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Localizada no campus da UNISINOS, em São Leopoldo, a
Escola comemora seu 13º aniversário e faz um balanço das
inovações realizadas e dos novos desafios e metas, entre
eles o de se tornar uma escola de educação infantil bilíngue.
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Capa: A alegria de
ser criança na Escola
Infantil Canguru
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Mais um ano chegando ao fim e agora é a hora de relaxar.
É hora de aproveitar, afinal nada melhor do que o conforto das nossas casas.
Nós da Kaká Móveis e Decorações estamos aqui para tornar estes
momentos em família ainda mais bonitos e aconchegantes.

Venha conferir, estamos preparados para ajudar
você a tornar a sua casa ainda mais linda!

Todos os estilos e
tendências em um
único lugar!!!

KAKÁ
Móveis e Decorações

Estacionamento e Assessoria em Decoração
Independência, 1520 - São Leopoldo (Esquina Frederico Wolfenbüttel)
www.kakadecoracoes.com | 51 3037-1280 - kaka.dec@gmail.com
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Escola Canguru completa seu
13º aniversário em São Leopoldo,
o terceiro ano em sua nova sede

Equipe Canguru: Profissionais formados e
com larga experiência em educação infantil

Terceiro ano na nova sede

É

no dia 22 de outubro que a Escola Infantil Canguru comemora seus 13 anos no campus da Unisinos, em São
Leopoldo. Porém, antes de chegar na cidade, sua história de respeito e dedicação à educação já somava 28 anos
de atividades em Porto Alegre. Em todo esse período, a Canguru se tornou referência em educação infantil no Rio Grande
do Sul, com um projeto pedagógico que tem como finalidade o
desenvolvimento das potencialidades da criança, até seis anos
de idade, visando seus aspectos físico, psicológico, intelectual
e social, complementando a ação da família e da comunidade.
A escola é dirigida pela professora mestre em educação Vera
Regina Bolsson Escobar e por sua filha Ariane, no comando
administrativo. Formada em Direito pela Unisinos, ela compartilha com a mãe e demais profissionais da escola o amor pelo
cuidado e a educação das crianças da Canguru. Uma equipe
de 40 profissionais, entre diretoras, coordenadoras, assessoras
pedagógicas, professoras, estagiárias, auxiliares, funcionários
e oficineiros (ballet, música, judô e inglês) atendem as crianças
em diferentes turnos (manhã, tarde, intermediário e integral).
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Em 2013, a Escola Canguru inaugurou sua nova
sede, localizada no Setor B, antigo Centro 1 (Ciências Humanas) da Unisinos, com acesso próprio ao lado do Acesso 3. O tamanho da escola
passou de 483 m² para 719 m², possibilitando o
atendimento de 160 alunos de 3 meses a 5 anos
e 11 meses numa estrutura moderna e totalmente
adaptada às exigências legais da prefeitura municipal, bombeiros e vigilância sanitária.
Esta ampliação na estrutura física garantiu, ao
longo destes 3 anos, melhorias significativas no
atendimento às crianças, com destaque para a
climatização completa das salas e demais dependências, a duplicação do refeitório, a instalação de banheiros adaptados e de dois pátios externos. Para assegurar a proteção e o bem-estar
dos alunos e da comunidade escolar, a Canguru
disponibiliza um estacionamento privativo com
22 vagas monitorado por câmeras de vigilância
24 horas, sistema também instalado em cada
uma das dependências da escola para um melhor controle das atividades escolares.

ESTRUTURA

Pátio Externo 1 e 2

Amplas salas de aula

Refeitório
Circuito
interno de
câmeras de
vigilância

Estacionamento Privativo

Bebeteca

Espaço Gaudério
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AVANÇOS PEDAGÓGICOS
Com as melhorias estruturais da escola vieram também inúmeros avanços pedagógicos
para o incremento da rotina escolar.

Educação Física no Complexo
Desportivo da Unisinos

Bebeteca

Educação Física e meio ambiente

ESPORTE
A Canguru acredita na prática esportiva como instrumento
educacional e incentiva seus alunos com o oferecimento das
aulas de Educação Física curriculares a partir da faixa etária
de 2 anos, ministradas por um professor especializado. Também estabeleceu uma maior utilização do Complexo Desportivo da Unisinos para a prática das atividades físicas e demais
eventos com as famílias.
MEIO AMBIENTE
A importância da preservação do meio ambiente é tema constante nas atividades realizadas pelas crianças da Canguru.
Aulas de educação ambiental, separação do lixo e atividades
em meio à natureza visam a conscientização ambiental desde a mais tenra idade.
SAÚDE
O setor de saúde da escola foi reorganizado e hoje é coordenado por uma técnica em Enfermagem que supervisiona estudantes da área, retirando do professor as responsabilidade de ministrar medicamentos, fazer higiene e curativos. Ela
também realiza oficinas de “lavagem de mãos e de escovação de dentes”, e faz o treinamento dos novos profissionais
e do corpo docente.
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Renovação Acervo
Bibliográfico

LEITURA
O incentivo à leitura começa desde bebezinho na Canguru,
onde os alunos ouvem histórias e folheiam livros diariamente.
Prova disso é a criação da BEBETECA, um espaço de livros
destinados a faixa etária de 3 meses a 2 anos. Também foi
completamente renovado o acervo da Biblioteca “Monteiro
Lobato” para alunos de 2 a 6 anos.

Área da Saúde

DESAFIOS PARA 2017
Educação Física a
partir de 2 anos

A Canguru está sempre inovando e lançando novos desafios:
- a utilização do instrumento “teclado” para as aulas de música curriculares e extracurriculares;
- o currículo BILÍNGUE será ampliado também para a faixa etária a partir de 4 anos (turmas do Jardim A), e esse serviço será ampliado anualmente até que o mesmo esteja inserido em toda a integralidade, ou
seja, que a escola se torne “totalmente bilíngue” até meados de 2019;
- estruturação de Horta Comunitária para o fornecimento de verduras e
legumes orgânicos para consumo interno;

Feira de produtos orgânicos

- realização de Feiras Orgânicas
para que a Comunidade Canguru (famílias, corpo docente) possa usufruir de tal benefício;
- utilização de “tablets” como
ferramenta de aprendizagem nas
aulas curriculares e no bilíngue,
sendo esse utilizado como facilitador de conhecimento.

Tablet
Horta

Aula de música com teclado

INGLÊS PARA BEBÊS
Desde 2015 foram incluídas aulas de inglês curricular a partir
das turmas do berçário, faixa etária de 3 a 10 meses.
CURRÍCULO BILÍNGUE
Uma das principais novidades da Escola Canguru é a instituição do currículo bilíngue, inicialmente para a faixa etária de
5 anos, na turma do Jardim B, com a coordenação de uma
professora contratada da escola e devidamente inserida nos
projetos pedagógicos em andamento.
Inglês para bebês
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ENSINO BILÍNGUE

O

ensino bilíngue permite que as crianças tenham o acesso diário aos idiomas Português e Inglês concomitantemente. Ambos estarão inseridos na
rotina escolar em situações contextualizadas e significativas, fazendo com

que as crianças aprendam brincando. Esta aprendizagem acontece de forma natural, pois os alunos crescem se comunicando nos dois idiomas favorecidos pelo
tempo de exposição, internalização e interação com os colegas. O projeto visa a
internalização do idioma em todos os ambientes da escola e em todas as etapas
da rotina dos alunos.

METODOLOGIA
“Abordagem Comunicativa”
The Communicative Approach
A abordagem comunicativa baseia-se
na comunicação e na interação entre os
indivíduos. As aulas são planejadas de
forma dinâmica para que os alunos se
foquem no contexto do diálogo e não
nas palavras isoladas. Nesta metodologia a gramática é importante, porém
não é o ponto central. Na abordagem
comunicativa a maior preocupação do
educador é que o educando aprenda a
se comunicar de forma natural.
ADAPTAÇÃO À LÍNGUA INGLESA
As crianças se familiarizam rapidamente
com a Língua Inglesa inserida na rotina
escolar, fazendo uso de músicas e comandos básicos já trabalhados semanalmente na Língua Portuguesa. Assim,
a aquisição do bilinguismo ocorre de forma lúdica e natural.
A construção da linguagem e do diálogo na Língua Inglesa acontece conforme
o acréscimo de vocabulário através de
Flash Cards, planejamento de áudio aulas, jogos pedagógicos, aulas dinâmicas
e a vivência do educando no ambiente
bilíngue. A escola não “força” o uso do
inglês, ela apenas oferece o local que
estimula o uso do idioma, lembrando
que cada criança possui seu tempo de
internalização e aprendizagem.
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ENSINO BILÍNGUE
AULA DE INGLÊS INTERDISCIPLINAR
COM A AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA

VANTAGENS
A maior vantagem do ensino bilíngue
consiste na rapidez e na facilidade das
crianças absorverem novas informações. Segundo pesquisas na área médica, crianças desde a fase embrionária até a fase adulta de 27 anos, têm a
“porta” do córtex cerebral aberta para
a aprendizagem de novos idiomas. O
linguista Chomsky fala muito sobre
a capacidade inata do homem para a
linguagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Educar uma criança em dois idiomas é
um trabalho árduo e de grande desafio.
A educação bilíngue consta em ensinar
o educando não somente a se comunicar em outro idioma, mas também em
torná-lo apto a se desenvolver em todas as áreas, por isso a Canguru utiliza

o inglês de forma interativa na rotina dos
alunos em aulas de educação física, na
culinária, na música, e assim por diante.
O currículo bilíngue é desenvolvido na
Canguru:
• por meio de atividades concretas, lúdicas e dirigidas, em ambos os idiomas;
• do pensamento lógico - matemática
(através de jogos e atividades lógicas);
• construção da identidade coletiva da
criança com as pessoas ao seu redor;
• literatura (Hora do Conto);
• atividades ao ar livre (caminhadas, atividades físicas);
• conhecimento do clima, fenômenos da
natureza e ambiente em que vivemos;
• utilização de ambos os idiomas na rotina da criança na escola (escovação de
dentes, rodinha da novidade, aula de artes, etc.).

CANGURU E SINODAL
A Escola Canguru está
buscando junto ao Colégio Sinodal uma Assessoria
Pedagógica para que a ampliação do Currículo Bilíngue
tenha êxito e que seja feito da
melhor forma possível. Como
parte desta importante troca
de experiências entre as instituições de ensino, a Diretoria
e a Coordenação Pedagógica
da Canguru estiveram visitando as instalações do renomado Colégio Sinodal.

“Já faz um bom tempo que nós,
do Colégio Sinodal, temos
mos um bom
contato com a Escola Canguru
nguru
de Educação Infantil, através
vés da
Profa. Vera Regina. Ultimamente,
amente,
com satisfação e prazer, estamos
dando uma certa assessoria
oria no que
se refere ao bilíngue que a Canguru
está estruturando para oss próximos
anos. Por já termos uma
ma certa
experiência no Ensino Bilíngue,
ngue, a partir
do 1º ano do Ensino Fundamental,
damental,
estamos nos colocando
do à
disposição para ajudar nesse
processo. Temos a certeza
teza
que tudo isso fará com que a
parceria cresça ainda mais”.
ais”.
nner
Prof. Ivan Renner
eral
Diretor Geral
Colégio Sinodal
dal

13 anos em
São Leopoldo

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

DIFERENCIAIS CANGURU:
Atendimento psicopedagógico permanente
Educação física realizada no Complexo
Desportivo da Unisinos
Turmas divididas de acordo com a
faixa etária e desenvolvimento
Ambientes climatizados
Acessibilidade
Alimentação fornecida pela escola
Projeto bibliokids com a
biblioteca da Unisinos
Bebeteca
Segurança

ATIVIDADES
CURRICULARES

Estacionamento próprio junto à escola
com 22 vagas privativas

Aula de Música

Amplo espaço físico (719 m²)

Hora do Conto

Aulas curriculares de Inglês
desde as turmas de berçário

Aula de Culinária
Aula de Educação Física
Aula de Inglês

Currículo Bilíngue a partir da
faixa etária de 4 anos

Aula de Artes

Utilização do campus para atividades
externas e educativas

ATIVIDADES
EXTRACURRICULARES

Profissionais formados, com experiência
em educação infantil

Oficina de Judô

Dois pátios externos (divididos
por faixa etária)

Oficina de Literatura
Infantil
Oficina de Inglês
(ênfase em conversação)
Oficina de Ballet
Oficina de Música
(teclado)

Moderno sistema de câmeras
de vigilância interna

CONTATO:
Fone: (51) 3590-8539
www.escolacanguru.com.br
LOCALIZAÇÃO:
Avenida Unisinos, 950
– Campus Universitário
(estacionamento próprio ao
lado do Acesso 3 - Setor B
(antigo Centro 1), Bairro Cristo
Rei - São Leopoldo – RS
HORÁRIOS DE
ATENDIMENTO:
Manhã: 7h30 às 12h
Tarde: 13h às 18h10*
Intermediário: 7h30 às 14h30
ou 10h30 às 18h10*
Integral: 7h30 às 18h10*

MATRÍCULAS ABERTAS PARA 2017
AGENDE JÁ A SUA VISITA E
FAÇA A RESERVA ANTECIPADA DA VAGA!
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VEÍCULOS | EMPRESAS

Eliamar Automóveis completa 30 anos
Empresa tem tradição de qualidade na venda de seminovos, locação de
veículos e na instalação e manutenção de ar condicionado automotivo
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Mário transformou a sua paixão por carros em um negócio de sucesso

F

undada em 14 de outubro
de 1986, a Eliamar Automóveis completa três décadas
de existência consolidando
seu compromisso com a satisfação de
seus clientes e colaboradores ao longo de sua trajetória de sucesso. Localizada na Avenida Getúlio Vargas, 1546,
junto ao viaduto da Avenida São Borja
na BR 116, em São Leopoldo, a Eliamar
Automóveis é dirigida por seu fundador
Mário Célio dos Santos, arquiteto e administrador de empresas, em socieda-

de com sua esposa Eliane Antunes dos
Santos. Em 30 anos de história, a empresa demonstrou credibilidade e conquistou a confiança dos clientes – muitos deles fiéis desde a sua fundação.
Inicialmente sua atuação era exclusiva
na venda de veículos seminovos. Com
o sucesso veio também a procura por
outros serviços, o que fez com que a
empresa iniciasse a locação de carros
e, posteriormente, a instalação e manutenção de ar condicionado automotivo.
“Hoje o cliente da Eliamar começa alu-

gando um carro para lazer ou trabalho,
depois compra aqui seu seminovo e,
no futuro, traz seu veículo para a manutenção do ar condicionado. Sem contar
que loca conosco a frota de automóveis
para a sua empresa”.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
O mercado de locação de automóveis
segue crescendo em todo o país. Segundo dados da ABLA - Associação
Brasileira de Locadoras de Veículos,
nos últimos dois anos, o crescimento
foi de quase 5%. A Autolocadora Eliamar é filiada a ABLA e seu diretor percebe este aumento em sua loja. “Pagar
só pelo uso do carro, não se preocupar
com licenciamento, seguro ou sinistro,
é uma opção que, mesmo em cenário
de crise, se torna atrativo para o cliente,
seja para trabalho ou lazer”, explica Mário, que oferece uma enorme opção de
planos de locação, além de disponibilidade de horários para entrega e recolhimento dos carros. A empresa atende
pessoas físicas e empresas que atuam
em diversos ramos de atividades, além
de seguradoras e estatais.
HISTÓRIA
A história do automóvel também passa
pela Eliamar, que possui um rico acervo
com carros, motos, lambretas, vespas,
bicicletas e brinquedos das décadas de
30, 40 e 50.

Avenida Getúlio Vargas, 1546
BR 116 - São Leopoldo
Fone: (51) 3592-1761

EDUCAÇÃO | RESPONSABILIDADE SOCIAL

Sicredi Pioneira RS apresenta
nova biblioteca móvel Abelhuda
FOTOS: VICENTE KUNZ | DIVULGAÇÃO

A

biblioteca móvel Abelhuda,
do programa “A união faz
a vida”, da Sicredi Pioneira
RS, mudou. A Kombi, inaugurada em 2012, aproveitada por mais
de 37 mil crianças, foi substituída por
uma van, um veículo maior, com mais
espaço para acomodar livros e incentivar as crianças a lerem.
A nova Abelhuda está equipada com armários coloridos, uma televisão de 42
polegadas, poltrona de leitura, cortina
para teatros de bonecos, baús, além de
mais de 900 livros de educação infantil a
ensino médio. A biblioteca móvel é guiada por um monitor que, além de levar o
veículo às escolas e eventos da região,
realiza contação de histórias e interage com as crianças através da música.
O programa “A união faz a vida” é a principal iniciativa de responsabilidade social da Sicredi Pioneira RS, que ocorre em parceria com as Secretarias de
Educação. Tem como objetivo promover práticas de educação com foco nos
princípios da cooperação e cidadania.
Através de uma assessoria pedagógica
são feitas visitas de acompanhamento
nas escolas para assessorar a execução dos projetos. O programa também
acontece através do desenvolvimento
de ações pedagógicas, como o Fórum
Regional, a biblioteca móvel Abelhuda,
encontro de líderes de turma, formação
de gestores escolares, entre outras. As
ações do “A união faz a vida” são lideradas pelo Comitê Gestor, que reúne
mensalmente representantes da Sicredi Pioneira RS, secretários de educação,
coordenadores locais e assessoria pedagógica. O programa está presente em
15 municípios e 118 escolas, contando
com a participação de mais de 1.500
professores e 18 mil alunos.
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Mais de 180 crianças
da Escola de Educação
Infantil Ottinho, em Nova
Petrópolis, puderam
prestigiar a nova Abelhuda

Inauguração da
nova Abelhuda fez a
alegria da criançada
da escola Ottinho

EDUCAÇÃO I LIVROS

PALPITES POSITIVOS
Em seu novo livro, Cris Poli dá dicas de como lidar
com a influência da internet, dos amigos, da escola
e dos parentes indiscretos na criação dos filhos

H

á pais que não querem que o filho
fique viciado em açúcar desde a infância, mas a avó vive oferecendo
doces. Há aqueles que não querem que ele assista a vídeos adultos, mas não
têm controle sobre o que os amigos da escola mostram. Há também os que querem matricular o filho em uma escola, mas o ex-marido
quer colocá-lo em outra. O novo livro da argentina Cris Poli, Atenção! Tem gente influenciando
seus filhos, dá orientações para os leitores lidarem eficientemente com situações como essas.
A apresentadora do Supernanny, do SBT, está
ciente de que as crianças estão sob muita influência além dos pais, e que todos interferem
na maneira de pensar, agir e falar dos pequenos. Mesmo assim, Cris não prega a demonização dos agentes que intervém no crescimento
das crianças. Ao invés disso, a autora ensina
a assertividade, o diálogo e a firmeza de convicções para lidar de forma eficaz com maus
influenciadores.

DICAS PARA PAIS
Na obra, pais encontram sugestões para solucionar tensões na família de forma adequada e
sem brigas, instruções para escolher a escola
mais apropriada para os filhos de acordo com
a corrente pedagógica, dicas para estabelecer
uma rotina saudável para a criança que convive com parentes e muito mais. Cris exemplifica
tudo com relatos verídicos, trazendo histórias
reais de famílias que experimentaram sucesso
ou fracasso no quesito abordado, permitindo
que o leitor se imagine nas situações e avalie
suas próprias ações.
Com mais de 40 anos de experiência em educação infantil, Cris Poli também é mãe e avó e,
portanto, possui conhecimento teórico e prático
mais que suficiente para guiar mães e pais em
conflito com influências indesejáveis.

“É possível que
avós sejam
intransigentes,
mandões e
autoritários ou se
achem no direito
de dar palpites o
tempo todo. Mas
isso não pode
intimidar você e seu
cônjuge. Ficar refém
de um estado de
estresse emocional
não funciona.”

Título: Atenção! Tem gente
influenciando seus filhos
Autora: Cris Poli
Editora: Mundo Cristão
Páginas: 128
Preço: R$ 29,90

EDUCAÇÃO | ARTIGO
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Currículo Bilíngue e Tecnologia:
uma parceria importante na
formação das crianças

Por Luciana de Souza Brentano*

É

fato que as sociedades evoluíram, a quantidade
de conhecimento a ser ensinado aumentou e a
informação está mais acessível do que nunca.
Da mesma forma, o crescente interesse das famílias pelo aprendizado bilíngue tornou-se mais
evidente, principalmente após o crescimento no número de
estudos mostrando benefícios sociais e cognitivos no aprendizado de línguas na infância. Com isso, o trabalho pedagógico
frente a esses novos paradigmas tornou-se mais complexo.
Nesse contexto que a proposta da IENH (Instituição Evangélica de Novo Hamburgo) se apresenta. Com um fazer pedagógico diferenciado, bilíngue e multicultural, vem buscando
aliar tecnologias, colaboratividade, pesquisa, competências
linguísticas e o bem estar emocional e físico dos seus alunos.
Ao longo de onze anos oferecendo um Currículo Bilíngue Português-Inglês, vem melhorando seus processos, inovando em
sua metodologia e capacitando seus professores para oferecer uma proposta diferenciada de currículo na região.
A proposta inicia na Educação Infantil (4 anos de idade) e segue até o 9º ano do Ensino Fundamental. Na Educação Infantil, o aluno inicia o contato com a Língua Inglesa através
das vivências do dia a dia, cantando, interagindo, brincando
e descobrindo o mundo também na segunda língua. A construção linguística se dá no desenvolvimento da oralidade e
o aprendizado ocorre de forma natural e intuitiva. No Ensino
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Fundamental, a Língua Inglesa começa a ser aprimorada nas
habilidades de falar, ler, escrever e compreender. Através de
uma metodologia que permite a construção do conhecimento
em duas línguas, as crianças desenvolvem seu potencial cognitivo. O componente curricular Programming (programação)
ministrado na Língua Inglesa, inicia no 1º ano, assim como a
alfabetização nas duas línguas, que ocorre praticamente ao
mesmo tempo. A partir do 4º ano há a inserção do espanhol
como língua adicional no currículo. Do 5º ano ao 9º ano é oferecida uma proposta com professores especialistas para cada
componente curricular. Neste nível de ensino há o aprofundamento das habilidades linguísticas na segunda língua e o desenvolvimento de uma competência leitora e escritora muito
grande em ambas as línguas do currículo.
O currículo permite ao aluno transitar pelas diversas áreas do
conhecimento, garantindo uma formação multilíngue e multicultural. Em termos de competências, a IENH está auxiliando
os seus estudantes a desenvolver maior autonomia, protagonismo, raciocínio criativo e, principalmente, a tomada de decisões, tão necessária para o desenvolvimento das ideias no
mundo de hoje.
*Mestre em Letras, Especialista em Ensino e
Aprendizagem de Língua Estrangeira, Assessora do
Currículo Bilíngue e Supervisora Pedagógica na IENH.

Especial

Sábados e Feriados

24 Saladas
06 Tipos de Feijoada

Massas

- Caldinho de Feijão
- Linguiçinha frita

D

e 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
lombinho e galeto ao
primo canto.

Galeto ao Primo Canto

Lombinho no Espeto

15 Tipos de Sobremesas

Venha passar momentos agradáveis em um
ambiente familiar, amplo e climatizado.
Reserve o espaço para seus eventos, como
formaturas, casamentos, aniversários ou
reuniões familiares.

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

- Segunda a sexta, das 11h30 às 14h.
- Sábado e feriados , das 11h30 às 14h15
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www.restaurantesaoborja.com.br — Av. São Borja, 2140 - S. Leopoldo-RS
| Fone 3588.3991
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JUSTO IMÓVEIS e NEGÓCIOS
O
Open
House
H
na loja
l j da
d Av.
A João
J ã Corrêa,
C ê no centro de
d São
Sã LLeopoldo,
ld reuniu
i amigos,
i
clientes e parceiros em um clima de total descontração. Os convidados se divertiram,
aproveitaram as delícias gastronômicas dos Food Trucks e conferiram os ótimos produtos imobiliários. O happy hour realizado pela Justo Imóveis e Negócios teve apoio
da H.Lar Construções e Incorporações.
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BICHECTOMIA
Faça com um especialista

DR. MAURICIO PEREIRA

O QUE É BICHECTOMIA
Uma técnica cirúrgica desenvolvida para deixar o rosto
mais magro e ﬁno, diminuindo a forma arredondada das
bochechas. Essa técnica consiste na retirada da bola
gordurosa de BICHAT.

- Cirurgião dentista graduado
pela UNIOESTE-SP 1996
- Especialista em cirurgia e
traumatologia buco-maxilo-facial
- Especialista em implante dental

INDICAÇÃO
Para quem sente um volume interno nas bochechas e
que acaba se mordendo com frequência. Também para
quem se incomoda com a aparência arredondada da
face e mesmo fazendo regime permanece com este
formato arredondado.

COMO É FEITA
O procedimento é feito no próprio consultório do BucoMaxilo-Facial. Com anestesia local ou sedação é feito
um pequeno corte (no máximo 3cm) dentro da boca, na
bochecha, para a retirada de uma bola de gordura
conhecida como “bola de Bichat”. A duração deste
processo é em torno de 40 minutos.

Clínica Odontológica

Agende sua avaliação

Rua São João, 958
São Leopoldo - RS
51 3566.0101 e 3037.5553
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SAÚDE I ODONTOLOGIA

CÁRIE
Tire as suas dúvidas

A

cárie dentária é uma lesão do esmalte que reveste o dente e protege sua polpa e dentina. Quando a acidez corrói parte do esmalte
se forma uma cavidade provocando dor e mau hálito, entre outras
complicações. Quando não tratada, a cárie pode se aprofundar
e levar à perda do dente. Por isso é tão importante que, independentemente
da idade do paciente, toda cárie seja tratada. Com um check up odontológico regular é possível identificar pontos que ainda vão se transformar em cárie
ou até mesmo quadros mais severos em que é necessário o tratamento de
canal para eliminar a dor. E todo mundo já sabe ou deveria saber que o certo
a fazer é agir de forma preventiva, escovando os dentes regularmente e evitando tudo o que possa provocar seu enfraquecimento. Mas nem tudo o que
se fala sobre a cárie é verdade. A cirurgiã-dentista e professora da APCD Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas, Katia Izola, esclarece a seguir
as dúvidas mais frequentes:

O açúcar é o grande
vilão dos dentes.
“O que causa cárie é o ácido produzido
pelas bactérias da boca. Ao ingerir qualquer tipo de carboidrato, seja um doce
ou macarrão, pães ou frutas, esse processo tem início. Todos temos milhares
de bactérias na boca, mas, quando a
higienização é falha, há um acúmulo de
bactérias atuando no enfraquecimento
do esmalte dos dentes e, consequentemente, no aparecimento da cárie”.

Refrigerante estraga os dentes.
“O que estraga os dentes é ingerir muitas bebidas e alimentos ácidos. Isso inclui desde sucos de frutas cítricas até
refrigerantes e bebidas esportivas. Portanto, é fundamental ter uma dieta equilibrada e adotar o hábito de fazer vários
bochechos com água corrente durante
o dia para evitar que a acidez da cavidade bucal não resulte no enfraquecimento dos dentes”.

Quem usa aparelho
tem mais cárie.
“Quem está em tratamento ortodôntico
precisa redobrar os cuidados com a higiene bucal. Isso porque é muito comum
que os alimentos se prendam ao aparelho. Como a falta de escovação adequada está diretamente ligada ao surgimento de cárie, é claro que essa pessoa
estará mais sujeita a esse e outros tipos
de doença do aparelho mastigatório”.

Crianças têm mais cárie
do que adultos.

Toda cárie provoca dor.

Uma vez tratada, a cárie
não surge mais.

“Com a adição de flúor na água tratada
de quase todos os lares brasileiros e o
uso de selantes, a incidência de cárie foi
drasticamente reduzida nas crianças em
idade escolar. Por outro lado, se constata um aumento na incidência de cárie entre idosos. Um dos motivos pode
ser o uso de alguns medicamentos de
uso contínuo que produzem o efeito de
‘boca seca’, aumentando o número de
bactérias na boca”.

“Nem toda. Em muitos casos, pontos
pretos que vão se transformar em cárie
ou ainda pequenas lesões são identificadas durante o check up odontológico
sem que a pessoa tenha se queixado
de dor. Já quando não tratada por um
bom tempo, a cárie vai se intensificando até atingir o nervo do dente e provocar uma dor bastante incômoda. Nesse
caso, só o tratamento de canal resolverá o problema”.

“Quando tratamos uma cárie, restauramos a cavidade do dente com uma resina que tem determinada expectativa de
vida útil e precisa ser trocada depois de
alguns anos. Nesse exato ponto não vai
mais surgir outra cárie. Porém, se o paciente continuar a cuidar mal da higienização bucal, poderá surgir uma nova cárie ao lado ou em torno da antiga. Sendo
assim, não é indicado descuidar da escovação dos dentes”.
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Bolachas e salgadinhos
provocam cárie.

Dentes sensíveis
geralmente têm cárie.
“Isso não é verdade. A sensibilidade nos
dentes pode ser provocada pelo desgaste do esmalte – que, inclusive, piora
se a pessoa emprega muita força na escovação. Como vimos, também a acidez
de alimentos e bebidas resulta em erosão dentária. Outra causa é a ingestão
de determinados medicamentos, bem
como a existência de doenças como bulimia e refluxo gastroesofágico. Por fim,
até mesmo a retração da gengiva pode
expor a raiz do dente e torná-lo mais
sensível sem que haja cárie”.

Colocar uma aspirina no dente
cariado ajuda a reduzir a dor.
“Isso é totalmente desaconselhado.
Primeiramente porque para surtir efeito contra a dor é preciso ingerir a aspirina. Depois, esse medicamento é ácido
e sabemos que a acidez contribui ainda
mais para a formação de cárie. Nesse
caso, inclusive, a acidez do medicamento pode até queimar a gengiva e formar
uma ferida ainda mais dolorosa”.

“Temos aqui dois problemas. Um em relação aos carboidratos que se transformam em açúcar e aumentam a acidez
da boca – favorecendo o surgimento de
cárie. Outro problema são esses alimentos que, uma vez mastigados, penetram
em todo tipo de espaço entre os dentes – dificultando a correta higienização.
Além de eliminar esse hábito por questões de saúde em geral, o ideal é que a
pessoa escove bem os dentes depois
de ingerir esse tipo de alimento, fazendo uso também do fio dental”.

Escovar bem os dentes é a
melhor forma de evitar cárie.

A primeira escova de
dentes
Em lactentes, uma
simples limpeza dos
dentes de leite com
uma compressa
úmida é suficiente.
Mas passados 12
meses, a diversidade
da dieta requer uma
escovação real.
Primeiramente uma
vez por dia, à noite.
Depois também
pela manhã. Até
a idade de 5 ou 6
anos, a escovação
deve ser feita pelos
pais, que usam a
oportunidade para
explicar aos seus
filhos os movimentos
adequados.
Para crianças e
adultos
O tempo necessário
para uma boa
escovação dos
dentes dura até 3
minutos.

“Prevenção através da correta escovação dos dentes e do uso de fio dental é
a forma mais fácil de evitar cárie. Em geral, são necessárias duas ou três escovações por dia – lembrando-se de não
empregar muita força, mas permanecer
tempo suficiente para a completa higienização de cada um dos dentes e dos
espaços entre eles. Vale lembrar que a
remoção da placa bacteriana é mecânica, através de escova de dente macia
com cerdas arredondadas e de creme
dental com flúor. Quando a pessoa está
longe de casa e sem acesso ao kit de
higiene bucal, é importante fazer vários
bochechos com água corrente depois
de ingerir qualquer tipo de alimento ou
bebida. O ato de ‘lavar’ a boca ajuda
bastante até que se possa fazer a limpeza ideal”.
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SAÚDE | NUTRIÇÃO

SALSA
Saborosa e com muitas
propriedades nutricionais
e medicinais
Utilizada somente para fins medicinais até a Idade Média, a salsa é a
planta aromática mais utilizada na cozinha em todo o mundo. Além de
realçar o sabor dos alimentos, seus benefícios temperam nossa vida
de saúde. Com alto teor de vitamina C, a salsa é também uma boa
fonte de vitamina A, vitamina K, vitamina B9 e minerais como cálcio,
magnésio, potássio e ferro. Ela contém uma grande quantidade de
apigenina, luteína e beta-caroteno, que são potentes antioxidantes.
Propriedades medicinais
A salsa tem ação digestiva e antiespasmódica, por isso alivia cólicas
e gases intestinais. Ela também ajuda a regularizar o ciclo menstrual
e melhora o funcionamento do fígado, eliminando toxinas. Seu poder
diurético auxilia no controle da hipertensão.
A melhor forma de consumo é adicionar salsa picada (folhas e talos)
na comida já pronta. Quem não gosta do sabor pode usufruir de seus
benefícios na preparação de sucos naturais com verduras e frutas.
Vale ainda preparar uma infusão com algumas de suas folhas e desfrutar deste chá após a refeição. Mastigar um raminho de salsa melhora o hálito, em particular no caso de ingestão de alho.
Uso moderado
A salsa deve ser consumida com moderação por pessoas que estão
em tratamento anticoagulante.
Também deve ser consumida ocasionalmente e apenas como tempero durante a gravidez.
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Ovo: aliado
da saúde na
terceira idade

U

ma alimentação
nutritiva pode
amenizar e até
evitar problemas de saúde
relacionados à idade. É o
caso do ovo, fonte de proteína
que diminui a perda de
massa magra e o surgimento
de doenças ósseas. “É
extremamente importante
incentivar o idoso a consumir
proteínas, ainda que alterações
no paladar e no sistema
digestivo sejam comuns nesta
fase da vida”, aponta Lúcia
Endriukaite, nutricionista do
Instituto Ovos Brasil.
Além de proteínas, o ovo
fornece zinco, potássio, ferro e
ácido fólico. É um dos poucos
alimentos que possui vitamina
D - substância responsável
pelo equilíbrio do organismo
- e vitamina K, que auxilia no
processo de coagulação do
sangue. A colina, nutriente
essencial do complexo B,
também está presente em
grande quantidade no ovo
e auxilia a produção de
acetilcolina. Esta é responsável
pela condução do impulso
nervoso nos neurônios
relacionados à memória, que
declinam com a idade.

SAÚDE | GRADUAÇÃO

Unisinos é selecionada para sediar
curso de Medicina em São Leopoldo
No dia 27 de setembro, o Ministério da
Educação (MEC) revelou quais instituições de ensino superior receberão
o direito de sediar um novo curso de
Medicina, em diversas cidades do país.
Em São Leopoldo, a universidade escolhida foi a Unisinos, que recebeu a
notícia com muita satisfação.
“A escolha da Unisinos pelo Ministério
da Educação para oferecer o curso de
Medicina em São Leopoldo deixa nossa comunidade universitária com um
sentimento de alegria e de confiança.
Alegria porque ratifica o trabalho sério e qualificado feito pelo nosso corpo
docente e tecnofuncional. A Unisinos
sente-se orgulhosa da história de sua
atuação na saúde básica de caráter
preventivo, pelos seus cursos na área
da saúde e pela sua atuação na pesquisa e em projetos sociais. Confiança
porque sua proposta para uma Rede
Escola de alcance regional, aliada à
vontade de contribuir com o aperfeiçoamento do Hospital Centenário em

sua benemérita atuação junto à população do município de São Leopoldo e
região, e à sua já testada competência
em estabelecer sinergia entre tecnologia de ponta e saúde, abrem novo
horizonte de esperança para essa população para os próximos dez anos,
tempo de implantação e de maturação
do nosso curso de Medicina”, declarou o reitor, padre Marcelo Fernandes
de Aquino.
VISÃO HUMANISTA
O diretor da Unidade Acadêmica de
Graduação, Gustavo Borba, também
celebrou a notícia e destacou alguns
diferenciais importantes do curso de
Medicina da Unisinos. “Vamos formar
profissionais com uma visão mais humanista, que sejam promotores da
saúde integral do ser humano, com capacidade para dialogar com pacientes
e familiares. Para tanto, o curso terá
currículo seriado, com uso intenso de
tecnologia e com uma estrutura que
FOTO: DIVULGAÇÃO

possibilitará a integração direta entre
todas as atividades acadêmicas, além
de viagens de estudo para conhecer
diferentes realidades de atuação médica”, completou.
ESCOLA DE SAÚDE
A decana da Escola de Saúde Unisinos, Denise Ziegler, falou da importância desse resultado para a área.
“Estamos todos muito felizes com a
aprovação do curso de Medicina na
Unisinos. Este momento é muito importante para a Escola de Saúde da
universidade e também para a região,
pois certamente o curso, juntamente
com os demais cursos da área, poderá
contribuir na qualificação do perfil da
saúde das comunidades envolvidas.
Outro aspecto a ser observado é a formação inovadora dos profissionais que
virão, estando em sintonia com os mais
avançados conhecimentos científicos
e tecnológicos e com uma forte base
humanista característica da nossa Instituição Jesuíta”, ressaltou. Atualmente são oferecidos 11 cursos de Graduações, 4 Mestrados, 2 Doutorados, 26
Especializações e 2 MBAs, além dos
cursos de educação continuada.
Esse resultado vem ao encontro de um
movimento protagonizado pela instituição em busca de qualificar a saúde na
região. Nesse sentido, a Unisinos tem
trabalhado em três dimensões: melhoria e qualificação da rede de saúde
básica do município de São Leopoldo,
desenvolvimento de um projeto para
o Hospital Centenário e a criação de
um cluster regional de saúde. Nesse
momento, a universidade celebra mais
esse passo para concretização do curso de Medicina.
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SINBORSUL
O Sindicato das Indústrias de Artefatos de Borracha no Estado do Rio Grande do Sul
(SINBORSUL) reuniu no Centro das Indústrias, em São Leopoldo, autoridades sindicais
patronais e empresários do setor, por ocasião da solenidade de posse da nova diretoria para a gestão 2016-2019. O presidente do SINBORSUL, empresário Gilberto Brocco,
acompanhado da sua diretoria, foi empossado pelo presidente da FIERGS/CIERGS, industrial Heitor José Müller.
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Os empresários Leandro Hilbk,
presidente da ACIST-SL e Gilberto
Brocco, presidente do SINBORSUL

SAÚDE | OTORRINOLARINGOLOGIA | ESPECIALIDADES

Mais alta tecnologia aplicada à cirurgia
endoscópica endonasal no Vale do Sinos
Médico de São Leopoldo é um dos pioneiros no Rio Grande do Sul no uso da neuronavegação tomográfica em procedimentos cirúrgicos na área de otorrinolaringologia

A

visão endoscópica mudou a prática
cirúrgica em diversas especialidades. É o caso da otorrinolaringologia, que hoje utiliza a vídeo cirurgia
nos seus mais diversos campos. No Vale do
Sinos, a cirurgia endoscópica nasossinusal
com neuronavegador é realizada de maneira
pioneira no Hospital Regina, em Novo Hamburgo, onde os médicos Eduardo Müller Añez
e Rodrigo Pozzi Beilke realizam procedimentos cirúrgicos na área de otorrinolaringologia. Recentemente eles participaram, pelo
segundo ano consecutivo, de um curso de
aperfeiçoamento cirúrgico nos Estados Unidos, integrando um seleto grupo de especialistas de outras nacionalidades. As técnicas
lá abordadas estão na vanguarda dos procedimentos minimamente invasivos, simplificando a intervenção cirúrgica para o tratamento das doenças do nariz, dos seios da
face e de base do crânio (sinusites, tumores
nasais e de hipófise), permitindo, assim, uma
recuperação mais rápida do paciente e a diminuição do risco de problemas pós-operatórios. Nesta entrevista, o otorrinolaringolo-

gista Eduardo Müller Añez, cujo consultório
médico é em São Leopoldo, explica mais detalhes da cirurgia guiada por imagem endoscópica que vem realizando em pacientes de
todas as idades provenientes de todas as regiões do Rio Grande do Sul.
Revista NEWS — Quais os últimos avanços da cirurgia endoscópica nasossinusal?
Dr. Eduardo Müller Añez — Hoje superamos
a técnica convencional com o uso de equipamentos tecnológicos que permitem excelentes resultados, principalmente pela precisão
nos casos mais avançados e complexos. É o
caso da cirurgia guiada por imagem endos-

cópica com neuronavegador, sistema que
mapeia a posição exata dos instrumentos cirúrgicos em relação à anatomia do paciente.
Esta orientação dá visibilidade adicional ao
profissional através da complexa anatomia
nasossinusal permitindo instantaneamente
saber com exatidão em que parte se está tocando. Aqui no Vale do Sinos, eu e o também
otorrinolaringologista Rodrigo Pozzi Beilke,
de Novo Hamburgo, somos pioneiros no uso
do neuronavegador tomográfico aplicado a
cirurgia endonasal para rinossinusite. Além
dos endoscópicos com diferentes angulações e do neuronavegador, utilizamos um
microdebridador ou shaver, instrumento
usado corriqueiramente em grandes centros e por nós com grande frequência, após
muita luta para introduzir essa tecnologia
no nosso meio.
NEWS — Quais são as indicações recorrentes de cirurgias na sua área que ganham
com o uso destas tecnologias?
Dr. Eduardo — Há uma grande variedade de
indicações e possibilidades de uso destas
tão importantes ferramentas. Considero
fundamental seu uso nos
casos de rinossinusite crônica e tumores nasossinusais – os que mais frequentemente opero. O mesmo
vale para outra cirurgia que
realizo, em parceria com o
Dr. Rodrigo e um neurocirurgião, na região ‘selar’,
onde está a glândula hipófise e nas lesões localizadas em regiões acima e
abaixo dela. Em adultos temos a obstrução nasal por
desvio de septo e a hipertrofia de corneto; nas crianças são os problemas de ronco, hipertrofia
de amigdala e adenoide. Os casos que demandam mais intervenções cirúrgicas são
os tumores de hipófise, grandes causadores de problemas na visão pela compressão
do nervo óptico e alterações hormonais, entre elas as que causam o gigantismo. Lembro aqui que os tumores se apresentam de
várias formas e podem causar mal ou não,
depende da composição histológica. Nem
todos causam sintomas ou demandam cirurgia. Os medicamentos tiveram uma evolução gigantesca em poucos anos e, em muitos
casos que demandavam intervenção cirúrgica, hoje a indicação é farmacológica.

NEWS — Nas cirurgias de base de crânio, quais estruturas oferecem mais O médico otorrinolaringologista
cuidados ao serem Eduardo Müller Añez
operadas?
Dr. Eduardo — Temos várias estruturas neurovasculares complexas, sensíveis e importantes. Anteriormente a cirurgia dependia
da abertura de toda a calota craniana. A precisão do método que trabalhamos proporciona melhores prognóstico e recuperação.
Porém com muitas das tecnologias que lutamos para oferecer aos pacientes encontramos resistência junto a alguns convênios de
saúde em razão dos altos custos, que com o
tempo tendem a baixar. Em muitos países é
inaceitável não utilizar tais tecnologias médicas, até para casos corriqueiros.
NEWS — Você participou, em agosto, de
um curso de cirurgia nasossinusal nos Estados Unidos. Como foi esta experiência?
Dr. Eduardo — Eu e o colega Dr. Rodrigo estivemos de 9 a 11 de agosto na cidade de
Jacksonville, na Flórida, participando do
36º Curso de Cirurgia Endoscópica Nasossinusal e de Base de Crânio. Fizemos este
curso já em 2015. Agora, pela segunda vez,
credenciados pela participação anterior, tivemos um aperfeiçoamento só disponibilizado para seis brasileiros, considerando a
grande procura por parte de cirurgiões de
todo o mundo. O curso foi em cirurgia avançada em base de crânio e nasal abordando
todos os acessos possíveis através da videocirurgia, ministrado por profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração. Essas técnicas e tecnologias
trazem maior precisão e segurança no tratamento das doenças.

DR. EDUARDO MÜLLER AÑEZ,
Otorrinolaringologista
Consultório: Rua João XXIII, 32,
salas 1501 e 1502, São José,
São Leopoldo–RS - Fone: (51) 3037-1540
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MODA | TENDÊNCIA

Iódice
Maria Filó

Tigresse

PRIMAVERA
Cores e estampas que são a cara da estação
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Jorge
Bischoff

Emar Batalha
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Vitor Zerbinato

Petit Jolie
Isolda

F
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Dress To
para C&A
Vitor Zerbinato

F
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Maria. Valentina

Tigresse

Emilio Pucci
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RECEITAS DE SOBREMESAS

Adoce seus dias primaveris com esta seleção de sobremesas de dar água na boca.

Pavê de chocolate e damasco
Sugestão: Isabela

Pavê de
sorvete
Sugestão: Isabela

Ingredientes:
Farofa:
½ xícara (chá) de leite em pó
½ xícara (chá) de castanha de
caju picada
½ xícara (chá) de açúcar
Pavê:
2 embalagens de mini wafer sabor chocolate
½ litro de sorvete de morango
Cobertura:
90 g de chocolate meio amargo picado
200 g de creme de leite
Morangos para decorar

Ingredientes:
300 g de damasco seco hidratado
4 colheres (sopa) de açúcar
500 g de chocolate meio amargo
4 embalagens de creme de leite
3 embalagens de Biscoito Isabela Recheado Mousse Chocolate Meio Amargo
2 colheres (sopa) de cacau em pó
Modo de preparo:
Em uma panela coloque o damasco junto com a água utilizada para hidratar e
o açúcar. Leve ao fogo baixo para cozinhar, com a panela tampada, mexendo
de vez em quando, por cerca de 2 horas
ou até que se transforme em um purê.
Retire do fogo e espere esfriar. Coloque o chocolate em um refratário, junte
o creme de leite e leve ao micro-ondas,

na potência média, por 3 minutos, mexendo na metade do tempo. Retire este
ganache do micro-ondas e, com uma
espátula, mexa bem até obter um creme liso e homogêneo. Em um refratário
retangular médio, espalhe uma camada
de ganache e, sobre ela, acomode uma
camada de biscoitos. Faça mais duas
camadas intercaladas de ganache e biscoito, espalhe o doce de damasco e finalize com a ganache restante. Polvilhe
o cacau em pó, cubra com filme-plástico e mantenha em geladeira por pelo
menos 3 horas antes de servir.
Dica: Para hidratar os damascos, coloque-os em uma tigela e despeje 1 litro
de água. Cubra e deixe de um dia para
outro, em temperatura ambiente. Reserve esse líquido para o preparo do doce.
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Modo de preparo:
Misture bem todos os ingredientes da farofa. Reserve. Numa
forma refratária (pequena) cubra
o fundo e as laterais com os biscoitos. Cubra com uma camada
de sorvete. Polvilhe com a farofa reservada. Coloque outra camada de biscoito e cubra com
sorvete. Numa panela (pequena)
dissolva o chocolate em banho
-maria. Espere amornar e junte o
creme de leite, misturando bem.
Cubra o pavê. Leve ao congelador até um pouco ante de servir.
Sirva com a farofa restante. Decore com morangos inteiros ou
fatiados.
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Bavaroise de laranja com chocolate branco
Sugestão: Nestlé

Ingredientes:
250 g de queijo quark
180 g de chocolate branco
100 ml de leite integral
2 laranjas
3 bolachas tipo
petit beurre (amanteigadas)
2 folhas de gelatina

Modo de preparo:
Derreta o chocolate partido em pedaços com 4 colheres de sopa de água,
durante 1 minuto e meio no micro-ondas. Molhe as folhas de gelatina numa
taça com água fria. Aqueça o leite no
micro-ondas durante 1 minuto na potência máxima e junte a gelatina escorrida, misturando em seguida. Junte o
leite ao chocolate e adicione o queijo

fresco misturando bem. Forre 6 taças
com papel vegetal, coloque no fundo
os gomos de laranja previamente descascada e, de seguida, acrescente a
mistura de chocolate. Esfarele as bolachas e distribua por cima das taças.
Coloque as taças na geladeira durante
pelo menos 1 hora. Desenforme cuidadosamente antes de servir.

Bavaroise é uma sobremesa de origem francesa, à base de creme de leite batido,
gelatina, creme de frutas ou chocolate, perfumada com licores e essências.
Sua consistência é cremosa, entre a de um pudim firme e de um mousse.
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Torta de framboesa com
chocolate branco e pistache
Sugestão: Nestlé

Ingredientes:
170 g chocolate branco
100 g de farinha de trigo
7 ovos
130 g de açúcar
40 g de manteiga
250 ml de leite integral
200 g de framboesas
80 g de pistache sem sal
1 vagem de baunilha
2 colheres (sopa) de amido
de milho
Manteiga para untar
Farinha para polvilhar

Modo de preparo:
Recheio: Em uma panela pequena, derreta o chocolate com o leite em banho
-maria. Reserve. Numa tigela, misture
2 ovos inteiros com o amido de milho.
Abra a vagem de baunilha, raspe as sementes e junte aos ingredientes da tigela. Acrescente o chocolate derretido
e leve ao fogo baixo mexendo sempre.
Desligue quando iniciar fervura e leve à
geladeira por 2 horas. Após, adicione as
framboesas cortadas.
Massa: Derreta a manteiga, junte a farinha, 40 g de pistache e misture. Junte 5 gemas e o açúcar. Bata as claras

em neve e envolva-as na massa. Unte
e polvilhe uma forma retangular e coloque a massa até atingir uma espessura
de 2 cm. Coloque no forno preaquecido
a 220°C por 10 minutos. Desenforme o
bolo sobre um pano úmido e enrole. Deixe repousar 5 minutos. Desenrole o bolo
do pano, coloque o recheio de baunilha
e volte a enrolar. Faça um caramelo com
30 g de açúcar e adicione os pistaches
restantes partidos de forma grosseira.
Coloque-os sobre um papel vegetal e
deixe esfriar. Parta em pedaços e sirva
a seguir.
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Bolo siciliano
Sugestão: Açúcar União

Ingredientes:
5 ovos
5 colheres (sopa) de farinha de
trigo
5 colheres (sopa) de açúcar
Raspas de limão siciliano
1 lata de leite condensado
1 colher (sopa) de manteiga em
temperatura ambiente
1 xícara (chá) de suco de limão
siciliano
1 caixa de creme de leite
Merengue suíço:
1 ½ xícara (chá) de açúcar
Raspas de limão siciliano
3 claras

Modo de preparo:
Recheio: Misture bem o leite condensado com o
suco de limão. Junte o creme de leite e a manteiga e mexa até homogeneizar. Reserve na geladeira por 1 hora.
Merengue suíço: Misture o açúcar com as claras
e leve ao fogo em banho-maria, mexendo sempre,
até amornar. Transfira para a tigela da batedeira,
adicione as raspas e bata até obter um merengue
firme. Utilize em seguida.
Massa: Na batedeira, bata os ovos com o açúcar
até triplicar o volume. Sem bater, incorpore a farinha peneirada e as raspas. Despeje na forma untada e forrada com papel-manteiga também untado
e asse no forno preaquecido a 180 graus até que,
ao espetar a massa com um palito, este saia limpo.
Desenforme morno e, depois de frio, retire o miolo, preservando 2,5 cm de borda e 2 cm de base.
Preencha com o recheio e reserve na geladeira até
firmar. Cubra todo o topo e a lateral com o merengue. Sirva gelado.
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LIMÃO NA COZINHA
A acidez do suco de limão
realça o sabor de carnes,
peixes, legumes ou frutas.
Também dá gosto a
molhos, bolos, biscoitos
e doces. E substitui o
vinagre no tempero de
saladas e maionese.
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O Melhor Buffet da Região

Buffet Especial
das 11h30 as 14h30

Almoço de domingo à sexta

Tiramisu de framboesa,
laranja e cardamomo

- 24 pratos
quentes
- Pastéis
- Capeleti
- Saladas
- Frutas
- Sobremesas

Espaço climatizado para eventos

Sugestão: Amo KitchenAid

Ingredientes:
8 ovos
75 g de açúcar em pó
500 g de mascarpone
Raspas de 1 laranja
2 colheres (chá) de cardamomo
Uma pitada de sal
500 ml de café quente
100 ml de licor de chocolate
30 / 36 unidades de biscoito
champanhe
375 g de framboesas
4 colheres de grãos de cacau moídos
Modo de preparo:
Separe as gemas das claras. Misture as gemas e o açúcar e bata até
obter uma massa espessa. Adicione
o mascarpone, as raspas de laranja
e o cardamomo. Bata na batedeira

até obter uma mistura homogênea
e, em seguida, reserve em um recipiente grande.
Bata as claras com o sal até ficarem
em neve. Incorpore cuidadosamente
as claras batidas à mistura reservada. Misture o café e o creme de cacau. Mergulhe levemente metade dos
biscoitos na mistura de café com creme de cacau e utilize-os para forrar a
base. Cubra com metade do mascarpone e das framboesas. Mergulhe levemente o restante dos biscoitos no
café e no creme de cacau e coloque
-os por cima das framboesas. Cubra
com o restante do mascarpone e das
framboesas. Espalhe os flocos de cacau por cima. Refrigere entre 4 a 6
horas antes de servir.

Buffet Pessin
Rua Brasil, 506 - Centro - São Leopoldo - RS
www.buﬀetpessin.com.br — fone 3592.2091

Aceitamos os Cartões
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VARIEDADES I Anamaria Cachapuz Cypriano

Professora aposentada.
Contato: anamariaopm@gmail.com

Algo está mudando
Não posso dizer que o governo Dilma
tenha me decepcionado. Decepção, politicamente falando, se sofre quando se
confia em alguém, acredita em seus planos de governo, entrega-se o voto e influencia os amigos a fazerem o mesmo.
E vê, com o passar do tempo, que nada
do que prometeu se cumpriu. Dilma sucedeu Lula e, todas as vezes que esse
presidente do Sindicato dos Metalúrgicos se candidatou, sabia-se que não tinha competência para governar o País
- o tempo encarregou-se de comprovar essa convicção. De minha parte, não
houve nenhuma decepção, pois esse senhor não teve o meu voto.
Quanto à essa senhora, que conseguiu
quebrar sua loja de R$ 1,99, seguiu os
passos de seu tutor e deu no que deu: foi
pedido seu impeachment e, entre muitos, até por um trio de que fazia parte
um dos fundadores do seu partido. Lembram-se do iminente jurista Dr. Hélio Bicudo? Não sei o que mais esperar, nem
quero pensar. Acho difícil que Michel Temer consiga mudanças no pouco tempo
que sobra de seu governo. Quanto ao
antipetismo, cresce até nas cidades em

que o PT nasceu. Escrevi isto bem antes, mas as eleições deram a resposta
que o partido não quer aceitar. Enquanto
tudo isso acontece, lembrei e encontrei
em meus guardados um texto publicado pelo General Olympio Mourão Filho,
comandante da 4ª Região Militar de Minas Gerais, que faleceu em 1972. Ele não
conheceu Dilma, nem Collor, nem Lula.
Conheceu Sarney e escreveu em seu livro um texto que parece profético:
“Ponha na presidência qualquer medíocre louco ou semianalfabeto e vinte e
quatro horas depois a horda de aduladores estará a sua volta, brandindo o
elogio como arma, convencendo-o de
que é um gênio político e um grande homem. E de que tudo o que faz está certo. Em pouco tempo, transforma-se um
ignorante em um sábio, um louco em
um gênio equilibrado, um primário em
um estadista. E um homem nesta posição, empunhando as rédeas de um poder praticamente sem limites, embriagado pela bajulação, transforma-se num
monstro perigoso.” Gosto de pensar
que algumas coisas estão mudando.
Vejo alguns parlamentares manifestan-
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do-se com coerência, autoridade e responsabilidade. Vejo assumindo a presidência do Supremo Tribunal Federal, a
ministra Cármen Lúcia que fez questão
de saudar, no seu discurso de posse, em
primeiro lugar, SUA EXCELÊNCIA, O CIDADÃO BRASILEIRO. A ele chamou de
AUTORIDADE SUPREMA sobre todos
nós servidores públicos. Disse em entrevista que gosta de festas, de processos,
de gente, de livros, de arte. Dispensou
a festa de posse e, ao ser entrevistada, perguntaram por quê. Declarou que
sim, gosta de festas, mas que o povo
anda triste e tem motivos para isto. Ela
não se sentiria bem fazendo festa sabendo que o povo não entenderia essa
comemoração.
Parabéns, presidente Cármen Lúcia.
Bom trabalho. A senhora é minha ESPERANÇA de MUDANÇAS. Acredito na
sua liderança, bom senso, capacidade
de trabalho, decisões rápidas, imparcialidade e isenção no julgamento. Sucesso
e que DEUS continue a iluminá-la. Quero
ver como será a posse do seu substituto
já anunciado.

VARIEDADES I Marcelo Buz

Administrador de empresas pela ESPM, com
pós-graduação pela UFRGS, é empresário e
consultor de empresas na área de marketing.
Contato: marcelobuz@hotmail.com

O futuro de
São Leopoldo

O

lá amigos da Revista NEWS,
eu já estava com saudades
de teclar estas linhas! Que
bom poder estar aqui novamente. Me encontro em um momento de vida muito especial. Recém saí
de uma campanha vitoriosa. A partir
desta coluna, passo a escrever como
vereador eleito de São Leopoldo, que
responsabilidade!
Justamente em um momento ímpar na
história capilé. Nunca antes tivemos um
cenário político tão indeciso e incerto
como o que estamos vivendo. Afinal,
quem será nosso futuro prefeito? É um
mar de incertezas, teses, entendimentos jurídicos, processos judiciais e articulações políticas. As conversas se dão
neste momento, todas elas na condição
hipotética. São muitas condicionantes
e desmembramentos, que dá nós até
nos mais experientes e conhecedores
políticos da nossa cidade. Talvez mais
importante do que debatermos o nosso futuro - afinal, ele é imprevisível - é
entendermos o porquê chegamos até
aqui.
Tudo começa lá atrás, no governo do ex
-prefeito do PT, que sofre dezenas de
processos de improbidade administrativas. São muitos mesmo, e muito ainda ouviremos falar deles. Continua com
o atual governo, que não conseguiu
em quase nenhum momento pacificar
o ambiente político da cidade. E teve
momentos tristes ao longo dos últimos
anos: greves, agressões, traições, entre

“Que estas
páginas sirvam de
lição, que tenhamos
mais sabedoria,
mais pensamento
coletivo e mais
comprometimento
com nossa cidade.

tantos outros fatos que levaram nossa política aos mais
baixos degraus da moralidade. O fim deste atual governo
culmina em termos 6 candidaturas a prefeito, algo inédito. A divisão de votos entre a
meia dúzia de prefeituráveis
fez com que tenhamos o mais votado
rejeitado pela grande maioria. Sem contar a abstenção, que foi altíssima.
Talvez tudo pudesse ter sido resolvido
em uma mesa de reuniões, onde o interesse público estivesse acima do interesse privado, onde as vaidades e os
egos não se sobressaíssem acima de
um projeto de cidade. Ou então se algumas lideranças políticas proeminentes tivessem tido bom senso. Mas não
houve. Poderia também a Justiça ter indeferido o registro do candidato PTista, e hoje não estaríamos vivendo este
momento incerto.
Nos vemos engatados em uma história cujas certezas dos próximos capítulos são apenas o ostracismo municipal,
as negociatas políticas e o retrocesso.
Alguns podem ganhar, mas o município perde muito. A cidade corre risco
de ficar parada, congelada, sem norte
nem desenvolvimento. Que estas páginas sirvam de lição, que tenhamos mais
sabedoria, mais pensamento coletivo
e mais comprometimento com nossa
cidade.
Os vejo pela Câmara de Vereadores,
pelo Face e por aqui! Até logo!

”
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VARIEDADES 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

VELÓRIO DA VACA PELO
FIM DOS MATADOUROS
o dia 9 de outubro, em data alusiva ao Dia Mundial dos Animais (04/10), entidades e
ativistas pelos direitos animais promoveram um protesto em forma de reflexão sobre
o que acontece com os animais da indústria da carne e do leite. A atividade ocorreu
no Parque Farroupilha, onde ocorre a movimentada feira do Brique da Redenção, aos
domingos, em Porto Alegre. Em plena rua foi organizado um velório com uma vaca dentro de
um caixão e alguns produtos oriundos daquilo que denominamos de escravidão e exploração
animal. A grande maioria das pessoas que passavam pelo local ficou perplexa com a cena um
tanto inusitada de uma vaca sendo velada dentro de um caixão. Com o título
“Luto - Participação de Falecimento”,
5 mil panfletos foram distribuídos aos
pedestres explicando todas as etapas
de angústia e sofrimento pelas quais
as vacas passam para, forçadamente, produzir leite e fornecer carne. Muitas pessoas não param para refletir
sobre a origem cruel desses produtos e não fazem (ou preferem não fazer) a devida conexão com as suas
escolhas alimentares. Do outro lado,
o panfleto reivindicava em seu título o
“Fim dos Matadouros”, já que os mesmos simbolizam o desfecho trágico e
cruel dos mais de 70 bilhões de animais (por ano) mundialmente escravizados, explorados e assassinados
para terem suas partes, seu sangue,
suas secreções e excreções servidas
a humanos comodamente adormecidos em seu antropocentrismo e especismo cultural.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

N

Protesto realizado em Porto
Alegre chamou a atenção
do público sobre o que
acontece com os animais da
indústria da carne e do leite
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CASANEWS

CASA FLORIDA
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Reunimos inspirações para
você levar a primavera
para dentro da sua casa.

DECORAÇÃO | FLORES
FOTOS: DIVULGAÇÃO

VASOS COM FLORES
Há flores por todos os lados... E nunca é demais! Não existe regra quando o
assunto é decorar. Para usar como vaso
vale de tudo: copos, garrafas, latinhas
e muito mais. Mas se a ideia é enfeitar também com o vaso, escolha aquele
que mais
is combina com o seu ambiente.
amb

Cachepot de
crochê Pitel
- Meu Móvel
de Madeira

Vaso do tipo solitário com
base em madeira - Hometeka

Vaso Fusion - Etna

Vaso Forest
Sheva dourado
- Camicado
Vaso
o Sacchetta
- Etna
a
Vaso dourado
linha Bubble
- Cromus

Cachepot Deby
- Regatta Casa

Vaso Glamazon
Leaf - Camicado
Vaso Forest - Camicado

Vaso Botella San
Miguel - Etna
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FLORES NA COZINHA
Podem ser nas mais refinadas louças ou
em um simples souplast de plástico. As estampas florais deixam a cozinha com jeito
de primavera o ano todo!

Prato melamina
Flowers - Etna

Xícara com
pires Telúrica
- Tok&Stok

Aparelho de jantar Olimpia Delicate - Etna

Xícara com pires
Telúrica - Tok&Stok
Prato sobremesa
Telúrica - Tok&Stok
Prato raso Telúrica
- Tok&Stok

Aparelho de jantar
Melia - Regatta Casa
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Sousplat Home by Bia

FLORES NOS DETALHES
Para decorar, flores é o que
não faltam. Em pequenos ou
grandes detalhes, florir a casa
combina com todos os gostos.
Veja estas peças:
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Painel
inel com
flores
res Quality
- Etna

Cúpula
abajur
Telúrica Tok&Stok

Floreira de ferro
- Leopodium

Lótus Cerâmica
Martins
Almofada Gérbera de
Francesca Alzati - byy Kamy

Capa almofada
- Etna

Sofá Lençóis
Maranhenses,
do designer Léo
Apter - Bell Arte

Almofada
Dress To
para C&A

Almofada redonda
Telúrica - Tok&Stok
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PROJETO | REFORMA

MIX MODERNO EM
FOTOS: JULIA RIBEIRO

Móveis modernos
se destacam nas
salas integradas
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CASANEWS

AMBIENTES INTEGRADOS

F

Projeto assinado
pela empresa de
reformas AH!SIM
foi executado
com os clientes
morando no
imóvel durante
a reforma

uncionalizar todos os espaços priorizando a integração
dos ambientes para o melhor
aproveitamento da casa foi o
desafio aceito pela empresa de reformas
AH!SIM para um imóvel, localizado na
Vila Leopoldina, em São Paulo. A casa
abriga um jovem casal de advogados,
dois filhos e um cachorro que permaneceram morando no imóvel durante os
três meses de obra, aproveitando a facilidade da empresa em moldar seus horários de acordo com a rotina dos clientes.
No imóvel não havia forro de gesso nem
sistema de ar. O piso estava desgastado, nunca tendo sido reparado. A família

sinalizou o interesse por espaços exclusivos, iluminação eficiente, instalação de
ar condicionado e para que alguns detalhes da antiga casa se mantivessem
em destaque.
A decoração do projeto Vila Leopoldina é colorida e delicada. A empresa optou por neutralizar a base de cores em
acabamentos e mobiliário, para transmitir a ideia de um ambiente contemporâneo e elegante que pudesse agradar a todas as pessoas. O espaço como
um todo apresenta soluções funcionais
que atendem todas as necessidades
de uso, sempre alinhando conforto e
praticidade.
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Na sala de estar realizaram
a reaplicação de resina
nos pisos e instalaram
sanca iluminada com spots
orientados em direção
à parede revestida por
papel de parede, trazido
especialmente pela cliente
de uma viagem à Europa. O
sofá em material resistente
tem espaço exclusivo para
a armazenagem de livros
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CASANEWS

A equipe de
planejamento
sugeriu ainda a
integração da
varanda, dando
a este local uma
opção de área
para refeições
e leitura
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Para o quarto de um dos
filhos, a exigência era de
que se mantivesse o papel
de parede já existente e, a
partir disso, fosse criado
um ambiente colorido
com nichos para livros e
espaço para atividades.
No outro quarto, a ideia
era gerar um ambiente
leve, bem iluminado e
moderno para dar mais
conforto à mãe e ao bebê
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CASANEWS
O papel de
parede instalado
na cabeceira
da cama do
casal também
é destaque:
o conceito é
de elementos
modernos que
trazem cor
ao ambiente
mantendo o
estilo clean
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O hotel de qualidade
internacional
conta com 90
apartamentos, área
de lazer com piscina
externa, academia,
restaurante, bar,
salão social,
auditório, sala de
cinema e salas
de reunião

Hotel Klein Ville
Rede de hotéis inaugura unidade em São Leopoldo,
seu quinto empreendimento no Rio Grande do Sul

A

rede de hotéis Klein Ville inaugurou,
em agosto, seu mais novo empreendimento em solo gaúcho, o Hotel Klein
Ville São Leopoldo. Este é o quinto
hotel do grupo leopoldense, que também atua nas cidades de Esteio, Dois
Irmãos, Gramado e Canela. Para o diretor Nadir Klein, a região do Vale do Sinos tem um potencial econômico muito grande, e São Leopoldo merecia um empreendimento de grande porte para suprir sua
demanda por hospedagem, uma vez que abriga importantes empresas multinacionais que recebem visitas internacionais regularmente.
“Confiamos que o Klein Ville São Leopoldo terá enorme
sucesso na captação de viajantes a negócios ou a lazer.
Nossas instalações são da melhor qualidade e a localização privilegiada”, afirma Klein. A nova unidade do Klein
Ville está situada no centro de São Leopoldo, com fácil
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acesso pela BR 116 e a 40 minutos do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. São 90 apartamentos divididos em nove andares e que possuem metragens entre
25 e 55 metros quadrados. Para o viajante a negócio, o
hotel é um ambiente acolhedor, espaçoso e com instalações modernas. Entre os serviços, o hóspede encontra
conexão para internet wireless nos apartamentos, café
da manhã completo e serviço de quarto. A área de eventos tem capacidade total para 120 lugares em auditório.
É composta por salas de apoio e um salão de festas para
240 pessoas, ideal para a realização de eventos corporativos, sociais, conferências e treinamentos. O empreendimento possui área de lazer com sala fitness, sauna,
piscin a, sala de jogos e sala de cinema. O café da manhã
é aberto ao público e serve um variado bufê de pães, bolos e frutas frescas. O hotel conta ainda com uma equipe
altamente qualificada, que proporciona conforto e atendimento diferenciados.

Torre de nove andares com pilares revestidos de
granito preto São Gabriel. A estrutura metálica
cobrindo a área do café complementa a “falsa
marquise” que se projeta no volume principal.
Sua verticalidade é marcada pela pele de vidro.
Um dos principais fornecedores dos materiais
de construção utilizados na obra do Hotel
Klein Ville São Leopoldo foi a RM Materiais
de Construção (Fone: 51. 3458.1032)
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No hall de entrada, o
pé-direito duplo que
abriga o mezanino
valoriza a iluminação
e evidencia a
amplitude do espaço.
O ambiente de
estar da recepção
é aconchegante
e demonstra a
elegância que
predomina nas
ambientações do
hotel. Os elevadores
utilizados no Hotel
Klein Ville são Atlas
Schindler (Fone:
0800 055 1918)

A sala de cinema
tem capacidade
para 18 pessoas
em confortáveis
poltronas reclináveis

O restaurante localizado
no mezanino com vista
para o hall de entrada
tem capacidade para
103 lugares. As mesas
da cor tabaco e cadeiras
vergadas atendem os
dois bufês que servem
o café da manhã
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O segundo pavimento possui uma
estrutura completa para a realização de
congressos empresariais, seminários
e cafés da manhã, com um auditório
e três salas de apoio totalmente
equipadas, além de salão social.
Este salão é equipado com cozinha
completa e estrutura de apoio para
a realização de festas e recepções,
jantares e coquetéis, acomodando
até 145 pessoas sentadas. A Alfa
Instaladora (Fone: 51. 3545.1662)
atende a toda a rede Klein Ville Hotéis
realizando a instalação e a manutenção
de sistema de câmeras (CFTV)
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Home Theathers - Deixe qualquer ambiente mais aconchegante ou
profissional com um sistema de som de alta performance.

Salas de apoio para a realização de reuniões

CFTV - Monitoração da casa ou empresa
através de câmeras de vigilância.
Acompanhando as imagens em tempo
real, torna-se possível a identificação de
situações de risco com mais facilidade.

Oferecemos serviços à toda a rede Klein Ville, sendo que, em
São Leopoldo, realizamos as instalações do sistema de
câmeras (CFTV) em todo o hotel, oferecendo maior segurança
e tranquilidade à seus hóspedes.
Alarmes - Sistema que detecta intrusos em um determinado
espaço protegido, disparando um alarme sonoro ao detectar
alguma presença estranha no ambiente, oferecendo maior
proteção para sua família ou empresa.
Automação Residencial - Personalize qualquer ambiente de sua
casa ou empresa e tenha acesso fácil e rápido a todas as funções
dos aparelhos eletrônicos, iluminação, persianas e sistemas de
segurança. Proporciona maior conforto e praticidade
economizando tempo e energia.

A Alfa Instaladora atua há mais de 28 anos
no mercado de sistema de segurança.

Fone (51)3545-1662
Cozinha equipada junto
à área de eventos

Rua das Pedreiras, 446, Igrejinha-RS
Conheça mais da nossa empresa em
https://www.facebook.com/alfa.instaladora/
Alfa Instaladora

@alfainstaladora
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A Suíte Executiva tem amplos
apartamentos de frente. Tonalidades
neutras e sóbrias garantem
tranquilidade e requinte ao
ambiente, que possui recanto com
mesa e poltronas para uma refeição
rápida. As paredes junto à mesa
receberam painéis de madeira
e espelhos, em contraponto à
parede da cama com cabeceira
estofada complementada
por papel de parede

Uma confortável banheira de
hidromassagem, com borda
revestida de granito preto São
Gabriel, garante o relaxamento
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Movemos 1 bilhão de pessoas por dia em todo mundo.
Vidas, histórias e emoções que viajam com a gente.
Mais de

200 mil equipamentos comercializados no Brasil

150 Postos de Atendimento por todo País

Mais de

140 anos de história
Presente em mais de

100 países

Toda a estrutura, tecnologia e experiência necessárias para oferecer a cada passageiro
viagens seguras e confortáveis. Embarque num Atlas Schindler e boa viagem!

Em breve mais um novo Posto do Atendimento
Avançado, agora em São Leopoldo.
Rua São Joaquim, 661 - Centro - São Leopoldo - RS
ZZZDWODVVFKLQGOHUFRPË

ARQUITETURA COMERCIAL | HOTEL KLEIN VILLE SÃO LEOPOLDO

A Suíte Master possui dormitório de
casal, ambiente de estar e jantar,
cozinha, closet e banheiro.
Sua completa estrutura foi projetada para
os pacotes “Noite de Núpcias” e “Dia da
Noiva”. Ela também funciona como conjugado
quando interligada a outro dormitório de
casal, conforme a necessidade do hóspede. A
Assistec Telefonia (Fone: 51.3541.7000) é a
empresa responsável pelos sistemas de dados
e telefonia do Hotel Klein Ville São Leopoldo

O ambiente de
estar é formado por
confortável conjunto
de estofados em
veludo e tapete
persa. Um painel de
madeira recebe TV e
nichos. A parede do
estofado é revestida
por papel de parede.
Completam o
espaço uma sala
de jantar e cozinha
totalmente equipada
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Parede de cabeceira com
espelhos e guarda estofada
com retângulos. Na parte
superior, acabamento em
laminado com aspecto
de couro. Parede lateral
com papel de parede.
Lustre formando um móbile
em espiral com esferas de
cristal. Ao lado do closet fica
o banheiro, formado por uma
parede de espelho acima
da bancada de mármore
travertino que apoia duas
cubas de sobrepor, dando
mais conforto aos hóspedes

marcas

&
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A versatilidade do dormitório
Luxo Twin são as duas camas de
solteiro, que podem ser unidas
para formar uma de casal.
Tons neutros e painéis de madeira
complementam a cabeceira
arrematada pelos criados-mudos.
A bancada da pia do banheiro
executada em granito preto
São Gabriel recebe cuba de
sobrepor e amplo espelho dando
uma sensação de amplitude
ao espaço. Os móveis sob

medida do Hotel Klein Ville
São Leopoldo são da Móveis
Kolina (Fone: 51. 3564.1086)

O dormitório
Luxo Single é
um apartamento
de solteiro que
também funciona
com conjugado
conforme necessidade
dos hóspedes
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O dormitório Luxo Casal tem tons neutros e painéis de madeira na cabeceira arrematada
pelos criados-mudos. Acima da bancada de apoio que acomoda o frigobar, painel de
madeira emoldura a TV de 32 polegadas. Todos os colchões do Hotel Klein Ville São

Leopoldo são Colchões Herval - Divisão Hotelaria (Fone: 51. 3564.8300)

No dormitório
Luxo Superior
para casal
e solteiro, o
ponto central
é a parede das
cabeceiras, que
se destaca pelas
linhas verticais
e horizontais
dos painéis de
madeira e do
papel de parede
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A área do nono pavimento se completa com um agradável bar. Mesas altas
e baixas com poltronas e cadeiras vergadas permitem momento de descontração e bate papo.
Ao fundo, espaço com mesa de jogos
e sinuca. Amplo estar com TV e confortável conjunto de estofados também
integram a área de lazer dos hóspedes.
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Na cobertura, o deck
panorâmico em madeira
com guarda-corpo cromado
e vidro acomoda a piscina
aquecida e spa (Água e
Sol Piscinas - Fones: 51.
3592.6110/3592.6005). A
excelente vista panorâmica
de 180 graus torna ainda
mais agradável um banho
de piscina ao entardecer

No fitness, equipamentos modernos
e parede espelhada complementam a
academia para que o hóspede possa
manter a sua rotina de exercícios

Amplo espaço de sauna a vapor
completa o relaxamento após
banho de piscina ou ginástica
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FICHA TÉCNICA:
Projeto arquitetônico:
DF Arquitetos
Arquitetos: Daniel Reisewitz
e Fernanda Basso
Fones: 51. 9657.5927
- 51. 9803.2822
E-mail: dfarquitetos@
dfarquitetos.com.br
Site: www.dfarquitetos.com.br
Fotos: Revista NEWS
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Klein Ville
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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

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

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

N.C.Klein
N. C. Klein — diretor

ENTRE COMO HÓSPEDE
SAIA COMO AMIGO.

