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Ao Leitor

Editorial

U

m frio como o que estamos sentindo neste inverno nos faz
lembrar o quanto é bom viver em um país tropical, com abundância de sol. Impossível não lembrar também de todo o calor que ele nos faz sentir no auge do verão. Aí lembramos do
quanto é caro manter um ambiente refrigerado, a luz acesa, o computador ligado. A energia solar é matéria-prima abundante e gratuita, porém ainda pouco aproveitada no Brasil. O sistema fotovoltaico de captação de energia solar pode tornar residências, comércios e pequenas
indústrias autossuficientes em energia elétrica. A empresa Alternative
Energy instalou, em 2014, o primeiro sistema de energia fotovoltaica de
São Leopoldo no Instituto Sinodal de Assistência, Educação e Cultura
(ISAEC). Em 2015, as tarifas de energia do Instituto de Ética passaram
ao valor mínimo e o sistema fotovoltaico instalado tornou-se mais um
projeto bem sucedido que comprova a eficiência da energia fotovoltaica. Em 2016 a mantenedora ISAEC finalizou sua nova sede com conceito sustentável e também instalou um sistema fotovoltaico de 5 kW.
A Faculdade EST, mantida pela mesma instituição, seguindo na mesma linha, inovou instalando um sistema fotovoltaico de 22 kW. Vale a
pena conferir esta matéria e perceber que investir em energias limpas
e renováveis como a fotovoltaica, além de um excelente retorno para
clientes que pagam altos valores pela energia elétrica da concessionária, é deixar um legado de preocupação com o meio ambiente para
as futuras gerações.
Também nessa edição você confere eventos sociais como o aniversário
de 15 anos da Superlegal Brinquedos, empresa leopoldense que inaugurou uma loja de 900 m² na parte nova do Iguatemi, em Porto Alegre,
seguindo o estilo de lojas americanas, com atrações para as crianças
brincarem enquanto os pais compram seus brinquedos. Um sucesso!
Temos ainda dicas de leitura, receitas saborosas e belos vestidos para
festas em clima invernal. Aproveite a edição e até a próxima!
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ERRATA:
Na edição anterior,
o telefone da Unika
Iluminação saiu incorreto. Para ligar
para a Unika Iluminação o número certo é (51) 3037.1306.
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Aceitamos os Cartões

3592.2091
Rua Brasil, 506 - Centro - São Leopoldo - RS

www.buffetpessin.com.br
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MATÉRIA DE CAPA

É possível economizar dinheiro
gerando sua própria energia?
A partir de projetos executados em São Leopoldo, a empresa Alternative Energy, de
Porto Alegre, apresenta o sistema fotovoltaico de captação de energia solar, que pode
tornar residências, comércios e pequenas indústrias autossuficientes em energia elétrica.

O

Brasil é um dos países com mais abundância em radiação solar do mundo,
mas pouco dessa capacidade natural é
aproveitada para transformar em energia elétrica. Com tarifas de energia que
não param de subir e taxadas com altos impostos, é um contrassenso para
o consumidor pagar cada vez mais por um serviço de primeira necessidade que muitas vezes deixa muito a desejar.
Hoje, 77% da energia elétrica gerada no Brasil provem de
usinas hidrelétricas que dependem de chuvas regulares
para garantir o abastecimento, sem contar o impacto ambiental decorrente destas infraestruturas. Assim, apostar
na energia solar se mostra capaz de unir benefícios ambientais e econômicos para toda a população.
A geração de energia solar distribuída tem grandes vantagens em relação aos sistemas centralizados de geração,
pois não necessita de linhas de transmissão para chegar
aos grandes centros urbanos. Ou seja, onde ela é produzi-

da será consumida. Os painéis fotovoltaicos permitem a
captação da energia do sol através da luz solar que é limpa
e renovável. O sistema permite ao consumidor residencial,
comercial e industrial gerar energia para seu consumo e
compartilhar o excedente com a rede da distribuidora.
“A energia que for produzida e não utilizada durante o
dia será enviada para a concessionária gerando créditos
que podem ser utilizados nas próximas contas de energia”
explica o engenheiro eletricista Maximiliano Freitas, da
Alternative Energy - Soluções em Energias Renováveis,
empresa com sede no município de Porto Alegre, especializada em serviços que representam soluções integrais
de geração de energia solar para aplicações residenciais,
comerciais e indústrias. Em seus projetos, a Alternative Energy utiliza equipamentos de fornecedores internacionalmente reconhecidos pela qualidade e confiabilidade. Afinal, são produtos que trazem benefícios em longo
prazo. Os equipamentos são importados da Alemanha e
também da China, país para o qual rumaram as grandes
empresas do setor fotovoltaico, sendo hoje o maior fabricante mundial de
equipamentos para energia solar.
Para o engenheiro eletricista Maximiliano Freitas, ainda há muito a
ser feito para quebrar o paradigma
no mercado nacional, onde é possível
economizar gerando a própria energia
elétrica através de painéis fotovoltaicos, cultura que nos países desenvolvidos como a Alemanha é muito difundida. O sistema tem um excelente
retorno para clientes que pagam altos
valores de tarifa pela energia elétrica
da concessionária. Segundo Freitas,
em geral, os sistemas fotovoltaicos têm
apresentado um tempo de retorno sobre o investimento que varia entre cinco e sete anos, dependendo do valor da
tarifa paga pela energia elétrica. Tanto
que o Instituto Sinodal de Assistência,
Sistema 22 kW Faculdade
EST – São Leopoldo
88 painéis fotovoltaicos
policristalinos Jinko Solar
– 2 inversores 10 kW Solis
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Sistema Fotovoltaico 3 kW Instituto de Ética, São Leopoldo - 2014
15 painéis fotovoltaicos 200W monocristalinos Jinko Solar
1 inversor 3,5 kW Solis

Sistema Fotovoltaico 5 kW Sede ISAEC,
São Leopoldo - 2016 - 20 painéis fotovoltaicos policristalinos 260W Jinko Solar – 1 inversor 5 kW Solis

Educação e Cultura (ISAEC) implementou a energia foto- sistema elétrico de grande porte ao qual está conectado.
voltaica a partir de experiência conferida na Alemanha. São sistemas que normalmente não utilizam armazenaA partir desta experiência, o Instituto de Ética da Facul- mento de energia, pois toda a energia gerada é entregue
dade EST, mantida pelo Instituto ISAEC, através do seu à rede elétrica instantaneamente. O sistema de energia
reitor solicitou um sistema fotovoltaico à arquiteta Fabia- solar, neste caso, supre o consumo instantâneo do estane Mohr, que é especializada em arquitetura sustentável. belecimento ou ainda entrega o excedente à rede elétriMohr contratou a empresa Alternative Energy para a ins- ca convencional da concessionária gerando créditos para
talação, que foi o primeiro sistema de energia fotovoltaica posterior compensação em até 60 meses.
Os painéis fotovoltaicos
da cidade de São Leopoldevem ser inclinados em
do, segundo dados da AES
“o sistema
um ângulo próximo ao da
Sul, instalado em 2014 - sislatitude da região com sua
tema este com potência de
permite que cada
face preferencialmente po3 kW (três quilowatts). Em
consumidor se
sicionada ao norte geográfi2015, as tarifas de energia
torne um produtor
co para o rendimento pleno
do Instituto de Ética pasdo sistema, mas podem ser
saram ao valor mínimo e
de energia a partir
aproveitados telhados com
o sistema fotovoltaico insda instalação
inclinações e azimutes (ântalado tornou-se mais um
de painéis
gulos em relação ao norte
projeto bem sucedido que
geográfico) diferentes sem
comprova a eficiência da
fotovoltaicos no
grandes perdas de eficiênenergia fotovoltaica, em
telhado da própria
cia. Para o dimensionamenconformidade com o proresidência ou
to do sistema fotovoltaico é
jeto do Instituto localizado
necessário, em um primeiem São Leopoldo por seu
empresa”
ro momento, uma conta de
conceito sustentável (conEngenheiro Maximiliano Freitas,
energia para um estudo
fira projeto na próxima páCEO da Alternative Energy
prévio de viabilidade técnigina). Em 2016 a manteneca e financeira. E em um sedora ISAEC finalizou sua
nova sede com conceito sustentável e também instalou um gundo momento, uma visita técnica para verificar a estrusistema fotovoltaico de 5 kW. A Faculdade EST, mantida tura necessária para a instalação do sistema.
A Alternative Energy - Soluções em Energias Renovápela mesma instituição, seguindo na mesma linha, inovou
veis fica na Avenida Getúlio Vargas, 1691, sala 807, Porto
instalando um sistema fotovoltaico de 22 kW.
Como funciona um sistema de geração de energia solar Alegre. O telefone para contato é (51) 3062.4411 e o site é
www.ae.eco.br.
conectado à rede?
Os sistemas conectados à rede são aqueles em que o arranjo fotovoltaico representa uma fonte complementar ao
INVERNO 2016 | REVISTA NEWS | EDIÇÃO 152 | 9

PENSANDO NO FUTURO

Um sistema
de placas
solares foi
utilizado para o
aquecimento de
água do prédio.
A eficiência
energética
do prédio se
completa através
de um sistema
de geração
de energia
fotovoltaica
(Alternative
Energy - Fone:
3062.4411)
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PROJETO I ISAEC SÃO LEOPOLDO

“A sustentabilidade foi incorporada ao projeto
desde a sua concepção. Tudo foi pensado de forma
a racionalizar o consumo de água e energia”
Arquiteta Fabiane Mohr

O projeto e execução da sede da ISAEC (Instituto
Sinodal de Assistência, Educação e Cultura), com
260 m², realizado pela arquiteta Fabiane Mohr, foi
concebido a partir das necessidades da instituição
de conceitos sustentáveis, de acessibilidade e da
versatilidade dos espaços. A orientação solar e o
pé direito alto, combinados com a ventilação cruzada (Petroll - Fone: 3091.3191), contribui para a
melhoria do conforto térmico, tirando partido, ainda, do sombreamento natural fornecido pela vegetação do entorno.
O reúso da água da chuva colabora para a gestão e
a economia da água utilizada no local. Um sistema
coleta e filtra a água pluvial, usada para irrigação,
limpeza e descarga dos banheiros. Aproveitando o
desnível do terreno foram instalados dois reservatórios de 5.000 litros cada, que armazenam a água,
que é recalcada para a cisterna de distribuição.
INVERNO 2016 | REVISTA NEWS | EDIÇÃO 152 | 11

Na recepção, ênfase ao mobiliário sob medida (Móveis Lerner - Fone: 3588.2833) e logotipo da instituição.
O detalhe decorativo do piso (Portobello Shop - Fone: 3037.6300) direciona a circulação no prédio. Grandes
vãos em vidro temperado (Sadi Vidros - Fone: 9647.0911) fazem a integração com o paisagismo externo
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PROJETO I ISAEC SÃO LEOPOLDO

Bancadas laterais retráteis ampliam
a capacidade, se necessário
A planta da edificação, em forma de “L”, concentra um eixo principal, a partir do
qual se distribuem os espaços de trabalho. Neste eixo encontra-se copa, banheiros
e servidor, que abriga a central telefônica, impressoras e equipamentos lógicos.
Planejada para 32 pessoas, a sala de reuniões, multiuso, possui mesas
componíveis, que proporcionam um layout dinâmico. Nas paredes, painéis
sob medida compostos por quadros brancos e monitor centralizado

INVERNO 2016 | REVISTA NEWS | EDIÇÃO 152 | 13

Os banheiros coletivos são acessíveis. As tintas são
da Piccolo Tintas (Fone: 3590.2037). Ferragens

são do Feldmann (Fone: 3592.1365)

Desenhos
geométricos
definem o piso da
área de circulação

Copa
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PROJETO I ISAEC SÃO LEOPOLDO

Nas salas dos departamentos
de recursos humanos,
informática e contabilidade, o
mobiliário corporativo aparece
com estações de trabalho tipo
ilha, que facilita a organização,
a circulação e a socialização,
otimizando a distribuição
de cabeamento elétrico,
lógico e telefônico (Servtel Fone: 3590.2526). Estantes
sob medida completam
o mobiliário das salas

O layout do mobiliário corporativo (Caderode - Fone: 3065.3322)
permite, além da área de trabalho, pequenas reuniões. No piso
das salas foi utilizado laminado para proporcionar mais conforto

Nos fundos do prédio, numa
área arborizada, foi projetado um
espaço de lazer com churrasqueira
e terraço para eventos ao ar livre.
Aproveitando o desnível do terreno,
foram instalados dois reservatórios
para armazenar água da chuva

Ficha Técnica:
Arquiteta: Fabiane Mohr Arquitetura & Interiores
Fones: 3592.9294 / 9397.0022
facebook.com/fabiane.mohr.90
Fotos: Revista NEWS
16 | REVISTA NEWS | EDIÇÃO 152 | INVERNO 2016

PROJETO I ISAEC SÃO LEOPOLDO

Nos fundos do prédio, a ampla varanda com
churrasqueira foi planejada para confraternizações
contemplando a arborização do entorno

INVERNO 2016 | REVISTA NEWS | EDIÇÃO 152 | 17

SUPERLEGAL BRINQUEDOS - 15 ANOS

SUPERLEGAL
BRINQUEDOS

Inauguração da nova loja conceito Superlegal Brinquedos
com 900 m² no Shopping Iguatemi de Porto Alegre

FOTOS: REVISTA NEWS

Empresa leopoldense consolida sua posição de maior
rede de lojas de brinquedos da Região Sul do Brasil,
quando comemora 15 anos de sua fundação

N

a quinta-feira, 23 de junho, o casal de proprietários da
rede Superlegal Brinquedos, Leandro e Deisi Klein, organizaram elegante evento em São Leopoldo, onde receberam diretores das maiores fabricantes de brinquedos do país, fornecedores, funcionários, amigos e imprensa para
comemorar o aniversário de 15 anos da rede de lojas, juntamente
com a inauguração da mais recente unidade, localizada na expansão do Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, ao mesmo tempo em
que prestou homenagens aos parceiros nesta trajetória de sucesso
e realizações. Parabéns aos empresários Leandro e Deisi Klein.
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O casal de proprietários da Superlegal
Brinquedos Leandro e Deisi Klein

Fabrício Pianto, Fernanda Klein, Rafael Pianto, Nadir
e Rosania Klein, Deisi e Leandro Klein, Isabela Brito,
Carlos Eduardo Klein, Luciane Klein e Fernando Tesser

Marciano Zambiasi, Dervile Zambiasi, Carlos Eduardo Klein,
Deisi e Leandro Klein, Luiza Klein e Rodrigo Zambiasi
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SUPERLEGAL BRINQUEDOS - 15 ANOS
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FOTOS: REVISTA NEWS

COMUNIDADE | AÇÃO SOLIDÁRIA

Leandro e Nadir Klein com Gilso Gotardo, presidente
da Fundação Hospital Centenário, e a vicepresidente administrativa, Fátima de Azeredo

Leandro
Klein e Gilso
Gotardo na
assinatura da
doação para
o Hospital
Centenário
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Lions Clube Padre Reus
doa arco cirúrgico para
Hospital Centenário
Em reunião realizada dia 11 de julho, o presidente do Lions Clube
Padre Reus Leandro Klein protocolou mais uma ação solidária
em prol do Hospital Centenário. O presidente da Fundação Hospital Centenário, Gilso Gotardo, e a vice-presidente administrativa Fátima de Azeredo participaram do encontro leonístico para a
assinatura do termo de parceria para a doação do arco cirúrgico
que deverá chegar ao hospital nas próximas semanas. O equipamento responsável por auxiliar a equipe médica na realização
das mais difíceis intervenções cirúrgicas teve 75 mil dólares destinados pela Fundação Internacional do Lions com contrapartida
de 25 mil dólares do Lions Clube Padre Reus. “O arco cirúrgico
utilizado pelo Centenário tem mais ou menos 25 anos de uso, e
destinaremos ao hospital o equipamento mais moderno da área.
Viemos trabalhando para ajudar a comunidade leopoldense e percebemos a necessidade de colaborar com o principal hospital da
região”, declarou o diretor do projeto, Nadir Klein.
Em outubro do ano passado, o Lions Clube Padre Reus já havia
realizado a entrega de um monitor fetal (MAP) ao hospital leopoldense. O aparelho melhora o padrão de assistência obstétrica
para fazer avaliações clínicas rápidas e precisas. O grupo também
doou os móveis do posto de enfermagem da UTI Adulto.

EDUCAÇÃO | IDIOMAS E INTERCÂMBIO

Você quer viajar, conhecer a
Alemanha e ainda aprender alemão?
A SK Idiomas e
Intercâmbios e a TASI-Trier/
Alemanha oferecem para o
segundo semestre de 2016
um curso intensivo - Nível
B2. O aluno inicia o curso
no Brasil e termina com
um intensivo na Alemanha.
O certificado é conferido
pela SK Idiomas, no
Brasil, e pela TASI-Trier, na
Alemanha, atestando o nível
do aluno nos dois países.
A SK Idiomas e Intercâmbios,
empresa parceira do Museu
Histórico Visconde de São
Leopoldo, oferece curso de
alemão e inglês em diferentes
níveis. Com aulas em grupos,
particulares, “in company” e
cursos intensivos, a SK Idiomas e Intercâmbios preza
pela qualidade dos conteúdos e conta com professores
de formação superior e domínio completo do idioma, oferecendo um aprendizado de alto
nível para alunos de todas as
faixas etárias.
O método utilizado na SK
Idiomas e Intercâmbios segue uma abordagem comunicativa, em que a língua alvo
é apresentada e praticada da
mesma maneira que é utilizada na vida real, trazendo atividades que contemplam as
quatro habilidades (ler, escrever, falar e ouvir) utilizadas no
dia a dia de quem necessita da
língua estrangeira.
O curso de alemão segue o

Marco Comum Europeu dividido nos seguintes níveis: Nível A1- A.1.1 e A1.2/ Nível A2 –
A2.1 e A2.2/ Nível B1 – B1.1 e
B1.2. Para o Nível B2 – B2.1 e
B2.2, o intensivo inicial ocorre na SK Idiomas e Intercâmbios e o intensivo final mais
prova, em forma de intercâmbio, acontece com a Escola de
Idiomas parceira, sediada na
cidade de Trier, Alemanha. No
final desse nível o aluno recebe o certificado de B2 da escola alemã e da SK Idiomas e
Intercâmbios no Brasil. “Outros níveis para a modalidade de intercâmbio podem ser
abertos conforme a formação
de novas turmas”, explica Solange Kamphorst, diretora da
SK Idiomas e Intercâmbios.
O curso de inglês está disponível nos níveis Iniciante 1 e 2,
Básico 1 e 2, Intermediário 1
e 2 e Avançado 1 e 2. Tanto
para o curso de alemão quanto para o de inglês o teste de
nivelamento/entrevista é rea-

lizado antes da matrícula, nas
dependências do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, sede da SK Idiomas e
Intercâmbios. “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 comunidade em geral”, completa Solange. Os livros utilizados são
importados e de altíssima qualidade, além de CDs de áudio,
exercícios e DVDs. Cada módulo dura um semestre, com
exceção do intensivo na Alemanha de um mês. Aproveite
esta oportunidade!
Informações pelos telefones
51. 9660.6814 e 3592.4557
com Solange ou e-mail solangekam@gmail.com/solange@
skidiomasrs.com.br. O endereço da SK Idiomas e Intercâmbios é Avenida Dom João
Becker, 491, Centro - São Leopoldo. Visite o site www.skidiomasrs.com.br.

w w w.skidiomasrs.com.br
E-mail: solangekam@gmail.com ou
solange@skidiomasrs.com.br
Avenida Dom João Becker, 491, Centro - SL
Fones: 51. 9660.6814 e 3592.4557 com Solange

VALOR DO
INVESTIMENTO:
Semestre - um curso
(inglês ou alemão):
À vista R$ 865,00
4x de R$ 225,00 (boleto ou
cartão visa/master/banri)
5x de R$ 185,00 (cartão
visa/master/banri)
(para empresas parceiras
do Museu Histórico
Visconde de São Leopoldo,
consultar descontos)
Semestre – dois cursos
(inglês e alemão):
À vista R$ 1.490,00
4x de R$ 385,00 (boleto ou
cartão visa/master/banri)
5x de R$ 320,00 (cartão
visa/master/banri)
6x de R$ 275,00 (cartão
visa/master/banri)
Aula do semestre – aula VIP
À vista R$ 1.280,00
4x de R$ 340,00 (boleto ou
cartão visa/master/banri)
Intercâmbio no Exterior
- Fevereiro/2017
R$ 9.500,00 (*)
(*) O valor deste investimento
inclui curso intensivo e
certificação no Brasil e no
exterior, hospedagem com
café da manhã na Alemanha,
assessoria durante todo
o programa e custos
administrativos. A passagem
aérea e a alimentação
(com exceção do café da
manhã) ficarão por conta
do aluno. Passeios serão
combinados já no local e
ficarão por conta de cada
integrante do intensivo.
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FOTO: VÍTOR AMORETTI/AMORUNA FOTOGRAFIA

JANTAR BAILE

96 ANOS
ACIST-SL
FOTOS: REVISTA NEWS
Pratos da culinária alemã, cerveja artesanal e
músicas típicas foram a tônica do jantar baile
que a ACIST-SL promoveu dia 1 de julho, na
Sociedade Orpheu, para comemorar seus 96
anos. Um público de 260 pessoas, entre associados, representantes do poder público e
de outras entidades, convidados e imprensa
prestigiou o evento. Leandro Hilbk, presidente
da ACIST-SL, destacou a iniciativa de buscar
na imigração alemã o tema principal do jantar.
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Rua Primeiro de Março, 220 - Centro - SL
www.emicrei.com.br - (51)3592-2039

SOCIEDADE RECREATIVA UNIÃO - SCHARLAU

N

compareceram para festejar a data no salão social do clube. O evento foi animado
o sábado, 28 de maio, a tradiciopelo excelente grupo musical Ghermania
nal Sociedade Recreativa União,
de Santa Cruz do Sul, que embalou os cado Bairro Scharlau, promoveu grande jansais até a madrugada. Parabéns ao presitar baile para comemorar seus 62 anos de
dente Julio Spanholo e a toda a diretoria
fundação, evento que contou com impordo União pelo sucesso do evento e por
tantes presenças da cidade e região. O presidente Julio Spanholo e sua diretoria organizaram o evento criar oportunidades de convívio ao seu quadro social e à coprestigiado por mais de 150 casais, imprensa e convidados, que munidade do Vale do Sinos.
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SOCIEDADE RECREATIVA UNIÃO - SCHARLAU
JANTAR BAILE EM COMEMORAÇÃO AOS 62 ANOS
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JANTAR BAILE EM COMEMORAÇÃO AOS 62 ANOS
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SOCIEDADE RECREATIVA UNIÃO - SCHARLAU
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SOCIEDADE RECREATIVA UNIÃO - SCHARLAU
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JANTAR BAILE EM COMEMORAÇÃO AOS 62 ANOS
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JANTAR BAILE EM COMEMORAÇÃO AOS 62 ANOS
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Flores criam a atmosfera
perfeita
Flores estão sempre presentes em
casamentos, a final toda noiva
carrega um buquê. Elemento tão
importante capaz de refletir a alegria
e amor celebrados neste momento.
Mas tenha em mente que todos os
arranjos florais da cerimônia e
recepção devem estar em perfeita
harmonia.
Podemos criar ambientes simples,
singelos, luxuosos ou sofisticados,
seguindo o desejo de cada cliente
com muita atenção em cada
detalhe.
Você pode estar buscando
sentimentos de mistério e magia,
pureza e inocência, ou alegria e
muita vibração, mas para isso é
necessário escolher com cuidado
cada elemento, e é nesta hora que
você precisa de orientação de quem
ama realizar desejos.

Para criar atmosfera
perfeita de seus
sonhos e preciso
atenção a cada
detalhe, desde a
escolha das cores,
tipos de flores e
ornamentos.

Cada elemento deve ser selecionado
com precisão e cuidado, para compor
uma decoração harmoniosa, que refletirá
a personalidade de cada cliente e criar a
atmosfera tão desejada para eternizar
este momento.

Através de decorações elaboradas
com toda atenção aos detalhes a
Floricultura MyB mostra toda sua
versatilidade e expertise em decorar
ambientes, seja em grandes
eventos ou datas especiais.
Texto e Diagramação: Eliza Silva
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MODA | FESTA
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Vitor Zerbinato

Vitor Zerbinato
Tufi Duek

É festa!
Nem mesmo o frio é
capaz de tirar a beleza
da moda festa. Encare
a elegância e brilhe
nesta noite especial

Tufi Duek
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Emílio Pucci

Bárbara Bela

Cecília Prado

Bárbara Bela

Fabiana Milazzo

Iódice
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CULTURA| LIVROS

Dicas de leitura
Guia para excelência no
esporte e na vida
Tenista profissional e capitão
da Universidade de Harvard,
Timothy Gallwey, considerado o “pai do coaching”, passou a atuar como treinador
de tênis na década de 1970.
Já no início da carreira percebeu que os treinos convencionais pecavam em não
abordar questões comportamentais que comprometiam
a performance dos atletas.
Como forma de preparar-se
para ajudar os jogadores a
derrotar seus adversários internos, o treinador passou a
estudar técnicas de meditação e aprofundou-se nos estudos sobre comportamento
e desenvolvimento humano.
O resultado deste trabalho
foi divulgado no best-seller
O jogo interior do tênis, agora publicado no Brasil pela
editora SportBook, do grupo
Edipro.
Na obra, o autor explica que
o praticante do jogo interior
desenvolve uma base sólida para a autoconfiança, e
aprende que o segredo para
vencer qualquer desafio está
em não exagerar na intensidade. Além de buscar o desempenho espontâneo, ele
encontra a própria forma de
superar os limites repetidas
vezes e supera as dificuldades da competição. Também
descobre o desejo de vencer e não temer a derrota.
Ao analisar o ambiente em-

presarial, conclui-se que os
adversários do jogo interior
nas empresas não parecem
ser muito diferentes daqueles
observados no esporte. Frequentemente, profissionais
das mais diversas áreas de
atuação travam batalhas internas contra o medo, a insegurança, a desmotivação, a
falta de concentração, a frustação e a falta de perspectiva. Quando não conseguem
vencer esses oponentes, deixam a desejar em desempenhos e resultados.

Título: O jogo
interior do tênis
Autor: Timothy Gallwey
Editora: SportBook
Páginas: 160
Preço: R$ 56,00
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Opções de livros para
melhorar o seu dia a dia

Como viver bem num
ambiente de trabalho
que faz mal
A vida profissional ocupa a
maior parte do nosso tempo. Assim, falar sobre trabalho é fundamental, pois envolve sobrevivência, relações
de poder, dinheiro, ambição
e equilíbrio com a vida pessoal. Há os que defendam
que é preciso jogar o jogo
da empresa. Mas o que fazer
quando perdemos constantemente nesse jogo, de modo
a prejudicar a nossa saúde física e mental?
Escrito por Gary Chapman,
Paul White e Harold Myra, a
obra é fruto do contato com
histórias de centenas de trabalhadores que reportaram
aos autores suas experiências vividas no ambiente
profissional.
A obra apresenta ao leitor
estratégias de sobrevivência para reduzir as pressões
e conservar a sanidade em
meio a contextos profissionais desfavoráveis. Para isso,
os autores conjugaram sábios conselhos, alicerçados
em muitos anos de experiência no atendimento a pessoas
e empresas, com histórias de
colaboradores que tiveram
de adquirir resiliência ao conviver com pessoas tóxicas e
organizações problemáticas.
Os relatos verídicos aliados
a conselhos práticos dos escritores permitem que o leitor
analise diferentes cenários
e atitudes, conflitos e reso-

luções e tenha uma quantidade de informações úteis
a considerar antes de tomar
qualquer decisão na vida
profissional.
O livro possui ainda o “Guia
de sobrevivência e kit de ferramentas”, uma série de conteúdos adicionais não só para
quem está em meio à turbulência, mas para quem quer
estar preparado caso algum
imprevisto aconteça.

Título: Não aguento
meu emprego
Editora: Mundo Cristão
Autores: Gary
Chapman, Paul
White, Harold Myra
Páginas: 160
Preço: R$ 29,90

Para adolescentes: O livro da beleza
– Como ser linda por dentro e por fora
O livro da beleza, escrito pela pedagoga norte-americana Nancy Rue, trabalha a importante questão da autoconfiança, respondendo as perguntas mais comuns
que as adolescentes fazem nessa fase da vida. Repleto
de testes divertidos, reflexões edificantes e belas ilustrações, a obra traz dicas e informações que toda garota quer saber: estilos de cabelo, cuidados com a pele,
maquiagem, unhas, moda, bem-estar, comportamento
e espiritualidade.
A ideia é caminhar na contramão de um sistema que
apregoa apenas uma forma de ser bonita e que não respeita a singularidade de cada pessoa. Tal situação tem
gerado frustração e baixa autoestima em um incontável
número de jovens. Ao invés de propor que as meninas
se encaixem em um único padrão, o livro sugere uma
reflexão mais profunda, inteligente, inspiradora e antenada, despertando o senso crítico e uma nova forma de
enxergar-se. Tudo isso num texto dinâmico e fácil de ler.

“Vamos deixar uma coisa
bem clara desde o começo:
toda menina tem uma beleza
exclusiva e especial.
Tentar convencer os outros
de sua beleza é bobagem.
Você só precisa convencer
a si mesma. E é sobre isso
que vamos conversar neste
livro. Quando você chegar
no final, quero que seja capaz de ver seu reflexo numa
vitrine e dizer: “Olha lá! Sou
eu! Que linda!”
Título: O livro da beleza
Autor: Nancy Rue
Editora: Mundo Cristão
Páginas: 104
Preço: R$ 24,90

INVERNO 2016 | REVISTA NEWS | EDIÇÃO 152 | 37

BELEZA | MAQUIAGEM

FOTOS: DIVULGAÇÃO

PELE
PERFEITA
O inverno é a estação das
maquiagens bem elaboradas e
de peles de porcelana. Com os
produtos certos e uma aplicação
bem feita você pode ter uma
pele linda e sem imperfeições

Aproveite as dicas de
maquiagem da Missha para
as mais habilidosas usarem
as variações de tons do BB
Cream Perfect Cover e fazer
o contorno facial, afinar o
rosto, destacar boca e olhos.

Eudora Bronze
Divino pó
compacto 4 em 1

Base Clinique
Beyond Perfecting

Vult Ultimate Finish

Blush FIT me! Maybelline

Corretivo Dermablend Vichy

Pincel Marco Boni
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Pó bronzeador The Balm

SOCIAL | LIONS

Tarde de chá no Orpheu
Evento beneficente que teve como objetivo arrecadar fundos para o Hospital
Centenário e a Apae São Leopoldo reuniu 300 pessoas na Sociedade Orpheu
FOTOS: REVISTA NEWS

A decoração das
mesas é um dos
pontos altos do
encontro anual

O tradicional chá Amigas da Bondade, promovido pelo Lions Clube Padre
Reus e Apae, aconteceu na tarde do dia 21 de maio, na Sociedade Orpheu.
As patronesses capricharam na organização das mesas e serviram com
atenção especial suas convidadas.

Mesa de Fernanda Klein

Mesa de Maria Ines Daudt

Roxana e Monica Molz

Maria do Socorro
e Eli Valduga

Lindomar Junqueira de Lima e
Marisa Feiten do Lions Clube Dois
Irmãos com Leandro e Nadir Klein
do Lions Clube Padre Reus

Mesa de Janete Manoel

Mesa de Amélia De Mari
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SAÚDE | OBESIDADE NA INFÂNCIA

sobrepeso

Os riscos para a saúde infantil
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Boa prática:
envolver as
crianças na
preparação
de receitas
com alimentos
saudáveis

Médico defende mudança das diretrizes nutricionais para reverter tendência
de crescimento dos índices de diabetes e sobrepeso entre crianças

C

onsiderado um dos maiores
problemas de saúde pública no mundo, a obesidade
se agrava ainda mais com o
crescimento nos índices de sobrepeso
entre as crianças. No Brasil, o percentual de crianças com excesso de peso,
entre 5 e 9 anos, chega a 33,5% e chama a atenção para a questão.
Mais sedentárias e comendo pior, as
crianças estão engordando. E o que é
mais triste - estão adoecendo. Sintomas
como pressão sanguínea alta, manifestação de diabetes tipo 2 precocemente e
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níveis elevados de colesterol no sangue
são alguns dos diagnósticos que crescem junto com o sobrepeso. Há também efeitos psicológicos, como a baixa
autoestima, imagem corporal negativa
e depressão.
Especialista no tratamento de pacientes com diabetes e pesquisador na área
da Nutrição, o médico Patrick Rocha,
mais conhecido como Dr. Rocha, tem
ganhado repercussão esclarecendo mitos sobre a alimentação, sobrepeso e
diabetes. Segundo ele, as raízes destas
doenças estão fortemente relacionadas

com os hábitos alimentares e é necessária uma revisão das diretrizes nutricionais e de saúde pública. “É uma triste
evidência, as crianças estão comendo
pior, cada vez mais sedentárias e adoecendo com mais frequência. A estigmatização continuada das gorduras naturais
afastou por muito tempo as pessoas dos
alimentos altamente nutritivos. Carnes,
peixes, ovos, nozes, sementes, azeitonas, abacates deixaram de fazer parte
do cotidiano e entraram os congelados
e carboidratos refinados. Os alimentos
naturais precisam voltar a fazer parte da

“

...as crianças
estão comendo
pior, cada vez
mais sedentárias
e adoecendo
com mais
frequência...

“

alimentos fundamentais para a saúde
infantil e também de adultos.

Rotina da criança
saudável: fazer
exercícios e
brincar ao ar livre

rotina diária”, destaca Rocha.
Nesta entrevista, Dr. Rocha esclarece
dúvidas e destaca hábitos que estão
comprometendo a saúde das crianças:
1. O que é a obesidade infantil?
Dr. Rocha — A obesidade infantil é caracterizada pelo excesso de peso entre
bebês e crianças de até 12 anos de idade. A criança é identificada como obesa quando seu peso corporal ultrapassa
em 15% o peso médio correspondente
a sua idade. É uma condição em que o
excesso de gordura corporal afeta negativamente sua saúde ou bem-estar.
2. Qual o maior problema da alimentação infantil nos dias de hoje?
Dr. Rocha — O crescimento do índice
de obesidade infantil pode estar condenando as futuras gerações. Crianças
com sobrepeso hoje serão adultos doentes amanhã. O caminho da transformação passa pela educação alimentar. A educação transforma os adultos
e as crianças aprendem com o exem-

plo deles.
3. As pessoas estão menosprezando o
problema?
Dr. Rocha — Eu não diria que estão menosprezando. Elas estão desinformadas
mesmo. Acredito que se soubessem o
quão grave para a saúde de adultos e
crianças é a ingestão de trigo e alimentos light, por exemplo, elas mudariam.
Mas a informação não chega e esse é o
ponto chave. Conflito de interesses de
diversas indústrias.
4. Quais hábitos alimentares são considerados os principais vilões?
Dr. Rocha — O maior erro é comprar
alimentos industriais (congelados, sorvetes, biscoitos recheados, biscoitos
integrais), além de farináceos de trigo
(pães, massas, etc.). Doces diversos e
alimentos light são outro sério problema.
Além de não ingerir alimentos naturais
que são ricos em gorduras saudáveis
como ovo caipira, abacate, entre outros

5. Como funciona o tratamento da obesidade infantil?
Dr. Rocha — O tratamento da obesidade infantil exige a participação da família
de forma a incentivar a criança a adotar
estilos saudáveis de vida que ajudam
a combater a obesidade. É importante
que os adultos desenvolvam maior consciência sobre o consumo de alimentos
e que as crianças comecem a aprender isso desde cedo. Alimentos ricos em
gorduras trans e açúcar, mas pobres em
nutrientes, como fast-food, congelados,
biscoitos e doces, recheiam o cardápio
dos pequenos. O medo da violência
mudou hábitos simples que contribuíam para a saúde, como brincar na rua
ou ir a pé para a escola. Mais sedentárias e comendo pior, as crianças estão
engordando.
6. Qual a sua sugestão para diminuir os
índices de obesidade infantil?
Dr. Rocha — Para reverter esse quadro é importante ter consciência que a
mudança começa em casa, com a melhora dos hábitos alimentares de toda a
família. Os pais são os primeiros modelos de comportamento para as crianças.
Além disso, é importante ter consciência que quanto mais avançada a idade
mais difícil será para mudar os hábitos.
Quanto mais cedo for feito isso, melhor
para a saúde.

O médico Patrick Rocha (CRM-CE 8561) é presidente do Instituto Nacional de Estudos da obesidade e Doenças Crônicas (INEODOC), autor do livro Emagreça com o Dr. Rocha e do treinamento Programa Diabetes Controlada. http://www.drrocha.com.br
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GASTRONOMIA | RECEITAS

Sugestão: Knorr

Arroz carreteiro
Ingredientes:
1/2 de carne-seca cortada em cubos pequenos
1 litro de água fria
3 colheres (sopa) de óleo
1 1/2 xícara (chá) de arroz
1 cebola média cortada em cubos
2 tomates médios cortados em cubos
1/2 xícara (chá) de tempero verde picado
1 cubo de caldo de carne
3 1/2 xícaras (chá) de água fervente
Modo de preparo:
Na véspera, coloque a carne em uma tigela, cubra com água e reserve por 12 horas,
trocando a água três vezes nesse período. Escorra, coloque na panela de pressão,
cubra com água fria e cozinhe por 20 minutos depois do início da pressão. Se
necessário, cozinhe por mais 10 minutos com a panela destampada até a carne ficar
macia. Escorra e reserve. Em uma panela, aqueça o óleo, junte a carne, acrescente
o arroz e refogue por 2 minutos. Adicione a cebola, os tomates e o tempero verde.
Refogue por mais 2 minutos. Dissolva o caldo de carne na água e acrescente ao
arroz. Cozinhe em fogo médio por 10 minutos, com a panela parcialmente tampada.
Abaixe o fogo, tampe a panela e cozinhe por mais 10 minutos ou até secar o líquido
e o arroz ficar macio. Retire do fogo, aguarde 5 minutos e sirva a seguir.
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O arroz é um
dos ingredientes
mais versáteis da
culinária, pois é o
acompanhamento
ideal de qualquer
outra iguaria e pode
ser facilmente um
saboroso prato
principal. Reunimos
receitas doces
e salgadas para
quem não fica sem
arroz, mas está
querendo inovar à
mesa. E como não
dá para ficar sem
sopa com todo este
frio, escolhemos
duas receitas para
aquecer seu inverno.
Aproveite!

Arroz com
abóbora japonesa
Ingredientes:
200 ml de leite de coco
2 xícaras (chá) de água fervente
1 xícara (chá) de arroz integral parboilizado
Sal a gosto
1 colher (sopa) de azeite
1 dente de alho picado ou amassado
2 colheres (sopa) de cebolinha picada
2 colheres (sopa) de coentro picado
2 colheres (chá) de pimenta dedo de moça picada
2 xícaras (chá) de abóbora tipo Cabotiá cortada em cubos
1/2 xícara (chá) de água
Modo de preparo:
Numa panela junte o leite de coco e a água fervente. Tampe
a panela e leve ao fogo alto até ferver. Acrescente o arroz
e o sal a gosto. Cozinhe em fogo brando por cerca de
20 minutos ou até a água secar e os grãos cozinharem.
Reserve. Em outra panela junte o azeite, o alho, a cebolinha,
o coentro e a pimenta. Misture. Leve ao fogo para fritar.
Acrescente a abóbora e refogue demoradamente. Junte a
água e tempere com sal a gosto. Cozinhe a abóbora com
a panela tampada e fogo baixo até ficar macia e começar a
desmanchar. Acrescente o arroz cozido e misture. Tempere
com mais sal se necessário. Sirva em seguida.
Sugestão: Camil Alimentos
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GASTRONOMIA | ARROZ

Sugestão: Hellmann’s

Arroz cremoso com jamón
Ingredientes:
1 colher (sopa) de azeite de oliva
1/2 cebola pequena picada
1 dente de alho picado
2 fatias de jamón cortado em tiras
1/2 pimentão vermelho pequeno assado
e cortado em tiras
2 xícaras (chá) de arroz cozido
3 colheres (sopa) de maionese
1/2 xícara (chá) de água
3 colheres (sopa) de queijo ralado grosso
4 azeitonas pretas picadas
1 colher (sopa) de salsinha

Modo de preparo:
Na panela, aqueça o azeite e refogue
a cebola e o alho. Junte o jamón e o
pimentão, refogue por mais alguns
minutos. Junte o arroz cozido e
misture. Acrescente a maionese e
adicione a água até ficar cremoso.
Pode deixar ferver. Retire do fogo,
junte o queijo ralado, as azeitonas e a
salsinha. Misture e sirva, em seguida.

Dicas:
- Deixe o arroz cozido
pronto de véspera,
guardado na geladeira.
- Não quer que a cebola
queime ao refogar?
O segredo é picála em pedacinhos
bem simétricos.
Antes de ir para o fogão,
separe em pequenas
vasilhas todos os
ingredientes que irá
utilizar. Isso agiliza o
preparo e você não se
esquece de nenhum
item da receita.
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GASTRONOMIA | ARROZ

Risoto de
chocolate
branco
Ingredientes:
1 bandeja de morangos picados
200 g polpa de frutas vermelhas
5 colheres (sopa) de açúcar
3 colheres (sopa) de manteiga sem sal
1 colher (chá) de essência de baunilha
1 xícara (chá) de arroz
4 colheres (sopa) de vinho branco seco
2 colheres (sopa) de açúcar
4 xícaras (chá) de leite
100 g de chocolate branco picado
Morangos e folhas de hortelã para
decorar

46 | REVISTA NEWS | EDIÇÃO 152 | INVERNO 2016

Sugestão: Arroz Tio João

Modo de preparo:
Leve ao fogo médio os morangos, a polpa e o açúcar. Cozinhe até formar um molho
consistente. Deixe esfriar. Aqueça 2 colheres (sopa) de manteiga em uma frigideira.
Junte a baunilha e o arroz e mexa por 1 minuto. Adicione o vinho mexendo até que
evapore. Abaixe o fogo, misture o açúcar e adicione o leite mexendo sempre. Cozinhe
até o arroz ficar “al dente”. Desligue o fogo, acrescente o chocolate, a manteiga
restante e misture bem. Espalhe o molho sobre pratos de sobremesa. Modele o
risoto com uma colher e coloque-o sobre o molho para servir. Decore a gosto.

Arroz com leite
de coco e frango

Sugestão: Ducoco

Ingredientes:
400 g de peito de frango cozido e desfiado
2 copos (americano) de arroz lavado e escorrido
4 copos (americano) de água
1 cebola grande cortada em tiras
1 dente de alho
100 ml de leite de coco
150 g de amêndoas em lascas torradas
1 colher (sopa) de curry
Sal e azeite a gosto
Coentro ou salsa a gosto
Modo de preparo:
Refogar o arroz no azeite, na cebola e no alho e despejar água para cozinhar.
Quando o arroz estiver al dente, despejar o leite de coco, deixar secar e
desligar. Reservar. Enquanto o arroz cozinha, refogar o restante das cebolas
no azeite em fogo brando até que elas fiquem transparentes. Acrescentar o
curry, as amêndoas e deixar fritar. Em seguida, adicionar o frango desfiado,
misturar bem, salgar a gosto e deixar refogar por mais 3 minutos. Desligar.
Salpicar com coentro ou salsa. Em uma travessa, colocar o arroz e despejar
por cima o frango e as amêndoas para servir.
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GASTRONOMIA | SOPAS

Para espantar o frio
Estas duas variações de sopas são muito fáceis de fazer
e com ingredientes que a família inteira vai gostar

Sugestão: Isabela

Sugestão: Isabela

Sopa do alfabeto
Ingredientes:
3 colheres (sopa) de azeite
500 g de músculo bovino cortado
1 cebola pequena picada
2 dentes de alho picados
Sal a gosto
1 cenoura média em cubinhos
2 mandioquinhas médias em cubinhos
1 inhame cortado em cubinhos
1 xícara (chá) de massa alfabeto
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Modo de preparo:
Na panela de pressão, aqueça o azeite e doure a carne. Junte
a cebola, o alho e refogue por 2 minutos. Acrescente 1,5 litro
de água quente, tempere com o sal, tampe a panela e cozinhe
por 20 minutos após o início da pressão. Desligue o fogo,
espere ceder toda a pressão e abra a panela. Junte os legumes
e cozinhe-os em fogo baixo por 5 minutos, mexendo de vez
em quando, ou até que estejam macios. Coloque a massa e
mantenha em fogo baixo até que esteja macia. Desligue o fogo,
prove o sal e sirva em seguida.
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Sopa cremosa de frango
Ingredientes:
2 carcaças de peito de frango
2 cebolas cortadas ao meio
1 cenoura
1 folha de louro
800 g de peito de frango cortado
Sal a gosto
Pimenta-do-reino moída a gosto
3 colheres (sopa) de azeite
2 cebolas picadas
8 dentes de alho picados
4 cenouras em cubos pequenos
2 batatas grandes em cubos
1 folha de louro
Alecrim a gosto
Tomilho a gosto
Manjericão a gosto
250 g de massa boca de leão
200 g de nata
Raspas de limão siciliano

Modo de preparo:
Em uma panela coloque as carcaças de frango,
as cebolas, a cenoura, o louro e cubra com água.
Leve ao fogo alto e, quando abrir fervura, abaixe
o fogo. Deixe ferver por cerca de 15 minutos,
desligue, coe e reserve.
Tempere o frango com o sal e a pimenta. Aqueça
o azeite em uma panela, junte o frango e refogue-o
em fogo alto. Abaixe o fogo, acrescente a cebola,
o alho, a cenoura e refogue até que a cebola
fique macia. Junte a batata, as ervas e o caldo
reservado. Mexa e deixe ferver por 5 minutos.
Adicione a massa, complete com um pouco
mais de água fervente e cozinhe durante o tempo
indicado na embalagem. Caso o caldo tenha
secado muito, acrescente um pouco mais de água
quente. Junte a nata aos poucos e misture bem
para que fique homogêneo. Prove o sal, polvilhe
as raspas de limão e sirva imediatamente.
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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

Tcheco e seus encantos
ontinuando: de Roma demos
uma escapada para a República Tcheca. Rever Praga e seus
telhados é sempre bom. Creio ser Praga a capital mais charmosa e barata da
Europa. Lindos hotéis, belas cervejarias,
belos passeios, ótima comida. Nessa
primeira etapa vamos mostrar a cervejaria Pilsner Urquell, na cidade de Plzen,
a cervejaria mais antiga do mundo. Dizem ser de onde se originou o tipo de
cerveja pilsen. Curiosidades: a capacidade máxima da fábrica é de 2 milhões
de garrafas por dia. E as cervejas são
exportadas para 50 países. Três cópias
da fórmula da Pilsner Urquell estão guardadas em bancos de três cidades, Plzen,
Praga e Londres.
Em seguida saímos para o famoso balneário Maríánské Lázne com suas famosas águas medicinais. E finalmente
Karlovy Vary, outro famoso e pomposo
balneário, que leva inclusive o título imperial (o lugar é o segundo destino mais
visitado do país, depois de Praga). Na
próxima coluna mostrarei mais um pouco do interior da República Tcheca antes
de finalizar com Praga.

C

Museu mostra a história da cerveja
desde os tempos medievais
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Aberta para visitação, a fábrica da Pilsner Urquell
fica na cidade de Plzen, na República Checa

A Pilsner Urquell
inspirou mais de
dois terços das
cervejas do mundo

Vale a pena
visitar a fábrica
onde há 170
anos nasceu a
famosa cerveja e
onde sua história
ainda continua

Exposição de canecas e copos de vidro,
cerâmica e estanho, uma coleção de garrafas
de cerveja e outros colecionáveis

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

Médicos ou veterinários do mal?
Creio que a grande maioria dos profissionais que
decidiram cuidar da saúde dos animais e assim
cursar e formarem-se em Medicina Veterinária, tomaram essa decisão e origem vocacional motivados por algum carinho e sentimento de zelo e proteção aos animais. É praxe ouvir de um veterinário
que desde tenra infância gostou de bichos e que
por essa razão não teve dúvidas quanto à profissão escolhida! Após o vestibular vem o ingresso na
faculdade, e o aluno se depara com um rol de disciplinas e de práticas que irão botar a prova o dito
amor pelos animais.
Com toda uma justificativa em prol da ciência e arraigadas por uma tradição acadêmica cartesiana,
em que a capacidade de sofrer do animal não tem
valor algum, os alunos serão iniciados em experimentos vivisseccionistas com animais/vítimas/
cobaias. Esse processo de dessensibilização, associado com outras práticas de utilização dos animais para fins humanos, refletirá na atuação de
muitos destes profissionais para o resto de suas
vidas. Interessante que nessa trajetória acadêmica poderia ser oferecido aos alunos alternativas e
métodos eficazes sem o sacrifício de animais, mas
que esbarram no conservadorismo e no dogmatismo antropocêntrico. E a vida de um sapo, de um
ratinho, de um porquinho da Índia, de um coelho,
de um cão, de um porco, de uma ovelha e de um
boi abatido e seccionado refletirá e se multiplicará
em outras milhares de vidas futuras que estarão à
mercê de algum médico veterinário.
Boa parte do curso de Medicina Veterinária é voltada para a produção de animais de consumo. Tanto
o aprimoramento tecnológico nas linhas de produção das granjas e das fazendas quanto o desenvolvimento genético de raças com características
físicas que resultem em melhor qualidade e produtividade, terão como embrião deste processo, os
ensinamentos de sala de aula e laboratórios universitários. Reflexão ética e abordagem moral pra

quê? A agonia e a privação de direitos básicos de
porcos ou aves em confinamento não farão parte
de alguma consideração moral de um veterinário
empregado nessa indústria da morte. Fêmeas bovinas e suínas estupradas através de inseminação artificial terão a orientação de um veterinário; filhotes
marcados e castrados sem analgésicos terão o aval
veterinário. Enfim, todas as etapas que envolvem a
criação, o abate nos matadouros e até o acondicionamento das partes de um animal
em bandejinhas terão a inspeção A aplicação do termo
veterinária. O veterinário é peça “médico” é equivocada
fundamental nessa engrenagem a veterinários que
de exploração cruel de seres sen“cuidam” dos animais
cientes, onde inexiste qualquer
apenas como
consideração ética coerente e
muito menos algum sentimento mercadoria, com
garantia de qualidade
nobre, tipo “amor” aos animais.
Veterinários a serviço da indústria a ser comercializada...
da carne são como médicos em
campos de concentração, que “cuidam” dos seus
pacientes apenas com o intuito de torná-los aptos
ao trabalho forçado ou até o momento de serem
conduzidos à fila (brete) da morte. Também poderíamos imaginar médicos que se formam para
cuidar de humanos e depois atuar exclusivamente
para cometer eutanásia aos milhares em seus pacientes. Ainda bem que aqui os mesmos não comeriam as partes dos corpos de seus pacientes na
brasa ou na panela.
A aplicação do termo “médico” é equivocada a veterinários que “cuidam” dos animais apenas como
mercadoria, com garantia de qualidade a ser comercializada. E isso vale também para aqueles animais aprisionados e torturados em laboratórios,
nas indústrias de peles e de filhotes, nos locais de
exibicionismo e espetáculos de divertimento humano e outras situações em que tudo acaba sendo
respaldado e legitimado por um “médico” veterinário nada amigo dos seus pacientes.
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Objetiva
Condomínios
São Leopoldo
O coquetel de
inauguração da agência
de relacionamento da
Objetiva Condomínios
em São Leopoldo,
aconteceu dia 2
de maio, reunindo
clientes e convidados
na sede da empresa,
localizada na Avenida
João Corrêa, 1070
conj. 01, centro - SL.

Os proprietários da Objetiva
Administradora de Condomínios
Luis Roberto Correa
Nunes e Letícia Santos

Studio Pradha em novo endereço
A talentosa equipe de profissionais do
Studio Pradha (foto) espera seus clientes,
parceiros e amigos em novo endereço: Rua
José Bonifácio, 608, Centro, São Leopoldo.
Telefones (51) 3199.2708 - 8155.5760.
Agora com estacionamento próprio!

Na inauguração
da loja conceito
da Superlegal
Brinquedos
no Shopping
Iguatemi, em
Porto Alegre:

Equipe da Justo Imóveis

Ricardo e Iara Pessin

Eda Astolfi,
Karina Astolfi
Basile,
Livia Basile
e Maria
Eduarda
Hartz

Luiza Klein,
Mariana Pinto
Stemmer
e Luize
Caetano
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Paulinho Peres e Luis Roberto

Zico Eschberger e
André de Alexandri

Micaela
Blauth,
Simone
Pasini e
Gabriela
Blauth

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

APRENDENDO
SEMPRE
Esteja em paz consigo mesmo. Você não
consegue e nem precisa mentir para si mesmo.
Seja fiel às suas crenças e aos seus ideais.

Q

uem está acostumado a ler meus
textos de críticas aos políticos e aos
que considero errados vai estranhar
o tom deste artigo. Depois de alguns
meses ausente, senti a necessidade
de tratar de outro tema. Espero
trazer-lhes bons pensamentos e
enviar-lhes o meu abraço.
A vida é um eterno aprendizado. Não há o que não se
aprenda. Basta haver vontade, disposição, interesse,
propósito. Envelhecer não significa deixar de ser criança,
aberto ao novo, ao belo, à vida, ao amor. O silêncio
é a melhor resposta quando se ouve uma bobagem.
Concordo plenamente. Melhor é calar do que entrar em
discussões inúteis. Ganhar dinheiro não é prioridade
em toda a profissão. Sempre primei por esse credo. O
magistério, para o qual me dediquei por 35 anos, me
dá grandes alegrias a cada reencontro com ex-alunos.
Amigos a gente conquista mostrando o que somos. Os
verdadeiros ficarão conosco até o fim. E isso deve nos
impulsionar a fazer grandes e muitos amigos. A cada dia
que passa eles serão mais preciosos. Os sonhos estão
aí para serem alcançados. Sonhar e projetar dá impulso
e incentivo à vida. Aposte nisso. A maldade às vezes se
esconde atrás de uma bela face. Mas não generalize, pois
há muita gente bonita por dentro e por fora. Não se espera
a felicidade chegar, se procura por ela. Mais ainda: a
escolha é nossa. Decida ser feliz, assim é mais fácil aceitar
o que não se pode mudar, o que é preciso aceitar, o que
se pode batalhar para transformar ao nosso gosto. Amar é
se dar por inteiro, mas sem “bancar o bobo”. E quem não
é correspondido sempre pode tentar de novo e acertar.
Um só dia pode ser mais importante do que muitos anos.
Embarque na sua imaginação e alce voo. Ouvir uma
palavra de carinho faz bem à saúde. Certíssimo. Um
gesto de amor sempre aquece o coração. Experimente a

força do abraço, um toque de mão amiga. Vai concordar.
As aparências mentem, e as impressões dos outros se
baseiam em aparências. Esteja em paz consigo mesmo.
Você não consegue e nem precisa mentir para si mesmo.
Seja fiel às suas crenças e aos seus ideais.
O mais importante de tudo é que somos livres para
nossas escolhas. Somos dotados de livre arbítrio.
Senhores de nossa vontade para decidir entre o bem e
o mal. Nem sempre, nessa escolha, podemos deixar de
ouvir o nosso coração sem colocar na balança o bem das
pessoas que amamos ou as causas maiores a que nos
dedicamos. Ainda assim é bom pensar que as escolhas
são nossas e que sempre é possível voltar atrás. Aprenda
a agradecer com o coração e perceberá que há muitos
motivos para fazê-lo. Amanheça o dia agradecendo.
Agradeça o sol que ilumina a presença que sente a seu
lado e o aquece, a casa em que vive e tudo que o cerca e
que sente seu, toda a graça de ter nascido e vivido no seio
de uma família bem constituída, a capacidade de trabalho
e mãos aptas a produzir. Nossos passos nos levam ao
destino que quisermos. Procure, como diz São Francisco,
ser instrumento de paz, ter o coração aberto para o amor,
o amor conjugal, o que liga pais e filhos, o que une amigos
e fortalece todos os homens, o que auxilia a vencer o ódio
e purifica as relações entre os seres humanos.
Não se permita a discórdia, a dúvida, o desespero,
a tristeza e o desconsolo, pois mais forte será a fé, a
luz, a verdade e a esperança. À família bem formada é
que devemos tudo. Nela está os pais e o amor que nos
trouxe à vida, o teto que nos protegeu, o berço que nos
embalou, o alimento que nos nutriu, o coração que nos
ensinou a amar. Ao ser consciente dessa responsabilidade
familiar se tem o compromisso de fazer desse lar, mais
do que uma casa, um paraíso. E os filhos, frutos do amor,
pessoas corajosas, prontas para amar e serem amadas.
Tudo isso devemos à graça de Deus. Agradeça.
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CASANEWS
Apartamento de
jovem casal em
Novo Hamburgo
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PROJETO I APARTAMENTO NOVO HAMBURGO
O colorido
descontrai a
decoração

Detalhes que
fazem a diferença
projeto deste apartamento é de Deise Soares Estúdio de Arquitetura e foi
idealizado com meses de antecedência da execução, o que possibilitou
um planejamento perfeito. “Cada projeto tem um ponto de partida, seja na
personalidade do cliente, seja num objeto, seja num ambiente. Nesse caso
foi o pedido dos clientes de terem um apartamento descontraído para receber amigos e
aconchegante para o dia a dia”, explica Deise. Entre os pedidos dos clientes estavam a
integração de dois dormitórios para a criação de um closet, um home office, uma cozinha
com ilha, um espaço para home theater e que o espaço da churrasqueira fosse convidativo.
Para integrar os ambientes possibilitando que a TV fosse vista de vários ângulos foi criada
sala de estar e o home theater com a tela de TV giratória para um espaço multiuso. Como os
espaços se integram, a cartela de cores foi o ponto de partida. O cinza é a parte incomum,
o preto é a cor destaque em várias partes, tanto no mobiliário quanto em revestimentos e
papéis de parede, e o colorido é a parte descontraída.

O
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CASANEWS

O revestimento Diamonds,
da Decortiles, é o ponto
alto da decoração
do home theater
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CASANEWS
Na sala de
jantar, o
vermelho se
divide entre a
base da mesa
e o aparador

Na cozinha, a coleção
Patchwork Black, da
Decortiles, reveste
a bancada da pia e
também um nicho do
mobiliário, trazendo
o preto e o cinza com
um toque de dourado
para a cozinha
amarela bem jovial
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Eletrodomésticos
e acessórios
combinam com a
proposta moderna
da cozinha
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Na área íntima
predominam cores
suaves e sóbrias. Os
móveis sob medida
foram feitos pela
Fratelli Móveis
(51)3524-2859

No banho da
suíte, totalmente
branco, foi instalada
a banheira de
imersão da Sabbia,
modelo clássico
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CASANEWS
Livros, escrivaninha,
miniaturas... Neste home office,
tudo deveria caber no móvel
sob medida. A mesa de vidro
dá amplitude e um ar moderno
ao office, em perfeita harmonia
com a poltrona de couro

A decoração elegante
do closet segue o
estilo moderno dos
demais ambientes,
a exemplo do lavabo
em preto e vermelho

FICHA TÉCNICA:
Arquiteta: Deise Soares

Estúdio de Arquitetura
Fones: (51) 8111.6560 | 3518.9401
E-mail: contato@deisesoares.com.br
Site: www.deisesoares.com.br
Fotos: Revista NEWS
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CASANEWS

HOME I VITRINE
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Queijos
& vinhos
Que tal reunir os amigos para
uma noite de queijos e vinhos?
Confira estas novidades que
combinam com a ocasião:
Aparelho de fondue em
ferro para queijo e carne
Le Creuset - Doural

Aparelho de fondue - Camicado
Ralador de queijo
Savora - Etna
Aerador de
vinho Rabbit
- Camicado
Termômetro
de vinho
Vacuvin - Etna

Jogo de vinho
com base de
madeira Salute
- Preçolandia

Decanter Regatta
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Abridor de vinhos Oster

INVERNO 2016 | REVISTA NEWS | EDIÇÃO 152 | 63

GUIA COMERCIAL

ONDE ENCONTRAR
AGÊNCIA LOTÉRICA

BEBIDAS

GÁS

LOTÉRICA TRIÂNGULO
Loterias e recebimento de contas

Fone: 3592.0554
Rua Saldanha da Gama, 1009/s. 4
São Leopoldo

ALIMENTAÇÃO
CONSTRUÇÃO

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

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

(51) 3566.4792
Rua Alberto Scherer, 1203
Jardim América - SL

AUTO ESCOLA

NOIVAS E FESTAS
DENTISTA

AUTOMÓVEIS

SEX SHOP
FERRAGEM

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

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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TABACARIA
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FISK SÃO LEOPOLDO
Rua Primeiro de Março, 210
Contato: (51) 3037.6699
fisksl@fisksl.com.br
www.fisk.com.br

/ﬁskcentrodeensino

/ﬁskoﬁcial

/ﬁskoﬁcial
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SÃO LEOPOLDO - R. Presidente Roosevelt, 608 | Centro | 3037.4844
PORTÃO - Av. Brasil, 898 | Centro | 3562.6452 — dimazzo.com.br

