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TODOS OS ESTILO
E TENDÊNCIAS EM
UM ÚNICO LUGAR

Na Kaká Decorações você encontra peças únicas para
deixar seu lar personalizado, mais lindo e aconchegante.
Você merece ambientes acolhedores com estilo e
requinte. Visite a loja e conheça as mais novas tendências
em decoração.

Rua Independência, 1520 - Esquina Frederico Wolfenbüttel - Centro - São Leopoldo
www.kakadecoracoes.com - kaka.dec@gmail.com - Fone: 3037-1280
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tempo passa. Vem e vai governo e as mudanças econômicas, políticas
e sociais no Brasil são irrelevantes. Nosso povo já nasce com uma condenação, uma espécie de “pecado original”, que é viver lutando por
uma existência digna que, talvez algum dia, se possível e com muito
esforço, vai conquistar.
Aos trancos, a população brasileira busca, em meio a este contexto
caótico, adaptar-se ao absurdo do estabelichment, fortalecido pelas infames regras,
também chamadas de leis, que, independente do governante, escravizam o povo que
banca, de forma coercitiva, seu próprio algoz, o Estado. É obvio que a maneira como o
Brasil caminha, sob os principais aspectos, é equivocada, não bastando trocar os governantes. O que precisamos mudar é a maneira com que nos organizamos como sociedade. Alguns chamam isso de revolução, mas em nossos tempos só existem lugar
para as pontuais.
Na política brasileira temos visto atuar duas principais correntes: a esquerda, que precisa
entender que, para dividir, primeiro precisa existir. O outro grupo, ainda chamado por
muitos de direita, de fato não existe no Brasil. O que existe são grupos fragmentados de
vilões e de bandidos que, por ocasião, se aliam em torno de interesses comuns (ou particulares), demonstrando a despreocupação com crimes que incluem o assalto à população e ao erário público. Estes sujeitos estão infiltrados na política, no meio empresarial e em forma de instituições, incluindo as financeiras operadoras de crédito bancário.
No âmbito econômico, retrocedemos de cinco a sete anos no tempo. E é neste cenário
que temos que tocar nossos empregos, nossas empresas e nossos governos.
Dizem que as grandes transformações sociais não ocorrem em décadas ou séculos, mas
em milênios. Diante da nossa fragilidade individual, só nos dá a opção de conviver com
este patológico inconsciente coletivo.
Vamos trabalhar mais do que qualquer outro, viver e buscar nossos sonhos dentro do
que é possível. E vamos vencer.
FOTO: ROGERIO CAVALCANTI
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Vivendas da Baviera,
Seu Clube Residencial.
Condomínio Fechado de Terrenos exclusivos,
cercados de área verde, área de preservação,
vielas de caminhada e trilhas ecológicas.
ESTRUTURA
Amplo Salão de Festas
Fitness Center
Quadra de Tênis e Poliesportiva
Trilhas para Caminhadas
Área para Alongamentos
PlayKids
Pergolados
Espaço Yoga - Recanto Relax
SEGURANÇA
Portaria blindada, cerca elétrica,
câmeras de controle de acesso.

QUALIDADE
- Viva em meio a natureza,
respirando ar puro, e na casa que
sua família sempre sonhou!
Um projeto arquitetônico e
paisagístico de padrão
internacional em total harmonia
com a vasta área verde do local.
- Estação Própria de Tratamento
de Euentes
O primeiro empreendimento da
cidade com essa iniciativa, que
contribui diretamente para a
preservação do meio ambiente.

LOCALIZAÇÃO
Junto ao centro de São
Leopoldo, em bairro com
agências bancárias,
supermercado, padarias, cafés,
restaurantes, postos de
gasolina, escolas, farmácias,
serviços e tudo o que você
precisa contar no seu dia a dia.
VENHA CONHECER
Avenida Feitoria, n° 1297
São Leopoldo - RS

OPORTUNIDADE DE ADQUIRIR SEU TERRENO
A Benin Imóveis disponibilizou para comercialização a sua cota de reserva de terrenos. É a oportunidade
para adquirir seu terreno de forma fácil, com preços especiais e condições facilitadas de pagamento.
Entre em contato e visite o Vivendas da Baviera, pois o seu sonho agora está a um passo de se realizar.
INCORPORAÇÃO

PLANTÃO DE VENDAS

(51) 9378.5868

www.beninimoveis.com.br
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Sinostur Turismo completa 10 anos de atividades
neste ano de 2016, mostrando eficiência e grande
capacidade em atender ao público do Vale do Sinos e
região, que busca viagens de lazer. “O começo foi no
ano de 2006, na rua São Joaquim, centro de São Leopoldo. No ano de 2011, adquirimos em Novo Hamburgo, a ASC
Viagens e Turismo, uma agência com mais de 30 anos no mercado que, com a bandeira Sinostur, é uma das maiores do segmento
na cidade Capital Nacional do Calçado”, afirma Ernani Cassel,
diretor proprietário da unidade São Leopoldo.
Para comemorar seu aniversário de 10 anos, a Sinostur programou um grande evento para 400 pessoas, durante um fim de semana no Resort Costão do Santinho, em Florianópolis, o melhor
resort do sul do país. “Os valores para quem participar são muito
especiais, pois realizamos uma negociação espetacular e reservamos 200 apartamentos para o fim de semana de 17 a 19 de junho de 2016. O sistema da viagem é o “all inclusive”, no qual você
tem deslocamento, alimentação e bebidas como chopp, whisky,
espumantes e refrigerantes inclusos no valor. Os dois pontos altos da programação serão nas noites de sexta e sábado, com a comemoração dos 10 anos da Sinostur e o show nacional de Morais
Moreira, além de uma festa junina temática”, revela Ernani.

Ernani Cassel, diretor da
Sinostur Turismo

DIFERENCIAL SINOSTUR
Uma das características que diferenciam uma agência de turismo é
o conhecimento sobre os produtos
que está vendendo, por isso a Sinostur sempre investiu em ir e conhecer os destinos, para que pudesse
orientar seus clientes com propriedade. “Temos o cuidado de, antes
de lançar um roteiro, conhecer o
destino e visitar os hotéis para ter
segurança do que se está vendendo. Entre essas viagens, um lugar
que me surpreendeu foi a cidade do
Cabo, na África do Sul, onde você
encontra um comércio diferenciado, excelentes restaurantes, vinícolas e lojas de diamantes”.

ASSESSORIA AO CLIENTE
Em todas as suas unidades, a Sinostur
está apta a oferecer serviços de assessoria ao cliente tanto para a emissão de
passaporte ou a confecção de um visto
americano, ambos bastante burocráticos e indispensáveis para viajar ao exterior. “Nossa experiência busca, através
deste suporte, evitar preocupações aos
clientes, que terão a segurança de que
a documentação será preenchida de
maneira correta. Até agora não tivemos
um visto para turismo negado”.
Segundo Ernani, uma tendência que
tem chamado a atenção pelo volume é
6 | REVISTA NEWS | 2016 | JANEIRO/FEVEREIRO

a do cliente que está adquirindo imóvel
na Flórida, principalmente em Orlando,
nos Estados Unidos, onde se compra
uma excelente residência, totalmente

mobiliada e equipada, na faixa dos U$
200 mil, valor que pode ser financiado
em 30 anos a taxas de 3 a 5% ao ano. O

comprador pode usufruir do imóvel durante suas férias e ainda ter rendimentos se alugar por temporada.
A Sinostur tem convênio com empresas
na Flórida e em São Paulo que prestam
assessoria e acompanhamento completo para quem busca adquirir imóvel
nos EUA. A Flórida está cada vez mais
atrativa, ainda mais agora com o anúncio do governo americano de que em
2017 entra em funcionamento o trem
bala, ligando Miami a Orlando em duas
horas, tendo apenas duas paradas no
trajeto.

www.revistanews.com.br
Maragogi, na Bahia

Bonito, no Mato Grosso do Sul

PROMOÇÕES
E OFERTAS
Vale a pena aproveitar os pacotes de
ocasião da Sinostur, exemplo disso ocorreu no final de 2015, através
de um pacote para Bonito, no Mato
Grosso do Sul, com 6 dias e 5 noites
por R$ 900,00, incluindo passagem
e hotel. A comercialização se esgotou em 3 dias.

AMÉRICA DO SUL

O Chile é um destino imperdível pela sua geografia, que nos premia com paisagens maravilhosas,
rica cultura e gastronomia evidenciada pelos frutos do mar e vinhos reconhecidos entre os melhores do mundo. Sua capital, Santiago, localizada entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico, encanta pela beleza de sua arquitetura histórica, com museus, passeios e compras.
A Sinostur oferece ótimos pacotes aéreos e terrestres para o Chile, entre eles o Circuito Andino,
com a travessia rodoviária da Cordilheira dos Andes, passando por Mendoza, na Argentina - Terra
do Sol e do Vinho -, finalizando a viagem na capital chilena. O mês ideal para este roteiro é setembro, quando a neve começa a derreter.

Vinhedos na base dos Andes, em Mendoza, Argentina

BRASIL
Segundo Ernani, a Sinostur trabalha muito com pacotes especiais para
todo o nordeste brasileiro, e destaca os resorts com sistema “all inclusive”, que tem agradado bastante os
clientes. Neste perfil estão as cidades baianas de Porto de Galinhas,
com uma infraestrutura maravilhosa, e Maragogi, considerado o “Caribe brasileiro”.

Miami, Estados Unidos

Shopping em Miami

JANEIRO/FEVEREIRO | 2016 | REVISTA NEWS | 7

www.revistanews.com.br

CAPA

CRUZEIROS PELA SINOSTUR

O conforto dos navios de cruzeiro da MSC

Estocolmo, capital da Suécia

MARÍTIMO
Ernani lembra que, em 2006, o início da Sinostur foi bem agitado,
já que a empresa fechou um grupo de mais de 400 pessoas do Rio
Grande do Sul para um cruzeiro marítimo, modalidade turística na
época pouco conhecida. Esta experiência fez da Sinostur referência
em cruzeiros e deu à ela, por cinco anos consecutivos, o título Top
de Vendas Brasil da MSC Cruzeiros. O reconhecimento disponibilizou para a agência um sistema online e condições de parcelamento especiais para seus clientes.
Hoje, os cruzeiros marítimos são mundialmente a modalidade de
turismo que mais cresce, fator que se deve a comodidade de entrar
em um navio e deixar para fora inúmeras preocupações. Por conta disso, a Sinostur dispõe de pacotes em navios da MSC - que
manteve o dólar congelado a R$ 2,99, mantendo seus preços bem
atraentes. “Um cruzeiro é uma das melhores opções para famílias,
pois o valor é fechado e inclui alimentação e entretenimento, isto
tudo em um ambiente plenamente seguro. Temos opções de datas

o ano todo, mas faço questão de destacar um dos melhores roteiros
de navio, que é pela Escandinávia, passando dois dias pela maravilhosa São Petersburgo, na Rússia, para ver o Sol da Meia Noite;
Oslo, na Noruega; e Estocolmo, na Suécia, que considero a capital mais bonita do mundo. Faz quatro anos que trabalhamos este
destino e disponibilizamos grupo com acompanhamento desde o
Vale do Sinos em viagem de 12 dias, passando por sete países, com
seis moedas e idiomas diferentes. Esta região é muito cara, o que
torna a opção pelo navio ainda mais atrativa, pois no pacote estão
inclusos todos os passeios com guia falando em português, além
de toda a alimentação e os serviços no navio. Os gastos ficam opcionais, por conta das compras que eventualmente o viajante fará.
Um cruzeiro é uma opção para todas as idades, a exemplo disso é
que eu e minha esposa sairemos de Miami, em um cruzeiro pelo
Caribe, levando nosso filho de oito meses. Um navio tem estrutura
e programação para todas as idades”.
FOTOS: VILMAR GENGNAGEL

Sede própria
Na quinta feira, dia 17/12/2015, o
empresário Ernani Cassel reuniu
convidados em coquetel e apresentou
a nova e ampla sede própria da
Sinostur Turismo, em São Leopoldo.
Em excelente localização, esquina das
ruas José Bonifácio com Presidente
Roosevelt, num dos pontos mais
privilegiados do centro da cidade, a
agência oferece soluções em viagens
turísticas ou comerciais. A Sinostur
conta ainda com as unidades Novo
Hamburgo e Dois Irmãos.
Para informações entre em contato
pelo fone 51 3590.6135.
8 | REVISTA NEWS | 2016 | JANEIRO/FEVEREIRO
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pelo pessoal do próprio navio. Lançamos agora este
pacote, que teve ótima receptividade com um grupo
confirmado para outubro, restando somente poucas
cabines. É uma opção diferente e inteligente, pois
você passa pelas “artérias” dos países e acessa direto
o coração das cidades, sem a perda de tempo e o cansaço dos deslocamentos. O sistema é o “all inclusive”,
com toda alimentação e bebidas inclusos. A chegada
para o passeio é em Praga, na República Tcheca, onde
o grupo fica por três dias. No trajeto para a Alemanha passa pela cidade de Pilsen, origem do estilo de
cerveja que leva seu nome, chegando a Nuremberg
para o embarque no cruzeiro que dura uma semana”.
Navio de cruzeiro no rio Danúbio em Budapeste, Hungria

CRUZEIRO FLUVIAL DE LUXO
A Sinostur está trazendo para o Rio Grande do Sul um estilo de passeio que ganha força na Europa: os cruzeiros fluviais de luxo. “Recentemente tive o prazer
de fazer este roteiro pelo rio Danúbio, partindo de Nuremberg, na Alemanha,
passando por Viena, na Áustria, chegando a Budapeste, na Hungria. Nosso barco tinha apenas 85 cabines, um serviço totalmente personalizado com paradas
sempre no centro das cidades, tendo à disposição bicicletas ou um tour guiado

SÃO LEOPOLDO
(51) 3590.6135
R. José Bonifácio, 608-1
Centro

UM ANO BOM
A Sinostur tem como meta para este ano de 2016
disponibilizar ainda mais opções para grupos com
acompanhamento, opção que proporciona segurança
às pessoas. Dentre as novidades estão o lançamento
de roteiros para a Ásia, incluindo Cingapura e Kuala
Lumpur, que contam com grande procura. Outros
destinos em alta são o Alaska, pelas sua natureza incrível, e o Canadá, com cidades maravilhosas e um
câmbio que nos favorece.

NOVO HAMBURGO
(51) 3036.6612
R. Júlio de Castilhos, 351-5
Centro

DOIS IRMÃOS
(51) 3564.6379
Gal. São Miguel Center, Sala 2
Av. São Miguel, nº 555 | Centro
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Nova diretoria inicia os trabalhos na OAB/SL
FOTO: DIVULGAÇÃO

Diretoria da OAB São Leopoldo na gestão 2016/2018

Com a promessa de trabalhar com
afinco em prol da advocacia e da cidadania, a advogada Rita Pavoni, juntamente com os demais representantes
eleitos para dirigir a OAB São Leopoldo na gestão 2016/2018 tomaram posse de seus cargos no dia primeiro de janeiro. O processo eleitoral da OAB/RS
e subseções para o triênio foi realizado em 17 de novembro de 2015 e a posse festiva está prevista para ocorrer no
mês de março, sem data definida.
Com mais de 88% de aprovação, a chapa única que representava a situação
promoveu a sucessão de Rita Pavoni à
então presidente, Márcia Schwantes.
Priorizando a união da classe, a nova
diretoria tem como compromisso trabalhar em prol da advocacia e da cida-

10 | REVISTA NEWS | 2016 | JANEIRO/FEVEREIRO

dania, valorizando cada vez mais o advogado frente à sociedade.
Dar continuidade à transparência na
divulgação das receitas e despesas da
subseção; continuar a luta para aquisição da nova sede para a OAB Subseção
de São Leopoldo; intensificar e pleitear
a autuação dos representantes da subseção nos diversos Conselhos Municipais de São Leopoldo e Portão; e manter a atuação da OAB na execução de
políticas públicas garantidas pela legislação constitucional e infra, e no
controle da garantia dos direitos fundamentais dos leopoldenses, são algumas das promessas de campanha
divulgadas pelo grupo de trabalho.
Tomaram posse como integrantes da
diretoria executiva da OAB/SL, a ad-

vogada Rita Pavoni como presidente;
Claudio Garcez como vice-presidente; Léa Potrick como secretária-geral;
Renê Engroﬀ como tesoureiro e Sandra Schlabrendorﬀ como secretáriageral adjunta.
Os conselheiros subseccionais eleitos
são: Adriana Pafiadache Rocha Dantas, Cristiano Giongo, Diego do Amaral,
Guilherme Becker, Michelle da Silva
Guardati Vieira, Nadia Padilha, Nilson
Schwengber, Sérgio Arend, Túlia Delapieve, Vilham Herzer dos Santos, Beatrice de Ávila Scherer, Clarel Ely, Daniel
Alberto Lemmertz, Ésio Bianchi Marchisio Júnior, Joana Ferreira, Jucemara Toﬀoli, Karinie Gall Baptista, Lovani
Huning Hilgemberg, Ricardo Fernandes Bolsson e Vivian Gonçalves Dias.
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Sistema de Assessoria:
GESTÃO ADMINISTRATIVA
GESTÃO DE SERVIÇOS
GESTÃO FINANCEIRA
GESTÃO EM RH
GESTÃO JURÍDICA
GESTÃO PATRIMONIAL

LMX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | DIVISÃO CONDOMÍNIOS
Rua Bento Gonçalves, 592 | CEP 93010-220 | São Leopoldo/RS
Fone: 51. 3099.4040 | 9778.2734 | 9326.9855 www.lmxcondominios.com.br
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IMOBILIÁRIA EMICREI

Rumo aos 50 anos
Tradicional
imobiliária
leopoldense,
Emicrei
comemora o
sucesso dos
seus 46 anos
de história
O sócio fundador da Imobiliária Emicrei Anselmo
Weschenfelder com os filhos Cíntia e Leandro
imobiliária mais antiga de São Leopoldo foi inaugurada em 1964 pelo sócio fundador Anselmo
Weschenfelder, que desde o seu início no ramo
imobiliário teve como foco a ética, a idoneidade e a satisfação dos clientes. Com a Emicrei, ele passou seus critérios morais aos filhos Leandro, André e Cíntia, pensando na continuidade da empresa que em 2015 completou
46 anos no mercado leopoldense. Leandro e Cíntia atuam
na área de gerenciamento empresarial interno, enquanto
André dá o suporte externo necessário.
A família Weschenfelder lidera uma equipe comprometida não somente em atender os clientes com embasamento técnico e de acordo com as leis e regulamentações
vigentes, mas também de forma personalizada e humanizada. Deste modo a Emicrei assume o compromisso de

A
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encontrar alternativas no mercado imobiliário ou no de
seguros seja para pessoa física ou jurídica.
Localizada na Rua Primeiro de Março, 220, bem no centro de São Leopoldo, a imobiliária trabalha com aluguéis
e venda de imóveis na cidade, incluindo serviços como
laudo técnico, parecer de mercado, orientação quanto a investimentos e assessoria para regularização de
documentação.
Na área securitária, a Emicrei é parceira de algumas das
melhores seguradoras brasileiras, que oferecem alternativas para seguros de automóvel, residencial, comercial,
industrial, condomínio, riscos de engenharia, vida, previdência, entre outros, com total segurança e tranquilidade.
Estas são algumas das razões do sucesso da Imobiliária
Emicrei ao longo dos seus 46 anos.

www.revistanews.com.br
JOGOS/ENTRETENIMENTO

GameStock agora também
em Novo Hamburgo
Primeira no Estado a comercializar jogos e videogames PRE-OWNED
(seminovos), loja leopoldense inaugura sua terceira unidade
Com o intuito de aproximar-se cada
vez mais de seus clientes, a GameStock inaugurou uma nova loja, agora em
Novo Hamburgo, na rua José do Patrocínio nº 481, próximo a Sociedade
Ginástica.
Desde sua fundação em 18 de agosto
de 2012 na cidade de São Leopoldo, a
GameStock teve como objetivo atender e surpreender os “gamers do Brasil”. Além das lojas de São Leopoldo e
Novo Hamburgo, a GameStock também está em São Sebastião do Caí.
A equipe formada 100% por “real gamer’s” faz com que o cliente seja atendido por quem realmente é especializado na área de games.
A excelência no atendimento é uma
prioridade do grupo GameStock, reconhecida pelos seus clientes como
a melhor loja de games do Vale do Sinos. O pós-venda também é tratado
com extrema importância, pois isso
faz com que o cliente não esteja satisfeito somente no momento da compra, mas sim em toda sua experiência
de utilização do produto.
A GameStock tem uma vasta variedade de games para todas as plataformas, acessórios, consoles e até mesmo souvenirs voltados ao público
gamer. Conta ainda com assistência
técnica e locação de jogos de diversas
plataformas.
O pioneirismo faz parte do DNA da
GameStock, que foi a primeira loja
do estado a comercializar jogos e videogames PRE-OWNED (seminovos),
possibilitando ao cliente vender, trocar e comprar jogos e videogames
seminovos.

GameStock é
reconhecida pelos
seus clientes como a
melhor loja de games
do Vale do Sinos

Milhares de opções em games para todas as plataformas

Tele Vendas:
SL (51) 3037.6452
NH (51) 3939.1366
S. S Caí (51) 35004372

São Leopoldo: Independência, 443 - salas 8 e 10 Novo Hamburgo: José do Patrocínio, 481
S. S. do Caí: Marechal Deodoro da Fonseca, 529 - 2º andar
www.gamestock.com.br/ gamestock@gamestock.com.br
JANEIRO/FEVEREIRO
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Sprechen Sie Deutsch?

A

SK Idiomas é uma escola que funciona na sede do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, no
centro da cidade, e que tem atraído alunos de diversas áreas, com destaque
para os vindos do setor corporativo. “Todos os alunos são bem vindos, em especial
aqueles das empresas mantenedoras, parceiras e pessoas físicas que apoiam o Museu, aos quais concedemos um desconto de
20% nos cursos de inglês e alemão”, relata
Solange Kamphorst, diretora da escola.
Com aulas no Museu Histórico Visconde de
São Leopoldo, a SK Idiomas preza por qualidade, professores com formação superior
na área e domínio completo do idioma, oferecendo um aprendizado de alta qualidade
para alunos de todas as faixas etárias.
O método utilizado na SK Idiomas segue
uma abordagem comunicativa em que a língua alvo é apresentada e praticada da mesma maneira que é utilizada na vida real. Trazendo sempre atividades para as quatro
habilidades (leitura, escrita, fala e compreensão auditiva) que são utilizadas no dia a
dia de quem necessita da língua estrangeira. “Queremos que nosso aluno se sinta confortável e preparado para o aprendizado,
dessa forma oferecemos o ensino de idiomas por meio de estratégias personalizadas”. Com, no máximo, 10 alunos por turma,
as aulas permitem melhor produtividade
buscando atender às necessidades de cada
aluno. Os grupos são nivelados de acordo
com o conhecimento do idioma, idade e interesse de estudo.
As aulas são dinâmicas e embasadas em
processos comunicativos com ênfase na
conversação. Os alunos são estimulados
a expressar-se no idioma que estão aprendendo de forma livre, aproximando o estilo
de aprendizado ao do idioma materno. Além
disso, o aluno recebe material extra para estudar individualmente, e desta forma reforçar todo o conteúdo aprendido em aula.
Nosso objetivo é garantir a excelência de ensino de línguas estrangeiras como meio de
comunicação internacional, focando nas
necessidades do aluno, seja empresa, escola ou a comunidade em geral. Os livros utilizados são importados e de altíssima qualidade, CDs de áudio, exercícios e DVDs.
MÓDULOS PARA APRENDIZAGEM
Cada semestre compõe 17 aulas de duas horas presenciais e duas horas à distância por
semana.
Ao final de cada módulo ocorre uma prova
para avaliar o aprendizado do aluno, de ma14 | REVISTA NEWS | 2016 | JANEIRO/FEVEREIRO

neira que o mesmo possa prosseguir com
os estudos nos próximos níveis. Caso o aluno não tenha atingido a nota mínima (7,0) é
possível realizar uma nova prova e solicitar,
conforme combinação prévia com a professora, alguma aula de reposição de conteúdo, pagando o valor da recuperação da aula.
O aluno receberá o certificado após a conclusão do nível conforme o Marco Comum
Europeu.
MATRÍCULAS
Para garantir sua vaga, o aluno precisa ir até
o Museu se matricular. Para aqueles que já
iniciaram o estudo do idioma em outra escola é indicada a realização de uma prova de
nivelamento para que os professores, juntamente com o aluno, definam o nível a ser
iniciado. “Temos várias turmas atingindo todos os níveis, então o aluno sempre terá a
possibilidade de iniciar ou continuar o curso
no semestre que desejar”.

Solange Kamphorst é professora do idioma alemão com formação em Letras Português/
Alemão pela Unisinos em 2004
e pós-graduação na Universidade Castelo Branco, com especialização em Psicopedagogia
Institucional. Fez vários cursos
na Alemanha, onde estudou o
idioma nas escolas PAD (PädagogischeAustauschdienst), Studienseminar für das Lehramtan Gymnasien em Hannover e
Volkshochschule Hemmingen.
Em 2013 fez Curso de Extensão
em Administração Política da
Cultura na UFRGS, onde também lecionou alemão no Núcleo
de Extensão de Língua Estrangeira entre 2008 e 2010. Hoje dirige a Escola SK Idiomas, da qual
é proprietária. Também coordena o Departamento de Cultura da Prefeitura de Dois Irmãos,
leciona alemão no Centro de
Idiomas da Feevale e no Museu
Histórico Visconde de São Leopoldo. Ao longo de sua carreira
participou de vários projetos ligados ao ensino de idiomas e a
cultura, entre eles o da alfabetização de crianças e adultos em
língua alemã.

TURMAS E HORÁRIOS
Cada turma possui, no máximo, 10 alunos.
E cada nível sempre tem duas turmas, assim o aluno conta com duas possibilidades
de horário. “Também ministramos aulas In
Company para empresas que preferem que
o professor vá até o local de trabalho, mas
também encaixamos estes alunos nas turmas que acontecem no Museu. Temos turmas onde se incluem famílias, funcionários
de empresas e estudantes”, explica Solange.
PARCERIA COM O MUSEU HISTÓRICO VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO
A SK Idiomas é uma empresa parceira do
Museu Histórico Visconde de São Leopoldo
por acreditar no trabalho da entidade e sua
causa, que é resguardar a história para as
gerações futuras. A grande maioria das aulas ocorre no Museu, por isso a SK Idiomas
repassa uma porcentagem por aluno para
ajudar na manutenção da entidade. Das aulas ministradas In Company também é repassado um valor para o Museu.

SOLANGE KAMPHORST
Fone: 51 3592.4557 - 9660.6814
Solangekam@gmail.com
Av. Don João Becker, 491
Centro - São Leopoldo

www.revistanews.com.br
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Hotel
Klein Ville

ENTRE COMO HÓSPEDE, SAIA COMO AMIGO.

A Sua
Residência
no vale ou
na serra

Fone: 51 3564.1569
E-mail: doisirmaos@kleinvillehoteis.com.br
Rua São José, 43 - Centro - Dois Irmãos/RS
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KLEIN VILLE
INAUGURA EM
DOIS IRMÃOS
O dinâmico casal de empresários Nadir e Rosania Klein
recebeu convidados, familiares e imprensa na noite de
13 de novembro para a inauguração da mais nova
unidade da Rede Klein Ville de Hotéis, localizada na
região central da belíssima cidade de Dois Irmãos,
importante município localizado ao pé da Serra Gaúcha.
Os presentes brindaram o início das atividades do Hotel
Klein Ville Dois Irmãos, que conta com 43 apartamentos,
estacionamento próprio e salão de eventos com
tratamento acústico. Localizado na principal rua de Dois
Irmãos, junto ao comércio, bancos e todas as
facilidades do centro da cidade, o Hotel Klein Ville tem
vista privilegiada para a área em que são realizados os
principais eventos locais, como o Natal dos Anjos e os
tradicionais kerbs que atraem pessoas de várias
localidades. O empreendimento era muito aquardado
pela comunidade, que vê crescer com qualidade a
capacidade do município de hospedar visitantes que
vêm para Dois Irmãos a lazer ou a trabalho.
Dentro do projeto de expansão da rede, no início de
2016 será inaugurada a unidade Hotel Klein Ville
São Leopoldo, no centro histórico da cidade.

kleinvillehoteis.com.br
Os hotéis contam com excelente
localização, tanto para viagens a
negócios ou lazer. Não deixe de
nos conhecer em Dois Irmãos.

h

o

t

e

l

kleinvillehoteis.com.br

N. C. Klein — diretor

É um prazer ter você aqui!
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Proteja
seus olhos
do sol
Um bom óculos de sol é garantia de olhos
protegidos no verão. A Óptica São Leopoldo
apresenta algumas das novidades para a
estação
Ele se tornou um acessório de moda, mas o óculos
de sol é essencial para proteger os olhos da radiação
solar, especialmente no verão. Por serem cumulativos,
os efeitos nocivos do sol
aumentam o risco de causar danos permanentes nos
olhos. E que podem se manifestar antes que se imagine. Muitas doenças oculares podem se desenvolver
por conta dos raios UV, entre elas: câncer da conjuntiva, câncer de pele, ceratite, catarata, degeneração
do vítreo, retinopatia solar
(queimadura da retina) e
degeneração macular.
Escolha certa
Você viu como é fundamental investir em um óculos de
sol com lentes que realmente protejam seus olhos da
radiação ultravioleta (UV)?
O uso deve ser diário, pois,
mesmo em dias nublados a
radiação UV é prejudicial à
visão. Mas atenção: modelos falsificados ou com lentes de baixa qualidade podem ser nocivos e acabar
piorando a agressão. As lentes ideais são aquelas que
diminuem a luz a níveis con-

Janis, novo óculos
da Colcci Eyewear,
estrelado por Gisele
e
Bündchen
B

fortáveis, bloqueando inteiramente os raios UVA e UVB.
Estilo e proteção
Que tal aproveitar os lançamentos da coleção verão da
Óptica São Leopoldo para
garantir a saúde dos olhos
neste verão?
Entre as novidades está a
coleção Janis, estrelada
por Gisele Bündchen para a
Colcci. O formato redondo e
oversized é um dos modelos mais desejados do momento. A cartela de cores
é variada e vem com lentes espelhadas e polarizadas degradês. O verão da
Ray-Ban aposta nas lentes
espelhadas em cores variadas, como marrom dourado
e rosa, verde prata e bronze.
Entre os destaques da linha
solar masculina que você
encontra na Óptica São Leopoldo estão os modelos
da Mormaii, que seguem a
tendência streetwear e urbana, sem perder o apelo
esportivo. Estes são apenas alguns exemplos das
novidades eyewear para
este verão. Melhor que ter
a certeza de estar com os
olhos bem protegidos é curtir a estação mais alegre do
ano de óculos novo e fazer o
maior sucesso.
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Lentes
espelhadas
nos modelos
da Ray-Ban
Aviator e
Round Metal

Tendência
streetwear
da Mormaii

Óptica
São Leopoldo
Rua Primeiro de Março, 291
Centro - São Leopoldo
Fones: (51) 3589.7990 - 3037.7990
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SKINBIQUINI
ALTO VERÃO 2016
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Blueman para C&A

SUB

Adriana Barra para C&A

Arezzo

TOMARA QUE CAIA

SUB

SUB

Colcci
Água de Coco

Salinas
Maria
i Filó

Andrea Bogosian

Água de Coco
Kenner
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Jorge Bischoﬀ
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ESTILO | MODA PRAIA

ESPORTIVO

Adidas

Roxy

Petit Jol
Jolie
lie
Live!

Salinas
Rio 2016

SUB

SUB

Kenner

Cia. Marítima

Roxy
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Maria Valentina

Gatabakana
Skinbiquini
Havaianas

MAIÔ

Live!

Lança
Perfume

Riachuelo

Adriana
Barra para
C&A
Dumond
Amir Slama

Riachuelo
Melissa

Amir Slama
Dumond
Dress To
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Beleza renovada
naugurado há quatro anos pelo
casal de cabeleireiros Ricardo e
Michele Aita no centro de São Leopoldo, o salão de beleza Spazio Donna Club é formado por
um forte time de profissionais e
uma clientela que estima pelo bom atendimento e a personalização de cada trabalho. Por dentro das últimas tendências
de cortes, cores e penteados, os cabeleireiros do Spazio Donna buscam a inovação para surpreender clientes femininos,
masculinos e infantis.
O ano de 2015 foi especial para a equipe do salão com a entrada do novo sócio
Cristiano Aita, hairstylist consagrado que
atuou por dois anos na Espanha e cinco no
badalado Hugo Beauty, em Porto Alegre.
O novo endereço com modernas instalações também marca a nova fase do Spazio Donna, onde o ambiente clean combina com a preocupação da equipe com
o bem-estar do cliente. Esse cuidado inclui a esterilização de todos os materiais e
a utilização de produtos de conceituadas
marcas como Schwarzkopf e Wella.
Além de manicure e pedicure, o salão oferece atendimento com podólogo para o
tratamento de unhas e pés que necessitam de trabalho especializado. Tem ainda massoterapia e espaço personalizado
para noivas.
O Spazio Donna fica na Rua José Bonifácio, 1311, Bairro Morro do Espelho, São
Leopoldo. Para marcar seu horário ligue
3037.2807 ou 3037.2887.

I

Ricardo, Michele e Cristiano são cabeleireiros
e proprietários do Spazio Donna

Também integram a equipe as cabeleireiras Ivone, Dieni
e Didi; as manicures Simone, Elis, Natália e Denise;
o podólogo Flávio; a massoterapeuta Angelita e a
maquiadora Michely Schimidt

O salão funciona de segunda a sábado
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PROFISSIONAL

Prazer em
transformar
sorrisos

N

em o mercado em Porto Alegre, o consultório montado e a boa infraestrutura junto à família de odontólogos impediram que o Dr.
Mauro Dal Pizzol escolhesse São Leopoldo para morar e se estabelecer profissionalmente. Bem acolhido pela cidade e por seus
pacientes, logo fundou o Centro Odontológico Dal Pizzol, bem no centro
de São Leopoldo. Dr. Mauro é especialista e pós-graduado em implantodontia e especialista em prótese dentária. Também é especializado em radiologia odontológica, técnica utilizada para diagnosticar e planejar cirurgias de implantes em 3D com softwares específicos. Sempre retornando
de um congresso ou de uma viagem de aperfeiçoamento na Europa ou Estados Unidos, onde busca novas técnicas e modernos equipamentos, Dr.
Mauro explica, nesta entrevista, a importância dos tratamentos e do trabalho que realiza em odontologia estética e implantodontia.

Revista NEWS — Por quais motivos
você escolheu a odontologia?
Dr. Mauro Dal Pizzol — Pelo fato de meu
pai ser dentista, tive a oportunidade de
conhecer muito bem a profissão antes
de fazer a escolha. Cresci me deparando com a gratidão e o reconhecimento que pacientes tinham perante o meu
pai, o quanto ele se dedicava à profissão e o quanto ele era realizado com ela.
Ao reconhecer que tivemos uma criação
digna, com boa qualidade de vida proporcionada pela odontologia, passei a
instituir este como o meu ideal. Hoje estou realizado e muito grato a todos os
pacientes que me fizeram crescer profissionalmente, me dando credibilidade
e a oportunidade de demonstrar o meu
trabalho.
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NEWS — Como se deu a sua
ligação com São Leopoldo?
Dr. Mauro — Meu pai, que tinha consultório de odontologia em Porto Alegre
desde 1969, fundou a clínica no bairro
Petrópolis quando meus irmãos se formaram. Em 2005 iniciei minhas atividades e reforcei a equipe. Em busca de
mais trabalhos na área de cirurgias e
próteses, passei a operar também em
consultórios de colegas. Assim conheci
São Leopoldo, onde estou desde 2006.
Aos poucos, os pacientes foram me encorajando e dando motivos de sobra
para focar na cidade e deixar Porto Alegre em segundo plano. Percebi que poderia me estruturar profissionalmente
em São Leopoldo, com a qualidade de
vida de uma cidade menor e mais calma.

FOTO ROMA

A paixão pela profissão ele traz de casa, mas é na clínica de
odontologia que tem em São Leopoldo que Dr. Mauro Dal
Pizzol se realiza com os resultados dos pacientes através do
que há de mais moderno em tratamentos odontológicos

Hoje, em Porto Alegre, realizo apenas cirurgias, estando integralmente em São
Leopoldo. Atualmente, meu irmão mais
novo também se formou em odontologia, fechando o clã do pai com todos os
quatro filhos odontólogos.
NEWS — O que são
implantes dentários?
Dr. Mauro — Implantes dentários são
como as raízes dos dentes, reproduzidas artificialmente com uma conexão
para receber a prótese em cima. A forma e a segurança desta conexão variam
conforme a marca utilizada, sendo hermética e eterna quando bem realizada.
Na clínica utilizo apenas os produtos da
empresa suíça Straumann, pela minha
segurança e garantia de satisfação dos
pacientes a curto, médio e longo prazo.
NEWS — Qualquer pessoa que apresenta perda de dentes pode optar pelos implantes dentários?
Dr. Mauro — Sim, desde que o paciente
atenda alguns requisitos básicos de saúde e tenha uma estrutura óssea mínima
que possibilita a reabilitação. Existe solução para praticamente todos os casos de perda óssea e dentária, mas para
uma avaliação precisa e definitiva é necessário um diagnóstico por imagem.

www.revistanews.com.br
NEWS — Qual é a importância
da odontologia estética?
Dr. Mauro — Respeito as diferenças de
percepção e as necessidades de cada
paciente. Inicialmente meu foco é sempre na reabilitação dentária, devolvendo
um bom funcionamento da Articulação
Temporomandibular (ATM) e uma correta dissipação das cargas mastigatórias. Gosto de realizar tratamentos preventivos e orientar o paciente de como
manter os dentes saudáveis. Agora, se a
pessoa busca estética e possui uma boa
saúde bucal, tenho o imenso prazer em
transformar seu sorriso, usando desde
resinas estéticas de nanopartículas até
lentes de contato dental realizadas em
porcelana de 0.2 mm de espessura em
impressora 3D.
NEWS — Quais as técnicas para tratamentos em odontologia estética utilizadas no Centro Clínico Dal Pizzol?
Dr. Mauro — Hoje na clínica todas as próteses fixas são projetadas em computador, onde utilizamos impressora 3D para
imprimir dentes em zircônia e dissilicato
de lítio, uma porcelana reforçada e patenteada de uma empresa de Liechtenstein, a Ivoclar. Digitalizamos os dentes
naturais e reproduzimos a cor desejada
nas próteses com extrema precisão. Realizamos também o protocolo dentário,
famosa técnica de reabilitação de uma
arcada inteira, em impressora 3D, reproduzindo uma estrutura leve, ultra-resistente e com uma estética final incomparável. Por ser realizada em computador,
além do ganho estético, tem o ganho
funcional, onde evitamos as infiltrações,
maus odores e as pigmentações escuras
nos contornos dos dentes em porcelana. Para agregar a estética dos dentes,
o Conselho Federal de Odontologia liberou o uso de toxinas botulínicas (Botox),
preenchedores (ácido hialurônico), Dermarollers e o uso de fios reabsorvíveis,
que remodelam a silhueta do rosto. Isto
tudo porque foi provado que a estética
da face depende do conjunto da obra,

a qual o dentista é perito, tanto em estudos aprofundados de inervações e
vascularizações, assim como pela destreza e percepção aprimorada de detalhamentos. Visando este novo conceito,
participei do primeiro congresso na área
(CONTOX) e fiz um curso aprofundado
com os pioneiros no assunto, os grandes mestres Levy e Ferrão (Levy Nunes e
José Peixoto Ferrão Junior).
NEWS — Quanto tempo demora
o procedimento/tratamento?
Dr. Mauro — Como todos os procedimentos em porcelana são confeccionados em impressora 3D, tanto sobre
dentes naturais como sobre implantes,
necessitamos apenas de 5 a 10 dias para
o planejamento, preparo e confecção
do dente. Em prótese tipo protocolo, o
tempo varia de acordo com a aprovação
do paciente, pois é o único caso de prótese fixa em que precisamos de provas.
Os demais tratamentos estéticos são realizados de acordo com o tratamento
proposto.
NEWS — Quais os cuidados necessários com as próteses implantadas?
Dr. Mauro — Todas as próteses implantadas em nossa clínica são herméticas.
Utilizamos o sistema de prótese Cone
Morse da empresa Straumann em todas as reabilitações, conferindo perfeita relação da prótese ao implante, mais
resistência e total adaptação à gengiva,
proporcionando higienização fácil e eficiente. Diante disso, as próteses sobre
implantes devem ser higienizadas da
mesma forma que os dentes naturais,
requerendo uma profilaxia em consultório a cada seis meses.
NEWS — Quais os demais diferenciais
do Centro Odontológico Dal Pizzol?
Dr. Mauro — Posso garantir que nosso paciente vai ter o que há de melhor
e mais moderno na área odontológica.
Utilizamos os produtos e equipamentos
de última geração para obtermos me-

www.clinicadalpizzol.com.br
Rua 1º de Março, 792 - Centro
São Leopoldo - (51) 3592.6006

“

...o Conselho Federal de
Odontologia liberou o uso de
toxinas botulínicas (Botox),
preenchedores (ácido
hialurônico), Dermarollers e
o uso de fios reabsorvíveis,
que remodelam a silhueta
do rosto. Isto tudo porque foi
provado que a estética da face
depende do conjunto da obra,
a qual o dentista é perito...”

lhores resultados, trabalharmos com
mais satisfação e prazer e conquistarmos o principal objetivo, que é a realização do paciente. Este mês vou visitar
a fábrica da Straumann (implantes) e da
Biooss (enxertos) na Suíça, e da Ivoclar,
em Liechtenstein, a qual produz a matéria-prima de todas as nossas reabilitações em porcelana. Vou atrás de novidades e, em breve, estarei escaneando o
dente e o implante diretamente na boca
do paciente, evitando moldagens para
acelerar o tratamento. Outro diferencial
é que como especialista em radiologia
odontológica, posso diagnosticar e planejar cirurgias de implantes em 3D com
softwares específicos, de forma segura e
precisa. Como especialista e pós-graduado em implantodontia posso realizar
uma técnica aprimorada, precisa e eficiente, independente do grau de complexidade, com o uso de qualquer tipo
de enxertia existente. Por último, como
especialista em prótese dentária posso
realizar grandes reabilitações estéticas e
funcionais, finalizando os casos implantados e os não implantados com perícia
e confiabilidade.

CENTRO ODONTOLÓGICO DAL PIZZOL - EPAO 2633
Dr. Mauro Dal Pizzol - CRO/RS 16150
- Especialista e pós graduado em Implantodontia
- Especialista em Prótese Dentária
- Credenciado Luminners (EUA)
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Microcefalia
Casos da doença
que gera atrasos no
desenvolvimento
intelectual e cognitivo
podem ser causados
por Zika vírus
Ministério da Saúde declarou situação de alerta por conta do aumento
de casos de microcefalia
que estão ocorrendo especialmente
na região nordeste do Brasil.
A microcefalia é uma condição em
que o tamanho do crânio é menor
do que o tamanho mínimo padrão
para a idade do feto ou da criança (se, ao nascer, o bebê possui um
perímetro cefálico menor que 32
centímetros). “O tamanho reduzido da cabeça decorre de um atraso
do desenvolvimento cerebral e, por
conseguinte, da caixa craniana, estando altamente associada com o
atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e deficiência intelectual”,
explica o neonatologista do Hospital e Maternidade Santa Joana, Dr.
Gabriel Variane. Os sintomas mais
frequentes relacionados à microcefalia são dificuldades para amamentação e alimentação, espasticidade
(distúrbio de controle muscular),
crises convulsivas e deficiência intelectual e cognitiva.
Ainda de acordo com Variane, a microcefalia pode ocorrer devido a
síndromes genéticas, exposição
materna a substâncias tóxicas, consumo de drogas, alcoolismo materno ou infecções congênitas, como
citomegalovírus, toxoplasmose, rubéola e varicela. “Não há tratamento que seja capaz de reverter a condição. O manejo destes pacientes
baseia-se na busca por minimizar as

O
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REPELENTE
deformidades e, por meio de estimulação neurológica precoce, maximizar o
desenvolvimento das capacidades da
criança e sua interação com a comunidade”, esclarece.
Zika VÍRUS
A informação do Ministério da Saúde
é que a principal hipótese para a causa deste surto de microcefalia seja a
contaminação por Zika vírus. Este vírus veio da África e é recente no Brasil, sendo identificado pela primeira
vez em abril deste ano. “Ainda não há
registro na literatura médica que comprove a ligação do Zika com a microcefalia, porém há uma relação temporal
entre os casos e a circulação de alguns vírus, como o da dengue, da chikungunya e do Zika. Além disso, já se
sabe que o Zika vírus tem forte afinidade com o sistema nervoso central, inclusive em alguns casos de microcefalia aqui no Brasil foram confirmadas a

presença dele”, comenta Dra. Rosana
Richtmann, infectologista e presidente da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital e Maternidade Santa Joana.
Da mesma família do vírus da dengue, o Zika também é transmitido pelo
mosquito Aedes aegypti, que costuma se desenvolver em áreas tropicais
e subtropicais. Os principais sintomas
são febre, dor no corpo e erupções
cutâneas. Assim sendo, sobretudo as
gestantes devem ficar alertas ao sentirem esses indícios e logo procurarem
serviço médico.
Também é importante ficarem atentas a possíveis focos de reprodução
do mosquito que depositam seus ovos
em água parada. “Ainda não há tratamento ou vacina, então o mais indicado é a prevenção. Eliminar possíveis
focos de reprodução do mosquito ajudam no combate ao vírus”, afirma dra.
Rosana.

A prevenção ainda é a melhor
forma de controlar o Aedes Aegypit,
mosquito transmissor do Zika vírus.
O uso contínuo de repelente foi
reconhecido pelo Ministério da Saúde
como uma arma importante para se
proteger contra a picada do mosquito
transmissor. Como usar o repelente:
• Apenas as áreas expostas do corpo
devem receber o repelente, que deve
ser reaplicado conforme a indicação
de cada fabricante.
• Apenas o IR3535 não possui restrição
de aplicações diárias e pode ser usado
em crianças a partir dos 6 meses.
• Existem repelentes específicos
recomendados para as crianças, com
formulações menos tóxicas.
• Os bebês com menos de 6 meses
devem ser protegidos com roupas
adequadas e frescas, e proteção na
casa e no berço.
• Nenhum repelente é 100% eficaz, e,
sendo assim, todas as medidas acima,
bem como as que são apresentadas
regularmente pelo Ministério da
Saúde, devem ser seguidas.

>>

JANEIRO/FEVEREIRO | 2016 | REVISTA NEWS | 27

www.revistanews.com.br
SAÚDE | MICROCEFALIA

COMPREENDA MELHOR A MICROCEFALIA:
A microcefalia ocorre pelo não crescimento do tecido cerebral, sendo
agravada nos quadros infecciosos por
uma destruição do parênquima cerebral (tecido que forma a função principal do órgão) associada à presença
de calcificações periventriculares (enrijecimento do tecido). “O mais preocupante é quando essas alterações
morfológicas ocorrem no primeiro trimestre gestacional, que é quando a
estrutura básica cerebral está sendo
formada. Ainda não podemos prever
quais serão os distúrbios neurológicos que essa microcefalia irá acarretar, mas, levando-se em consideração
o grau de atrofia cerebral verificado e
a presença de calcificações grosseiras
intracranianas, é de se esperar que esses recém-nascidos venham a apresentar sequelas neurológicas severas.
Por isso, há um alerta de prevenção
ao provável causador da doença, o
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Zika vírus, principalmente nos três primeiros meses de gravidez”, enfatiza o
Dr. Sérgio Cavalheiro, neurocirurgião
pediátrico do Hospital e Maternidade
Santa Joana.
Conforme Cavalheiro, o bebê diagnosticado com microcefalia pode apresentar crises convulsivas, necessitando
de medicamento anticonvulsivante,
e atraso severo do desenvolvimento
neuropsicomotor, que compromete
inúmeras funções, como a visão, a fala
e a locomoção. “Não há ainda tratamento que leve à cura ou que evite a
contaminação do feto após infecção
da mãe. A destruição do tecido cerebral é irreversível. O que existe são tratamentos de suporte. Então, desde
recém-nascidos, essas crianças deverão ter acompanhamento de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e hidroterapia, além do pediatra”,
explica.
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Passeio tranquilo
ALÉM DA SAÚDE DO ANIMAL EM DIA,
VIAJAR COM SEU PET EXIJE ACOMODAÇÃO
ADEQUADA NO CARRO
Seu pet é daqueles que fica todo faceiro quando percebe você fazendo as
malas? Quem leva seu pet nos passeios
de fim de semana ou nas viagens de férias precisa manter a saúde do animal
em dia com visitas regulares ao veterinário. A médica veterinária Christiane Klohs, proprietária da Clínica e Pet
Shop Narizes Frios, em São Leopoldo,
diz ser fundamental verificar se todas
as vacinas anuais estão em dia, além
de fazer um tratamento com vermífugos adequado ao peso do animal antes da viagem. “Indico ainda antiparasitários tópicos de uso mensal que
incluem proteção contra o verme do
coração”, completa a veterinária, que
também recomenda uma boa tosa nos
cães mais peludos durante o verão.

DE MALA E CUIA

Lembre-se de levar a comida habitual
de seu cão, pois qualquer alteração de
alimentos pode causar problemas estomacais bem incômodos. Se ele recebe tratamento médico, não esqueça

dos remédios necessários para a duração da estadia. Leve ainda os brinquedos preferidos, a cama ou o cobertor
para o pet sentir-se o mais “em casa”
possível.

DENTRO DO CARRO

Você sabia que levar o pet solto dentro
do carro pode por em risco a vida dele
e a dos demais passageiros? Segundo
o Detran, em uma colisão de automóveis a 60 km/h, o peso é multiplicado
por 50. Portanto um cachorro de 10 kg
atinge 500 kg. Para uma viagem segura, leve seu pet em uma caixa de transporte bem acondicionada ou preso em
um cinto de segurança especial para
cães.
Brinque bastante com seu cão antes
da viagem para diminuir sua agitação
dentro do carro. Não o alimente até
três horas antes de pegar a estrada
para evitar problemas gastrointestinais durante o percurso. Faça paradas
para o cão aliviar-se e tomar água principalmente se a viagem for longa.

ATENÇÃO: nunca deixe seu pet no carro em dias quentes, mesmo se você estacionar na sombra. Animais de estimação não são capazes de controlar a
temperatura corporal de forma tão eficiente como os seres humanos. Alguns
minutos em um carro quente são suficientes para causar a morte de um pet.
Temperaturas altas e cães realmente
não combinam, muito menos a exposição prolongada ao sol forte. Cães, assim como nós, sofrem de queimaduras
na pele, desidratação e insolação, portanto, horário de passear com seu pet
no verão é antes das 10 horas da manhã e após às 16 horas da tarde. E não
esqueça: muita sombra e água fresca.
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CARNES NOBRES

MERCADO

BARRACÃO
QUALIDADE
QUE VIROU
TRADIÇÃO
O Mercado Barracão é uma das
mais tradicionais casas de carnes
de São Leopoldo e vem há décadas
conquistando uma clientela que
preza por qualidade, variedade,
e atendimento personalizado.
Afinal, quem é gaúcho sabe que
todo churrasco de sucesso começa
pela escolha da carne e seus
acompanhamentos.

das. O Barracão ainda oferece sucos,
refrigerantes, vinhos, espumantes e
bebidas destiladas, com destaque
para o Steinhaeger, que pode ser encontrado em diversas apresentações
nas tradicionais garrafas de porcelana, uma excelente opção para presente.
Na parte das carnes, o açougue
conta com fornecedores altamente
profissionais, comprometidos com a
qualidade e a pontualidade na entrega. “Exemplo é o fornecedor de carne
bovina, que já em outubro estava com
a programação de dezembro toda
montada, afinal não podemos decepcionar os clientes que procuram
seus cortes preferidos.” Para manter
o padrão de qualidade, o Barracão
não forma estoque de carnes bovinas, pois opta em receber o produto
diariamente, o que facilita em muito o

gerenciamento da demanda.
Quem procura o Barracão não precisa ser um mestre churrasqueiro,
pois conta com a experiência de açougueiros com mais de 20 anos de casa,
que vão sugerir os cortes mais apropriados e os acompanhamentos nas
quantidades proporcionais ao número de pessoas que irão participar do
churrasco. “Atendemos famílias em
que avós, pais e filhos são clientes, o
FOTO: DIVULGAÇÃO

SOB NOVA ADMINISTRAÇÃO
Cliente de longa data, o empresário Edson Luiz Fagundes viu surgir
neste ano de 2015 a oportunidade
de se tornar proprietário do estabelecimento que sempre admirou.
Com a aposentadoria do antigo dono,
Edson assumiu o comando do Mercado Barracão em 13 de julho, com
metas de investir em novidades para
incrementar os serviços oferecidos
aos clientes e também a oferta de
produtos comercializados. Uma das
primeiras providências foi introduzir
a oferta de frutas, legumes e hortaliças, incorporando a linha H2O de
saladas verdes, cultivadas no sistema de hidroponia, sinônimo de higiene, qualidade e padronização.
A casa tem experimentado crescimento na venda de cervejas, o que incentivou Edson a acrescentar novidades
como a linha de artesanais e importa-

Frutas, legumes e folhas verdes para salada. Entre os congelados
mais procurados está o aipim descascado, muito prático e delicioso
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A tradicional Bratwurst alemã é assada na brasa e acompanhada com
pão e mostarda especial

Equipe Mercado e Açougue Barracão

Diferencial em ter produtos genuinamente alemães como as linguiças
Bratwurst e o Steinhaeger, destilado de cereais e especiarias finas
apresentado em garrafas de porcelana

que nos dá motivos de sobra para seguir com o compromisso de qualidade que assumimos com o Barracão.”
Nas encomendas não faltam o xixo
montado com lombo e alcatra, as linguiças especiais e os sempre elogiados cortes de cordeiro. Um orgulho
da casa é ser o único estabelecimento
na região que oferece a verdadeira e
tradicional linguiça típica alemã, a
bratwurst. Outra variedade de linguiça muito procurada para os aperitivos
é a toscana.
O Barracão também atende clientes com demandas maiores, que é
o caso das lancherias, escolas, empresas, restaurantes, universidades
e até os modernos food trucks, para

os quais fornece cortes específicos
e adequados aos pratos oferecidos.
Uma facilidade é a tele entrega, pois,
além da praticidade para quem está
planejando um ótimo churrasco,
atende ainda as situações do aumento inesperado do número de convidados, o que demanda um reforço nas
quantidades de carnes, saladas ou
bebidas geladas.
Nos demais produtos, Edson explica que a proposta do Barracão é trabalhar com uma linha prática e com
marcas que ofereçam qualidade, sem
que isso as torne consequentemente
caras. “Nosso objetivo é atender as
expectativas da clientela, o que também inclui a prática de preços justos”.

MERCADO E AÇOUGUE BARRACÃO
Rua Lindolfo Collor, 61 - Centro - São Leopoldo - RS
Fones: 51 3592.7410 e 9983.2066

Na Idade Média, o frio do inverno
alemão trazia escassez de alimentos, o que fez com que se desenvolvesse a produção de embutidos
como forma de armazenamento da
carne de porco, em abundância no
verão e outono. Documentos antigos revelam que há mais de 600
anos surgiu na região central da
Alemanha a Bratwurst, uma linguiça de carne suína cuja rígida receita e produção eram fiscalizadas
pelos governantes, que impunham
severas penas ao produtor que não
respeitasse as regras, revelando
que mesmo na Idade Média, os alemães já tinham preocupação com
a defesa dos direitos do consumidor.
A bratwurst espalhou-se pelo mundo. Em seu país de origem é assada
em brasa e servida com pão, acompanhada de mostardas especiais
e generosos canecos de cerveja.
Atualmente é muito popular nos
estádios de futebol e em festivais,
onde é consumida como lanche ou
refeição principal. No Brasil, os descendentes dos imigrantes alemães
estão reincorporando esta iguaria
aos seus hábitos alimentares. Além
do sabor fantástico, junto com a
cerveja, a linguiça é um elemento
muito representativo da herança
gastronômico-cultural germânica.

JANEIRO/FEVEREIRO | 2016 | REVISTA NEWS | 31

www.revistanews.com.br

32 | REVISTA NEWS | 2016 | JANEIRO/FEVEREIRO

www.revistanews.com.br

JANEIRO/FEVEREIRO | 2016 | REVISTA NEWS | 33

www.revistanews.com.br

34 | REVISTA NEWS | 2016 | JANEIRO/FEVEREIRO

www.revistanews.com.br

Tempero na medida
Além dos tipos de carnes tradicionais, a Casa de Carnes Ricci se especializou em carnes
temperadas e recheadas com receitas exclusivas. Carnes assadas e sob encomenda
também atraem clientes que buscam praticidade sem abrir mão de qualidade
A Casa de Carnes Ricci oferece qualidade desde 2003 e possui diferentes
tipos de carnes: bovina, suína, ovelha
(carré, picanha, pernil, paleta e costela), frango e linguiças. Do gado Angus
tem cortes especiais como prime reebs, além de picanha , maminha e ripa
da chuleta. Outro diferencial da Ricci
é a fralda maturada da raça japonesa wagyu (lê-se ‘uaguiú”) responsável pela produção de uma das carnes
mais caras do mundo, que chega a ser
vendida por até US$ 1 mil o quilo no
Japão. A raça wagyu produz uma carne marmorizada com muita gordura
entre as fibras, o que, segundo especialistas, a torna saborosa e macia. Por
essa razão, ela é quase sempre servida apenas levemente grelhada e com
pouco sal.

Ricci”, garante Rodial Alievvi.

Recheios e condimentos
especiais

A Casa de Carnes Ricci buscou um nicho no mercado com a preparação de
carnes recheadas ou temperadas. Os
produtos atendem aqueles clientes
que gostam de inovar nas refeições,
mas não tem tempo para o preparo.
Entre os destaques estão o lombo suíno com bacon, a sobre coxa desossada
recheada com bacon e queijo coalho,
bolo de carne e linguiça suína da casa
(tradicional/pimenta/queijo). Nos finais de semana, a Casa de Carnes Ricci faz o tradicional assado de frango,
costela, vazio e chuleta acompanhado
de polenta. Também são aceitas encomendas pelo fone 3554.1282.

Frango e
churrasco
assado aos
sábados e
domingos

Carne a vácuo

A época é de praia, de calor e de confraternizações entre amigos, clima
perfeito para um churrasco saboroso seja no almoço ou no jantar. Quem
ruma ao litoral todo o fim de semana
sabe que por lá a oferta de carnes deixa muito a desejar. “Nossos clientes já
se acostumaram a passar aqui antes
de viajar para garantir o prato principal do fim de semana. Nossos cortes
especiais a vácuo são embalados aqui
mesmo e levam o selo de qualidade

Embalagem a vácuo
conserva a carne por
mais tempo

Originária da cidade japonesa de Kobe, a raça wagyu
produz a carne mais saborosa do mundo. A “kobe
beef” tem muita gordura entre as fibras que lhe dá o
aspecto marmorizado. Segundo especialistas, esta
característica a torna saborosa e macia
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Sugestão: Becel

APERITIVOS

Quer tirar
férias da
cozinha
nestes dias
quentes?
Experimente
estas
receitinhas
fáceis de
preparar e
deliciosas
para
aperitivar
com os
amigos

BRUSQUETA DE LEGUMES
INGREDIENTES:
5 colheres (sopa) de creme vegetal
2 dentes de alho picados
1 abobrinha cortada em cubos
1 berinjela pequena cortada em cubos
1 tomate médio cortado em cubos
1 pitada de sal
Tomilho fresco picado
1/2 pão italiano cortado em fatias

Tempere com o sal e reserve. Em uma tigela pequena misture o restante do creme vegetal e o tomilho. Passe dos dois
lados das fatias de pão, coloque em uma
assadeira grande e leve ao forno por 5
minutos. Retire do forno e distribua o refogado reservado sobre as fatias. Volte
ao forno por mais 10 minutos. Sirva em
seguida.

MODO DE PREPARO:
Preaqueça o forno em temperatura média (180°C). Em uma panela média aqueça 3 colheres (sopa) de creme vegetal e
doure o alho. Junte a abobrinha, a berinjela e o tomate, e refogue por 5 minutos.

Dica: prepare o refogado de legumes
com antecedência e mantenha na geladeira. Retire 20 minutos antes do preparo e finalize conforme indicado na
receita. Você pode adicionar 10 folhas
de manjericão picadas ao refogado de
legumes.
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SALADA FRIA
COM PERU E
QUEIJO DE
CABRA
INGREDIENTES:
500 g de massa penne
1 colher (sopa) de sal
8 colheres (sopa) de azeite de oliva
Suco de 3 limões
200 g de damasco seco cortado em tiras
100 g de noz-pecã quebradas grosseiramente
2 maçãs com casca cortadas em palitos
600 g de peito de peru assado e desfiado
1 xícara (chá) de folhas de hortelã picadas
250 g de queijo de cabra cremoso esfarelado
MODO DE PREPARO:
Em uma panela grande, ferva 5 litros de água com
sal. Cozinhe a massa durante o tempo indicado na
embalagem ou até que esteja “al dente”. Escorra-a
imediatamente, passe por água fria e reserve em
uma tigela grande. Regue com o azeite e mexa bem.
Misture o suco de limão aos palitos de maçã para evitar
que escureçam. Após junte-os à massa. Acrescente o
damasco, a noz-pecã, o peito de peru e a hortelã. Misture
bem e acrescente o queijo de cabra por último, mexendo
levemente. Cubra com filme-plástico e leve à geladeira
até o momento de servir.
Sugestão: Abimapi
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Sugestão: Isabela

CROSTINI DE COGUMELOS
INGREDIENTES:
3 colheres (sopa) de azeite de oliva
1 dente de alho picado
½ cebola pequena picadinha
200 g de cogumelos Paris em lâminas
200 g de shitake em tiras
2 colheres (sopa) de shoyu light
2 colheres (sopa) de salsa picada
1 embalagem de Torrada Light Isabela
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MODO DE PREPARO:
Em uma frigideira aqueça o azeite, doure
o alho e refogue a cebola. Acrescente os
cogumelos, refogue por alguns instantes
e junte o shoyu. Desligue o fogo, misture a
salsa picada e acomode sobre as torradas.
Sirva imediatamente.

www.revistanews.com.br

Sugestão: Isabela

CROSTINI DE
GORGONZOLA
E COPA
INGREDIENTES:
150 g de queijo gorgonzola amassado com garfo
6 colheres (sopa) de azeite de oliva
1 colher (sopa) de conhaque
3 colheres (sopa) de nozes trituradas
1 embalagem de Torrada Tradicional Isabela
16 fatias de copa
MODO DE PREPARO:
Em uma tigela coloque o gorgonzola, junte o
azeite, o conhaque, as nozes e misture bem.
Espalhe sobre as torradas, acomode a copa e
sirva em seguida.
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Sugestão: Abeaço

SALPICÃO DE ATUM COM ABACAXI
INGREDIENTES:
2 latas de atum escorridas
2 latas de seleta de legumes escorridas
1 xícara (chá) de abacaxi em calda picado
2 maçãs descascadas picadas
1 xícara (chá) de uvas passas pretas
½ xícara (chá) de erva doce
½ xícara (chá) de salsão picado
½ xícara (chá) de salsinha picada
1 tomate picado
4 colheres (sopa) de azeite de oliva
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1 dente de alho picado
Suco de 1 limão pequeno
4 colheres (sopa) de maionese
Sal e orégano a gosto
MODO DE PREPARO:
Junte todos os ingredientes do salpicão numa travessa
e reserve. Tempere com o sal, o azeite, o alho, o limão e o
orégano. Acrescente a maionese e mexa delicadamente.
Sirva a seguir.
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SALADA DE MACARRÃO
INGREDIENTES:
500 g de massa de grano duro no formato de conchinhas
coloridas, cozida al dente
150 ml de azeite de oliva
1 colher (chá) de alho amassado
1 xícara (chá) de cebola picada
1 sache de caldo de legumes em pó 0% de gordura
4 xícaras (chá) de floretes de brócolis escaldados
500 g de kanikama cortado
300 g de palmito cortado
300 g de tomate cereja
150 g de azeitonas pretas grandes sem o caroço
Sal, pimenta-do-reino branca e noz-moscada a gosto
½ xícara (chá) de salsinha picada
MODO DE PREPARO:
Refogue o alho e a cebola no azeite, junte o caldo de legumes,
o brócolis e refogue rapidamente. Adicione a massa cozida,
retire do fogo e deixe esfriar. Acrescente os ingredientes
restantes, tempere com o sal, a pimenta e a noz-moscada a
gosto. Sirva gelada.

Sugestão: Isabela
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CANELONE DE BERINJELA
C
ING
INGREDIENTES:
colher (sopa) de azeite de oliva
1 co
(chá) de sal
2 colheres
co
berinjela média
1 be

BERINJELA

Rica em vitaminas e antioxidantes, a berinjela é capaz de
reduzir a ação dos radicais livres, que promovem o envelhecimento. Sua alta concentração de fibras solúveis não só
ajudam a melhorar o funcionamento do intestino, mas também diminuem o nível de colesterol no sangue, protegendo a
saúde do coração, e absorvem
gorduras presentes no estômago, eliminando-as por meio das
fezes e promovendo a perda de
medidas com saúde.
100 g de berinjela fornecem
16 calorias
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Molho
Mol
(chá) de manjericão picado
1 xícara
xíc
colher (sopa) de azeite de oliva
1 co
(chá) de sal
1 colher
co
de alho amassados
2 dentes
de
tomates médios picados
2 to
1 cebola média picada
Recheio
1 colher (chá) de pimenta-do-reino
1 xícara (chá) de salsinha picada
2 xícaras (chá) de ricota picada
1/2 colher (chá) de nozes picadas
MODO DE PREPARO:
Lave a berinjela, seque, retire a parte
verde da ponta e corte em fatias bem
finas no sentido do comprimento. Coloque as fatias em uma peneira e polvilhe o sal. Pressione com um prato e
deixe descansar por 15 minutos para
amenizar a amargura da berinjela. Em
seguida, lave as fatias uma a uma, eliminando todo o sal, e seque com papel toalha. Reserve. Com um pouco do
azeite, pincele uma frigideira antiade-

rente e leve ao fogo até aquecer. Junte, aos poucos, as fatias de berinjela
e frite até dourar os dois lados. Sempre que necessário, pincele a frigideira
com azeite.
Molho
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva, junte a cebola e o alho e refogue,
sem parar de mexer. Acrescente os tomates e 1/2 xícara (chá) de água e cozinhe, mexendo de vez em quando, até
os tomates murcharem. Por último,
misture o manjericão e o sal. Cozinhe
por mais 5 minutos e retire do fogo.
Recheio
Bata a salsinha, a ricota, as nozes e
a pimenta-do-reino no processador
até obter uma pasta homogênea e
reserve.
Montagem:
Espalhe as fatias de berinjela em uma
superfície lisa e distribua o recheio. Enrole as fatias como um canelone e disponha em uma assadeira. Despeje o
molho sobre os rolinhos, cubra a assadeira com papel-alumínio e leve ao
forno por 25 minutos. Elimine o papel-alumínio e deixe no forno por mais 10
minutos ou até dourar. Retire do forno
e sirva em seguida.
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Sugestão: Dako
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GASTRONOMIA | APERITIVOS

Sugestão: Casa Mani

MINI TAPIZZAOCA DE MARGUERITA
INGREDIENTES:
5 colheres (sopa) de tapioca
4 colheres (sopa) de molho de tomate
½ xícara de mussarela ralada
1 tomate pequeno em fatias
Lombinho defumado fatiado
Azeitonas pretas
Folhas de manjericão
Orégano a gosto

MODO DE PREPARO:
Preaqueça o forno (180 Cº), de preferência no modo
grill. Em uma frigideira quente, faça a tapioca
conforme a embalagem. Passe a tapioca para o
prato de servir e espalhe o molho de tomate por
cima. Acrescente o queijo ralado, as fatias de tomate
e as de lombinho. Decore com as azeitonas pretas e
leve brevemente ao forno para que o queijo derreta.
Salpique com orégano e sirva em seguida.
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LIVROS | TURISMO

Turismo de aventura
ste lançamento da série de guias da Lonely Planet destaca
as principais atrações da Costa Rica com informações e
dicas atualizadas para o turista aproveitar ao máximo sua
experiência. Descubra a Costa Rica é o guia perfeito para
quem espera desbravar as lindas florestas do país, se aventurar e
conhecer o charme colonial das cidades.
Abrigando cerca de 5% da biodiversidade do planeta em um
compacto pedaço de terra, além de banhada pelo mar do Caribe
e pelo oceano Pacífico, a Costa Rica é uma terra de vulcões
adormecidos, praias isoladas e selva deslumbrante. O guia possui
capítulos de planejamento e cobre San José, o Valle Central, a
costa caribenha, o noroeste do país, a costa central do Pacífico, e
muito mais. Além disso, o guia traz um calendário com os eventos
locais que acontecem o ano todo, a história e as curiosidades do
país, dicas para uma viagem em família e uma sessão exclusiva de
comida e bebida.

E

Novo título da série de guias
da Lonely Planet destaca
as principais atrações da
Costa Rica, ideal para os
apreciadores do ecoturismo
Título: Lonely Planet
Descubra a Costa Rica
Autor: Vários
Editora: Globo Livros
Páginas: 376
Preço: R$ 59,90

FOTOS: OLIVER DAVIS/ KEN WELSH/ LUCAS GILMAN/GETTY IMAGES ©

Playa Conchal

Ponte suspensa no
Parque Nacional
Manuel Antonio

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

ROMA
Oi pessoal.
Antes de começar a falar da bela Roma, assunto
desta edição, faço um comentário repleto de saudade e tristeza. Quem me acompanha nessa coluna há tempos sabe da minha admiração por Paris.
Brinco que só o fato de trocar de avião em Paris
para mim já vale. Imagine como recebi a sexta-feira, 13 de novembro de 2015.
Como maçom e ex-templário (em outra existência), que tinha essa data (sexta-feira 13) como
ruim e, em Paris, por coincidência, onde irmãos
nossos, além de presos, foram incendiados vivos
em 1314 por ordem do Rei Filipe IV, a pedido do
Papa Clemente V, às margens do Sena (o mais conhecido deles foi Jacques de Moley), aconteceu
novamente... Paris e o mundo não mereciam essa
atrocidade.
Em outra de minhas colunas na NEWS, falei que
nunca mais faria viagem em um pequeno grupo
de amigos. Ledo engano. Fomos para a Europa em
três casais por 30 dias e foi tudo maravilhoso. Revelo um segredo: fizemos pelo menos oito reuniões antes da viagem para definir roteiro, tempo de
permanência em cada cidade, o que ver em cada
uma delas, tempo livre e, principalmente, liberdade de cada casal. Lembro que um dos casais nunca havia estado na Europa e outro conhecia apenas uma das cidades do roteiro.
Iniciamos pela bela e eterna Roma, que prefiro
traduzir pelas fotos a seguir com alguns textos
explicativos.
Assaltantes mirins
Cuidado com as pequenas assaltantes no metrô.
Com a minha experiência de 40 anos em viagens,
fui facilmente roubado no metrô romano por quatro gurias com não mais de seis anos de idade. Todas alegres, brincalhonas e bem vestidas, me chamando de “nono”. Fui o último a entrar no vagão,
como guia e cavalheiro. Elas entraram depois de
mim, sendo que uma ficou segurando a porta. Enquanto faziam brincadeiras comigo e os demais
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Fonte da Barcaccia na Praça da Espanha

A Fontana di Trevi foi reinaugurada dia 3 de novembro, após
16 meses de reformas pagas pela Gucci

Vaticano - Praça São Pedro

Vista do fórum romano
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passageiros, em segundos, lá se foram elas
e uma pequena carteira com meus euros e a
chave do hotel. Felizmente tenho por regra
não levar mais de 150 euros por dia, um cartão de crédito e a xerox do passaporte num
porta documentos no pescoço.
Tá mais barato
A comida está, de maneira geral, bem acessível. Se não estiver na diária do hotel, você
encontra café da manhã bem servido a 10
euros por pessoa, almoço por volta de 30/40
euros/casal (idem o jantar), sempre com bebida. No caso de pizza ou massa, o valor
pode diminuir até 10 euros por casal. Caro
estão as entradas nos monumentos e museus - mínimo de 12 euros cada.
A maneira mais barata de conhecer a cidade ainda é através dos passeios com os tradicionais ônibus de dois andares (os tais hop
on hop oﬀ ), hoje de todas as cores.
Airfrance
Os casais mais minha esposa foram de Airfrance via Paris, eu de TAP via Lisboa. Na conexão em Paris foi perdida uma mala, entregue um dia depois em Roma. Além do
voo São Paulo/Paris ter atrasado por motivos técnicos por três horas, nossa chegada
a Roma foi desencontrada e eles perderam o
transfer já pago. Fui sozinho com uma mala
numa limusine do aeroporto para o hotel me senti o rei de Roma... Conto isso para dizer que vale a pena viajar com empresas aéreas de primeira linha. Na volta, com toda a
documentação em mãos, pedi o justo, pois
tivemos gastos, mas fui restituído de imediato. A empresa aérea nos enviou um EMD Electronic Miscellaneous Document - 895,00
no valor de USD (dólar dos Estados Unidos)
e mais 5000 milhas de crédito no programa
Flyngblue. Minha mala chegou ao hotel em
Roma, na hora marcada, tive toda a informação por celular do trajeto dela, lacrada.
Talvez numa companhia de menor qualidade não tivesse a mesma sorte. Esse EMD foi
transformado em um novo bilhete São Paulo/Paris/São Paulo pois, mesmo com a Dilma e o PT, ninguém é de ferro. De Roma, alugaremos um carro e, bem, isso é para outra
matéria.

O Monumento
Vittoriano possui
uma vista de
360º de Roma
que inclui o
Mercado de
Trajano, o Forum
Romano e o
Coliseu

Mesmo em reforma, o Coliseu, maior e mais famoso símbolo do Império Romano
e um dos monumentos mais visitados da Itália, recebe 6 milhões de pessoas/ano
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Anamaria Cachapuz Cypriano
Professora aposentada.
Contato: anamariaopm@gmail.com

PARECE ATRASADO, mas tentar não custa nada
Cheguei de Torres e a visita obrigatória
ao supermercado fez com que encontrasse Marisa. Nos cumprimentamos
e ela foi logo dizendo: Ana, o mantra
deste ano é “VIDA BELÍSSIMA 2016”.
Até tinha esquecido, mas lembrei, em
seguida, que esse era meu assunto
obrigatório de fim ou início do ano, em
outro periódico para o qual escrevi durante quinze anos.
Se eu esquecia, algum leitor que gostava do tema vinha cobrar o mantra
que Gilson Chveid Oen, engenheiro, físico e numerólogo, informava a cada
ano. Depois de uma primeira vez, não
lembro o ano, achei curioso e divertido e pensei em usar para assunto deste espaço que a NEWS me tem destinado desde, não tenho certeza, a edição
número 54. Para os que não sabem o
que é mantra, a palavra vem do Sânscrito, a mais antiga língua do indo-europeu e é um instrumento para conduzir o pensamento, promovendo, em
nosso interior, as transformações que
nos ajudarão a atingir um estado de
poder e de harmonia para alcançar realizações bem sucedidas. Para tanto é
preciso que ele penetre em nós algumas vezes por dia, através de nossos
órgãos sensoriais. Todas essas informações me chegaram através da Marisa e foi a ela que recorri para confirmar
o deste ano, que já tinha esquecido.
Outra coincidência feliz me obrigou a
manter a ideia do assunto. Roque foi
ao “Google” e encontrou, por acaso,
num vídeo do programa do Amauri Júnior, o próprio numerólogo sendo entrevistado e falando de seus mantras.
Antes de falar sobre o ou os mantras
deste ano, digo-lhes que, no primei-
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ro, achei muito divertido brincar com
o mantra e o usei de muitas formas. A
proposta era fascinante. Ser feliz e tornar as pessoas felizes será sempre um
objetivo excelente de vida. E fiz muitas
das propostas otimistas de Gilson Oen.
Devia ficar diante do espelho e pronunciar o mantra olhando no fundo
dos olhos. Procurar escutar a vibração
das palavras. Escrevê-las muitas vezes
apertando a ponta do lápis ou da caneta. Criar fantasias como, por exemplo, imaginar-se numa praia deserta
e ver passar um avião com uma faixa
em que se leria o mantra. A única coisa que imaginei por conta própria foi
bordar, em ponto de cruz, faixas que
prendi com velcro em vidros de café
solúvel cheios de bolachinhas que dei
de presente. A proposta é que se pratiquem estas instruções com regularidade de segunda a domingo. Depois,

acreditar na alegria, ter compromisso com a felicidade. Sempre acreditei
na filosofia do otimismo, mas uma das
qualidades que não tenho é a perseverança. Começo bem, mas, lá pelas tantas, esqueço e desisto. Assim não posso garantir o sucesso da empreitada.
Faça o teste, repita algumas vezes ao
dia esse “VIDA BELÍSSIMA 2016”. Seus
desejos, pronunciados poderão se materializar fisicamente com facilidade e
rapidez. Depois, contem-me o resultado. Gilson afirma que funciona e diz
que 2016 será surpreendente em todos
os sentidos.
Este ano, por força de ter ouvido do
próprio numerólogo várias orientações, as ideias se multiplicaram e aí
vão para suas experiências. Lembremse de que é muito importante o uso da
assimilação através dos sentidos e que
a repetição é fundamental.
2016 é o ano do 9 que é a soma dos algarismos e que o 3 que é o múltiplo de
9 é o princípio da vida. O 9 estimula,
é antidepressivo. As cores do ano são
o rosa e o vermelho; depois o areia, o
amarelo-bronze e o azul. Dê preferência na escolha.
A palavra do ano para ter sucesso profissional é PERTINVOLZES. Fale diante
do espelho. Pronuncie sílaba por sílaba e faça acompanhar da expressão
“POTE DE OURO” para que esse sucesso resulte em muito dinheiro.
Quer ser feliz no amor? Beije 21 vezes
de manhã, à tarde e à noite a pessoa
amada. As frutas do ano são morangos
e cerejas. Não sou numeróloga, mas
este ano vou experimentar de novo
também. Façam isso e tenham a vida
belíssima em 2016.
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Iracema, Nestor e a nona Stella na festa da
Família Richetti, em Paraí

Luci Bairros na inauguração
da boutique Fina Estampa,
em Portão, onde recepcionou
amigas como Perla Fagundes

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: REVISTA NEWS

Edison e Jarci Chiaramelli, no aniversário dele,
comemorado dia 5 de dezembro com festa entre
amigos, realizada na bela morada do casal
FOTO: DIVULGAÇÃO

O arquiteto leopoldense
Gabriel Drum Fiuza
FOTO: VILMAR GENGNAGEL

Em recente viagem pela Europa,
a escritora leopoldense Lorena
Antonetti e sua neta Mônica

O fotógrafo Nilson Bitelo Winter e sua esposa
Lurdes completaram 40 anos de casados no dia
8 de novembro
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A nova sede da empresa fica nos fundos da Hyundai Elevadores

Escouto inaugura
seu novo prédio

Amplas instalações da vidraçaria de São Leopoldo tem
salas de atendimento, escritórios, estoque e oficina
A Vidraçaria Escouto é uma
empresa familiar no mercado há mais de 22 anos, trazendo para seus clientes todas as
novidades da área do vidro, a
fim de aprimorar seus serviços
para um melhor atendimento,
buscando, assim, a satisfação
dos clientes. Com um excelente quadro de funcionários,
a Vidraçaria Escouto preza
pela competência, qualidade
e transparência nos serviços
prestados.
A empresa trabalha com vidro temperado, vidro laminado, pele de vidro e chaparias
em geral. As cores disponíveis
são incolor, fume, verde, bronze, refletivos, espelhados,
acidato e fantasia, em várias
espessuras.
Policarbonato: telha Click e
sistema maciso, nas cores cristal, fume e bronze, em várias
espessuras.
Alumínio: fosco, branco, bronze, brilho, preto - pintura e ionização. Espelhos nas cores
prata e bronze em várias espessuras - lixado, polido e facetado - lapidação própria.

Frota própria para maior agilidade
e garantia na entrega dos produtos

Amplo espaço para produtos, corte e oficina para
retoques e acabamentos
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CASANEWS

Reforma em prédio
tombado no centro
de São Leopoldo

Salas de um
andar inteiro
transformadas em
escritório central
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CASANEWS

Todos os móveis foram feitos em MDF com puxadores de alumínio, executados pela
Cia do Móvel (Fones: (51) 3445.1492 e 9961.7998

Escritório central
Este projeto assinado pelo arquiteto Davi Alexandre Heissler
iniciou com a necessidade apresentada pelo cliente de ter mais
espaço físico para atender a demanda da sua rede de clínicas.
Para isso foi escolhido um dos
andares de um novo prédio de
escritórios em São Leopoldo.
Todos os projetos e execução
dos mesmos foram realizados
em 45 dias, atendendo, assim,
a necessidade de tempo solicitada pelo cliente para a mudança de toda a equipe de trabalho
para a sede gerencial do grupo.

O hall da área administrativa possui recepções, salas com fechamento
em alumínio e vidro, iluminação toda em led e rede wi-fi
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Nesta recepção, o mobiliário segue o padrão
de cores utilizado nas clínicas

As quatro salas existente no andar, que compreendem uma área total de 320,00m², foram transformadas em duas salas maiores com a
abertura de vãos entre as paredes que faziam a divisão das mesmas.
Um dos lados ficou voltado para a parte administrativa e o outro para
o atendimento ao público, fornecedores e espaço para criação de
ilhas de trabalho.
Na parte administrativa foram criadas cinco salas, sendo duas minirrecepções para secretárias executivas, uma minissala de reunião
para até sete pessoas, uma sala de reunião para atender até 12 pessoas e uma área livre para criar ilhas de trabalho.
No outro lado foi criada uma recepção que atenda ao público e fornecedores, sendo que esta recepção manteve a identidade visual de
mobiliários e cores que está sendo implantada nas clínicas do grupo.
Criou-se também uma copa cozinha completa, uma minissala de reunião idêntica a do outro lado e o restante dos espaços com ilhas para
a instalação do maior número possível de mesas de trabalho.
Para criar um visual de amplitude e integração dos espaços, as divisórias voltadas para o espaço de circulação foram executadas com alumínio branco e vidro temperado incolor. Já as divisórias entre as salas foram feitas com gesso acartonado incluindo isolamento acústico
nas salas de reunião e do diretor. O forro de todas as salas foi executado com gesso liso para dar continuidade aos espaços.
O esquema de cores foi trabalhado dentro de tons claros, remetendo a limpeza e claridade de clínicas médicas, criando ambientes clean dando tranquilidade para os funcionários trabalharem. As pinturas foram feitas com massa corrida e tinta (Tintasinos - Fone: (51)
3568.1240), com forros brancos, paredes em branco gelo e recepção
em tom de azul para compor com o logo das clínicas do grupo.
>>
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CASANEWS

Nas recepções e salas de reunião, as luzes de efeito são dicróicas de led quadradas na cor branca. Todas as luminárias são da
Lustres (Fone: (51) 3588.9169), e as instalações elétricas foram feitas pela Navitas (Fones: (51) 9711. 6124 e 8525.4183)

Envolvendo
o pilar, foi
criando
um painel
em MDF
branco com
negativos,
possibilitando
fixar um
televisor. Um
armário baixo
também
serve de
bancada para
impressoras
e mesa de
apoio
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Neste ambiente foi
retirada a parede
que dividia as duas
salas, ampliando
o espaço para a
distribuição das
ilhas de trabalho,
além de armários
fechados, bancada
para impressoras,
painéis para TVs
e filtro eletrônico.
Toda a iluminação
é com placas de
led (60x60 nos
escritórios, salas
de reunião e
grandes espaços
criados, 30x30 nas
circulações e 20x20
nos lavabos)
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CASANEWS

Sala de reunião para
até 12 pessoas. Todo
mobiliário em MDF
linho com armários
feitos para ocupar os
nichos gerados pelo
projeto arquitetônico.
Iluminação com
placas de led 60x60
como luz principal e
dicróica de led para
auxílio e efeito. Painel
em MDF com quatro
televisores Smart,
ligados na rede e
com possibilidade
de funcionamento
em separado ou em
conjunto, criando uma
tela única
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A sala do diretor foi projetada no canto nordeste do
edifício, com muito vidro e visual da cidade de São
Leopoldo. No espaço foi criada uma grande bancada de
trabalho, armários, painel com nichos abertos e área
para frigobar embutido

FICHA TÉCNICA:
Arquiteto: Davi Alexandre Heissler - CAU A44753-6
Fones: (51) 3589. 2866 (51) 8167-0022
Facebook: DAH Arquitetura e Engenharia
Fotos: Revista NEWS
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Vidro valoriza
seu projeto
Vidraçaria especializada em vidros temperados oferece
soluções para quem busca a praticidade e a modernidade
do vidro em sua obra, seja residencial ou comercial
A Vidraçaria Glass Maker é
especialista em vidros temperados atendendo clientes do Vale do Sinos e região
que fazem questão de produtos com qualidade e acabamento impecável. Localizada em Novo Hamburgo, a
empresa tem como sócios
João Gregório Meneses Dinech, que possui mais de 15
anos de experiência na área
de comercialização e instalação de vidros temperados, e Marco Antônio Arcari,
profissional da área de tecnologia, que agrega conhecimento tecnológico e administrativo ao negócio.
“Vidros temperados são vidros de segurança obtidos
por meio de tratamento térmico, que conferem a resistência mecânica cinco vezes
superior ao vidro comum”,
explica João Gregório. Entre
as vantagens deste material
está seu excelente custo benefício em comparação aos

demais vidros de segurança e até mesmo o vidro comum. No caso de quebra o
vidro temperado se estilhaça em pedaços pequenos
e pouco cortantes, viabilizando sua indicação para
fechamento de áreas externas, sacadas e varandas,
boxes, vitrines, portas, janelas, entre outros. A Glass
Maker dispõe de diversas
cores e modelos de vidros
temperados com garantia de vedação e qualidade.
“Oferecemos o máximo de
qualidade também com a
nossa equipe de profissionais para atender a necessidade dos clientes de ter
ambientes práticos, bonitos e modernos em sua casa
ou escritório”, completa o
empresário.
Para a realização de orçamentos entre em contato
pelos fones (51) 9768.7541
e 8169.9977 ou pelo e-mail
contato@glassmaker.com.br.

“Destacamos
a segurança
dos vidros
temperados
para a garantia
de qualidade
e requinte no
acabamento
dos projetos de
acordo com a
necessidade do
cliente”.
Fachada da loja Fina
Estampa, em Portão

A Glass Maker fica na Rua Ipê, 709, Bairro Ideal, em Novo Hamburgo

(51) 9768.7541 e 8169.9977

Vitrines
Fachadas
Pérgolas
Guarda-corpo
Box de banheiro
Divisórias internas

Fechamento de sacadas
Muros em vidro temperado
Janelas com diversos sistemas
Telhados em policarbonato
e vidro temperado
Projetos especiais

E-mail: contato@glassmaker.com.br www.glassmaker.com.br - Rua Ipê, 709 - Bairro Ideal - Novo Hamburgo
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A fachada principal foi preservada e reconstruída com todos os seus
elementos originais mesmo com a adequação de todas as normas vigentes

ANTIGO E O NOVO

O

proprietário deste imóvel localizado em São Leopoldo procurou o escritório Rostirola Arquitetura + Construções, reconhecido por diversos trabalhos de intervenção em imóveis de interesse de patrimônio histórico
e cultural no Vale do Sinos, para a revitalização do prédio. A construção
histórica requer cuidados específicos e reforços das bases para garantir a estabilidade de toda restauração (Cerutti Engenharia Estaqueamento - Fone:
3593.4722).
O projeto de interiores ficou a cargo do arquiteto Gabriel Drum Fiuza (Fone: 9724.9898),
que contemplou a iluminação, o gesso, os revestimentos cerâmicos, o granito (Adega Laje de Pedra – Fone: 3588.3897), as esquadrias e a pintura da fachada (Piccolo
Tintas - Fone: 3590.2037). Foram utilizados somente materiais de acabamento nobre,
como aço inox nos corrimãos e guarda-corpos, porcelanato polido em toda área interna e grandes vãos de vidros temperados (Glass Maker Vidraçaria – Fone: 9768.7541)
nas esquadrias, vitrines e no elevador panorâmico. O ponto forte da proposta foi justa-
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mente mesclar materiais de fino acabamento com materiais rústicos, como as paredes de tijolos maciços à vista e o porcelanato imitando madeira na parte externa. Para não diminuir a altura útil do
pé-direito, o gesso acompanha todas as inclinações do telhado. Na
fachada foi respeitado o valor histórico do edifício e escolhidas cores neutras que não roubassem para si a atenção que a qualidade
arquitetônica de um edifício como esse merece.

Pé-direito duplo com amplo
espaço livre que possibilita
a flexibilidade de uso
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Escada revestida com granito e elevador
que garante a acessibilidade ao segundo
andar, onde o guarda-corpo do mezanino
em vidro integra com o térreo
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Algumas das paredes mantidas
da antiga residência foram
revestidas com tijolos de
demolição, mantendo a
ligação entre o patrimônio
preservado e a nova
construção. A área externa
coberta no térreo também
recebeu revestimento
com tijolos de demolição,
integrando-se com os
acabamentos externos
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Mezanino com grande área
envidraçada possibilita a
flexibilização do layout e sua
integração com o térreo. O
forro de gesso acartonado
acompanha as diversas
inclinações do telhado para
não diminuir a altura útil do
pé-direito. O terceiro andar
com planta livre possui um
terraço que fornece iluminação
e ventilação naturais. Detalhe
do telhado que é no mesmo
padrão da casa antiga. Os
serviços de fulinaria desta
obra são da Funilaria Campina
(Fone: 9976.8379)
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Banheiros acessíveis equipados com
materiais nobres de ótimo acabamento em
três conjuntos

FICHA TÉCNICA:
Rostirola Arquitetura + Construções
Arq. Dante Cezar M. Rostirola – CAU A5801-7
Arq. Ângelo Cezar F. Rostirola – CAU A57988-2
Fone: (51) 3594.1239
A integração do mezanino com terraço
externo se dá com grandes panos de vidro

Arquiteto Gabriel Drum Fiuza - CAU A62325-3
Fone: (51) 9724 9898
www.qgarquitetura.com
Fotos: Revista NEWS
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GUIA COMERCIAL

ONDE ENCONTRAR
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

DENTISTA

GRÁFICA EXPRESSA
DIGITAL CENTER CÓPIAS

Plotagem PB e Colorida
51.3590.1546
digitalcc@terra.com.br
www.facebook.com/dcc.copias

MAQSINOS

Assistência Técnica Autorizada
- Ar Condicionado (venda e instalação)
- Lava Roupa e Refrigeração
(assistência técnica e orçamento gratuito)
51.3589.3071
Lindolfo Collor, 1099 - Centro
São Leopoldo /RS
maqsinos@brturbo.com.br

AUTO ESCOLA

SEX SHOP
FERRAGEM

FERRAGEM FELDMANN

Ferragem, ferramentas, bazar,
iluminação, material elétrico e
hidráulico, caça e pesca
51.3592.8016
Independência, 851 - Centro
São Leopoldo /RS
www.ferragemfeldmann.com.br
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FISK SÃO LEOPOLDO
Rua Primeiro de Março, 210
Contato: (51) 3037.6699
fisksl@fisksl.com.br
www.fisk.com.br
/ﬁskoﬁcial
74 /ﬁskcentrodeensino
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