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Com duas lojas em São Leopoldo, floricultura
oferece flores e presentes para todas as ocasiões.
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Floricultura MyB
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Editorial

O

momento difícil pelo qual atravessamos também é feito de
boas oportunidades.
Na contramão da crise, o casal Rafael e Fabiane Bervian apresentam, em matéria de capa desta edição, a Floricultura MyB
e todo o encanto que envolve este segmento. Muito mais que presentes
em forma de flores ou mimos em datas especiais, a MyB tem a opção ideal
para homenagear pessoas queridas em qualquer ocasião. Sua equipe criativa também sabe como valorizar um ambiente através da decoração floral,
seja para uma festa de casamento ou para a sala de estar da residência de
um cliente. O que vale é a promoção da felicidade através de uma simples
demonstração de afeto. Quem não gosta?
Também focada no bem-estar e no poder de transformação de mãos habilidosas e profissionais talentosos, a Esmalteria Baronesa é um espaço de
beleza que apresentamos em nossas páginas. O local é lindo e pensado
nos mínimos detalhes para os clientes. Um novo corte de cabelo, a unha
pintada com a cor da moda. São coisas simples, mas capazes de deixar
qualquer mulher feliz.
É no otimismo destes dois jovens casais, Rafael e Fabiane da MyB, e James
e Sandra da Baronesa, que esperamos motivar nossos leitores a acreditar
no hoje e pensar grande para o amanhã.
Empreendedores são otimistas por natureza e mais dia menos dia vamos
superar essa crise, assim como superamos todas as anteriores e certamente superaremos as próximas.
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Capa: Rafael e Fabiane
da Floricultura MyB.
Foto: Vilmar Gengnagel
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Inauguração

Rafael, Fabiane e seu
time de colaboradores
recepcionaram
convidados e familiares
para brindar a
inauguração da MyB
Centro na tarde do
dia 20 de fevereiro.

Andrea Ferraz, Fabiane, Andre Rytyel Almeida

Rafael, Rita de Cassia, Fabiane,
Adriano do Nascimento
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Rafael e Fabiane Bervian

Inauguração

Rafael, Fabiane, Joceano Giacomelli, Camila do Nascimento,
Juliano do Nascimento, Priscila do Nascimento

Fabiane, Carla Carvalho

Rafael, Fabiane, Lourdes Bervian, Raquel Bervian

FOTOS VILMAR GENGNAGEL

Luciano do Nascimento, Tamara
do Nascimento, Fabiane, Rafael

Tatiane Theobald ( Vult Cosméticos) , Carla, Karen
Viviane, Fabiane, Andressa Hernandes, Daiane Lourenço

Sabrina Piovesan, André, Fabiane, Rafael,
Andreia, Adriano, Amanda Piovesan

Fabiane, Neuza do Nascimento

Floricultura MyB

Débora Quadros Souza, Marcia Klein, Patricia
Alvarez, Sônia Raquel, Fabiane, Tamara

Rafael e Fabiane

Marivaldo Martins ( Martins Veículos),
Rafael, Tiago Flores ( TF Executive )
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Helen Kneip, Fabiane, Rita Vignochi
( Bradesco Prime) Carla Carvalho

Daniel Voltz, Washington da Silva, Ana Micheletto, Alexandre
Micheletto ( GVDASA), Roger Schunck ( Harley Davidson)

Floricultura MyB
Avenida João Corrêa, 997
Centro | São Leopoldo
Fone: 051-3099-1500
WhatsApp: 051- 9984-7029
E-mail: floriculturamyb@gmail.com.br

Pastor Giba Lopes, Luiz Tairone, Neuza, Fabiane,Rafael

Fabiane, Andressa, Karen, Tatiane, Daiane
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Rafael, Fabiane, Debora, Nathan Souza

Tiago Flores ( TF Executive )
Alini Machado, Fabiane e Rafael

Inauguração

Andre e Fabiane

Neuza do Nascimento

Marivaldo, Daiane, Fabiane

Rafael, Fabiane, Bianca Ramos, Felipe Ramos

Camila do Nascimento, Neuza, Fabiani Ignacio, Fabiane

Tales Rosa, Fabiane, Pâmela Santos

Floricultura MyB

Adriano, Fabiane e Neuza

João Braccini, Rafael Dalla Rosa,
Déssoh Maciel, Rafael, Fabiane

Cristina Lieberknecht, Felipe
Lieberknecht e Fabiane

Fabiane e Daiane

Adriano, Fabiane e Rafael
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Floricultura

MyB

Flores para todas as ocasiões
PRESENTEAR COM FLORES encanta pessoas de todas as idades. E
o mesmo vale para presentes pensados especialmente para o homenageado, como cestas compostas por itens
escolhidos um a um, incluindo bebidas, chocolates, perfumaria e objetos
personalizados.
A equipe de profissionais da MyB,
que possui duas lojas em São Leopoldo, sabe como fazer do uso das flores
um presente adequado para cada ocasião, seja aniversário, a chegada de
um novo bebê ou mesmo uma oportunidade profissional.
O diferencial da MyB é a opção de
produtos importados para a confecção de cestas personalizadas, além
de linhas diferenciadas que incluem
objetos decorativos de MDF, aromatizadores de ambientes e almofadas.
Muito mais que presentes em
forma de flores ou mimos em da-

A

ideia de ter um negócio
próprio sempre seduziu o
jovem casal Rafael e Fabiane Bervian, que entraram no ramo de flores e presentes
por acaso. “As coisas foram se direcionando a esse segmento”, comenta Rafael que, assim como a esposa,
atua em área profissional distinta.
O casal afirma que percebeu o momento de por em prática suas ideias
após o nascimento do segundo filho,
no ano passado. Inicialmente testaram o segmento de confecção e acessórios, mas quando tiveram contato
com o ramo de flores, não houve dúvida sobre o caminho a seguir.
Arranjos de flores sempre fizeram
parte da decoração dos ambientes
da casa da empresária Fabiane.

A MyB Centro fica na Avenida João Corrêa, 997, com fácil acesso pela BR 116

tas especiais, o trabalho com flores
se mostrou muito amplo e cheio de
oportunidades. Arranjos florais para
eventos, residências ou empresas, e

até um delicado buquê de noiva são
especialidades que a MyB oferece aos
seus clientes. E tudo feito com muito
amor, nos mínimos detalhes.

Além disso, ela e o marido tinham
por hábito presentear amigos e familiares com arranjos florais e presentes de uma floricultura localizada no bairro Campina, em São
Leopoldo.
Ao saberem que a proprietária da
floricultura da qual eram clientes
colocou o estabelecimento à venda,
em razão da mudança para outro
estado, surgiu a oportunidade de
entrada no ramo das flores. A loja
contava com oito anos de funcionamento no bairro, clientela formada e uma equipe experiente e com
boas práticas de atendimento. Pouco tempo após adquirirem a floricultura localizada na Campina, os
empresários perceberam a necessidade da abertura de uma filial, des-

sa vez com foco nos serviços personalizados de decoração de eventos
e ambientes com flores naturais ou
artificiais. “A ideia era ter uma loja
central, com café para recepcionar
as decoradoras e suas clientes e um
showroom diferenciado para um
público mais exigente”, explica Fabiane. O incremento da equipe veio
através da contratação do florista e
decorador André Rytyel Almeida,
especialista em flores artificiais e
naturais, com mais de 12 anos de
atuação no Vale do Sinos e Região
Metropolitana.
No período em que a MyB Centro estava em reforma, Fabiane e André
foram em busca de aperfeiçoamento
através de um curso de florista/designer floral no conceituado Centro
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de Ensino de Arte Floral (CEAF) de Porto
Alegre, com a professora Doris Rodriguez.
“Foram três dias de curso com muitas técnicas sobre flores, eventos e buquês de noiva”,
comenta a proprietária. Tudo isso aconteceu em menos de quatro meses - entre outubro de 2015 e fevereiro de 2016. Desde então
Fabiane e Rafael se tornaram proprietários
de duas floriculturas em São Leopoldo e fazem parte da nova geração de empreendedores que acreditam no potencial da cidade.
ASSINATURA DE FLORES
Segundo o florista André, há um perfil de
clientes bem definido quanto à preferência
por flores artificiais ou naturais. “O arranjo composto por flores artificiais dispensa o
cuidado diário e pode ser reutilizado na decoração. Muitas clientes querem dar nova
cara a seus arranjos depois que mudam os
móveis, por exemplo. Então criamos uma
nova proposta a partir do que a cliente já
tem em casa. E o resultado causa grande
efeito”, explica o florista.
Já os amantes de flores naturais não abrem
mão da vivacidade que as mesmas emprestam aos ambientes.
Para estes clientes, a MyB disponibiliza
uma assinatura mensal de serviços florais,
na qual é possível adornar com flores um
ou mais ambientes residenciais ou comerciais. A ideia vai de encontro àqueles que
acreditam na ambientação como meio de influenciar positivamente quem nele circula.
Ao fazer uma assinatura de flores na MyB
o cliente recebe um arranjo em sua casa
ou escritório semanalmente, no dia de sua
preferência.
As flores utilizadas são as mais variadas possíveis, para que a cada substituição o cliente receba um arranjo exclusivo. As variedades mais procuradas
são rosas importadas com cores
diversificadas, orquídeas, amarílis, cyclame, lírios, antúrios,
gérberas, estrelícias, helicônia, flores do campo, bocade-leão, girassol, gladíolo, astromélias e cravos, de acordo
com a estação. “Nossa equipe terá o prazer de informá
-lo sobre datas ou ocasiões
especiais por e-mail ou telefone”, completa Rafael.

Arranjos e cestas prontas ou sob encomenda com teleentrega no Vale do Sinos e Grande Porto Alegre

Produtos
exclusivos ou
importados

Decoração
de eventos e
arranjos florais
para casa ou
escritório

Loja Centro:
Avenida João Corrêa, 997
Fones: 51.3099.1500
51.9984.7029
Loja Campina:
Avenida Henrique Bier, 439
Fones: 51.3591.8441
51.9553.9063
floriculturamyb@gmail.com
Floricultura MyB
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COMUNIDADE | EDUCAÇÃO

Faculdade IENH firma convênio Full
Membership com a empresa alemã SAP
FOTO: DIVULGAÇÃO

Instituição é a única com
o convênio ativo no RS
e está entre as primeiras
parceiras no Brasil
Diretoria da IENH com
o presidente da SAP
Labs Latin America,
Dennison John

A

Faculdade IENH firmou importante parceria com a SAP Labs
Latin America, empresa alemã
líder de mercado no ramo de softwares aplicativos empresariais, que possui unidade no Tecnosinos, em São Leopoldo. No Rio Grande do Sul, a IENH é
a única com convênio Full Membership
ativo no programa global SAP University
Alliances. Além disso, a IENH também
está entre as 14 instituições brasileiras
de ensino superior conveniadas à SAP
na modalidade que possibilita o acesso completo aos softwares de gestão
da empresa.
O contrato foi assinado dia 9 de março,
na unidade da SAP em São Leopoldo.
O diretor geral da IENH Seno Leonhardt assinou o contrato de parceria com
o presidente da SAP Labs Latin America Dennison John. Também estiveram
presentes o coordenador de Gestão da

IENH e também coordenador do curso
de Administração da Faculdade IENH
Antônio Guimarães, o coordenador do
Centro de Educação Profissional – CEP
– Leandro Sieben e o professor do curso de Administração da Faculdade IENH
André Ramos.
Com o programa SAP University Alliances, os acadêmicos e os professores
da IENH terão acesso a um material teórico, além de demonstrações de softwares e webconferências. Além disso,
a Faculdade estará integrada à comunidade dos membros globais do University Alliances, tendo acesso a eventos,
competições e plataformas de aprendizagem e-learning. Com a parceria, a
IENH receberá um portfólio de licenças
para o software de gestão SAP para uso
em sala de aula, com hospedagem e
suporte técnico por meio do University
Competence Center.
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O convênio da Faculdade IENH com a
SAP busca difundir conhecimento de
tecnologia aos professores e alunos da
Instituição. A empresa de softwares de
gestão empresarial planeja ações focadas no público acadêmico. “Queremos
estimular os estudantes a conhecer as
tecnologias da SAP, além de prepará-los
para o mercado de forma diferenciada.
O setor de TI necessita de jovens que
queiram seguir na carreira das áreas de
ciência, tecnologia, engenharia e matemática”, comentou o presidente da SAP
Labs Latin America, Dennison John.
Início das atividades
As atividades ligadas à parceria já iniciaram em março. Durante o mês, 15
professores dos cursos técnicos e da
Faculdade IENH participaram de treinamentos exclusivos para capacitá-los na
tecnologia SAP.

Buffet Especial aos Sábados e Feriados
De segunda a sexta buffet com ampla variedade de pratos quentes, saladas e sobremesas, com destaque para massas, pastéis,
polenta frita, sopa de capeletti e dobradinha todos os dias.Aos sábados a tradicional Feijoada e seus acompanhamentos.
Nos feriados o cardápio é o de sábado, incrementado com Cordeiro, Lombinho e Galeto ao Primo Canto.

Cinco tipos de feijoada com aperitivos
e os tradionais acompanhamentos

Venha passar momentos agradáveis em um ambiente familiar, amplo e climatizado. Reserve o espaço para seus eventos,
como formaturas, casamentos, aniversários ou reuniões familiares.
Segunda a sexta, das 11h30 às 14h.
Sábado e feriados , das 11h30 às 14h15

GREEN CARD ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO - VISA VALE
SICREDI - AMERICAN EXPRESS - TICKET RESTAURANTE

www.restaurantesaoborja.com.br
Av. São Borja, 2140 - S. Leopoldo-RS | Fone 3588.3991

gamestock.com.br
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ESMALTERIA E ESTÉTICA
Rua São Joaquim, 611, sala 08
São Leopoldo - Centro
Horário: 09:00 às 20:00
Fone: 51 3509.0732

JOGPTUPDLJOGCS

INFO
STOCK
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COMUNIDADE | EVENTOS

Mario Sergio Cortella em evento
promovido pela Sicredi Pioneira RS

Acessibilidade
na Rota
Romântica

FOTO: JEI HEYDT

Palestrante foi uma das atrações do Fórum Regional e
também protagonista de palestra beneficente

No dia 6 de abril, 3 mil pessoas estiveram no centro de eventos de Nova Petrópolis para assistir o filósofo, escritor
e educador Mario Sergio Cortella. A palestra foi promovida pela Sicredi Pioneira RS em dois momentos do dia: à tarde, no IX Fórum Regional do programa
A união faz a vida, destinado aos professores de 15 municípios da região; e
à noite, no evento beneficente Qual é
tua obra, cujo valor total dos ingressos
foi revertido em prol de quatro entidades da cidade (Apae, Consepro, Corpo
de Bombeiros Voluntários e Hospital de
Nova Petrópolis).

IX Fórum Regional
O evento teve como tema Educação e
ética na construção da cidadania e reuniu mais de 1.400 professores para trocar experiências e realizar uma atualização sobre as tendências pedagógicas.
O evento iniciou pela manhã com uma
palestra da professora Terezinha Rios,
que conversou com os educadores sobre o compromisso e a responsabilidade
do professor com seu aluno na formação

de cidadãos, sob o ponto de vista ético.
Após a palestra, os professores puderam desfrutar de atividades de integração. À tarde, o musical da Associação
Cultural, Artística e Esportiva Educando
para o Futuro de Harmonia (ACEFH) animou o grupo de professores com músicas de diversos estilos e épocas. Em seguida, aconteceu a palestra magna com
Cortella, que provocou reflexões sobre
o cuidado de si, a humanização, a ética
e os paradigmas da educação.
Palestra beneficente
Mais de 1.300 pessoas cooperaram na
palestra beneficente Qual é a tua obra?.
Cortella proporcionou reflexões sobre
a importância de atitudes corretas no
dia a dia para contribuirmos com uma
sociedade melhor. Também refletiu sobre como cada um pode realizar a sua
obra para que não vivam uma vida morna, indiferente. Após a palestra, as entidades beneficiadas subiram ao palco
para homenagear o palestrante e receber o cheque simbólico no valor de R$
7.685,00 para cada uma, totalizando R$
30.740,00 arrecadados.
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Rota Romântica, um roteiro para todos. É com este mote
que a entidade apresentou suas
prioridades para 2016 na assembleia anual realizada no dia 30
de março, na sua sede, em Nova
Petrópolis.
Um mapa tátil que através da
leitura em braile ajuda as pessoas com deficiência visual a localizarem-se no roteiro e uma
rampa móvel, criada sob medida
para o acesso à Torre de Informações Turísticas foram entregues ao município de Nova Petrópolis pela empresa Igualla,
parceira da Associação Rota Romântica na implantação deste
projeto.

ABRIL-MAIO 2016 | REVISTA NEWS | EDIÇÃO 151 | 19

ESTILO | MODA

Tons terrosos
Com a chegada
do outono, muitas
marcas apresentam
entre suas novidades
uma nova tendência
na cartela de cores
de suas coleções:
os tons terrosos. As
cores que migram
entre marrom,
mostarda, beges
e vermelho são
a grande aposta
dessa estação

Tufi Duek

A.Niemeyer

Cris Barros
Maria Filó

Balone

Jorge Bischoff

Maria Filó
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Tufi Duek

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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ESTILO | MODA
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BELEZA | CABELOS
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Hidratação já!
O sol, o mar e a piscina
detonaram seus cabelos neste
verão? Aproveite estas dicas de
hidratação e cuidados especiais
para revigorar seus fios:
Máscara
Nutritive
Kérastase

Serum Lee
Stafford

Serum Wella Professionals

Elseve
Reparação
ção
Total 5+
+
CicatriCreme
L’Oreal Paris

Condicionador
Paul Mitchell

Ultra hidratante
Hydracare
Vizcaya

Shampoo e máscara Absolut
Repair Cortex Lipidium
L’Oréal Professionnel

Máscara Matrix
Biolage HydraSource

Nativa SPA Óleo Capilar
Óleos Indianos, O Boticário
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Klein Ville
Hotel

Klein Ville
Hotel

Klein Ville
Hotel

GRAMADO

CANELA

DOIS IRMÃOS

kleinvillehoteis.com.br
Gramado/RS
Rua Itapeva, 59 - Carniel
gramado@kleinvillehoteis.com.br
(54) 3282.6603 | (54) 9626.5747

Canela/RS
R. Melvin Jones, 443, Centro
canela@kleinvillehoteis.com.br
(54) 3282.6603 | (54) 9626.5747

Dois Irmãos /RS
Rua São José 43 - Centro
comercial@kleinvillehoteis.com.br
Telefone: (51) 3564.1569

Klein Ville
Hotel

Klein Ville
Hotel

ESTEIO

SÃO LEOPOLDO

Em fase ﬁnal de instalação e testes de
equipamentos, o Klein Ville Hotel São
Leopoldo inaugura no mês de junho
de 2016, destacando-se como um dos
mais modernos do Rio Grande do Sul.
A unidade conta com 90
apartamentos e está localizada no
centro histórico da cidade, junto ao
antigo prédio da Unisinos e a
prefeitura municipal.

É um prazer ter você aqui!
Esteio/RS
Rua Tiradentes, 283 - Vila Osório
comercial@kleinvillehoteis.com.br
Telefones: (51) 3473.1122 | 9552.6349

São Leopoldo/RS
Rua Brasil, 720, Centro
comercial@kleinvillehoteis.com.br
Telefone: (51) 3037.5522

Os hotéis contam com
excelente localização,
tanto para viagens a
negócios ou lazer.
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kleinvillehoteis.com.br

N.C.Klein
N. C. Klein — diretor

ENTRE COMO HÓSPEDE
SAIA COMO AMIGO.

Especialista esclarece
mitos e verdades sobre a
epilepsia, enfermidade que
atinge mais de 50 milhões de
pessoas no mundo, e cerca
de 3 milhões de brasileiros,
segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS)

Sob controle

O

Purple Day (Dia Roxo), celebrado em 26 de março, é o Dia Mundial de
Conscientização sobre a Epilepsia, doença que traz uma bagagem de
preconceitos e estigmas que envolvem questões sociais e psicológicas.
A epilepsia é uma doença neurológica caracterizada por descargas elétricas no cérebro anormais e excessivas, gerando as crises epilépticas.
Estas crises podem se manifestar com alterações da consciência ou eventos motores,
sensitivos/sensoriais, autonômicos (suor excessivo, queda de pressão) ou psíquicos involuntários percebidos pelo paciente ou por outra pessoa. A Dra. Adélia Henriques Souza,
neurologista infantil e presidente da Liga Brasileira de Epilepsia (LBE), esclarece alguns
mitos e verdades sobre a doença:
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A epilepsia acomete desde
o período neonatal até o
idoso, e pode ter início em
qualquer período da vida
A epilepsia é uma doença contagiosa - MITO
A epilepsia é uma doença neurológica
não contagiosa.
Durante uma crise convulsiva, deve-se segurar os braços e a língua
da pessoa - MITO
Durante uma crise, o ideal é colocar
o paciente deitado com a cabeça de
lado para facilitar a saída de possíveis
secreções e evitar a aspiração de vômito. A cabeça deverá ser apoiada sobre uma superfície confortável. É importante não introduzir qualquer objeto
na boca, não tentar interromper os movimentos dos membros e não oferecer
nada para a pessoa ingerir.
Toda convulsão é epilepsia - MITO
A crise convulsiva é uma crise epiléptica na qual existe abalo motor. Para
considerar que uma pessoa tem epilepsia ela deverá ter repetição de suas
crises epilépticas, portanto a pessoa
poderá ter uma crise epiléptica (convulsiva ou não) e não ter o diagnóstico
de epilepsia.
Epilepsia é uma doença mental
- MITO
A epilepsia é uma doença neurológica,
não mental.
Os pacientes com epilepsia não podem dirigir - MITO
Segundo a Associação Brasileira de
Educação de Trânsito, o paciente com
epilepsia que se encontra em uso de
medicação antiepiléptica poderá dirigir
se estiver a um ano sem crise epiléptica - dado que deve ser apresentado

CRISE
EPILÉTICA:
O QUE FAZER?

através de um laudo médico. Caso o
paciente esteja em retirada da medicação antiepiléptica, ele poderá dirigir
se estiver a no mínimo dois anos sem
crises epilépticas e ficar por mais seis
meses sem medicação e sem crise. Já
a direção de motocicletas é proibida.

Conheça os sete principais passos para ajudar alguém durante
uma crise epiléptica, de acordo
com a Associação Brasileira de
Epilepsia:

É possível manter a consciência
durante uma crise de epilepsia
- VERDADE
Sim, é possível. A manifestação clínica
da crise epiléptica relaciona-se com a
área do cérebro de onde a crise é gerada. As crises epilépticas apresentam-se de diferentes maneiras: podem
ser rápidas ou prolongadas; com ou
sem alteração da consciência; com fenômeno motor, sensitivo ou sensorial;
únicas ou em salvas; exclusivamente
em vigília ou durante o sono.

2. Coloque a pessoa deitada de
lado com a cabeça elevada;

O estresse é um fator desencadeador de crises de epilepsia
- VERDADE
O estresse é um dos fatores que pode
deflagrar uma crise epiléptica.
Existem medicamentos capazes de
controlar totalmente a incidência
das crises - VERDADE
Cerca de 70% dos casos de epilepsia são de fácil controle após o uso
do medicamento adequado. Os 30%
restantes são classificados como epilepsias refratárias de difícil controle.
A epilepsia pode acometer todas as
idades - VERDADE
A epilepsia acomete desde o período
neonatal até o idoso, e pode ter início
em qualquer período da vida.

1. Mantenha a calma;

3. Remova da área objetos perigosos com os quais a pessoa
possa se ferir;
4. Não introduza nada em sua
boca e não prenda sua língua
com colher ou outro objeto. Não
existe perigo do paciente engolir a língua;
5. Não dê nada para a pessoa beber ou comer;
6. Aguarde a respiração do paciente se normalizar e ele querer
se levantar;
7. Chame uma ambulância caso
a crise dure muito tempo, seja
seguida por outras crises ou
caso a pessoa não recupere a
consciência.

O paciente com epilepsia pode ter
uma vida normal - VERDADE
Pacientes com epilepsia, desde que
controlados, podem e devem ser inseridos completamente na sociedade, ou
seja, devem trabalhar, estudar, praticar
esportes, se divertir.
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Por que homens também
têm incontinência?
Conheça algumas curiosidades sobre a incontinência urinária masculina
FOTO: DIVULGAÇÃO

A incontinência urinária afeta uma em
cada três pessoas acima dos 60 anos
e pode causar constrangimento e isolamento, levando à depressão. Apesar
do grande número de pessoas que convivem com a condição - cerca de 10 milhões de brasileiros apresentam algum
tipo de incontinência - muitos não procuram ajuda médica por acreditarem
que o problema é normal ou natural da
idade ou por acreditarem que não há
tratamentos efetivos.
Homens procuram médico primeiro
De acordo com o Urologista do Hospital das Clínicas da Universidade de
São Paulo, Cristiano Gomes, mulheres
incontinentes costumam demorar mais
para procurar ajuda que os homens.
Isso porque muitas consideram os sintomas como algo “natural”, já que conhecem amigas ou familiares com problemas semelhantes.
Câncer e incontinência
A maioria dos casos de incontinência
urinária masculina causada por enfraquecimento do esfíncter está relacionada à cirurgia para retirada de tumor na
próstata. Outras possíveis causas incluem doenças neurológicas, cirurgias
pélvicas, bexiga hiperativa e alterações
degenerativas associadas ao envelhecimento. A cirurgia de prostatectomia
pode afetar o funcionamento do esfíncter - músculo responsável pelo controle
da urina e que envolve a uretra - causando perda involuntária de urina.
Fatores de risco
Cerca de 5% a 10% dos homens que
se submeteram à prostatectomia radi-

A fisioterapia pélvica ajuda na recuperação mais rápida do
paciente, especialmente se for iniciada logo após a cirurgia

cal irão apresentar incontinência urinária - causada pelo enfraquecimento do
esfíncter, que persiste após um ano da
cirurgia. Alguns fatores podem aumentar o risco de incontinência: casos mais
graves de câncer, experiência dos cirurgiões durante a prostatectomia, idade do paciente e a existência de outros
problemas de saúde relacionados. Segundo o urologista, a radioterapia após
a retirada da próstata pode colaborar
para o aparecimento da incontinência
por enfraquecer ainda mais o esfíncter
e também por possíveis efeitos na bexiga. A radioterapia sozinha raramente causa a incontinência nos homens,
mas aumenta o risco de desenvolver o
problema.

Tratamentos no Brasil
No Brasil existem duas alternativas
principais para o tratamento da incontinência urinária causada pelo enfraquecimento do esfíncter no homem: implantação de um esfíncter artificial ou
as cirurgias de sling. A fisioterapia pélvica ajuda na recuperação mais rápida
do paciente, especialmente se for iniciada logo após a cirurgia. Os slings são
usados para tratar incontinência urinária
em casos moderados e o esfíncter artificial nos casos de incontinência moderada a grave. Este tratamento consiste no
implante de um pequeno anel em volta
da uretra, totalmente imperceptível, que
passa a ser o responsável pelo controle da urina.
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As
qualidades da
alimentação
vegana
Escrito pela nutricionista e blogueira americana Sharon Palmer, o lançamento da Editora Alaúde Mude sua dieta em 52 passos simples explica,
com 125 receitas veganas, a importância de se
alimentar diariamente de vegetais integrais. Segundo a autora, uma dieta balanceada, sem ingredientes de origem animal, é a melhor maneira de
manter a saúde e prevenir problemas cardíacos,
obesidade, diabetes tipo 2, câncer, doença de Alzheimer, entre outras. O livro estimula a melhora da alimentação através de metas pessoais que
variam de “vou comer pelo menos uma refeição à
base de vegetais por dia” até “vou parar de consumir qualquer produto de origem animal”.
Sharon explica que seria importante abandonar a dieta repleta de alimentos processados, carnes gordurosas, sódio, gorduras saturadas e açúcar e incluir fibras, vitaminas e minerais que são
encontrados nos vegetais integrais, dando mais
valor aos produtos naturais. Nessa obra, o leitor
fica livre para traçar seu próprio caminho. A ideia
principal da autora é que cada capítulo corresponda a uma semana do ano.
Nutricionista com mais de 15 anos de atividade,
a autora compartilha sua experiência profissional
com os leitores de seu blog – Plant-Powered Blog.
Em paralelo, Sharon se dedica a pensar a importante relação entre alimentação e meio ambiente,
o que já resultou em mais de 850 artigos publicados em veículos como Better Homes & Gardens,
Prevention, Oxygen, LA Times, Cooking Smart
and Culinology, e que abordam assuntos variados,
desde dietas à base de vegetais até práticas sustentáveis de agricultura e culinária. Ela também
é a editora do premiado informativo sobre saúde
Environmental Nutrition.
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Sharon Palmer aconselha que as
pessoas se apaixonem pelos vegetais

FOTOS: DIVULGAÇÃO

FICHA TÉCNICA:
Título: Mude sua dieta em
52 passos simples
Autora: Sharon Palmer
Editora: Alaúde
Páginas: 376
Preço: R$ 54,90

Cozido defumado com batata-doce

Wraps de tofu ao curry com papaia

Ingredientes:
2 xícaras de feijão-carioca
4 ½ xícaras de água para deixar o feijão de molho
1 colher (chá) de caldo de legumes baixo teor de sódio
411 g de tomate assado em cubos, sem sal, com o líquido
2 colheres (sopa) de massa de tomate
1 cebola média picada
2 batatas-doces médias picadas
3 talos de salsão picados
2 dentes de alho médios picados fino
1 colher (chá) de páprica defumada
1 colher (chá) de pimenta vermelha em pó
1 colher (chá) de cominho em pó

Ingredientes:
½ xícara de leite de coco light
1½ colher (chá) de pasta de curry vermelho
½ colher (chá) de gengibre fresco picado
1 dente de alho médio picado fino
½ colher (chá) de cúrcuma em pó
½ colher (chá) de shoyu
1 pitada de pimenta caiena em pó
340 g de tofu cortado em cubos pequenos
1 papaia médio picado
½ xícara de cebolinha picada
¼ de xícara de coentro fresco picado
1 pitada de sal (opcional)
6 tortilhas ou wraps integrais
3 xícaras de agrião ou de verduras novas

Modo de preparo:
Cubra o feijão de água e deixe de molho até o dia seguinte.
Escorra e coloque o feijão em uma panela grande com a água
e o caldo. Deixe ferver, com a panela tampada, em fogo alto.
Depois abaixe o fogo para médio e cozinhe por 20 minutos.
Acrescente todos os demais ingredientes, misturando bem.
Tampe a panela e cozinhe por mais 40 a 45 minutos, mexendo
de vez em quando, até a batata ficar macia, mas ainda firme,
e o feijão amolecer. Acrescente água, se necessário.
Variação: Substitua o feijão-carioca por feijão-branco, grãode-bico ou outra variedade de feijão.

Modo de preparo:
Em uma tigela, misture o leite de coco, a pasta de curry, o
gengibre, o alho, a cúrcuma, o shoyu e a pimenta até ficar
homogêneo. Junte o tofu, o papaia, a cebolinha e o coentro.
Experimente e tempere com sal a gosto. Leve à geladeira até
servir. Coloque uma tortilha em uma tábua de corte. Distribua
½ xícara da mistura de tofu no meio da tortilha, de comprido.
Em cima, ½ xícara de agrião. Enrolar o wrap, apertado, fazendo pressão. Sirva o wrap inteiro como refeição individual (cortado ao meio para facilitar), ou fatie em rodelas grossas, para
servir de entrada.
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Intestino saudável
conduz à longevidade
*Yasumi Ozawa Kimura

No livro O segundo cérebro (Editora Campus - 2000), o professor e pesquisador
Michael D. Gershon, da Universidade de Colúmbia, nos Estados Unidos, afirma que
“limitar o papel do intestino à digestão seria reduzir consideravelmente a importância
desse órgão”. O intestino abriga uma população de aproximadamente 100 trilhões
de microrganismos, de mais de 300 espécies, que compõem a microbiota intestinal humana. E a sua composição pode fazer a diferença entre a saúde e a doença.
O intestino também é responsável pela produção de diversas substâncias fundamentais que atuam como neurotransmissores. Estudos recentes indicam que até 90% da
serotonina, o neurotransmissor relacionado à sensação de bem-estar e felicidade,
é produzida no intestino, e levam à conclusão de que, se o intestino funcionar bem,
menores serão os riscos de ocorrência de depressão e ansiedade.
O intestino é tão fundamental à vida que possui um sistema nervoso próprio, denominado sistema nervoso entérico (SNE), totalmente especializado para as funções
intestinais. O SNE, que começa no esôfago e termina no ânus, possui aproximadamente 100 milhões de neurônios, número próximo à quantidade de neurônios da medula espinhal, e é capaz de controlar o trato gastrointestinal mesmo se as conexões
com o sistema nervoso central forem interrompidas. Esses neurônios são capazes
de perceber o que há de errado no nível do intestino e se comunicarem entre si, o
que pode regular os movimentos peristálticos e provocar uma série de sintomas.
Graças a essa capacidade, o intestino passou a ser considerado um órgão inteligente e, por esse motivo, tem sido classificado pelos cientistas como o segundo
cérebro. Especialistas acreditam que importantes enfermidades, como doença de
Crohn, retocolite ulcerativa, doença diverticular, diabetes, Parkinson, constipação,
diarreia, dispepsia e síndrome do intestino irritável, entre outras, podem estar associadas a alterações neuroquímicas do sistema nervoso entérico, ou seja, há uma
grande possibilidade de o intestino estar relacionado a cada uma delas de maneira
muito mais importante do que se imaginava.
Aproximadamente 80% das células produtoras de anticorpos estão associadas à
mucosa do intestino delgado, cuja área pode variar entre 200 m² e 350 m². Outros
estudos confirmam que, em termos de células (linfócitos, por exemplo), o sistema
imunológico do intestino é o mais importante do organismo.
Diante de todas essas confirmações, os profissionais da saúde e consumidores
começam a olhar de maneira diferente para a saúde intestinal. No dia a dia, há muitas formas de manter a microbiota intestinal saudável, o que envolve especialmente bons hábitos, além de boa alimentação. Evitar o fumo e as bebidas alcoólicas,
manter uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, grãos e outros alimentos ricos
em fibras e minerais, ingerir uma quantidade adequada de água (pelo menos oito
copos) diariamente e praticar atividade física com frequência estão entre os hábitos
que manterão íntegro esse importante órgão vital.

Aproximadamente 80% das células produtoras de anticorpos estão associadas à mucosa do intestino delgado, cuja área pode
variar entre 200 m² e 350 m². Outros estudos confirmam que, em
termos de células (linfócitos, por
exemplo), o sistema imunológico
do intestino é o mais importante
do organismo.

* Yasumi Ozawa Kimura é farmacêutica-bioquímica com
especialização em Alimentos pela Faculdade de Ciências
Farmacêuticas da USP (Universidade de São Paulo),
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Doces
delícias
Se você é daqueles que concorda
que tudo que é doce é delicioso,
espere para ver as receitas de
sobremesas que separamos nesta
edição. Vai valer a pena maneirar
no prato principal para se esbaldar
nas opções doces. Aproveite!

Pavê de morango
com palitos de
chocolate
Sugestão: Isabela

Ingredientes:
2 embalagens de palitos de chocolate
½ lata de leite condensado
2 ½ xícaras (chá) de leite
2 colheres (sopa) cheias de amido de milho
1 embalagem de creme de leite
1 colher (chá) de essência de baunilha
1 caixinha de morango picado
½ xícara (chá) de açúcar
Modo de preparo:
Leve ao fogo (baixo) o leite condensado, o leite e
o amido de milho, mexendo sempre até engrossar. Junte o creme de leite, a baunilha e misture.
Reserve.
Leve ao fogo o morango com o açúcar. Deixe cozinhar até reduzir um pouco o líquido. Numa travessa
retangular (pequena) faça camadas alternadas de
biscoito, creme de baunilha e morango, terminando com o morango. Sirva gelado.
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Torta gelado
crocante
Ingredientes:
1 pacote de biscoito wafer sabor
chocolate esmigalhado
2 colheres (sopa) de leite
3/4 de xícara (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de nozes picadas
1,5 litros de sorvete de creme
1 tablete de chocolate ao leite picado
5 colheres (sopa) de creme de leite
Fios de ovos para decorar
Modo de preparo:
Regue os biscoitos esmigalhados com o
leite e reserve. Em uma panela, derreta
o açúcar até obter uma calda, junte as
nozes e espalhe imediatamente sobre
a forma untada com margarina. Deixe
esfriar e quebre com o rolo de macarrão.
Misture ao biscoito e reserve. Forre
uma forma de bolo inglês com papelmanteiga, espalhe uma camada da mistura
de biscoito e cubra com um pouco do
sorvete. Continue fazendo as camadas,
terminando com o biscoito. Cubra com
papel-filme e leve ao freezer por 3 horas.
Derreta o chocolate em banho-maria junto
com o creme de leite e espere esfriar.
Desenforme o gelado, decore com os fios
de ovos e sirva com a calda de chocolate.
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Torta de
ricota com
nozes e
damasco

Sugestão: Isabela

Ingredientes:
Massa
1 embalagem de biscoito maisena
100 g de margarina
Recheio de Ricota
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite
250 g de ricota
1 envelope de gelatina sem sabor
1 xícara (chá) de nozes picadas
Calda de damasco
200 g de damasco em tirinhas finas
1 xícara (chá) de açúcar
Modo de preparo:
Leve ao processador o biscoito e
bata até obter uma farofa. Despeje
numa tigela funda, junte a margarina
e amasse bem com os dedos para
ligar tudo. Forre o fundo de uma forma
desmontável. Leve ao forno médio
(180ºC) preaquecido por cerca de 20
minutos ou até dourar e reserve.
Dissolva a gelatina sem sabor em 5
colheres (sopa) de água fria, leve ao
banho-maria e deixe aquecer sem
ferver e reserve. Leve ao liquidificador
o leite condensado, o creme de leite,
a ricota e bata até envolver bem
todos os ingredientes. Despeje a
gelatina dissolvida e bata por mais
3 minutos. Retire do liquidificador,
misture as nozes delicadamente e
reserve. Despeje o recheio sobre a
massa e leve à geladeira por 3 horas.
Numa panela pequena, caramelize o
açúcar, junte 1 xícara (chá) de água,
o damasco e deixe cozinhar por 5
minutos ou até que a calda fique
consistente. Deixe esfriar e reserve.
No momento de servir desinforme
a torta sobre um prato raso,
espalhe por cima a calda de
damasco e sirva a seguir.
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Sugestão: Fleischmann

Cheesecake Julieta
Ingredientes:
1 embalagem de bolo de laranja
3 ovos
¾ de xícara (chá) de leite
4 colheres (sopa) de margarina
1 embalagem de creme chantilly
1 embalagem de ricota fresca
1 pote de goiabada cremosa
Modo de preparo:
Bata todos os ingredientes em batedeira ou à mão até obter uma massa lisa e
homogênea. Passe a massa para uma
forma redonda untada e enfarinhada, e

leve ao forno preaquecido (180ºC) por 30
minutos ou até que, ao espetar um palito no centro da massa, este saia limpo.
Deixe o bolo esfriar e desenforme-o sobre uma superfície coberta com papel
manteiga. Com o auxílio de um rolo para
macarrão, compacte a massa até deixá
-la com cerca de 1,5 cm de espessura.
Creme: esfarele a ricota com as mãos
e bata no liquidificador com o chantilly
até obter um creme liso e espesso. Em
um prato grande, disponha o disco de
bolo, espalhe o creme de ricota, alisando
bem as laterais com uma espátula. Leve

à geladeira por cerca de 1 hora. Na hora
de servir, corte o cheesecake em fatias
e cubra-as com a goiabada cremosa.
Dicas:
Para uma montagem mais uniforme,
pegue um pedaço de papel alumínio e
prenda-o com uma fita adesiva rente à
lateral do bolo. Espalhe o creme de ricota no centro e leve para gelar. Ao servir,
retire o alumínio. Caso não tenha goiabada cremosa, derreta 300 g de goiabada
de corte com ½ xicara de água em uma
panela, mexendo até dissolver.
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Pavê de leite
condensado
Ingredientes:
1 pacote de manteiga
1 xícara de chá de açúcar
1 gema
1 lata de creme de leite
2 pacotes de bolacha maisena
1 lata de leite condensado cozido
Obs.: cozinhe a lata de leite condensado
por, mais ou menos, 45 minutos em uma
panela de pressão. Caso a sua lata seja
de abrir, leve para cozinhar virada para
baixo e cubra-a de água.
Modo de preparo:
Na batedeira, coloque a gema com o
açúcar e bata até ficar clarinha. Acrescente a manteiga e continue batendo.
Acrescente também o creme de leite sem
soro. Reserve. Em uma vasilha retangular, coloque as bolachas e uma camada
do creme. Repita o processo e leve à geladeira por, pelo menos, 3 horas. Por fim,
cubra com o leite condensado cozido.
Sugestão: Dako

Merengue de chocolate

Sugestão: Isabela

Ingredientes:
1 embalagem de biscoito
tortinhas chocolate
150 g de merengue
Chocolate ao leite ralado
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite
2 medidas da lata com leite
2 gemas peneiradas
1 xícara (chá) de leite
2 colheres (sopa) de amido de milho
2 colheres (sopa) de margarina
2 colheres (sopa) de licor de chocolate
Modo de preparo:
Numa panela média, coloque o leite
diluído com as gemas e o amido de milho,
acrescente o leite condensado e o creme
de leite. Leve ao fogo médio e mexa até
engrossar. Deixe esfriar, acrescente o
licor, mexa delicadamente e reserve.
Monte num refratário pequeno o creme e
depois o biscoito picado grosseiramente
com o merengue. Repita as camadas
e cubra com chocolate ralado. Leve à
geladeira por 3 horas antes de servir.
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Sugestão: Isabela

Mousse holandesa
Ingredientes:
Mousse
1 tablete de chocolate branco picado
1 embalagem de cream cheese
1 lata de creme de leite
2 colheres (sopa) de açúcar
1 colher (chá) de essência de baunilha
2 colheres (sopa) de gelatina incolor sem sabor
2 claras em neve
15 biscoitos tortinha chocolate
1 tablete de chocolate meio amargo picado
1 embalagem de creme de leite
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Modo de preparo:
Numa panela pequena derreta em banho-maria
o chocolate branco. Reserve.
Bata na batedeira o cream cheese com o açúcar
até ficar cremoso. Junte o chocolate derretido, o
creme de leite e a baunilha. Acrescente a gelatina previamente amolecida e dissolvida em banho-maria, sem ferver. Misture delicadamente as
claras. Numa forma desmontável, média, ajeite as
tortinhas na borda, com o recheio voltado para
fora. Coloque o mousse. Leve à geladeira, por no
mínimo, 4 horas. Numa panela pequena dissolva
o chocolate meio amargo em banho-maria. Espere amornar. Junte o creme de leite, misturando bem. Sirva sobre o mousse desenformado.

GASTRONOMIA | DICAS DO CHEF

As receitas de Olivier
Anquier em livro
Introdutor da padaria de estilo francês no
Brasil e à frente do Diário do Olivier, do canal GNT, desde 1999, Olivier Anquier lança seu primeiro livro de receitas, inspirado
no período em que explorou os pratos da cozinha brasileira. Diário do Olivier – As receitas da Bocaina nasceu na serra da Bocaina, no Vale do Rio Paraíba. A obra traz
dicas e pequenas lembranças pessoais grifadas em amarelo, enquanto os passos importantes de cada receita são destacados
em negrito. Há também um completo manual de pesos e medidas para esclarecer
dúvidas na hora de cozinhar.
Olivier selecionou opções versáteis, apresentando acompanhamentos que podem
se tornar pratos principais. Também há a
possibilidade de executar receitas vegetarianas, usando diferentes ingredientes e
sabores como alternativas indicadas pelo
cozinheiro.

Os “tomperos” do
chef Erick Jacquin

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Jacquin
conquistou
o público
como um dos
jurados do
Masterchef
Brasil

Título: Diário do
Olivier - As receitas
da Bocaina
Autor: Olivier Anquier
Editora: Globo Estilo
Páginas: 208
Preço: R$ 49,90

A Latinex, distribuidora de alimentos premium, apresenta a linha de “tomperos” U.
CHEF, assinada pelo chef Erick Jacquin.
São oito tipos de temperos: sal marinho,
sal rosa do Himalaia, pimenta-do-reino,
tempero picante, tempero de ervas, lemon pepper, tempero para frango e tempero para carnes.
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DESTINOS I Edison Chiaramelli
Paulista radicado em São Leopoldo, é consultor e construtor.
Formado em Engenharia e Economia, já foi professor universitário. Contato: chiaramelli@gmail.com

FOTOS: DIVULGAÇÃO

A bela
Florença

Piazza Ghiberti em
Florença, perto da
entrada do mercado
de Sant’Ambrogio:
alho-poró, favas,
alcachofras e
muitos mais

Florença vista
de cima
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Estamos com nossa viagem anual
para a Europa marcada para este mês.
Como sempre, já está tudo reservado
e comprado desde 2015. Crise econômica aqui, atendados lá. O que fazer?
Bem, quando chegar a hora eu vou fazer as malas e ir... É uma viagem curta
envolvendo apenas capitais. Paris não
poderia ficar de fora, Londres, Dublin,
Bruxelas e Amsterdam. Bruxelas? Bruxelas sim, está marcada, reservada e
paga. Cuidados são os de sempre. Evitar aglomerações, metrôs cheios, horas de pico, manifestações, lugares
visados.
Aí vai dizer: vale a pena? Sim, vale a
pena. Infelizmente esses atentados não
vão parar tão cedo e a economia do
Brasil também não vai melhor tão rapidamente. Então vamos aproveitar e
contar para vocês o que de diferente
vamos ver. Na última edição da NEWS
eu falei de Roma. Os dois casais que
foram comigo viajaram de trem até Florença. É um passeio fácil e barato, pega
o trem na termini de Roma, 18 euros
por pessoa em 2ª classe. Em 1 hora e
25 minutos se chega a Florença. A cidade é belíssima, com todas as suas
obras de artes, os museus e as catedrais, além do ótimo mercado de joias
da ponte velha.
Fim de tarde, retorno tranquilo a Roma,
mesmo custo do bilhete. Entendo que

Piazza della Signoria,
Florença: fonte de Netuno

Piazza della
Signoria - Réplica
do Davi de
Michelangelo

Florença mereça no mínimo três
dias para poder ser bem visitada,
com uma esticada a Siena e San
Giminiano.
Lembro que a Toscana é uma das
mais lindas regiões da Itália, com
uma culinária primorosa, além de
vinhos de renome mundial.
Florença, capital da Toscana, é
uma cidade pitoresca e apaixonante, eleita como patrimônio
mundial pela UNESCO, também
é um dos destinos mais famosos
da Itália, atrás de Roma e Veneza.
Por estas terras circularam grandes artistas como Leonardo da
Vinci, Giotto, Michelangelo, entre
outros

A ponte vecchio (velha) é
onde estão os joalheiros,
que escaparam da
destruição da guerra
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COTIDIANO I Márcio Linck
Historiador, é ambientalista e ativista da Pro-Animal. Age em defesa da
conscientização e respeito a todas as formas de vida por meio de palestras, vídeos,
artigos em jornais, sites e revistas. Autor do livro “Para Além do Ambientalismo
- Uma História em Duas Décadas” . Contato: marcio@linck.com.br

Resgatando porcos pela boca
Um acidente ocorrido no dia
25/08/2015 no trecho oeste do Rodoanel, em Barueri (SP), envolvendo o
tombamento de uma carreta carregada de suínos e toda a calamitosa
situação envolvendo esses verdadeiros passageiros da agonia, nos levam
a pensar e a refletir não somente nos
motivos que levaram os animais a
estarem naquela situação, como nos
muitos desdobramentos a serem almejados para além da ação de socorro aos sobreviventes dessa tragédia.
Este caminhão lotado de animais
sacudidos pela trepidação extenuante e pelo ruído maçante de um motor
potente em movimento é apenas um
entre os milhares de veículos que trafegam por esse Brasil afora para completar uma etapa fatídica de toda uma
cadeia produtiva relacionada ao consumo de bacon, presunto, linguiça,
banha, torresmo, pernil, patê e mortadela suína. Esses produtos postos em
cima da mesa para serem consumidos fecham um círculo trágico e torturante desses miseráveis seres desde
o nascimento até a morte. Os caminhões que chegam às granjas para
transportar por longas horas ou dias
esses seres-mercadorias abarrotados,
amedrontados e expostos às mais variadas temperaturas, apenas suprem
uma demanda por paladares viciados
em gordura animal. E o pior de tudo
é que estão levando crianças suínas
para o abate já que suas breves vidas
são de apenas 140 dias. Na realidade,
a maior parte dos animais explorados para consumo tem sua vida interrompida quando bebê ou criança.
Bebês suínos são separados de suas

mães por volta dos 10 dias de vida,
sendo que machos têm seus testículos extraídos sem nenhum analgésico, tal como orelhas marcadas e rabinhos cortados. As fêmeas escolhidas
para a reprodução terão seu calvário
de máquina de fazer filhotes antecipado com hormônios que estimulam
a ovulação. E assim sucessivamente
nas diversas gravidezes concebidas
por meio de estupro, leia-se inseminação artificial. Assim terão seus ventres e suas vidas exauridas até encontrar a morte no matadouro.
Outra análise interessante referese às condições em que esses animais
são transportados, seja por estarem
amontoados e debatendo-se mutuamente, seja pelas horas a fio sofrendo as adversidades do clima, além de
famintos e sem água. Não estaria na
hora de rever, ajustar e ampliar as leis
relativas aos animais de consumo, já
que são evidentes os maus tratos, os
crimes contra a fauna e o meio ambiente? E não me refiro apenas à forma cruel com que são transportados,
mas a todo o calvário que acontece
nas sombras das granjas e das fazendas. Se não há diferenças relativas
às sensações, aos sentimentos, à inteligência e ao comportamento entre
cães e porcos, por exemplo, por que o
tratamento jurídico diferenciado, que
ignora a condição deplorável destes
últimos? Imagine o escândalo que seria se o acidente fosse com cães???
Do ponto de vista sanitário, em
uma das fêmeas foi detectado um
caso de câncer e noutras a existência
de larvas de berne. Sobre o câncer, o
próprio frigorífico admitiu ser comum
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o abate de animais nessa situação. E
quanto às larvas ninguém se manifestou. Isso demonstra a ineficiência e a
omissão dos órgãos de fiscalização
sanitária e inspeção veterinária. Vai
ver que os embutidos preparados com
essas carnes contenham ingredientes
a mais em sua composição e que misturados, passam despercebidos pelo
consumidor “inocente”.
Dos 110 porcos que estavam no caminhão, 64 foram resgatados pelos
ativistas e levados a um santuário,
sendo que 25 destes acabaram morrendo em função da gravidade dos
ferimentos. O resgate dos animais
pelos ativistas foi um ato heroico e
louvável, que proporcionou aqueles
bichos desfrutarem pela primeira vez
do contato com a terra, da liberdade
de movimentos e da degustação de
alimentos apropriados a sua condição
fisiológica e natural de vida. Bem diferente das monótonas rações e farelos de milho.
Graças ao acidente e ao resgate esses animais sobreviveram a duas tragédias! Mas trata-se de um caso isolado, e a tragédia maior da granja e do
matadouro acomete aos milhões de
seus semelhantes pelo mundo afora.
Quantos caminhões “macabros” cruzam as estradas sem qualquer empecilho levando seres dóceis, sensíveis
e inteligentes para a agonia dos matadouros? Caso queira socorrer alguns
desses comece por eliminá-los de sua
dieta. É a maneira mais sensata, ética e prática de “libertá-los”, evitando
traze-los ao mundo, poupando-os do
sofrimento e da morte cruel.

VARIEDADES I Anamaria Cachapuz Cypriano
Professora aposentada.
Contato: anamariaopm@gmail.com

EM BUSCA DA VERDADE
Essa é, em bom português, a tradução
do título grego da 24ª fase da Lava-Jato. Muito bem aplicado. Esse poderia ser
o título de todas as fases da operação
em que tudo tem sido feito para aplicar
a justiça, investigar e prender. A LavaJato tem enchido de esperança todas as
pessoas que já cansaram de tanta corrupção. Os demonstrativos bancários,
a profusão de documentos, os comprovantes de favorecimentos em contratos
com o governo, a certeza de pagamentos de propinas e outros não tem sido
suficientes para colocar na cadeia muito mais gente?
Nenhuma notícia poderia ter deixado
mais feliz um grande número de brasileiros como aquela que anunciou a con-

dução coercitiva do ex-presidente Lula.
Eu estava realmente esperando a hora
em que a Lava-Jato chegaria a Lula. Finalmente chegara o dia em que se esperavam explicações a respeito desse
ex-presidente que vive com luxo, mas
que passa aos seus eleitores miseráveis
a ideia de que não possui nada, é muito pobre, mora, vive e se diverte de favor. São os amigos que cuidam dele e
de sua família, até pagam fortunas para
reformar o tal apartamento que diz não
ser seu e do tal sítio de Atibaia, cheio de
objetos de sua propriedade. Os depoimentos de tantas pessoas não servem
para nada? Dona Marisa Letícia foi a encarregada de controlar o carregamento
dos contêineres que levaram para o tal

sítio os inúmeros e riquíssimos presentes que recebeu. É até explicável que
sua origem proletária não lhe permitisse saber, mas que se informasse, pois
não poderia considerar seus os objetos
recebidos de autoridades em visita que
ultrapassassem cem reais. Tudo isso é
do palácio, não lhe pertence.
Tudo o que por ignorância deve ter feito,
acho até desculpável, mas o crucifixo da
sala da presidência, a cama e tudo mais
que foi carregado para a nova residência é ridículo para não usar outro nome.
Mais ridículo, se não fosse abominável,
é aceitar um cargo de ministro de Dilma
apenas para ter foro privilegiado, isso é
o fim. O ex-presidente debocha da Justiça, julga-se acima da Lei.
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Confira alguns dos
ambientes da Mostra
Artefacto 2016

CASANEWS
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PROJETO I ESMALTERIA BARONESA

A Esmalteria Baronesa fica
na Rua São Joaquim, 611,
sala 8, Edifício Platinum
Center, no centro de São
Leopoldo. Os telefones são
(51). 3509.0732 e 9503.0077
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Nova opção
de beleza em
São Leopoldo

A

Esmalteria Baronesa nasceu da
vontade de se criar um ambiente de requinte para cuidados
com a beleza, onde o atendimento ideal é a principal preocupação, aliando os melhores
produtos do mercado com profissionais capacitados e dedicados.
A Baronesa conta com produtos nacionais e
importados e oferta com exclusividade algumas
marcas como Mercie Chérie e Fórmula X. Também comercializa anéis repintáveis, esmaltes, películas, anéis folheados e linhas de manutenção
do setor de cabelo e estética facial e corporal. Um
dos diferenciais da Baronesa é que não há valores diferenciados para esmaltação, caso a cliente escolha esmalte nacional ou importado. Outra
opção são as unhas em gel.
No setor de cabelo e make, especialistas em
alisamentos e tratamentos, colorimetria e tricologia integram a equipe. A equipe também realiza penteados e cortes femininos e masculinos.
A Baronesa é o único salão a utilizar a técnica de
Air Brush nas maquiagens de noivas, formandas
e debutantes.
O setor de estética facial e corporal oferta serviços como limpeza de pele com auxílio de vapor
de ozônio, peeling de ouro, massagens modeladoras, linfáticas, entre inúmeros outros procedimentos manuais e com uso de aparelhos. E ainda
design de sobrancelhas, micro-blanding, fio-a-fio,
correções, aplicação de hena e pigmentação de
fios, além de alongamento de cílios. A Esmalteria
Baronesa realiza pacotes para noivas, debutantes, aniversariantes e a oferta de vale presente.
A distribuição do projeto arquitetônico, elegante e moderno, demonstra a preocupação com o
atendimento exclusivo, personalíssimo. Conheça
a seguir mais detalhes das instalações da Baronesa, em projeto assinado pela Duo Arquitetura:

>>
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O pé direito duplo cria a sensação
de amplitude tornando o ambiente
mais agradável e arejado
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CASANEWS
O projeto de interiores da Baronesa Esmalteria e Estética teve
como premissa a criação de ambientes bem femininos, unindo
funcionalidade e bem-estar em uma linguagem contemporânea
de detalhes clássicos. “Queríamos que na Baronesa as clientes
se sentissem especiais”, explica Cintia Mello, da Duo Arquitetura, que assina o projeto com sua sócia Isabela Schreiber. Entre os
desafios estava a distribuição de vários ambientes em uma área
de 87,35 m² e o prazo de 45 dias para a finalização da obra. Para
preservar a abundante iluminação natural foram instaladas divisórias envidraçadas setorizando as salas para tratamentos estéticos, sala para cabelos, sala para maquiagens e design de sobrancelhas, salão para manicure e pedicure, recepção com bar/
café e loja com produtos de beleza, além de lavabo, copa, área de
esterilização de materiais e lavatório.

Nas prateleiras ficam expostas as linhas de produtos utilizados
pelas profissionais e comercializados na Baronesa

>>
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O projeto luminotécnico conta com
iluminação amarela e branca. Dessa
forma, os ambientes ficam bem iluminados garantindo uma sensação de
aconchego e conforto (Unika Iluminação - Fone: 51. 3037.3047). A combinação de cores claras se destaca com
o rosa antigo e seu apelo romântico
que dá elegância à decoração (Tintas Solartex/Solarquímica - Fone:
51. 3562.5757). Os móveis foram fei-

tos sob medida e com materiais de
fácil limpeza também em tons claros (D’Bira Móveis Sob Medida
- Fone: 51. 9140.1001)

A sala da equipe de cabelos também possui bancada
para maquiagem e design de sobrancelhas
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As clientes podem desfrutar do ambiente e de alguns
atrativos: comprar produtos da loja Baronesa, assistir
TV, ouvir música, carregar o celular e ainda tomar café
ou espumante

FICHA TÉCNICA:
Arquitetas:
Cíntia Mello e Isabela Schreiber
(Duo Arquitetura e Design)
Fone: (51) 3037.3047
E-mail: cintia@duo-arquitetura.com
duoisabela@gmail.com
Fotos: Revista NEWS
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HOME I VITRINE

CASANEWS

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Chaleira Icona
Vintage De’Longhi

Torradeira Icona
Vintage De’Longhi

Lata cookies retrô Camicado

ESTILO EM ALTA
Em cozinhas vintage ou modernas,
o charme do design retrô
nunca sai de moda. Utensílios e
eletrodomésticos viram objetos de
decoração e fazem o maior sucesso

Batedeira planetária Kitchenaid

Cafeteira Icona Vintage De’Longhi

Lata açúcar
retrô Camicado

Fogão Dolcevita Lofra

Refrigerador Retrô
Collection Gorenje
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MÓVEIS QUE FAZEM A DIFERENÇA

MDF MELAMINICO | LACA AUTO BRILHO | FÓRMICA LÍQUIDA | DPK | TRABALHOS EM MADEIRA DE DEMOLIÇÃO

MÓVEIS SOB MEDIDA
BYRAMOVEIS@YAHOO.COM.BR
FACEBOOK.COM/D´BYRA

FONES 51 3564.4326 e 51 9140.1001

DECORAÇÃO I MOSTRA

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Joy Garrido
Lugar homenageado:
Saint Barth - Caribe

Leila Dionizios
Lugar homenageado:
Irlanda
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CASANEWS

Roteiros que
inspiram

P

ara comemorar seus 40 anos em 2016, a
Artefacto apresenta sua Mostra 2016, que
ocorre desde o dia 2 de abril, na loja do CasaShopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.
Serão onze meses de exposição dos 19 ambientes
inspirados no tema Lugares e Desejos, criados por
24 arquitetos e designers de interiores. A marca
aposta em ambientes amplos, traçando um paralelo entre viagem, arquitetura contemporânea e
cultura. Entre os destinos escolhidos estão: Rio
de Janeiro, Bali, Taiti, Key West (EUA), Escócia,
Tóquio, Londres, Miami, Saint Barth (Caribe),
Irlanda, Capadócia, Bellagio (Itália), Marrocos,
Califórnia, Paris, Hamptons, Ilhas Gregas, Capri
e Toscana - Villa Petrischio. Confira alguns dos
projetos apresentados na mostra:

Serviço:
MOSTRA ARTEFACTO
Endereço: Casa
Shopping - Av. Ayrton
Senna, 2.150, Bloco
K , Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro
Funcionamento:
segunda a sábado
- das 10h às 22h
Duração da mostra:
11 meses
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DECORAÇÃO I MOSTRA

Mônica Gervásio
Lugar homenageado: Califórnia

Fábio Bouillet e Rodrigo Jorge
Lugar homenageado: Miami
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CASANEWS

Cristina Bezamat e Laura Bezamat
Lugar homenageado: Marrocos

BUUVBM UB
NØWFJTFPCKFUPT

BUUVBM UB
"W1FESP"EBNT'JMIP ]$FOUSP/PWP)BNCVSHP
XXXBUUVBMJUBEFTJHODPNCS]'
BUUVBMJUB!BUUVBMJUBEFTJHODPNCS]XXXGBDFCPPLDPNBUUVBMJUBEFTJHO

ABRIL-MAIO 2016 | REVISTA NEWS | EDIÇÃO 151 | 63

DECORAÇÃO I MOSTRA
Alexandre Cardim
Lugar homenageado: Rio de Janeiro

Roberta Devisate
Lugar homenageado: Capri
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Roseli Müller
Lugar homenageado: Toscana - Villa Petrischio
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GUIA COMERCIAL
AGÊNCIA LOTÉRICA

LÍDER AGÊNCIA LOTÉRICA
Loterias da Caixa
e recebimento de contas
Fone: 3588.7506
Av. Feitoria, 123 - Rio Branco - SL

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

ONDE ENCONTRAR
AVIAMENTOS E ARTESANATO
CURSOS:
PINT. TECIDO
BORDADO
PATCHWORK

Rua 1º de Março, 669 - Centro - SL
Fones: 51. 3037.3050 - 8129.6140
dedaldeourosl@hotmail.com

GRÁFICA EXPRESSA
Digital Center Cópias
Plotagem PB e Colorida
51.3590.1546
digitalcc@terra.com.br
www.facebook.com/dcc.copias

GÁS

CABELEIREIRO

SKALP CABELEIREIROS
Assistência Técnica Autorizada
- Ar Condicionado (venda e instalação)
- Lava Roupa e Refrigeração
(assistência técnica e orçamento gratuito)
Fone: 51. 3589.3071
Lindolfo Collor, 1099 - Centro - SL
maqsinos@brturbo.com.br

AUTO ESCOLA

Cortes masculino, feminino e infantil
Barba - Manicure/pedicure
Chapinha/permanente
Rua Saldanha da Gama, 863
Centro - SL - Fone: (51) 3589.6635

CONFECÇÃO
ARTIGOS MILITARES
E UNIFORMES
Rua Frederico
Wolfenbüttel, 291
Centro - São Leopoldo
Fone: 51. 3037.4262

LAVANDERIA
Serviços
de Coleta
e Entrega

(51) 3566.4792
Rua Alberto Scherer, 1203
Jardim América - SL
lavanderiagotad_agua@hotmail.com

SEX SHOP

CONSTRUÇÃO
AUTOMÓVEIS
Av. São Borja, 608 - São Leopoldo
Fone: (51) 35889554
vendas.brimasul@gmail.com

TABACARIA

GEOMETRIA BALANCEAMENTO
FREIOS
SUSPENSÃO
SURDINAS TROCA DE ÓLEO
REGULAGEM DE FAROL
Rua Pinto Bandeira, 75 - Scharlau
São Leopoldo - Fone: (51) 3579.7219

REPARAÇÃO
AUTOMOTIVA
Rua Alberto Scherer, 20 - São Leopoldo Fones: 51. 3588.1700 - 9989.6339
E-mail: a.goldani@terra.com.br

TAPETES

TAPEÇARIA NESTOR

3591.3738
AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 1535
B. PINHEIROS - SL

DENTISTA

FONE: (51) 3592-2302
R. São Francisco, 927
Centro - São Leopoldo
www.tapecarianestor.com.br

TURISMO

REP-TUR TURISMO
AV. SÃO BORJA, 232 - SL
Fone: (51) 3554-0000
www.foccusveiculos.com.br

Pacotes, hotéis e cruzeiros
(51) 3588.1854 / 3099.1854
Av. Feitoria, 175 - sl. 01
Rio Branco - São Leopoldo
www.repturturismo.com.br

