparada
para recebê-lo.
• Dedique um tempo ao seu animal de estimação todos os dias. Pense nas suas férias
e viagens e onde ele ficará sozinho, caso
não possa viajar junto com a família. Faz
bem para a saúde dele, faz bem para a sua
saúde.
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D

epois do sucesso da MR
Acessórios, os sócios
Mara, Thayane e Thiago
Ribeiro inauguraram dia
5 de outubro, a MR Bolsas, também
na Galeria Berlim, em frente ao Bourbon Shopping São Leopoldo. A loja
trabalha com bolsas de diferentes
marcas e muito estilo, perfeitas para
as mulheres que querem arrasar neste verão e nas festas de fim de ano. A
MR Bolsas fica na Galeria Berlim, no
centro de São Leopoldo. O telefone é
(51) 3572.3098.

Thayane Ribeiro, Mara Regina e Thiago Ribeiro

Mara, Thayane, Vanessa
Vaz e Gabriela Cavognioli

Mara, Nercy Teresinha e Thiago

Doraci Melo, Thayane,
Mara e Isabel Feilstrecker

Doraci e Jocélio Melo

FOTOS: REVISTA NEWS

MR Bolsas
inaugura em
São Leopoldo

Mara, Thiago e Vanessa

Mara e Thiago

MR ACESSÓRIOS:
Rua 1º de Março, 792 - loja 01
Centro - São Leopoldo - RS
Fone: (51) 3572.3098 / 9957.8497

Laís Ávila, Thiago e Mara

MR BOLSAS
Rua 1º de Março, 792 - loja 05
Centro - São Leopoldo - RS
Fone: (51) 9872.8201
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EVENTO

O 6º Festival Náutico marcou o 7º aniversário da Tedesco Marina Garden Plaza

Festival Náutico
FOTOS: ACIONI CASSANIGA

Evento
encerra
mais uma
edição com
sucesso
e R$ 45
milhões em
negócios

Cerca de 11 mil visitantes
estiveram presentes durante
os quatro dias do evento
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A

6ª edição do Festival Náutico da Tedesco Marina, o maior do
gênero no sul do Brasil, atraiu interessados pelo mundo náutico e mercado de luxo das mais diversas partes do país e da
América Latina. O evento, que aconteceu entre 5 e 8 de setembro no Balneário Camboriú, em Santa Catarina, recebeu um público de 11
mil pessoas e gerou negócios em torno de R$ 45 milhões, um acréscimo de
12,5% em relação ao ano passado. Um dos principais negócios realizados
foi a venda da maior embarcação da feira, o luxuoso iate Manhattan, do
estaleiro inglês Sunseeker, de 73 pés.
Este ano, o festival contou com a participação de 25 expositores. Dos estaleiros nacionais e internacionais e seus representantes marcaram presença:
Schaefer Yatchs; Cimitarra através da Rental Boat; Ventura Marine; Azimut Yachts através da VIP Boats; Beneteau; Sessa Marine com seu dealer
SC Yachts; Sunseeker representada pela Boat Sul; Sea Ray através da One
Yatchs; Bayliner com a Boat Marine, Evolve e S Boats. Ao todo foram 47
embarcações, entre 17 e 73 pés, à disposição do público para visitação em
vagas secas e molhadas. No evento houve a apresentação em primeira mão
do caminhão de treinamento móvel da Volvo Penta. Destaque também para
a exposição de cobiçadas marcas de outros segmentos como BMW, Mini,
Land Rover e Jaguar, incluindo o lançamento exclusivo para SC do luxuoso
modelo BMW M6. As famosas motos Harley-Davidson também estiveram
presentes. O modelo clássico e completo FLHTK Electra Glide Ultra Limited
foi um dos mais apreciados.

Nos quatro dias de
evento houve 12,5%
de acréscimo nas
vendas em relação
ao ano passado

Novidades da BMW, Mini e Land Rover também foram atração
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EMPRESAS

Como encerrar
uma empresa

C

ontas em dia, documentação
organizada e consciência do
fim são três fatores importantes para o fechamento de uma
empresa no Brasil. O advogado Cristiano
Xavier, do Xavier Advogados, recomenda
evitar que o encerramento se prolongue
por anos, causando ainda mais prejuízo ao
empresário.
Os fatores para encerrar uma empresa de
qualquer setor podem variar, seja pela
inexperiência de gestão, falta de planejamento financeiro e estratégico, etc. Independente do motivo, segundo levantamento realizado pelo Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
- Sebrae - 30% das empresas brasileiras fecham suas portas ainda no primeiro ano.
O número das organizações que não resistem aos cinco primeiros anos ultrapassa
os 90%. “Gerir uma empresa vai além da
leitura de livros que falem sobre isso. É
preciso estudo, dedicação e conhecimento”, revela.
Frustração, tristeza e arrependimento podem fazer com que o empresário desista
de fechar a empresa, mesmo sendo o melhor a ser feito. “É um momento delicado
para qualquer pessoa, mas insistir em algo
que não deu certo é inviável, é perder dinheiro e tempo”, explica o advogado. Porém, quando o empresário já está decidido
e certo de que é a melhor escolha, as medidas para fechar seu negócio devem envolver praticidade e informação.
INSTRUÇÕES
Segundo o site do Sebrae, a primeira medida recomendável é se dirigir ao Posto
da Receita Federal ao qual a empresa está
subordinada e solicitar uma posição do
CNPJ da empresa. Através desta consulta serão detectadas as irregularidades que
deverão ser acertadas antes do processo de
encerramento.
A burocracia para encerrar o negócio é intensa e pode demorar até dois anos. “Se a

24 | REVISTA NEWS | OUTUBRO 2013

ESOCIAL:
OBRIGATÓRIO
A PARTIR DE
JANEIRO
PARA EMPRESAS
E EMPREGADORES
DOMÉSTICOS
Ferramenta
de controle do
cumprimento
das obrigações
trabalhistas e
previdenciárias,
portal do governo
federal unifica
o envio de
informações sobre
os trabalhadores

A

empresa estiver com a documentação em
dia e os procedimentos corretos, o tempo
pode encurtar para dois meses”, diz Xavier. Para isso, é preciso obter a baixa no
registro competente, independentemente
de prova de quitação de tributos e contribuições para com a Fazenda Nacional,
o Instituto Nacional do Seguro Social INSS ou o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS. Um profissional da área
é fundamental nesse processo. Os passos
seguintes são solicitar cancelamento de
inscrição no órgão de registro da prefeitura do município e encaminhar a solicitação
de cancelamento da Inscrição Estadual no
posto da Secretaria da Fazenda do Estado.
Além disso, é necessário requerer Certidão Negativa de Débitos do INSS e Certidão Negativa do FGTS.
Nos casos de empresas com sócios, elaborar o “Distrato Social” para registro do
término das atividades é o primeiro passo.
Após esse procedimento deve-se procurar
um especialista

partir de janeiro de 2014,
entra em vigor o Sistema de
Escrituração Fiscal Digital
das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, o eSocial. Trata-se de mais uma obrigação acessória
do Sistema Público de Escrituração
Digital (Sped), um projeto do governo federal que unifica o envio de informações pelo empregador, pessoas
física e jurídica, em relação aos seus
empregados. Participam do projeto
vários órgãos e entidades governamentais como Caixa Econômica Federal, INSS, Ministérios da Previdência e do Trabalho e Emprego e
Secretaria da Receita Federal. Com
o eSocial, os empregadores passam
a “postar” todas as informações
da folha de pagamento e de todas
as demais obrigações trabalhistas,
previdenciárias e fiscais relativas a
todo e qualquer vínculo trabalhista
contratado no país, inclusive o dos
empregados domésticos, no portal
www.esocial.gov.br.

COMÉRCIO

Procon de Novo Hamburgo alerta
para os cuidados na hora das compras
FOTO: BRUNA PROVENZANO

C

om a aproximação dos últimos meses do ano e as tradicionais
datas comemorativas, o Procon de Novo Hamburgo alerta para
o cuidado na hora das compras. Conforme o subprocurador do
órgão, Italo Bronzatti, é preciso estar por dentro dos direitos e
também dos deveres do consumidor. Ele diz que as lojas não são obrigadas
a trocar qualquer tipo de mercadoria, por isso é importante acertar previamente com o vendedor sobre a possibilidade de troca do produto, nos
casos de compra de presentes. “Não há legislação que garanta a obrigação
da troca, mas a maioria das lojas é flexível com este tipo de situação. É
importante que o consumidor deixe acertado com o lojista, principalmente através de um documento que comprove a possibilidade da troca, para
evitar transtornos em eventual recusa posterior”, aponta.
Bronzatti também informa que é aconselhável testar o produto, sobretudo
os eletrônicos, no momento da aquisição, para evitar frustração no caso
de apresentação de defeitos quando da sua utilização. O responsável pelo
Procon ainda reforça que, no caso de o produto apresentar defeitos, não
sendo acertada a troca com o lojista, o mesmo deverá ser encaminhado
à assistência técnica, tendo um prazo de até 30 dias para conserto. “Por
isso, a fim de evitar que uma data festiva se torne uma dor de cabeça, é
sempre bom ao consumidor se precaver”, completa.

Subprocurador
do Procon, Italo
Bronzatti, auxilia e
alerta consumidores
durante os
atendimentos
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ARTE I EVENTO

Arte em basalto é atração
em Bento Gonçalves
FOTOS:DIVULGAÇÃO

A realização em espaço aberto é
um dos atrativos mais comentados
pelos escultores, pois tira o artista
do isolamento da criação

Os trabalhos são realizados ao ar livre, o que permite a apreciação direta dos visitantes

C

erca de 50 toneladas em blocos
de rochas basálticas, uma das
pedras mais duras da natureza,
serão esculpidas pelos dez escultores internacionais que estão em Bento
Gonçalves, na serra gaúcha, onde acontece até o dia 20 de outubro o II Simpósio
Internacional de Escultores. Dez países
estão representados no evento: Argentina,
Bélgica, Brasil, Colômbia, Coreia do Sul,
Costa Rica, França, Israel, Rússia, Itália
e Sérvia. De acordo com o realizador do
evento, Tarcísio Michelon, as pedras são
de dois tipos. Uma mais compacta, cortada somente com fio de diamante, e outra
denominada pelo curador do simpósio,
o renomado escultor brasileiro de pedra
basalto, Bez Batti, como pedra doce, por
ser mais fácil de moldar. “É um resgate da
natureza, pois estas pedras seriam implodidas, transformadas em cascalhos, sem
nenhum valor artístico e cultural”, declara Michelon.
Agora, a partir de mãos talentosas, cada
bloco, pesando entre quatro e cinco toneladas, será transformado em obra de arte,
a céu aberto e com a participação da comunidade e dos turistas, que poderão apreciar as etapas do desenvolvimento de uma
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Escultores transformam
pedra basalto em arte
durante simpósio
internacional, que ocorre
de 4 a 20 de outubro, em
Bento Gonçalves
escultura, além de interagir com os escultores, em atração cultural. A visitação é
gratuita, aberta ao público diariamente
das 9h às 12h e das 14h às 17h. As obras
permanecerão no município enriquecendo
o patrimônio artístico e cultural, que somadas às dez obras produzidas na edição
do ano passado, já serão 20 esculturas ao
ar livre.
Todos os escultores participantes têm uma
sólida e reconhecida carreira internacional, sendo eles: Park Chan-Kab (Coreia do
Sul); Eric Verhelst (Bélgica); Constantina
Iconomopulos (Argentina); Julio Londoño
(Colômbia); Aquiles Jiménez (Costa Rica);
Jean-Claude Lambert (França); Alceo Luiz
De Costa (Brasil); Tanya Preminger (Israel/Rússia); Djordje Cpajak (Sérvia); e Renato Brunello (Itália).

Cada escultor escolheu seu basalto para
trabalhar durante os dias do evento

SERVIÇO:
O que: II Simpósio Internacional
de Escultores
Quando: 4 a 20 de outubro de 2013,
das 9h às 12h e das 14h às 17h
Quanto: Gratuito – Aberto ao público
Onde: Rua Dr. Rolando Gudde
(próximo à Casa das Artes)
Bairro Planalto - Bento Gonçalves - RS
Realização: Instituto Tarcísio Michelon
Programação: De 5 a 19/10 – Debates
e troca de visão sobre arte,
técnicas e vivências.
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Estilo
Muito brilho e estamparia em peças leves
e coloridas para os pequenoss aproveitarem
o
a estação mais alegre do ano

Vestido floral
Mineral Kids

Macacão
Borboleta Renner

Camiseta
Paul Frank

Macacão Tommy
Hilfiger Kids

Bermuda
Água de Coco

Boné infantil Liga da
Justiça Batman - Marisa
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FOTOS: DIVULGAÇÃO

Coleção
Colcci Fun

Marisol
verão

Disney para a Linha
Havaianas Kids e Baby
CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO DOBRÁVEL:
Encosto acolchoado de bichinhos, lavável;
bandeja removível com compartimento, cinto
de três pontas, regulável em três níveis de
altura, acompanha bag

Carrinho
Travel
System
Swiftfold,
old,
da Graco,
co,
com capa
apa
protetora
ora
integrada
ada

Kit Papinha para
Viagem - Dican

Roupão de microfibra mmartan

Bolsinha
a
palha com
om
rosas Renner
enner

Malas para viagem da
Coleção DC Comics Santino Bolsas

Porta moedas
Mofy, da Ludi
Bota Sete Léguas
Kids Scooby

Tênis
Asics Gel

Sandália Piccadilly for Girls
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Bolsas
Diamondbags
FOTOS: TAMIRIS KRAUSE

db 504

db510

A

pesar de estrear no mercado em 2013, a empresa
leopoldense Diamondbags acumula experiência de mais de 15 anos na fabricação
de bolsas. Neste período sua equipe
trabalhou para algumas das grandes
marcas de bolsas do país, o que deu o
know-how necessário para a abertura
da empresa própria.
A Dimondbags inspira-se na mulher
contemporânea, que gosta de bolsas
com cores vibrantes e materiais inovadores, mas não dispensam a durabilidade e a imponência do couro. Os
designers da empresa acompanham
as tendências de moda para apresentar bolsas conceituais a cada coleção.
Para a primavera verão 2014 apresentam bolsas práticas que variam
dos modelos menores aos maiores e
mais estruturados. Tudo com preços
de arrasar! Informações pelos fones:
(51) 9588.1763 ou 8467.4142; pelo site:
www.diamondbags.com.br; e pelo e-mail: contato@diamondbags.com.br

db 506

db 515

db511

db 505
db 516

dB 509

CABELO E MAKE:
FABIO OLIVEIRA CABELOS E ESTILO
TELEFONE: 3225-5617/3225-0054
WWW.FABIOOLIVEIRAHAIR.COM.BR/VIP

db 512

FOTOS:
TAMIRIS KRAUSE
TELEFONE: 8283-7336
WWW.FACEBOOK.COM/TAMIRIS.FOTOGRAFA
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ROUPAS:
DESCOLADA MODA
TELEFONE: 3566-0066
WWW.FACEBOOK.COM/DESCOLADAROUPAS

db 501

ACESSÓRIOS:
SANTO ACESSÓRIO
TELEFONE: 9994-3353
WWW.FACEBOOK.COM/OSANTOACESSORIO

db513

MODELO
MAYARA GOMES
SCHMITZ
TELEFONE: 9296.4346

você brilhará.
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Vestido de noiva
Existe um ideal para você!

N

a edição anterior
apresentamos
alguns vestidos que
julgamos inspiradores para as noivas de plantão. A
ideia foi aprovada, por isso mostramos mais modelos de Samuel
Cirnansck, Bibi Barcelos, Yolan
Cris, Solaine Piccoli e Esposar
que desfilaram na Bride Style,
semana de moda noiva que aconteceu em São Paulo, entre os dias
2 e 4 de setembro. Você também
confere o desfile de camisolas da
marca C’est La Vie. Além disso,
comentamos quais atitudes podem auxiliar na desafiante tarefa
da noiva que é decidir o que vestir
neste dia tão especial.
Toda noiva sabe que é a estrela da festa, por isso quer estar
impecável para reluzir a felicidade que sente. E tudo começa
pelo vestido, que não precisa ter
o bordado mais caro para ser
o mais bonito, mas sim vestir
perfeitamente a noiva, de acordo
com o seu estilo e corpo. Mesmo
quem sabe exatamente o que está
procurando pode ter dificuldade
na definição final. Assim, é prudente pesquisar o vestido entre
seis e 12 meses antes do casamento, dependendo do que quer e onde
está indo para obtê-lo.
Em geral, cerca de 10% do orçamento do casamento vai para
o vestido. Mas a escolha do traje
não deve comprometer as outras
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GARIMPAMOS ALGUMAS INFORMAÇÕES PARA AJUDAR
VOCÊ NA DEFINIÇÃO DO MODELO DE VESTIDO MAIS
INDICADO AO SEU TIPO FÍSICO. CONFIRA:

As mangas com rendas ou transparências são indicadas
para quem tem braços volumosos, que não combinam com
tomara que caia ou alcinhas;
O corte em A da saia fica bem para todas, e disfarça
quadris e bumbum fartos;
O modelo frente única não favorece quem tem ombros
largos ou muito seio. Mas é ótimo para quem tem ombros
estreitos e quadris largos;
O decote V é a melhor opção para quem tem seios fartos.
Ele também alonga a silhueta da noiva de baixa estatura;
A saia volumosa harmoniza ombro e quadril, mas pede
certa altura para uma boa proporção;
O corte império alonga a silhueta, favorecendo as mais
baixas e encorpadas;
O estilo sereia pede um corpo em forma e pernas longas;
O decote quadrado favorece principalmente quem tem
quadril largo e nenhuma cintura.
Pouco seio, ombro estreito e quadril largo ganha equilíbrio
com o decote canoa;
Um modelo de corte reto valoriza as curvas de um corpo
bem distribuído, para quem dispensa muitos detalhes;
O véu pode comprometer a aparência de todo o
conjunto. Se é curto demais também encurta o pescoço
e as costas, fazendo a noiva parecer mais larga do que
realmente é. Já um véu longo alonga corpo, pescoço e face;
Valorizar a parte de trás do vestido com bordados, rendas e
amarrações é uma tendência em alta.

etapas que envolvem a realização
do evento.
A noiva indecisa pode levar uma
ou duas pessoas de confiança para
auxiliar na escolha. Quem opta
por um modelo pronto ganha mais
tempo para decidir outras questões
do casamento. Já a noiva que não
abre mão de um vestido feito sob
medida tem muito mais trabalho a
fazer. Escolher a estilista ou costureira, pesquisar modelos e acertar
no tipo de tecido são alguns destes
detalhes. Mas em ambos os casos
é importante provar o vestido várias vezes e fazer todos os ajustes
necessários antes de levá-lo para
casa.
As noivas que começam a dieta
assim que marcam a data do casamento são as que mais fazem provas. Se o comprometimento com
a balança é total, melhor escolher
o vestido mais perto da data para
evitar mudanças drásticas que
comprometam o modelo original.
Outras dicas:
Mesmo que o vestido pareça ser
exatamente o que você queria, dê
mais uma olhada para evitar remorso em cima da hora. Mas não
exagere, provar vestidos demais só
vai piorar a indefinição.
Se você quer impressionar saiba
que é possível fazer seu vestido
parecer bem mais caro do que
realmente foi. Basta pesquisar
muito e ser assessorada por bons
profissionais.

FOTOS: FÁBIO MEDEIROS

Especial Noivas

Samuel Cirnansck

OUTUBRO 2013 | REVISTA NEWS | 33

Especial Noivas

Bibi Barcelos
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Yolan Cris

Bibi Barcelos

Esposar
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Especial Noivas

Solaine Piccoli
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Beleza de noiva

A

maquiagem da noiva é cada vez mais natural para equilibrar brilhos e outros
detalhes dispensados ao vestido. Uma recomendação importante é o brilho excessivo da pele, que deve ser corrigido para um melhor resultado nas fotos.
Unhas bem feitas e cabelos arrumados também são fundamentais!

FOTOS: MATT LEVER

Lápis delineador
para olhos black
Mahogany

Dermage
blush
peach mate

They’re Real
máscara para
cílios Benefit

Esmalte
metálico
Risqué

Batom líquido
Marcelo Beauty

NYX Trio eyeshadow Dune

REDKEN’S MFW 2014
DOLCE & GABBANA
Inspiração romântica nos cabelos
assinados por Guido Palau,
consultor de criação da Redken,
para Dolce & Gabbana. Maquiagem
leve realça a beleza natural

Natura
Una BB
base multi
benefícios
FPS 30

Primer The Balm
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Especial Noivas

Escolher os sapatos...

O

s pés da noiva merecem atenção especial no dia do casamento, no qual ela passa boa
parte do tempo em pé. Depois
de caminhar até o altar, é hora de receber
os cumprimentos e tirar fotos, para depois
se esbaldar na pista de dança. Os sapatos
que você escolher para o seu casamento,
portanto, são de extrema importância. O
mesmo cuidado vale para o noivo. Uma
boa dica para a noiva é comprar o sapato
no final do dia, de preferência com tempo quente, para que os pés mais inchados
indiquem o tamanho que eles vão estar

depois de horas em pé. É importante
experimentá-los com meias ou pés descalços, conforme vai usar no dia. O salto
do sapato deve ser relativamente baixo, a
menos que a noiva sinta-se absolutamente confortável com salto alto. Nesse caso,
vale considerar um salto plataforma, o
que dará mais altura, sem forçá-la a andar na ponta dos pés.
As lojas oferecem lindos sapatos de diferentes estilos, sem contar que também
é possível personalizar o par escolhido
para o dia do sim. Muitas noivas estão
inovando ao escolher sapatos coloridos,

fugindo do tradicional branco. Rosa, amarelo, vermelho e nude são algumas das cores que dão um toque de ousadia nos pés.
Também vale optar por sapatos que combinem com a cor do traje das madrinhas ou
das flores do buquê.
Nunca espere até o dia do casamento para
usar seu sapato pela primeira vez. E certifique-se de que o sapato não é escorregadio
em superfícies lisas. Se você decidiu ter dois
pares de sapatos - um para a cerimônia e
outro para a festa - certifique-se que ambos
tenham a mesma altura de salto, de modo
que o seu vestido não arraste no chão.
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Especial Noivas

Um desfile
de camisolas também
chamou a
atenção no
Bride Style,
semana de
moda noiva
ocorrido em
São Paulo
entre os
dias 2 e 4 de
setembro. A
marca C’est
La Vie apresentou suas
camisolas
para a noite
de núpcias.

CES'T LA VIE
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10 Mandamentos de um casamento
CERIMONIAL - daminhas têm que ter
parentesco com os noivos. Não fiquem
chamando a sobrinha linda da amiga.
Uma neta da família sozinha pode
emocionar até mais! Quanto ao número
de padrinhos é bom consultar a igreja e
principalmente ver o espaço do altar.
VESTIDO - não se preocupe com o look
de Kate Middleton. Case com aquele
vestido que você sempre sonhou: de
princesa, ou tipo anos 50, com decote
tomara que caia e rodado ou mesmo
chique e discreto. Esse é o seu dia!
DIA OU NOITE - pense que casamentos
diurnos têm maior tempo de festa. Então
comida e bebida tem que sobreviver
muito mais tempo. À noite, dê um jeito
de deixar a parte dos convidados mais
adulta e terceira idade, em um lugar mais
confortável e não tão perto do agito.

COMIDA - faça uma mesa irresistível de
boas vindas com canapés, antepastos,
enfim, capriche na entrada! Vai
surpreender logo de cara. E finalize com
uma linda mesa de doces. Não se esqueça
de que o camafeu é um clássico, mas
estão na moda novas versões. Com tudo
isso, o jantar pode ser mais enxuto.

MÚSICA - se for tocada na
igreja, respeite o clássico, ou vá
de canção romântica ou Roberto
Carlos, mesmo. A Bossa Nova é
linda; mas em casa ou num salão
de festas. Além do que as igrejas
não permitem qualquer canção. É
bom consultar.

DECORAÇÃO - se não optar por dois
tons, está bem na moda o degradé de um
mesmo tom apenas, como o amarelo,
o rosa ou o azul nas flores e adornos,
harmonizando com o branco, caso das
toalhas e louças.

BOLO - sabor chocolate é para
festa de aniversário. Casamentos
pedem sabores mais nobres como
nozes com baba de moça ou maçã.

LEMBRANCINHAS - as que têm
utilidade: porta-retratos, vasinhos tipo
solitário, caixinhas de cristal. Pense nas
convidadas, elas que curtem. Então,
encomende 50% do total de convidados. E
deixe alguém tomar conta da mesa.

ORIGINALIDADE - havaianas ou
sapatilhas em festas continuam em
alta. Mesmo que você leve a sua na
bolsa. Perucas e óculos coloridos já
perderam o charme. Ideia divertida
atual; seringas recheadas com
creme de bem-casado distribuídas
no auge da festa.
FONTE: REVISTA UN.I MAG

Qual lingerie usar na noite de núpcias e na lua de mel?
Na Toques & Retoques você encontra lindos conjuntos
para estes momentos tão especiais...
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Fone : (51) 3592.1007
Rua 1º de Março, 816 - São Leopoldo
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Área externa é opção de apoio nos dias quentes

Ambiente climatizado e aconchegante
que torna a festa ainda mais especial

Festas

Espaço de eventos no centro de São Leopoldo com
Buffet Beto Pilatti é certeza de sucesso na sua festa

A

proposta da Só Eventos é oferecer o ambiente acolhedor de sua
sede própria, que tem fácil localização no centro de São Leopoldo, para clientes de extremo bom gosto. Seu principal diferencial é o Buffet Beto Pilatti, reconhecido por seus saborosos
pratos, com destaque para a comida típica italiana.
O charme do restaurante começa pelo ambiente amplo, requintado e totalmente climatizado que atende às necessidades dos clientes mais exigentes.
A Só Eventos conta ainda com atendimento personalizado e uma equipe que
esbanja simpatia ao servir os clientes.
O chef Beto Pilatti conhece como poucos as delícias que despertam o paladar de quem aprecia bons pratos. Por isso ele e sua equipe elaboram menus
tradicionais ou temáticos para atender diferentes gostos e estilos de eventos.
Casamentos, aniversários de 15 anos, formaturas, batizados, bodas, eventos
corporativos e confraternizações familiares de pequeno ou grande porte se
transformam em um belo acontecimento na Só Eventos. Sua estrutura física
e de apoio comporta 250 pessoas no salão de festas, localizado no andar
superior, e 120 pessoas em formato de jantar no térreo. Beto diz que a contratação do espaço precisa ser feita com antecedência. Outra vantagem que
a Só Eventos oferece aos clientes é a elaboração do próprio cardápio a partir
dos pratos disponibilizados pelo Buffet Beto Pilatti, ajustando preferências
e orçamento. Quem ainda não reservou o espaço para a festa especial que
está preparando precisa conhecer a Só Eventos e degustar o saboroso bufê
da casa. Entre em contato!

O menu do evento fica conforme planejado pelo
cliente, de acordo com suas preferências e orçamento

Os pratos quentes e
frios, saladas e
sobremesas são esc
olhidos pelo cliente

é um
Camarão na moranga
os
did
pe
is
dos pratos ma

Rua São Joaquim, 1457 - Centro - São Leopoldo
Fone: (51) 3591.3952 - 9978.3540
www.estacaogrill.com.br - contato@betopilatti.com.br
Carnes na chapa quente são um diferencial do
Buffet Beto Pilatti, que pode ser opção do cliente
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Qualidade de vida
Saúde que vem do sono
Por Engº. Edison Gaubert*

INFORME PUBLICITÁRIO

D

ormir bem é fundamental à saúde, e interfere muito no bem-estar da coluna. Dores nas costas afetam cerca de 80% da população, e constituem o
principal motivo das consultas nos consultórios
dos clínicos, reumatologistas e ortopedistas. As relações entre o exercício físico, a alimentação e o sono com a saúde têm
sido muito desenvolvidas cientificamente nas últimas décadas.
O que nos faz concluir que a importância de um bom colchão
cresceu junto com a velocidade da informação. Podemos avaliar
essa evolução a partir do aumento de nossa expectativa de vida,
que há 50 anos era praticamente a metade do que é hoje.
A medicina moderna vem nos garantindo quantidade de vida,
mas e a qualidade de vida? Segundo estimativas, oito em cada
dez pessoas apresentam dores na coluna vertebral. Além disso, mais de cem doenças estão relacionadas ao sono de baixa
qualidade. No passado nos diziam: “tem problemas de coluna,
durma no chão (em superfície plana e dura)”! As pessoas pensavam que bastava alinhar a coluna para evitar dores e melhorar a qualidade do sono. Para alcançar tal objetivo, abusava-se
da utilização do termo “ortopédico”, para justificar a adição de
materiais rígidos, como madeira e placas de outros materiais,
na confecção de colchões. Atualmente podemos contar com matérias-primas mais nobres na confecção de colchões para con-
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quistar o objetivo de alinhar a coluna. Mas o que mudou
na prática é considerar a Ergonomia, uma superfície com
índice de conforto maior para acomodar as curvaturas do
corpo (ombro, quadril e cintura), sem abrir mão do alinhamento da coluna. O público moderno vem acompanhando
o mercado atual e em média gasta mais tempo na procura
do colchão ideal. Cabe salientar que muitas vezes o colchão
ideal para o marido não é ideal para a esposa. O que acontece normalmente é que o mercado orienta a aquisição do
colchão privilegiando a parte mais pesada, mantendo assim as garantias do produto. Só que a questão é muito mais
séria do que isso. Como posso privilegiar o sono do mais
pesado, enquanto sei que estou literalmente maltratando a
parte mais leve, trazendo certamente tensões musculares,
desalinhando coluna, desequilibrando o sono e colaborando para que doenças oportunistas se utilizem desse desgaste físico? Lembrando que caminhamos a passos largos
para desenvolver o colchão personalizado. Em casos extremos, podemos sim pensar em colchões separados, o que
não significa necessariamente camas separadas. Sabemos
que nos casos em que enfrentamos situações como o “ronco”, muitos escolhem por preservar a integridade física e
dormem em quartos separados.

Como escolher o colchão

FOTO: ALICE STUDIO

Além da necessidade de escolha de matérias-primas de primeira linha na confecção dos colchões, devemos atentar para
mais um vilão: a umidade proveniente do ambiente e principalmente do suor do usuário, que permitem o envelhecimento
precoce das espumas e deformações que comprometem a qualidade do sono em um tempo excessivamente curto.
Bons fabricantes de colchões utilizam matérias-primas de primeira linha, escolhendo seus fornecedores como parceiros.
Para definir a densidade das espumas, deve-se considerar a
utilização de uma combinação de fatores, como peso, altura,
forma de dormir (postura) e tempo de utilização. Além disso,
as molas devem ser especificadas quanto ao tipo, à espessura
de arame e ao tratamento térmico adequados.
Considerando ainda o risco de oxidação acelerada pela presença da umidade, existe hoje uma técnica de tratamento à
base de látex, que permite a ventilação, mas dificulta a absorção da umidade, tornando o colchão antialérgico e muito mais

*Engº. Edison
Gaubert, diretor da
Vittale Colchões

durável. Além disso, a utilização de uma superfície piramidal
promove uma leve massagem durante o sono.
Levando tudo isto em consideração, Gaubert, há 16 anos no
ramo, acredita que o bom colchão proporciona uma postura
adequada ao dormir, garantindo redução de tensões musculares, evitando processos inflamatórios por falta de oxigenação
das regiões tensionadas, melhorando muito a qualidade do
sono e, consequentemente, a saúde.
Buscando ainda potencializar os efeitos desejados, são utilizadas pastilhas magnéticas e de infravermelho longo na fabricação dos colchões. Podemos acompanhar o uso milenar dos
campos magnéticos para relaxamento muscular e melhora circulatória, utilizada por dezenas de países como ferramenta terapêutica a favor da medicina. Como é o caso da acupuntura,
que faz uso das agulhas magnetizadas em seus tratamentos.
Muitas aplicações práticas podem ser citadas como exemplos
de utilização da magnetoterapia e do infravermelho longo.
Utiliza-se, por exemplo, infravermelho longo no pós-cirúrgico das cirurgias plásticas, acelerando a cicatrização e reduzindo as marcas. Já os atletas utilizam os dois processos,
para eliminar dores e processos inflamatórios. Também são
utilizados na Nano Medicina – o físico Paulo Cesar Moraes
e a bióloga Zulmira Lacava, ambos da UNB (Universidade de
Brasília), utilizam em suas pesquisas, nano-imãs no combate
de células cancerosas.
Bem, parece razoável dizer que a medicina do presente e a
medicina do futuro estão considerando a magnetoterapia e o
infravermelho longo como ferramentas importantes no uso da
medicina. Com a utilização dessa tecnologia, são confeccionados colchões que associam qualidade do sono com o consequente incremento de saúde, resultando em um processo de
causa e efeito ganhadores.

Serviço:
Vittale Colchões
Soberano Colchões
(Revendedor Autorizado)
Contatos:
86160183 oi
98551284 vivo
www.vittale.com.br
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Saúde
Saiba o que o crescimento da
próstata pode causar à saúde
Urologista do Hospital Israelita Albert Einstein enumera
dez dicas sobre o problema, prevenção e tratamentos

A

partir dos 50 anos, uma condição torna-se bastante comum entre os homens, o crescimento da próstata.
Esta pequena glândula, de apenas 15 gramas e responsável pela produção do esperma, chega a pesar de 30 a 120 gramas
com o passar do tempo, condição chamada
de hiperplasia prostática, a doença mais
comum na próstata. De acordo com estudo realizado pela Sociedade Brasileira de
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Urologia (SBU) com mais de 10 mil homens
em 11 estados brasileiros, 65% deles têm
indícios de próstata aumentada. No mundo, o número chega a 72%. “A hiperplasia
prostática é um inchaço da glândula que
obstrui parcial ou totalmente a uretra. A
doença começa silenciosa, sem alardes,
aumentando aos poucos a frequência de
urinar. Com o tempo, pode causar dor e
a sensação de que a bexiga nunca se esvazia, o que prejudica toda a vida do ho-

mem, que precisa ir ao banheiro várias
vezes durante o dia e à noite. Ele não consegue participar de uma reunião, dormir
a noite toda, ir à uma sessão de cinema ou
viajar. Casos graves levam o homem à retenção ou incontinência urinária ou até a
insuficiência renal”, explica o urologista
Sandro Faria, do Hospital Israelita Albert
Einstein e um dos maiores pesquisadores
sobre o tema. Veja dez dicas sobre a condição, seu tratamento e prevenção:

SAÚDE
DICA 1 - A chance de apresentar hiperplasia benigna dobra a cada década do homem. É a doença mais comum da próstata.
DICA 2 - A hiperplasia prostática prejudica a qualidade de vida do homem e muda
sua rotina, afetando o desempenho no trabalho, no humor, no casamento, na vida
sexual. O principal sintoma é o aumento
da frequência para urinar.
DICA 3 - Algumas condições favorecem o
crescimento da próstata: fatores genéticos,
diabetes, obesidade e tabagismo. Ter uma
vida saudável, com alimentação equilibrada e sem cigarro, pode ajudar a diminuir
as chances de apresentar o problema. É
importante também procurar o urologista
com frequência após os 40 anos.
DICA 4 - O diagnóstico é feito pela história clínica e toque retal. O ultrassom e
o estudo urodinâmico são necessários em
alguns casos.
DICA 5 - A dificuldade, segundo o especialista, é que a hiperplasia benigna ainda
é negligenciada. “Há muitos casos de rece-

ber atenção ao problema, apenas 300 mil
estão em tratamento”.
DICA 6 - O crescimento da próstata não
evolui para o câncer de próstata. São patologias concomitantes, como enfisema e
câncer de pulmão.
DICA 7 - Não há nada comprovado que
uma taça de vinho por dia ou alimentos
como tomate e castanha ajudem a prevenir
a doença na próstata.

População masculina
com a glândula
aumentada chega a 70%
dos homens com mais
de 50 anos, algo como 14
milhões de brasileiros de
acordo com a Sociedade
Brasileira de Urologia

DICA 8 – Casos mais leves são tratados
com medicamento e, de acordo com o especialista, 30% dos pacientes precisam de
cirurgia para reduzir o tamanho da próstata, que pode ser tradicional – de ressecção transuretral convencional para retirada de fragmentos da próstata pela uretra,
ou a laser, que vaporiza a próstata.

tempo de internação e recuperação, e o
paciente tem alta, em média, em até 24
horas. Mais de 600 estudos comprovam
a eficácia e segurança do GreenLight,
com mais de 500 mil pacientes tratados
em todo o mundo.

DICA 9 - O tratamento mais avançado
no Brasil atualmente é a cirurgia a laser,
não invasiva, sem limite para o volume
de próstata, o que aumenta o número de
pessoas beneficiadas pela cirurgia. A tecnologia chamada de GreenLight reduz o

DICA 10 - O tratamento com laser verde
é um avanço para pacientes com doenças
do coração, que precisam utilizar drogas
anticoagulantes e antes não tinham alternativas de cirurgia. Como o sangramento é mínimo, não há necessidade de
suspender o medicamento.

www.vs.unimed.coop.br
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SAÚDE

Teste

Ergométrico
Resolução do CFM
determina que médico
deve acompanhar todas
as etapas do exame

O

médico deve acompanhar todas as etapas do teste ergométrico aplicado aos pacientes. Ele precisa estar habilitado e capacitado para atender emergências cardiovasculares que porventura ocorram, sendo considerada
falta de ética a delegação do acompanhamento deste tipo de exame para outro profissional da área da saúde. Essas determinações
constam na Resolução 2021/13 do Conselho Federal de Medicina
(CFM), publicada dia 27 de setembro no Diário Oficial da União.
O teste ergométrico é um procedimento em que o paciente é submetido a um esforço físico programado e individualizado com a
finalidade de avaliar as respostas clínica, hemodinâmica, autonômica, eletrocardiográfica, metabólica e, eventualmente, ventilatória ao exercício. Ele configura um método universalmente
aceito para o diagnóstico de doenças cardiovasculares e é também útil na determinação prognóstica e na avaliação da resposta
terapêutica, da tolerância ao esforço e de sintomas compatíveis
com arritmias. Entre os aspectos que devem ser observados pelos
médicos na aplicação do teste ergométrico está a necessidade de
obter consentimento esclarecido do paciente ou de seu representante legal. Em casos de menores de idade, pais ou responsável
deve permanecer na sala de exame. No entendimento do CFM,
sua aplicação exige solicitação por escrito.
A liberação do paciente só deve acontecer após o restabelecimento de suas condições de repouso adequadas. Para aprovar a medida, o CFM levou em consideração vários aspectos, como o fato
de que o teste só pode ser realizado por solicitação médica e que
a emissão do laudo seja precedida de interpretação clínica, hemodinâmica, autonômica e eletrocardiográfica, além de orientação
do indivíduo para retorno ao médico assistente. De acordo com o
presidente do CFM, o cardiologista Roberto Luiz d’Ávila, o teste
ergométrico possibilita ao médico detectar isquemia miocárdica,
reconhecer arritmias cardíacas e distúrbios homodinâmicos induzidos pelo esforço.
Avaliar a capacidade funcional e a condição aeróbica, diagnosticar e estabelecer o prognóstico de determinadas doenças cardiovasculares, prescrever exercícios, avaliar objetivamente os
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Dr. João Deodato Lunardi em
frente ao congresso, na Espanha

Congresso Europeu de
Pneumologia (ERS 2014)

IMAGEM DIVULGAÇÃO

A

resultados de intervenções terapêuticas, fornecer dados para a
perícia médica e demonstrar ao paciente suas reais condições
físicas também são detectáveis. “A despeito do baixo risco inerente à realização do teste ergométrico, ele é importantíssimo
no diagnóstico de algumas doenças, com implicações jurídicas
relacionas ao procedimento, sendo imperativa a existência de
resolução específica regulamentando o assunto”, argumenta o
presidente do CFM, que foi o relator da proposta no plenário.
Estudos científicos identificam a incidência de uma morte a
cada 10 mil exames. De acordo com a resolução, é imprescindível a presença do médico na sala durante o teste ergométrico.
As condições adequadas para sua realização estão previstas
no Manual de Fiscalização do Conselho Federal de Medicina
e incluem a obrigatoriedade de equipamentos como o desfibrilador, e de medicamentos no local de realização do teste para
viabilizar o atendimento de intercorrências – especialmente de
paradas cardiorrespiratórias.

sociedade europeia de pneumologia realizou, de 5 a 12 de setembro, seu congresso anual, na cidade catalã de Barcelona,
na Espanha. Com um número recorde de congressistas, o encontro
ultrapassou mais de 15 mil inscrições de médicos interessados nas
novidades sobre remédios e curas da área respiratória.
Sediado em um centro de eventos, o congresso tratou de doenças
como asma, DPOC (doenças pulmonares obstrutivas crônicas), tabagismo e infecções respiratórias, além das grandes novidades em
tratamentos. A indústria farmacêutica lançou, no segundo semestre
deste ano, produtos como Indacaterol, uma nova substância utilizada no tratamento de DPOC, que aprimora a ventilação respiratória,
diminuindo o uso de tubos de oxigênio em pacientes com falta de
ar crônica.
Outro lançamento importante foi no campo de combate à asma, com
o remédio chamado Formoterol, associado a anti-inflamatórios de
pequenas partículas; a combinação destes garante com que o remédio chegue com mais rapidez e facilidade aos brônquios, combatendo sintomas comuns da asma, como falta de ar e sibilância. Quanto
ao mal mais combatido pelos pneumologistas, o uso de tabaco, a
novidade aparece com remédios como Vareniciclina e Bupropiona,
que agem no sistema nervoso central, fazendo com que o paciente
usuário destes perca a vontade de fumar.
Uma preocupação muito colocada nas palestras do congresso foi o
aumento da incidência de casos de tuberculose no mundo inteiro.
A falta de diagnóstico, pois tuberculose se apresenta com sintomas
como uma simples tosse, faz com que milhares de pessoas tenham a
doença e não busquem o tratamento adequado, transmitindo-a para
terceiros antes de chegar a óbito. Hoje no Brasil o número de vítimas da doença chega a quatro mil pacientes. Portanto, é importante
que a doença seja tratada seriamente, tendo em vista que se diagnosticada apropriadamente, com um simples raio-x torácico, possui
tratamento e cura.
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Capriche no prato do seu filho
Introduzir uma alimentação mais saudável para os fi lhos não costuma ser tarefa fácil para os
pais ou responsáveis. Servir de exemplo com escolhas adequadas à mesa e não desanimar
diante das tentativas frustadas são fundamentais para o sucesso alimentar dos pequenos

A

próxima vez que você for tentado por
um saco de batatas fritas, verifique se
seus filhos estão ao redor, pois o velho
ditado “faça o que eu digo, não faça
o que eu faço” não funciona quando se trata de
ensinar bons hábitos alimentares às crianças. Os
pais precisam estar cientes de que as escolhas que
fazem têm um grande impacto sobre seus filhos. E
as crianças começam a aprender comportamentos
alimentares e padrões em uma idade muito precoce. Verduras, frutas, legumes e grãos integrais
podem vir a fazer parte da alimentação dos seus
filhos. Para isso, considere o seguinte:

SEJA UM BOM EXEMPLO
Diversos estudos realizados comprovam que as crianças se espelham
na alimentação dos pais e responsáveis para adquirir seus gostos
à mesa. Então deixem vê-lo comer cereais integrais no café da
manhã, frutas como lanche, além de legumes e verduras nas demais
refeições. Aproveitar as safras é uma boa maneira de garantir a
variedade de frutas e verduras na alimentação da família, sem que a
desculpa do preço interfira nas escolhas. Se você não pode desistir
de seus biscoitos e refrigerantes, prefira comer tais alimentos quando
as crianças não estão por perto. Também é importante manter longe
dos olhos dos pequenos eventuais guloseimas que estejam em casa.
TER PACIÊNCIA E PERSISTIR DIANTE DA REJEIÇÃO
Um conselho dos especialistas é misturar em uma mesma refeição
alimentos que as crianças gostem com aqueles que você está
tentando desafiá-las a comer. E não desista diante da rejeição
pela comida, ponderando para não forçar a ingestão. O que vale é
continuar oferecendo os alimentos.
FAZER DAS COMPRAS UM APRENDIZADO
Ensine as crianças a escolherem frutas, verduras e legumes na feira
ou supermercado, e ainda reforce noções de matemática com o
preço dos itens. Comparar o valor nutricional dos alimentos também
é interessante para as crianças distinguirem alimentos menos ou
mais saudáveis.
ENVOLVER AS CRIANÇAS NA COZINHA
Deixar seus filhos ajudar na cozinha pode dar-lhes uma melhor
compreensão dos alimentos. Quanto mais elas se envolverem, maior
será a chance de apreciarem a comida. Pratos divertidos também
despertam o interesse das crianças.
PERMITIR GULOSEIMAS OCASIONAIS
Insistir que seus filhos comam apenas alimentos saudáveis pode
levar a abusos quando você está fora de vista. Por isso o equilíbrio
sempre é a melhor saída, permitindo-lhes ter o deleite ocasional,
mesmo que seja algo não muito saudável para eles. Um cardápio
adequado na infância estabelece as bases para uma vida inteira de
alimentação saudável para os seus filhos.
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Chupetas e
Mamadeiras
Saiba como
fechar essa
“porta de
entrada” das
bactérias

M

uitos pais e mães – principalmente os de primeira
viagem - têm grande preocupação em deixar os
filhos em contato com objetos e brinquedos que
estejam no chão, tudo para evitar possíveis doenças causadas pelas bactérias “invisíveis” (aquelas que não sabemos ao certo de onde e quando vem). Mas será que é somente no
chão que está o perigo?
A farmacêutica Adriana Coppola Faria explica que existem outros objetos que podem servir de “porta de entrada” para as
bactérias junto aos bebês, como as mamadeiras e as chupetas. A
sujeira acumulada, o transporte e até o manuseio desses utensílios podem concentrar bactérias causadoras de diversas doenças,
como as gastroenterites, que provocam vômitos e diarreia e podem até ser fatais.
Como evitar que bicos e mamadeiras se tornem habitat para bactérias? Algumas mães deixam os objetos em água fervente, a fim
de esterilizá-los, mas ao contrário do que imaginam, esse é um
procedimento inseguro. Os recipientes plásticos em temperatura
elevada liberam substâncias cancerígenas, portanto, é um método
duvidoso. Para desinfetar mamadeiras, bicos, chupetas e até máscaras de inalação, existem recursos mais adequados como o uso
de bactericidas sem enxágue, que são facilmente encontrados em
farmácias e supermercados.
O importante é que o produto adquirido tenha eficácia comprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), pois,
dessa forma, fica assegurada a esterilização dos objetos, garantindo que fiquem 100% livres de diferentes tipos de bactérias. É
indicada a utilização de bactericidas que ajam também na desinfecção de legumes, frutas, verduras e água, ampliando a proteção
não só dos bebês, mas da família inteira.
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SAÚDE

Hora certa
para dormir

C

rianças precisam de disciplina.
E isso inclui horários pré-definidos para o sono, alimentação, atividades escolares e lazer. Uma rotina estruturada é de extrema
importância para a manutenção da saúde
e para o desenvolvimento emocional dos
pequeninos.
Segundo Renata Federighi, consultora de
sono da Duoflex, o sono é uma das funções vitais ao organismo e necessita de
uma rotina. “Se o filho não dorme bem em
decorrência da indisciplina, consequentemente, os pais também não irão fazê-lo. E
isso pode trazer sérios problemas à saúde,
devido a irregularidade do relógio biológico. Em curto prazo a pessoa tende a ficar
mais cansada, irritada, desatenta e com
dificuldade de concentração”, esclarece.
Quando dormimos, há alterações psicológicas e hormonais que dependem da regularidade do sono, por isso, respeitar os
horários é fundamental.

Durante a
noite ocorre a
produção do
hormônio do
crescimento
(GH), que é
essencial para
a saúde dos
pequenos
Para a especialista criar essa rotina de
descanso traz uma melhora significativa
para a saúde da criança e de toda a família. Isto porque durante a noite acontece
a troca e regeneração celulares, além da
liberação do Hormônio do Crescimento
(GH), que ocorre principalmente nas fases mais profundas do sono. Nas crianças, a produção dessa substância é essencial, pois, além do crescimento, ajuda a

Brincando
baixinho

D

e acordo com a Organização Mundial de Saúde, um barulho de 70
decibéis já é desagradável para o
ouvido humano. Acima de 85 decibéis começa a danificar o mecanismo da audição. O uso contínuo de um brinquedo com
esse volume pode prejudicar para sempre a
audição das crianças. Os menores, de até três
anos, são os mais afetados. E se eles têm a audição comprometida, isso pode atrasar todo o
seu desenvolvimento, incluindo a fala e o desempenho escolar.

controlar o colesterol e a manter a densidade dos ossos.
“Leve os pequeninos para escovar os
dentes, conte uma história ou cante
uma canção tranquila antes de eles
dormirem. Faça com que a criança
aprenda, aos poucos, a colocar em ordem suas atividades e, principalmente, entenda o porquê de estar fazendo
isso”, recomenda a consultora.

FIQUE ATENTO À LISTA DE BRINQUEDOS
QUE DEVEM SER EVITADOS:
- Brinquedos musicais como guitarra elétrica,
tambor, buzina e trombeta podem emitir sons
de até 120 dB (decibéis).
- Brinquedos como telefones infantis podem
chegar a ruídos entre 123 a 129 dB.
- Brinquedos feitos para ampliar o som da voz
chegam a emitir até 135 dB (som comparado ao
da decolagem de um avião).
- Brinquedos como arma de fogo que emite
som de 150 dB pode causar de imediato dor
no ouvido.
- Alguns brinquedos para bater, dar pancadas
e os ‘tagarelos’, que falam alto demais, são
calculados com o nível de som de até 110 dB.
A exposição a esses níveis de ruídos pode
causar prejuízos irreversíveis à audição das
crianças. Mesmo breves exposições a sons
elevados podem trazer riscos. Portanto, esteja
atento na hora de comprar os brinquedos de
seus filhos. Garantir a segurança deles, com
certeza, não tem preço.
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PREMIAÇÃO

CÂNCER
DE MAMA

Unimed VS é Selo Prata

A

FOTO: DIVULGAÇÃO

OAB

diretoria da OAB subseção São Leopoldo realizou visita de
cortesia ao reitor da Unisinos, padre Marcelo Fernandes de
Aquino, na sexta-feira, 27 de setembro. Participaram da reunião a presidente da OAB/SL, Márcia Schwantes; a secretária-geral, Cristine Ruckert; o secretário-geral adjunto Renê Engroff; a
tesoureira Rita Pavoni; o integrante da Comissão do Jovem Advogado, Vilhiam Herzer dos Santos, e os integrantes da Comissão da Cultura, André
Luiz Olivier da Silva e Viviane de Fátima Blanco. O objetivo do encontro
foi a construção de uma agenda em comum entre o curso de Direito da
universidade e os alunos e advogados de São Leopoldo.
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ACIS-SL promove
palestra sobre o tema
tratamento e a qualidade de vida no câncer
de mama será o tema da palestra que o
cirurgião oncológico Ricardo Pedrini fará dia
17 de outubro. O evento ocupará o espaço Utilidade
Pública do Momento do Empreendedor, reuniãoalmoço que a Associação Comercial, Industrial e de
Serviços promove para associados e convidados. A
apresentação faz alusão ao Outubro Rosa, movimento
que visa chamar a atenção sobre a luta contra o câncer
de mama estimulando a participação da população,
empresas e entidades. Pedrini é mestre em Patologia
Experimental pela Fundação Universidade Federal
de Ciências da Saúde de Porto Alegre e atua nos
hospitais Centenário (São Leopoldo), Ulbra Mãe de
Deus (Canoas) e Ernesto Dornelles (Porto Alegre).
O Momento do Empreendedor de outubro também
terá como palestrante Nelson Eggers, presidente
da empresa Bebidas Fruki, de Lajeado. O encontro
inicia às 11h30 e acontece na sede social da ACISSL, na rua Alfredo Adolfo Cassel, 55, bairro Jardim
América. O investimento para os associados da
entidade é de R$ 30,00 (antecipado) ou R$ 35,00 (no
local). Não associados têm preço único de R$ 40,00.
As reservas devem ser feitas pelo fone 3037 6065 ou
email eventos@acissl.com.br

O

DGEX - Digital Game Expo

ENCONTRO

A
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Unimed Vale do Sinos obteve
o Selo Prata de Governança
Cooperativa, concedido pela
Unimed do Brasil. Este Selo
representa um estímulo ao Sistema
Unimed, a fim de disseminar as boas
práticas de governança, promovendo os
princípios da transparência, equidade,
prestação de contas e responsabilidade
corporativa, bem como a valorização
do trabalho médico. Esta foi a segunda
edição do prêmio instituído em 2012,
com os reconhecimentos prata, ouro e
diamante. Em sua primeira participação
neste processo a Unimed VS obteve
112, 5 p ontos, c onf ir mando que a
organização está comprometida com
a busca da excelência em seu modelo
de gestão, bem como seguindo o que
preconiza a Unimed do Brasil.
Dra. Liliane Selo recebeu o
A cerimônia de entrega ocorreu durante
prêmio em Belo Horizonte
a 43ª Convenção Nacional Unimed,
em 20 de setembro de 2013, em Belo
Horizonte (MG). Participaram desta edição 82 Unimeds, sendo 71 premiadas
nas modalidades prata e ouro, o que significa um resultado muito positivo
para o Sistema. Para Dr. Luís Carlos Melo, presidente da Unimed Vale do
Sinos, este prêmio é consequência da profissionalização da gestão e do
engajamento de todos os colaboradores e cooperados. “Esta conquista nos
incentiva a aprimorar ainda mais as nossas práticas e processos rumo ao
diamante”, comemora Melo.

F e na c e a Pr e f e i t ur a Munic ip al d e N ovo
Hamburgo, com o apoio da Associação de
Desenvolvedores de Jogos Digitais do Rio
Grande do Sul (ADJDRS) e da Associação
Brasileira dos Desenvolvedores de Jogos Digitais
(ABRAGAMES) realizará, de 22 a 24 de outubro, das 14 às
21h, a primeira edição da DGEX - Digital Game Expo, feira
de entretenimento e negócios para o mercado de games
do Brasil e Mercosul.
O evento, que acontece nos pavilhões da Fenac, em Novo
Hamburgo, paralelamente à Mostratec - Mostra Brasileira
e Internacional de Ciência e Tecnologia, tem como objetivo
alavancar o segmento de jogos digitais no Rio Grande do
Sul, oferecendo ao público a oportunidade de conhecer o
potencial mercadológico deste segmento, criar o ambiente
adequado para a realização de negócios, promover a
atualização profissional, apresentar novas tecnologias,
inovações e lançamentos, além do entretenimento para o
grande público. “Este é um setor que movimentou R$ 1,6
bilhão no Brasil em 2012 e que poderá atingir R$ 4 bilhões
em 2016. Por isto, a Fenac passa a diversificar ainda mais
o seu portfólio de eventos, com uma feira voltada a este
setor que está em plena ascensão”, destaca o diretorpresidente da Fenac, Elivir Desiam.
O DGEX contará com atrações como campeonatos de
games, JAM (grupos trabalhando no desenvolvimento
de jogos ) , sor teios, workshop s, show s, c osplay,
palestras e entrevistas, live arts, comercialização de
games, acessórios e mobiles, além de lounges com wi-fi.
Informações adicionais sobre o evento podem ser obtidas
pelo telefone (51) 3584-7200 e pelo site www.dgex.com.br

A
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Gastronomia
Para a alegria
da criançada
Em homenagem ao mês das crianças
reunimos receitas muito simples de preparar
que vão encher de alegria a hora da refeição.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Rendimento: 16 porções
Sugestão: Ajinomoto
Dica: Para obter uma superfície mais dourada, acrescente uma gota de shoyu (molho de
soja) na gema e pincele a massa
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Hot Dog
de Forno
Ingredientes:
Massa
1 xícara (chá) de leite morno (200 ml)
2 tabletes de fermento biológico (30 g)
1/2 xícara (chá) de óleo
2 colheres (chá) de açúcar
2 ovos
1/2 cebola média ralada
1 sachê de Tempero Sazon (cor laranja)
2 colheres (chá) de Sabor a Mi Alho & Sal
5 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo
2 gemas ligeiramente batidas
Recheio
2 colheres (sopa) de óleo
1/2 cebola média picada
3 colheres (sopa) de pimentão picado
2 tomates médios, sem sementes e picados
2 xícaras (chá) de polpa de tomate
8 salsichas cozidas e cortadas em rodelas
2 sachês de Tempero Sazon (cor laranja)
1 colher (chá) de Sabor a Mi Alho & Sal
Modo de Preparo:
Em uma tigela grande, coloque o leite, o fermento, o óleo,
o açúcar, os ovos e a cebola. Use os temperos prontos
conforme especificado nos ingredientes, e misture bem.
Junte a farinha de trigo, aos poucos, e sove até desgrudar das mãos e obter uma massa lisa e homogênea. Deixe
crescer por 30 minutos, coberta com um pano. Enquanto
isso, prepare o recheio: em uma panela média, aqueça o
óleo em fogo alto e refogue a cebola por dois minutos.
Acrescente o pimentão e os tomates, e cozinhe até que
comecem a desmanchar (cerca de três minutos). Adicione
a polpa de tomate, a salsicha, e utilize os temperos prontos conforme indicado nos ingredientes. Retire do fogo
e reserve. Divida a massa em duas partes iguais e abra
cada uma com o auxílio de um rolo. Forre uma assadeira
retangular grande, untada e polvilhada, com metade da
massa. Distribua o molho reservado e cubra com o restante da massa. Feche as bordas pressionando com os dedos e enrolando-as para cima, e pincele a superfície com
as gemas. Deixe crescer por 20 minutos, coberto com um
pano. Leve ao forno médio (180º), pré-aquecido, por cerca de 30 minutos ou até que a superfície esteja dourada.
Sirva em seguida.

GASTRONOMIA

Sanduíche
Boneco

FOTO: DIVULGAÇÃO

Ingredientes:
20 pães sírios ou discos para tortillas
1/2 xícara (chá) maionese Hellmann’s
1/2 xícara (chá) espinafre cozido e picado
1 cenoura pequena ralada no ralo grosso
100 g de queijo minas frescal ralado

Rendimento:
10 unidades
Sugestão:
Cozinha Hellmann’s

Modo de Preparo:
Recorte os pães no formato de boneco com tamanho de 12 cm x 9 cm. Reserve. Em uma tigela, coloque a maionese, o espinafre, a cenoura, o queijo minas
e misture até ficar homogêneo. Distribua a mistura sobre dez fatias de pão
recortadas em forma de boneco e feche com as fatias restantes. Coloque o lanche em um prato e decore, formando os olhos, sobrancelhas, boca e cabelos.
Para isso use ketchup, mostarda, maionese e cenoura ralada.
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Cup Cake

Modo de preparo:
Recheio de morangos
Misture bem os ingredientes e leve
ao fogo baixo, misturando constantemente até ponto de brigadeiro cremoso. Deixe esfriar e utilize com a
ajuda de uma manga de confeiteiro
com bico pitanga grande.
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Rendimento:
15 porções
Sugestão: Abima
Calda base
Leve ao fogo todos os ingredientes e deixe levantar fervura.
Desligue e peneire.
Calda para regar o bolo
Misture todos os ingredientes e
utilize.
Montagem
Com o auxílio de uma faca pequena recorte uma tampinha,
retire uma porção de massa e
reserve. Aplique uma porção da
calda, uma pequena porção de

geleia, uma boa porção de recheio de morangos e cubra com
a tampinha de massa reservada. Dê acabamento com o doce
de leite. Coloque uma pitanga
de recheio ou de doce de leite e
cole o pedaço de bolo para formar o corpo de fantasminha.
Cubra com um círculo de pasta
americana branca, dando o formato de lençol com bracinho.
Marque a boca, os olhinhos e
pinte de preto.
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Ingredientes:
Montagem
15 bolinhos industrializados
12 pedaços de bolo cortados
no tamanho 3 cm x 1,5 cm
Geleia de morango industrializada
1 receita de recheio de morangos
1 receita de calda para regar bolos
Recheio de morangos
1 lata de leite condensado
1 colher pequena de farinha de trigo
200g de creme de leite
½ envelope de gelatina de morango
2 colheres (sopa) de licor
de morango
1 colher (café) essência de morango
Calda base
½ xícara (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de água
2 cravos- da-Índia
Calda para regar o bolo
2 colheres (sopa) licor de morango
150g de morangos amassados com
garfo e polvilhados com duas colheres (sopa) de açúcar
100g de creme de leite
1 receita de calda base
Decoração fantasminha
200g de doce de leite
para acabamento
Pasta americana branca
Corante gel preto para fazer o olho
Decoração
200g de doce de leite
para acabamento
200g de pasta americana vermelha
1 porção pequena de pasta americana na cor branca, preta e laranja

a
h
n
i
m
Fantas
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Brigadeiro com Biscoito
Ingredientes:
1 embalagem de Biscoito Mousse
Chocolate ao Leite
2 xícaras (chá) de leite
4 colheres (sopa) de açúcar
1 colher (chá) de essência de baunilha
Chocolate granulado ou confeitos
coloridos

Rendimento: 25 unidades
Sugestão: Cozinha Isabela

Modo de Preparo:
Numa panela média antiaderente, junte o biscoito, o leite e deixe descansar por 5 minutos. Leve
ao fogo baixo até desmanchar os
biscoitos. Acrescente o açúcar, a
essência de baunilha, mexa até a
massa ficar firme e começar a desgrudar da panela. Deixe esfriar,
unte as mãos com margarina sem
sal, faça bolinhas pequenas, passe
pelo chocolate granulado ou confeitos coloridos, acomode em forminhas e sirva a seguir.
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Sorvete de Morango
Ingredientes:
1/2 xícara de Cremogena
sabor morango
2 xícaras de leite
5 colheres (sopa) de açúcar
3 claras

Sugestão:
Cremogena

Modo de preparo:
Em uma panela, dissolva o Cremogema no leite. Junte duas colheres (sopa) de açúcar e leve
ao fogo médio, mexendo sempre até engrossar. Reserve até esfriar. Em uma panela, misture as
claras e o açúcar restante. Coloque em banho-maria, com água fervente, mexendo sempre, por
cinco minutos ou até a mistura ficar morna e o açúcar derreter. Coloque a mistura na batedeira e bata por 5 minutos ou até obter ponto de merengue firme. Misture ao creme reservado,
mexendo delicadamente. Coloque em um refratário médio e leve ao freezer por três horas ou
até ficar firme. Retire do freezer, volte para a batedeira em velocidade baixa e bata até ficar
cremoso. Volte ao refratário e conserve no freezer até a hora de servir.
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Rendimento: 20 alfajores
Sugestão: Cozinha Isabela
Dica: Embale os alfajores
individualmente em papel
celofane, acomode-os na
cesta e prepare um lindo
presente.
FOTO: DIVULGAÇÃO

Alfajor de Bolacha Maria
Ingredientes:
1 pacote de bolacha Maria (400g)
500g de chocolate ao leite hidrogenado picado
Creme inglês:
500ml de leite
5 gemas
150g de açúcar
3 colheres (sopa) de maisena
5 gotas de essência de baunilha

Modo de preparo:
Comece preparando o creme inglês. Ferva o leite e deixe amornar. Leve
à batedeira as gemas com o açúcar e bata até a mistura crescer e ficar
esbranquiçada. Junte o leite, aos poucos, a maisena e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até engrossar. Acrescente a essência de baunilha,
deixe esfriar e reserve. Espalhe o creme inglês entre três bolachas e
junte uma na outra. Derreta o chocolate ao leite em banho-maria ou no
micro-ondas e, ainda quente, banhe os alfajores. Deixe descansar por
20 minutos sobre papel manteiga e sirva a seguir.
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GASTRONOMIA
FOTO: DIVULGAÇÃO

Bolo de
Morango

Angry
Birds

Ingredientes:
Massa
4 embalagens de bolo industrializado
do sabor preferido cortado em tiras
Recheio de morangos
350g de morangos em tirinhas
2 colheres (sopa) de açúcar
Recheio chantili
250ml de creme de leite fresco
1 colher (chá) de baunilha
2 colheres (sopa) de glaçúcar peneirado
Calda base
½ xícara (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de água
2 cravos-da-Índia
Calda para regar o bolo
2 colheres (sopa) de licor de morango
150g de morangos amassados e polvilhados com duas colheres (sopa) de açúcar
100g de creme de leite
1 receita de calda base
Recheio de doce de leite
100g de creme de leite
400g de doce de leite consistência firme
1 colher (café) de essência de baunilha
Decoração
400g de doce de leite pastoso
800g de pasta americana vermelha
1 porção pequena de pasta americana
na cor branca, preta e laranja
Confeitos de chocolate coloridos
Montagem
1 forma com aro removível de aproximadamente 22 cm de diâmetro

Sugestão: Abima
Modo de preparo:
Recheio de morangos
Misture bem os ingredientes e deixe escorrer em uma peneira.
Recheio chantili
Misture bem todos os ingredientes e bata
com o auxílio de uma batedeira até ponto de
chantili, com picos moles.
Calda base
Leve ao fogo todos os ingredientes e deixe
levantar fervura. Desligue e peneire.
Calda para regar o bolo
Basta misturar os ingredientes para utilizar.
Recheio de doce de leite
Misture bem os ingredientes e utilize.
Montagem
Coloque o aro removível em cima de um
prato e inicie a montagem do bolo, formando uma camada com as tiras de massa. Regue com a calda e espalhe metade do recheio

de doce de leite. Repita com mais uma
camada de bolo regada com a calda, coloque os morangos, o chantili, o restante do recheio de doce de leite e finalize
com o restante do bolo, regando com a
calda. Cubra com filme plástico e deixe
na geladeira por quatro horas ou até o
dia seguinte para decorar.
Decoração Angry Birds
Cubra todo o bolo com o doce de leite
pastoso e deixe secar um pouco. Abra as
pastas com a ajuda de um rolo de abrir
massas, corte os modelos e reserve. Inicie com a cobertura vermelha cobrindo bem todo o bolo. Coloque o recorte
preto inteiro, sobre este o na cor laranja
fazendo o bico, na cor branca para os
olhos, e mais a bolinha preta para completar os olhos. Finalize com os confeitos coloridos em volta do prato.
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Social
FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

No dia 26 de setembro, a Lydians Sistemas de Informação realizou mais
uma ação do Projeto Lydians Mais Verde, desta vez na Reserva Florestal
Pe. Balduíno Rambo - Parque Zoológico da FZB, em Sapucaia do Sul. Na
ocasião foram plantadas 60 mudas de árvores nativas. A Lydians agradece
a Fundação Zoobotânica do RS, em especial ao engenheiro Leandro Dal Ri
e equipe pelo apoio para a realização deste projeto

Sinclécia
Dutra e Gisele
Serafim, mãe
e filha, em
passeio ao Rio
de Janeiro
FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

Lizandra Pinto e
Rodolfo Lopasso
da Loja Bom Gosto
Natural, em São
Leopoldo
FOTO: MULTIFOTO

William Alves, Anna Rithyely, Larissa
Alves e Douglas Duarte em Balneário
Camboriú, Santa Catarina

64 | REVISTA NEWS | OUTUBRO 2013

A pequena
Lorena
juntamente
com os pais
Lívia e Leandro,
festejando o seu
1º aninho

FOTO: SARA MACHADO FOTOGRAFIA

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: REVISTA NEWS

LEOPOLDENSE GANHA R$ 1MIL EM COMPRAS
NA FESTA NACIONAL DO CALÇADO
Ensaio
fotográfico
de Larissa
Kayser
Schütz para
Vis a Vis

Paulinho Peres recebeu das mãos da
amiga Lia o prêmio SER Portobello
Shop, no último dia 13 de setembro,
em Porto de Galinhas – Recife

FOTO: MULTIFOTO

A moradora de São Leopoldo, Melissa Maciel, foi a grande
vencedora do sorteio de um vale compras de R$ 1 mil na
Festa Nacional do Calçado 2013. O seu cupom foi sorteado
na sexta-feira, 13 de setembro, entre os milhares que
foram preenchidos pelos visitantes do evento. A jovem
aproveitou a oportunidade e escolheu pares de calçados
e artigos da multifeira para ela e familiares. O diretorpresidente da Fenac, Elivir Desiam e o diretor executivo,
Paulo Raul Hanauer, parabenizaram Melissa após as
compras realizadas no último final de semana da feira

FOTO: DIVULGAÇÃO

Airton Oliveira em
recente viagem a Punta
del Este, Uruguai
O papai Luiz e a mamãe Rosane
comemorando os 3 aninhos do Ramon

Esteio | Novo Hamburgo | Porto Alegre | São Leopoldo | Sapucaia do Sul
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS, ALUGUÉIS E VENDAS

vilarica.com.br
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Você nos completa.
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SOCIEDADE

Angélica Nery

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

FATOS & FOTOS
FOTOS: MARLON Z. SOARES

1

2

Foto 1 - A Liga Feminina de Combate ao
Câncer de SL promoveu uma tarde de café
colonial na sede Tiradentes, da Sociedade
Orpheu. No registro a diretoria da entidade
liderada pela dinâmica Rute Moz Ely
Foto 2 – Márcia Souza, coordenadora do
Grupo Força Rosa, liderou mesa
Foto 3 – Regina Oliveira com a filha Luize
Foto 4 – Neusa Melo e sua filha Cândida
Foto 5 – Carmem Werner e Regina Purper
Cureau
Foto 6 – Marlene Franzon e Maria Ana
Marculano
Foto 7 – Em pé: Bia Giovanella, Dalva Heinrich, Eva Dornelles, Eliane Antunes dos
Santos e Marjorie Fetter. Sentadas: Márcia
Maronez, Claudete Muller, Celeste Porto e
Joseli Fetter
Foto 8 – Grupo das Abelhinhas prestigiou
a tarde benemerente
Foto 9 – A Escola de Samba Império do Sol
promoveu uma linda festa para comemorar
seus 25 anos de fundação. No registro, o casal presidente Tania Nara e Miro da Silva
com o casal de mestre-sala e porta-bandeira
Maicon Rafael e Elen Teixeira
Foto 10 – O casal presidente da Império do
Sol recebeu o vereador da capital Márcio
Bins Ely e Josiane Ribeiro
Foto 11 – Carol e Laerte Gschwenter receberam amigos na festa do Império do Sol

para festejar também o niver da Carol
Foto 12 – Márcia e Renato Cenin prestigiaram o Império do Sol e a amiga Carol
Gschwenter
Foto 13 – Sônia e Irajá Bugatti
Foto 14 – Gabriela e Giuliano Simas receberam amigos e familiares para festejar,
em grande estilo, o primeiro aniversário
da filha Giulia
Foto 15 – O cantor e poeta nativista Leonardo Charrua lançou seu livro Poesia (en)
Canto reunindo amigos em São Leopoldo.
No registro, com a presidente do Centro
Literário, Doroti Prato
Foto 16 – O casal Paloma Fogaça e Leandro Cesar promoveram a 1ª Ed. Da Balada Teen em São Leopoldo. A festa foi um
sucesso total e a próxima edição já está
agendada para o dia 25 de outubro, Festa
Halloween
Foto 17 – Turminha animada na Balada
Teen
Foto 18 – As irmãs Ângela e Mara Martins Capelari receberam convidadas para
a inauguração de sua loja de joias. No registro, com a advogada Janaina Policarpo
Foto 19 – O fotógrafo Cleber Brauner e sua
esposa Nadine receberam amigos e familiares para festejar o primeiro aniversário
da filha Melissa
Foto 20 – As gurias na Balada Teen
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DAIANA
MARTINS
BALDWIN

VARIEDADES

Anamaria
Cachapuz Cypriano

OAB/RS 81.537
Membro do escritório
de advocacia DVH
Advogados Associados

DA DEVIDA CORREÇÃO
NOS DEPÓSITOS DE FGTS

O

s depósitos de FGTS dos trabalhadores vêm sofrendo perdas que
ocorrem devido à correção errada
da Taxa de Referencial (TR), que é aplicada
sobre os saldos depositados no Fundo. A TR
é o índice aplicável, no que se refere à correção monetária, aos débitos com o FGTS
recolhidos pelo empregador.
A ação que é interposta visa o recálculo
retroativo da TR para repor as perdas na
correção do FGTS desde 1999, ano em que
a taxa começou a ser reduzida até chegar
a zero em 2012. Este fato diminuiu, consequentemente, a remuneração do Fundo de
Garantia, que é corrigido por juros de 3%
ao ano, mais a TR. A ação pede para que a
correção seja feita pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC).
Todos os trabalhadores que tiveram e/ou
tenham algum saldo em seu FGTS entre
1999 e 2013, aposentados ou não, possuem
o direito de reaver as perdas do benefício.
É necessário procurar um advogado de sua
confiança para interpor a ação, munido de
Cédula de Identidade (RG), comprovante de
endereço, PIS/PASEP, cópia da Carteira de
Trabalho e Previdência Social (CTPS), Extrato do FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal, e Carta de Concessão do Benefício para os aposentados.

DVH

Daniel Von Hohendorﬀ
e Advogados Associados
OAB/RS 1.732
Direito do Trabalho, Cível,
Funcionalismo Público e INSS
Dr. Armindo João Hohendorﬀ
OAB/RS 3824
Direito do Trabalho
Rua João Neves
da Fontoura, 532
Sala 103 - Centro
São Leopoldo - RS
Fone: (51) 3590.3003
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Profesora aposentada.
Contato: anamariaopm@gmail.com

A pressão
popular funciona

O

Brasil tem razão de comemorar os movimentos populares
que movimentaram todo o
país. José Dirceu e Lula sustentaram que o mensalão nunca existiu,
mas o escândalo foi provado. A história
dos 403 dias do escândalo do mensalão, o
maior esquema de corrupção de todos os
tempos no Brasil, abalaram o país e paralisaram o governo do PT, sob o comando
de Lula e dos homens do presidente, sem
dúvida, o CHEFE. Montanhas de dinheiro: em pacotes, malas, carros-fortes e até
em cuecas. Essa condenação lava a alma de
todos os brasileiros vítimas dos corruptos.
O movimento feito até agora por todo o
Brasil ainda não é suficiente para acordar
o povo todo e a maioria dos políticos, notadamente a turma do PT. A pauta dessa
mobilização é o descontentamento com o
governo e os políticos. As mudanças até
agora não são suficientes. O país continua
sem saúde (ninguém pode supor que a farsa dos médicos do exterior venha solucionar o que os daqui já sabem e conhecem
da nossa realidade) e continuamos mal no
que diz respeito à educação. Aliás, é o próprio governo que se interessa em manter o
povo ignorante. O transporte deixa a desejar, as estradas não satisfazem, a classe
política não representa os anseios populares. Segundo Hayek, “o homem aprende
pela frustração de suas esperanças. Nosso
povo vai, aos poucos, acordando para lutar e para recuperar a esperança de ver o
Brasil melhor”. A classe dos que vivem à
custa das bolsas que são a ilusão que o governo os faz engolir sem solucionar nada,
ainda é um volume maior de miseráveis e

na hora do voto, deixam-se enganar por
promessas e frango assado. José Maria
Leal Paes na página 3 da Revista Veja,
edição 2328 de 03/07/2013 diz: “o caudaloso e admirável protesto que varreu o
país tem fonte e foz: o rio da corrupção, o
desvio de conduta instalado nos poderes
da República. Os estudantes livraram-se
da UNE, anestesiada por milhões de reais do Planalto Petista. Livres e rebeldes
como convém, acordaram. É incerto se no
poder acordou a maioria votante que ainda avaliza o caos ético. O mote do mando
são os escândalos executivos, legislativos
e judiciários, a roubalheira transformada
em farol e bússola da política, os contratos viciados, os ralos do dinheiro público
para o bolso dos ratos, a condescendência judiciária com a impunidade, o punguista preso e o mensaleiro solto. Muito
ainda precisa ser feito. As tragédias e os
escândalos que se somaram, culminaram na erupção dos protestos por todo o
país”. Apenas dois comentários merecem
uma nota crítica:
1 - A VOLTA DE RENAN - Mais de 1
milhão de brasileiros assinaram uma petição em protesto contra a volta do senador Renan Calheiros ao Senado, cargo ao
qual ele renunciou em 2007 para evitar
a cassação por corrupção. Mais sensação
de impotência e impunidade.
2 - ESTÁDIOS BILIONÁRIOS - A promessa do governo foi que não colocaria
um centavo de dinheiro do povo nas
obras dos estádios da Copa. Colocou R$
6,4 bilhões. Com a Copa viriam estradas
e aeroportos modernos. Nada disso ocorreu. Frustrante e revoltante.

SOLIDARIEDADE

Lançamento oficial do Projeto Leme:

Projeto de Inclusão pelo Esporte
FOTO: DIVULGAÇÃO

N

o dia 12 de setembro, no pavilhão central da Fenac,
em Novo Hamburgo, ocorreu o lançamento oficial
do Projeto Leme, referente ao subsídio equivalente
da Fundação Rotária no valor de R$ 33.310 para a
entidade. Com a iniciativa, a Associação dos Lesados Medulares recebeu a doação de dez cadeiras de rodas adequadas para a
prática de basquete, uniforme completo e mochilas para os seus
paratletas. O projeto de inclusão esportiva foi realizado através
de parceria entre os clubes rotarianos São Leopoldo Leste e Novo
Hamburgo 25 de Julho, os Distritos 4670/BR e 7600/EUA de Rotary e a Fundação Rotária.
Participaram da entrega Rosana Oppitz, presidente do Rotary
Club de São Leopoldo Leste; Gerson Birck, presidente do Rotary
Club de Novo Hamburgo 25 de Julho; Ariberto Jaeger, presidente
da Subcomissão Distrital de Subsídios da Fundação Rotária; Juliana Maurer, rotariana responsável pela parceria com o Distrito
nos Estados Unidos; Elivir Desiam, diretor-presidente da Fenac;
Paulo Hannauer, diretor executivo da Fenac; Mauro Klein, presidente da Associação Leme e paratleta; Maurício Klein, secretário
executivo da Leme; além de convidados e rotarianos.

O evento foi realizado na Fenac, durante
a Festa Nacional do Calçado
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CULTURA

Felipe Kuhn Braun

Jornalista e escritor
Contato: felipe.braun@hotmail.com

Die Liliputaner:
os liliputienses
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Os liliputienses da A. Scheuer, uniformizados para as apresentações

Um retrato
da simpática
trupe de
anões de A.
Scheuer
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O

termo em língua alemã, liliput, significa
em língua portuguesa, anão. Liliputaner
é o termo no plural. Na Europa
do século XIX e do início do século XX, era comum que pessoas
“diferentes” para a sociedade da
época, tais como pessoas muito
obesas, muito grandes ou muito
pequenas trabalhassem em circos
e ganhassem a vida em meio a
turnês circenses.
A. Scheuer, um alemão, montou
uma trupe de anões chamado de
Liliputienses. Eles se apresentavam em turnês pela Europa e,
mais tarde, pelo mundo. Também
eram conhecidos como “os liliputienses de Scheuer” (“os anões de
Scheuer”). Essa simpática equipe, anos mais tarde (de sua formação), se apresentou no sul do
Brasil, passando por Novo Hamburgo e São Leopoldo.
No século XIX e início do século XX, era comum a presença de
viajantes provenientes da Europa, já que havia um número muito grande de imigrantes alemães
estabelecidos em toda a nossa
região. Muitos desses também falavam fluentemente o idioma alemão ou dialetos germânicos.
Pouco se sabe sobre a viagem ou
até sobre as apresentações e a turnê circense dos liliputaner. Há
apenas algumas fotografias antigas, que retratam eles em Novo
Hamburgo, e cartões postais da

CULTURA | FELIPE KUHN BRAUN

época que foram comprados pelas famílias que assistiam os
“espetáculos” apresentados pelos anões alemães.
Na época não havia muitas formas de diversão. Era comum
entre os habitantes da nossa região as sociedades de canto
e tiro ao alvo e os bailes realizados nas sociedades. Espetáculos teatrais também eram muito apreciados, assim como
apresentações circenses. Sem dúvida, a apresentação dos liliputienses foi um evento ímpar na região, já que pertenciam
a um circo europeu, eram todos anões e falavam perfeitamente o idioma utilizado em nossa região nos idos de 1900.

Os liliput preparados para uma apresentação circense

O grupo de anões em frente ao Hotel Kroeff, em Hamburgo Velho

Cartão postal dos Liliputienses
sendo transportados numa
pequena carruagem
O grupo ao lado de sua
instrutora, nas proximidades
do Hotel Kroeff

No mês das Crianças aproveite
o Cartão Vantagem ACIS-SL.
As crianças ganham presentes
e você ganha descontos.
Conheça nossos parceiros
e faça parte desta rede.
Informações: 30376065
relacionamento@acissl.com.br

acissl.com.br
OUTUBRO 2013 |acis.saoleopoldo
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DESTINOS

Edison Chiaramelli

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

Minha querida Madrid
FOTOS: DIVULGAÇÃO

C

omo havia dito nas edições passadas, chegou a vez da minha Madrid, porém, antes cabe um alerta. Nossos passaportes valem apenas por quatro anos
e meio, e não cinco anos. Explico: dia 12 passado levei um casal de afilhados
para o aeroporto. Eles iriam para Punta Cana, ficando três dias antes no Panamá por minha sugestão. Na hora do check in eles não puderam embarcar, pois um dos
passaportes venceria depois de setenta e poucos dias. O Panamá não exige visto, mas um
passaporte válido por 90 dias da data de entrada no país (eles iriam ficar de 12 a 15 de
setembro). Solução: voltar para casa e pegar o voo dia 15, direto para Punta Cana com
escala no Panamá. Com receio de mais problemas meu afilhado ligou para o Consulado
da República Dominicana e foi informado que o passaporte tem que ter três meses ainda
de validade da data de entrada. Como providência ele tirou o tal passaporte de urgência,
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Madrid, vista geral

Prédio na Gran Via

Início da Gran Via
inaugurada em
1908. Abriga os mais
belos edifícios do
início do século XX

Madrid - símbolo da cidade

que sai no mesmo dia e vale por um ano.
Esse passaporte tem restrições para ser
feito (no site da Polícia Federal tem informações). Ele foi informado que na maioria dos países, mesmo naqueles que não
pedem visto de entrada, é exigido que o
passaporte tenha ainda seis meses de validade. Confirmei essa exigência e daí dizer
que nosso passaporte vale apenas por quatro anos e meio. Cuidado em sua próxima
viagem! Se eles tivessem ido dia 12, direto
para Punta Cana, teriam sido deportados.
Já falei diversas vezes que quatro cidades
no mundo devem ser visitadas: Paris, Londres, São Paulo e Nova Iorque. Também
já disse que começo ou termino todas as
minhas viagens pela Europa por Paris.
Então, por que minha querida Madrid?
Simples: em 1968 realizei minha primeira
viagem para o velho continente, e Madrid
foi minha primeira cidade, meu primeiro
contato com a cultura europeia. Ouvir
música clássica em ônibus, não jogar papel no chão... O Museo del Prado, inaugurado em 1819, possui o maior acervo de
obras de Goya e Velazquez do mundo. E
tem prevista para 2015 sua ampliação, na
qual será anexado ao Salón de Reinos. A
Gran Via, com seus belos prédios (Museu
Chicote, nº 12 - bar em art decó frequentado por Frank Sinatra, Ava Gardner, Orson
Welles, entre muitos; Edificio La Estrella,
nº10; Edificio da Telefonica, nº28; Edificio

Museo del Prado

Sede dos correios ou palácio de comunicaciones
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DESTINOS | EDISON CHIARAMELLI

Plaza Mayor

Em Madrid,
fim de tarde
no Museo Del
Ramon da
Plaza Mayor

Gran Via: à direita prédio da telefônica

Grassy, nº 1). As tabernas com seus detalhes e suas tapas. As principais e mais antigas Casa del Abuelo (1906),
Carmencita (1920), El Sobrinho del Botin (1725), Viva
Madrid, e tantas outras. Madrid tem horários diferentes
para as refeições, daí as tabernas terem os refeitórios e
os bares (os nossos botecos). Aí caio de boca nas tapas,
que vão de Alitas de Pollo a Xató, em ordem alfabética, passando pelas Boquerones, Callos, Garotes, Magro,
Pinchito - todas acompanhadas de um bom vinho Marques de Murrieta, da região de Rioja, ou uma cerveja de
garrafa Mahou, ou uma cerveza del barril (chope), ou
até um xerez. Observação: tapa é para uma única pessoa, quando para duas ou três chama-se racíon.
O madrileno almoça entre 14 e 15 horas e janta depois
das 22 horas. Daí o hábito de ficarem sentados numa taberna ou, no verão, em mesas nas ruas e praças, tomando seus vinhos ou cervejas com as tapas (tem lugares
com mais de 60 tipos). Outro tira gosto é o pão tostado
com tomate, queijo e jamon. Aí podemos ir de 10 a 200
euros em cinco minutos. Nos fins de tarde, num bar
em frente ao nosso hotel, na Gran Via, lógico, eu pedia
jamon serrano com pan tostado, tomate e queijo. Um
racíon que custava 10 euros dava para a Jarci e eu. No
último dia resolvi pedir o pata negra e queso manchego
(da região da La Mancha) - também uma racíon. Vieram
quatro fatias de pata negra, tão finas que eu via a Jarci
através delas, e umas seis de queso. Foram algumas raciones pedidas e a conta passou de 160 euros, mas valeu
cada euro. Pata negra são fetos de porcos realmente de
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Praza de Cibeles, fonte com estátuta da deusa grego-romana Cibele

Principal praça
de touros

patas negras, que vivem numa região demarcada. Sua alimentação principal são
nozes. O custo do produto varia com a quantidade de animais por área da propriedade, quanto menor e melhor alimentados, mais caro. Além disso, tem a Madrid
das compras (Calle Del Serrano, a mais elegante), dos parques (Parque Del Retiro,
o maior), das Plazas, da Zazuela (opera cômica encenada no Teatro de La Zarzuela),
dos arredores tais como El Escorial, Valle de los Caidos, Segovia, Avila, Toledo.
Enfim, Madrid, com a facilidade do idioma e da distância, é a capital europeia mais
próxima da América e um dos lugares que dá vontade de voltar. Até breve.

Mercado de
São Miguel,
construído
em ferro no
ano de 1914

Tradicional
Casa de
Dança
Flamenca

Palácio de La Santa
Cruz, do século XVII
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DECORAÇÃO

VARIEDADES

Marcelo Buz

MODERNA

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

Você tem orgulho ou
vergonha de ser brasileiro?
Eu tenho os dois

J

lhando. Triste realidade. Como poderei
altivamente bravejar os custos dobrados,
triplicados de nossa Copa do Mundo e
Olimpíadas? De que forma explicar que o
Maracanã está lindo e maravilhoso, como
nunca, e logo ali ao lado as rajadas de fogos são dos fuzis e não de artifício? Saúde,
educação, etc. e etc. Me utilizo do famoso
jeitinho brasileiro. Somos autoconfiantes e
sempre dizemos que vai melhorar. Afinal,
sou brasileiro e não desisto nunca.
Mas quando o assunto passa a ser nossa
impunidade, nosso sentimento de injustiça... Bom, aí meus amigos, a brincadeira
acaba. Presenciamos no mês de setembro
de 2013, um dos capítulos mais tristes da
história de nossa democracia - os tais embargos infringentes-, que até o momento
só infringiram minha honra de ser brasileiro.
Eu entendo os argumentos técnicos daqueles que defendem os embargos infringentes, mas não sou obrigado a concordar.
Tanto que cinco ministros do STF votaram contra. Penso que o que está/estava
em jogo nesta questão é muito mais do que
a tecnicidade de aceitar ou não, pois esta
tem fortes razões de ambos os lados. E todas têm seus argumentos e seus méritos.
Agora tem uma coisa que é indiscutível:
o respeito para com o povo brasileiro, ansioso, por quem sabe uma vez na vida, ver
a justiça ser praticada. Ver corrupto na
cadeia, ver ladrão se dando mal. Me senti
como uma criança que tem seu doce retirado da boca. Me senti com vergonha de
ser brasileiro.

A

decoração de uma casa
pode ter vários estilos
ou até mesmo misturar
estilos.
A decoração deve refletir o gosto das pessoas e sua personalidade, e deve proporcionar conforto aos
seus proprietários.
O estilo moderno tem sido cada vez mais
escolhido, principalmente por quem
gosta de ambientes clean e práticos. Cores claras, formas geométricas, linhas
retas e materiais tecnológicos como aço,
vidro, acrílico, plástico e fibra de vidro
compõem o visual moderno.
A tecnologia também integra a decoração moderna, através de sistemas de
som, áudio e iluminação automatizados,
e de equipamentos com design arrojado.
As cores claras predominam, porém elementos decorativos coloridos valorizam
o ambiente.
Combinar móveis de conceito clean com
cores vibrantes é tendência na decoração moderna.

FOTO: MULTIFOTO

á tive a oportunidade de viajar
diversas vezes para fora do país.
Algumas vezes foram intercâmbios culturais, ou seja, contato
direto com pessoas de outras
nacionalidades. De início, um certo receio
em se dizer brasileiro e ser encarado quase que como um primata, um ser inferior,
desprovido de todo o avanço da civilização. Isto principalmente no início da década de 90, quando eu ainda era criança.
Mas logo nas primeiras oportunidades
passei a encher o peito e dizer com muita
veemência, I`m brazilian, soy brasileño,
je suis brésilien, ich bin brasilianer, SOU
BRASILEIRO!
Tenho orgulho quando vejo um povo solidário, que ajuda o próximo sem olhar a
quem. Tenho orgulho quando vejo atletas
brasileiros fazendo bonito, mesmo com
poucas condições de treinamento e raríssimos incentivos de patrocínios. Encho o
peito para dizer que sou brasileiro quando
é para falar de nossos recursos naturais,
da hospitalidade e alegria de nosso povo.
Nossos empresários e executivos tidos
como os mais arrojados do mundo e conquistando espaços antes nunca almejados.
Enfim, são diversos motivos que me orgulham de ser brasileiro. E vejam bem, nem
falei de futebol, carnaval e nossas lindas
mulheres... Agora já falei. Mas sinceramente, me orgulha sim, mas nem tanto.
Poderia e deveria incluir nesta lista a nossa democracia, nosso estado democrático
de direito. Mas esta infelizmente vem me
envergonhando mais do que me orgu-

Arquiteta
Fabiane
Mohr

Av. Feitoria, 2300 - sala 03 - Pinheiros
São Leopoldo - RS - Fone (51) 3592.9294
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FOTOS: DIVULGAÇÃO MÓVEIS CASTTINI

DEISE SOARES
| Estúdio de Arquitetura |
www.deise soares.com.br

Versatilidade
Painéis de madeira
passam de home
theaters à cozinha
num piscar de olhos

Q

ue painéis de MDF não são
novidade todo mundo já sabe.
Bem provável que você já viu
e até quer painéis na sua sala
de home theater ou no seu dormitório. O
que você talvez não tenha pensado é no

uso dos painéis em cozinhas, lavabos e
banheiros. E por que não em lavanderias? Muitas vezes queremos repaginar a
decoração sem o famoso quebra-quebra.
Queremos mudar instalações de posições
e até mesmo acrescentar eletrônicos e eletrodomésticos que não havíamos previsto
alguns anos atrás. E como fazer isso sem
quebrar a parede e o revestimento? Com
o painel de MDF de acordo com o restante do projeto de mobiliário, pois além de
facilitar todo o layout da nova decoração,
ele é versátil e rápido na execução, sem
aquela sujeira da reforma e o precioso
tempo. Nos dormitórios podemos mudar
as posições de camas, armários e iluminação. Já nas cozinhas podemos acrescentar eletrodomésticos e alterar os layouts,
tudo com o aproveitamento dos painéis.
Sem contar a estética, painéis em ripas,
painéis em cubos, painéis para televisores ou com espelhos. Para áreas molhadas
aconselho utilizar um acabamento em
granito somado ao painel em MDF para
sua vida útil ser maior. E então, aquela
parede sem graça da sua casa, merece um
projeto especial?
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PAISAGISMO

A escolha certa das plantas e do local onde serão plantadas
faz toda a diferença na harmonização do ambiente
A bromélia é uma das espécies preferidas
para adornar os jardins da região

Floricultura
Ramos
Em harmonia
com a natureza

H

á 29 anos a Floricultura Ramos transforma ambientes
internos e externos com a beleza natural das plantas.
Localizada em São Leopoldo, a empresa oferece aos
clientes mais de mil espécies de plantas ornamentais, a maioria com produção própria, o que garante melhor preço
e qualidade das mudas. Sua equipe presta atendimento especializado e consultoria técnica sem custo para a melhor ambientação.
A preocupação da Floricultura Ramos com a natureza vai
além de elaborar belos jardins e cultivar lindas plantas.
Há sete meses a Eco Ramos, outra empresa do grupo,
possui transporte e coleta de resíduos (entulho de obra,
podas, limpeza de jardim e resíduo industrial).

Um jardim personalizado valoriza o seu
envolto e estimula o convívio com a natureza

coleta de resíduos
Eco Ramos realiza o transporte
e a coleta de resíduos

FLORICULTURA RAMOS:
Rua Amadeo Rossi, 569
Morro do Espelho - São Leopoldo
www.floriculturaramos.com
Fone/Fax: (51) 3589.8002 - 3589.2733

ECO RAMOS COLETA
DE RESÍDUOS:
Fone: (51) 3589.6045 - 9131.3428
www.ecoramos.com.br
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PROJETO | CASA EM XANGRI-LÁ

Veraneio
iluminado

N

esta casa localizadaww em condomínio fechado
na praia de Xangri-lá, o arquiteto Blasco Viana tomou partido das principais características
arquitetônicas para idealizar o projeto de interiores: espaços amplos, muita luminosidade natural e boa
integração entre os ambientes internos e externos. “Como
arquiteto de interiores tive o prazer de receber esta casa praticamente pronta para, no seu interior, fazer o projeto dos
móveis em conjunto com a Woodform (Fone: 3593.4343)”,
comenta ele. Respeitando o estilo clean da casa, a opção se
deu por móveis retos em melamina e vidro para facilitar a
manutenção. Já no externo, o paisagismo exuberante (Floricultura Ramos – Fone: 3589.8002) enobrece a morada e cria
um ambiente tranquilo e agradável para os dias de descanso. Acompanhe os detalhes.

Na fachada frontal, uma
imponente Canariense
valorizou o grande jardim
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AMBIENTE DE ESTAR
A sala de estar com
pé-direito duplo tem
como foco principal
a generosa lareira
revestida com mármore
marrom imperador.
Nela foi aplicado um
painel para facilitar a
instalação da TV e dos
equipamentos do home
theater. A integração dos
espaços permite móveis
maiores para valorizar
a amplitude, proposta
obtida com os sofás e as
poltronas que formam um
agradável ambiente de
estar. O pé-direito duplo
exigiu a utilização de
lâmpadas de Led 13W, em
conjunto com a luminária
quadrada de acrílico
branco (Iluminar - Fone:
3589.6116)
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PROJETO | CASA EM XANGRI-LÁ

O porcelanato marrom contrasta com as cores claras predominantes

A entrada principal é marcada pela
escada em curva posicionada no
canto de janelões verticais. Com
degraus revestidos de mármore
marrom imperador, a elegante
escada tem corrimão de inox da
Imaginox (Fone: 51.3625.7554)
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LAVABO
O lavabo
ganhou ares
de sofisticação
com o
composé de
papéis de
parede liso
e floral. A
bancada em
Silestone
Unsui
completa a
decoração

ÁREA ÍNTIMA
No segundo pavimento, o corredor do mezanino dá acesso
às cinco suítes da área íntima, sendo três com sacadas
voltadas para o campo de golf nos fundos da casa
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PROJETO | CASA EM XANGRI-LÁ

Na suíte principal o armário de canto com portas
espelhadas amplia o dormitório. No banheiro predomina
o branco com detalhes em mármore crema marfil

Na suíte principal, bancada com duas
cubas facilita o dia a dia do casal
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A suíte da filha, em tons de bege rosado, se
relaciona com o banho através das pastilhas
marrons. Na cabeceira foi usado um painel em laca
branca e melamina como moldura, que combina
com o roupeiro de portas espelhadas

IMAGEM ILUSTRATIVA

Na suíte do filho não podia faltar o vermelho que representa o seu time. A cor está nas
luminárias que ladeiam a cama e na laca do balcão do banheiro. Nos móveis da suíte
manteve-se a melamina em tons claros para um ambiente neutro

Pastilhas marrons no banheiro da filha e laca vermelha no balcão do banheiro do filho
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PROJETO | CASA EM XANGRI-LÁ
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ESPAÇO GOURMET
A família gosta de receber para confraternizar entre amigos, por isso o
arquiteto criou um ambiente mais descontraído com bar, churrasqueira e
jantar integrados. A proposta permite aos convidados participar da preparação
dos alimentos junto à churrasqueira rotativa ou cooktop. O espaço gourmet
também é equipado com adega climatizada para os vinhos do chef, que dispõe
ainda de cozinha de apoio para as refeições mais triviais. No jantar a mesa de
vidro e estrutura de inox harmoniza com as cadeiras em fibra natural
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PROJETO | CASA EM XANGRI-LÁ
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LAZER EXTERNO
Os fundos da casa é um convite ao lazer, pois uma porta de correr
envidraçada liga o espaço gourmet com a convidativa área junto à
piscina, protegida por pergolado com vidro sobreposto. Móveis de
jardim completam a ambientação do espaço que faz sucesso nos
dias de verão em família. O jardim é um encanto à parte

FICHA TÉCNICA:
Arquiteto: Blasco Viana
Fone: (51) 9966.8528
E-mail: blascovi@hotmail.com
Fotos: Revista NEWS
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MAIS POR MENOS BH
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A

Mostra Morar Mais por Menos Belo Horizonte teve
muita coisa bonita, incluindo os ambientes que apresentamos na edição anterior. Agora é a vez dos banheiros lá expostos, que você confere a seguir:

BANHO NA MATA SUÍTE CASA - SAMIRA ADER
Paredes em argamassa pastel contrastam com o deck escuro
que reveste parte do piso, paredes e teto da ducha. Bancada
em tronco de árvore. Espelho com moldura de cintos.
Divisórias em bambu dão privacidade às áreas íntimas.
Toalheiro em forma de escada de tubo PVC e banqueta foram
criados pela profissional.

BANHO “RETROFITADO” - EDNEI AQUINO
Com o perdão do aportuguesamento, já que não temos na
língua portuguesa representação que substitua o termo
“retrofit”, este banho preserva e restaura itens originais da
época de sua construção, os anos 80. Ao mesmo tempo,
recebe uma modernização e adequação às exigências atuais
de sustentabilidade e conforto, através do uso de LEDs,
louça com baixo consumo de água e itens personalizados.
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SALA DE BANHO - FABIANA VISACRO E LAURA SANTOS (VS DESIGN)
Sofisticado e diferenciado. O ambiente traz para o seu interior a simplicidade da natureza com a vista da Serra do Curral e do
orquidário aéreo. Foram reutilizados cabos de vassoura no revestimento do ofurô e luminárias rendadas de PVC com LED.
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BANHEIRO DO ESCRITÓRIO ANNA REGINA MALTA, ÉRIKA
VIANA E FERNANDA ROSSI,
ORIENTADOR: ROGÉRIO VIANNA
Um ambiente que expõe a beleza
da arte mineira. Assim é o banheiro
idealizado para a Morar Mais®. Do
espelho que reflete a criatividade
e das possibilidades do uso de
materiais reciclados ao toque
delicado dos ladrilhos feitos a mão
se contrapõem à força da bancada
de ferro. Uma rica mistura de estilo à
moda mineira.
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BANHO PÚBLICO
MASCULINO - DIANA
KONOVALOFF
Este ambiente tem
personalidade! Decoração
impactante contrasta formas
e texturas em um projeto
contemporâneo de cores fortes,
onde a composição de linhas
horizontais e verticais causa
a sensação de amplitude. É
sustentável nos revestimentos
que compõem o espaço,
equilibrando materiais de alto
padrão e de baixo custo, como
LED, MDF e espelhos.

BANHO PÚBLICO FEMININO - FLÁVIA GUIMARÃES,
ISABELLA GONÇALVES E RAQUEL LAMAC
A proposta do banheiro público feminino foi desenvolver
um ambiente prático e utilizar materiais recicláveis com
uso inusitado. As divisórias são de cano PVC; o painel de
papel higiênico e as pastilhas possuem 50% de produtos
recicláveis; o piso tem alta resistência e a vegetação traz
vida e frescor ao ambiente.
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LAVABO DA EMPRESÁRIA - DÉBORA MENDES
Um espaço com projeto e materiais modernos: assim se
descreve o lavabo da empresária. Foi utilizado o mesmo
material no piso e na parede, porém com cores e texturas
diferentes. As cores sóbrias, a iluminação, as pastilhas e
as peças decorativas compõem uma atmosfera ao mesmo
tempo sofisticada e moderna.

BANHEIRO DA NOIVA - GABRIELA BRASIL E
BÁRBARA MONTEIRO (OCA CRIATIVA)
A mistura do clássico e contemporâneo e o uso de
tons suaves e vibrantes marca a mulher moderna
em um ambiente que é praticamente um quarto de
vestir, onde ela pode se preparar para o tão sonhado
dia. Objetos e móveis foram criados artesanalmente,
aliando identidade e traços rústicos ao ambiente.
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DECORAÇÃO

Banheiro
bom

A

escolha acertada de acessórios pode ser a continuidade da decoração escolhida
para o restante da casa.
Melhor ainda se os itens agregarem
funcionalidade ao ambiente.

A banheira Napoli da Doka Bath Works se destaca no projeto das arquitetas
Fátima Mesquita, Marcia Albiéri e Regina Amaral na Casa Cor Goiás

Conjunto Banheiro Pedra
Sabão Mumbai Lolahome

Conjunto banheiro em resina Casambiente
Co

Cesto plástico para
roupas Casambiente

Vela perfumada dois
pavios Lolahome

Cabide entalhado em madeira
do artista plástico Willy Jupp

Torneira Comando Duplo
quente/frio Linha Xingu -Gaya

Cesto de roupa em aço inox
com saco em lona Casambiente
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Jogo de toalhas
mmartan

SALAS COMERCIAIS
VÁRIAS OPÇÕES DE PLANTAS E ÁREAS
possibilidade de junção de várias salas até andar inteiro
Rua Bento Gonçalves, 673 - Centro
Projeto Arquitetônico Arqº Renê André Muraro
Responsável Técnico Engº Mounir Sawaya Jr.
Incorporação sob número R-1/90205 de 24 de outubro de 2012

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

h

HUGO
ASSESSORIA IMOBILIÁRIA

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

WWW.SAWAYACONSTRUCOES.COM.BR
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