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CAPA | SUPERMERCADO BORELLI

Super Borelli

Inaugura em São Leopoldo
Localizado no bairro Cristo Rei, supermercado
possui infraestrutura pensada para oferecer
conforto e comodidade aos clientes

O

Super Borelli inaugurou em dezembro sua
primeira filial em São Leopoldo, na Rua Medianeira, 58, quase esquina com a Avenida
Theodomiro Porto da Fonseca – antigo endereço do Nacional.
A loja ocupa um espaço de 1.000 m², com seções especializadas em hortifruti, padaria, congelados, ampla carta
de cervejas incluindo as especiais, além de vinhos e espumantes nacionais e rótulos importados. O açougue se
destaca com cortes premium e toda a linha tradicional de
carnes, salsichões e linguiças frescas.
O Super Borelli de São Leopoldo se enquadra na proposta
de atender as pessoas que demandam por locais práticos
e próximos de casa, sendo este um dos fatores que motivou a implantação da loja.
A iniciativa vem em sintonia com a tendência da volta dos
mercados de bairro, que oportunizam atendimento mais
próximo aos moradores, fácil acesso, bons produtos, além
de conforto e qualidade no atendimento.
Com o Borelli os leopoldenses ganham em comodidade, principalmente os moradores dos bairros Cristo Rei,
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Padre Reus, Fião, juntamente com toda a população que
mora ou trabalha na zona sul ou que transita pela Avenida Theodomiro Porto da Fonseca, pois a loja está a 20mts
desta importante via por onde circulam milhares de pessoas diariamente.
Seja para o rancho mensal, compras semanais ou pontuais, o Super Borelli está em condições de atender com preço justo e qualidade em produtos de marcas consagradas.
INFRAESTRUTURA
Quem entra no mercado percebe seu estilo próprio, com
equipamentos novos e modernos em todos os setores, móveis aparentes e de armazenamento em cores dentro dos
padrões da programação visual concebida. Os sócios contam que o investimento foi superior a 1 milhão de reais,
sem falar no estoque para o sortimento da loja. Há variedade e preços para todos os gostos. O mix de produtos inclui desde itens habituais e necessários para o dia-a-dia,
com preços extremamente atraentes, até produtos mais
sofisticados e difíceis de serem encontrados em supermercados da região.

Setor de
hortifruti conta
com produtos
frescos
abastecidos
diariamente

Super Borelli oferece uma variedade de mais de 30 mil itens incluindo
produtos de higiene e limpeza, linha pet, bebidas e alimentação
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CAPA | SUPERMERCADO BORELLI
A distribuição e exposição das mercadorias no Supermercado Borelli foi
planejada com o objetivo de disponibilizar os produtos de forma eficiente
e qualificada. A arquitetura interna
encanta a todos que entram no supermercado, com gôndolas pretas, acabamentos em madeira, pergolado na
adega e corredores amplos para facilitar a circulação e a comodidade
dos clientes. A identidade visual traz
na concepção muitas referências de
lugares europeus, bistrôs londrinos
e destaca a amplitude, o bom gosto
e o ato de apreciar e “comer com os
olhos”.
O desenvolvimento do projeto de identidade visual do ambiente foi acompanhado de perto pelos sócios e materializado pela Agência de Comunicação

Amauri, Eliziane e Marli, sócios do Super Borelli — Nestes momentos de
economia em retomada é importante valorizar pessoas que se arriscam
em investir para trazer à população um espaço aconchegante para as
compras, por isso merecem as boas vindas de São Leopoldo!

Tortas e doces, bolos, pães e
salgados são especialidades da
padaria do Super Borelli, que
utiliza ingredientes de qualidade
na fabricação de suas receitas

A loja, moderna e informatizada, tem
equipe treinada pronta para atender
as necessidades de cada cliente

Suas gôndolas e
adesivos salientam
o preto que faz
contraponto
com o colorido
dos alimentos,
valorizando o local
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Rage, de Porto Alegre, com resultado
fiel ao que haviam idealizado.
ADEGA
A adega do mercado é decorada com
um pergolado e isso deu um estilo
muito peculiar e agradável ao ambiente, sendo um dos pontos altos do
Super Borelli, e encanta qualquer um
que aprecie um bom vinho - como o
chileno Casa Silva, um bom queijo
ou uma boa bebida destilada como
vodka e whisky escocês. As cervejas artesanais também completam o
ambiente da adega entre muitos outros itens.
FAMÍLIA DE EMPREENDEDORES
Ter visual lindo e aconchegante é receber bem na casa de um bom italiano.
O nome Borelli tem origem na Itália e
traz toda a herança da mesa farta, a
alegria de comer bem e do bom gosto
para dentro do supermercado.
Os sócios Amauri, Eliziane e Marli
são pessoas batalhadoras, vindos de
famílias que não se acomodam e lutam por melhorar horizontes. Eles escolheram São Leopoldo para investir mesmo em um ano de transição
como o de 2016. Por isso merecem o
reconhecimento e o agradecimento
da comunidade.
Bem-vindo Super Borelli, agora você
também é capilé!

A Proteste realizou em novembro testes avaliando a composição,
sabor, qualidade e preço de 48 espumantes. O espumante Hórus
ganhou nota ‘A’. Este produto você encontra na adega do Borelli

Cortes selecionados
e linha premium
são diferenciais do
açougue, sempre
com carnes frescas
e de procedência
garantida

SERVIÇO
Horários: De segunda a
domingo das 8h às 21h
Endereço: Rua Medianeira, 58
Cristo Rei - São Leopoldo/RS
Gerente: Paulo Nunes
A loja possui
estacionamento próprio.
www.superborelli.com.br
facebook.com/SuperBorelli
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REGIÃO | TURISMO

FOTO: EDUARDO ESCOBAR

Pulo Radical A nova atração do Marina Park
O parque aquático Marina Park, de
Capão da Canoa, apresenta nesta
temporada o Pulo Radical. A atração possui uma pista de slide ramp,
onde a pessoa é arremessada com a
força de seu próprio corpo. Em janeiro e fevereiro, a entrada para o Pulo
Radical será cobrada à parte. Outra
diversão garantida é o Dragon Free,
único toboágua no Sul do país com
14 metros de altura e quase 90 graus
de inclinação. As temporadas, que
vão do início de dezembro ao início
de março de cada ano, trazem ao
Marina Park uma média de público
de 100.000 pessoas. A data oficial
de encerramento será no dia 5 de
março de 2017.

Asfalto impulsiona turismo no Vale do Paranhana
FOTOS: JÚLIO CUNHA NETO/DAER

Um convênio entre Daer e prefeitura de Rolante, obra do Caminho das Pipas acelera investimentos para atrair visitantes

Na propriedade do vitivinicultor Martinho
Dallarosa, a vinícola criada pelo avô há 90
anos já passa por obras de ampliação antes
mesmo de o asfalto chegar à porta de casa

O asfalto que começou a ser implantado na localidade de Boa
Esperança, no município de Rolante, tem trazido otimismo a
quem investe em um dos principais roteiros turísticos do Vale
do Paranhana.
Os moradores da região esperam que, daqui a cinco meses,
todo o percurso do Caminho das Pipas já esteja pavimentado
– um atrativo a mais aos visitantes que chegam para degustar os produtos coloniais feitos conforme a tradição italiana.
As obras foram viabilizadas através de um convênio entre o
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e a
prefeitura de Rolante. Para asfaltar o trajeto de 9,4 quilômetros,
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serão investidos R$ 4,72 milhões – destes, R$ 3,77 milhões são
oriundos do órgão estadual e os R$ 956 mil restantes compõem a contrapartida do município. De acordo com a diretora
de Turismo de Rolante, Simone Tadiotto, além do incentivo às
cantinas coloniais, a intenção da prefeitura é integrar Rolante
ao cicloturismo e ao roteiro “Cascatas e Montanhas. “Temos
o Parque do Voo Livre e a Cascata das Três Quedas, que atraem pessoas de vários estados e, até mesmo, da Alemanha”,
complementa Simone. Além de Rolante, outros treze municípios gaúchos mantêm convênio com o Daer para a pavimentação de estradas e vias urbanas.

Projeto Procedência do
Chocolate de Gramado
Empresas chocolateiras participantes já definiram que usarão 35% como
mínimo de cacau no chocolate ao leite, valor acima do estipulado por lei
FOTO: DIVULGAÇÃO

Proposta é proteger
e evidenciar o
vínculo do chocolate
com a região
por caracterizar
sua tipicidade

D

esde o início de 2016, a Prefeitura de Gramado,
através da Secretaria Municipal de Turismo, está
realizando o processo de indicação de procedência para que todas as empresas integrantes da
área geográfica de produção obtenham um selo
da diferenciação do produto junto ao mercado.
As empresas chocolateiras que aderiram ao processo passaram, ainda no ano passado, a ser visitadas por um engenheiro químico, que participou da equipe de trabalho, a partir das
quais se identificou a base para o regulamento técnico, que
foi adequado pelas próprias empresas.
Agora, as novidades contam com algumas exigências, como
possuir o mínimo de 35% de cacau e zero gordura vegetal e
– obviamente – nada de gordura vegetal hidrogenada. Estes
são alguns dos novos requisitos básicos para uma fábrica de
Gramado pleitear a Indicação de Procedência para o choco-

late artesanal. É como um selo de qualidade de reconhecimento internacional.
A IP é concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. As empresas de Gramado que integram o projeto são Caracol, Prawer, Lugano, Gramadense, Do Parke, Planalto, Canto
Doce e Chocolataria Gramado.
Os chocolateiros já definiram os ingredientes que podem
ser usados na produção do chocolate que receberá o selo,
como manteiga de cacau, massa ou licor de cacau, açúcar
refinado ou não refinado, leite em pó integral ou desnatado e
emulsificantes.
A legislação determina que deve constar no mínimo 25% de
cacau no chocolate. Mas as empresas de Gramado, que participam do projeto, definiram que usarão 35% como mínimo.
Mínimo de 35% chocolate ao leite, 42% meio amargo, 55%
chocolate amargo e 25% branco.
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EDUCAÇÃO I INSTITUTO RIO BRANCO

190 ANOS ACREDITANDO
NO PODER TRANSFORMADOR
DA EDUCAÇÃO

O Instituto
Rio Branco é
uma das 51
instituições
que integram a
Rede Sinodal de
Educação, da
Igreja Evangélica
de Confissão
Luterana no
Brasil (IECLB)

O Instituto Rio Branco
Branco, escola da Comunidade
Comunida Evangélica de Confissão Luterana em São Leopoldo,
comemorou 190 anos no dia 24 de outubro, motivo de grande comemoração entre alunos, pais
e professores. Fundado em 1826 como Evangelische Gemeindeschule von São Leopoldo pelos
luteranos que integravam a primeira leva de imigrantes alemães que chegaram na cidade, o
Instituto Rio Branco tem sua história entrelaçada à da comunidade luterana, da Igreja de Cristo e
de São Leopoldo. E é na valorização da educação proposta pelos antepassados que está o seu
compromisso com o futuro.

D

o berço luterano de educação,
onde escola e igreja se fundem
para, lado a lado, formar filhos
responsáveis por um mundo mais humano, nasceu há 190 anos
o Instituto Rio Branco. Com a responsabilidade de preparar jovens para um
futuro promissor, o Rio Branco oferece
a solidez da tradição aliada às necessidades modernas da tecnologia, visando
a formação integral do estudante. Esta
formação se concretiza na procura cada
vez maior por aulas de música, dança,

línguas e informática. Entre dúvidas e
incertezas que hoje afetam pais ao escolher uma instituição a quem possam
confiar seus filhos, o Instituto Rio Branco se orgulha em fazer da escola uma
extensão da família, onde predominam
respeito, disciplina e responsabilidade
mútua. O Instituto Rio Branco, Escola da
Comunidade Evangélica de Confissão
Luterana em São Leopoldo, é uma das
51 instituições que integram a Rede Sinodal de Educação, da Igreja Evangélica
de Confissão Luterana no Brasil (IECLB).
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Foi fundado em 1826, dois anos após a
chegada dos primeiros imigrantes alemães a São Leopoldo.
A instituição é dirigida pela professora Taciana Feldmann Dall’Olmo e conta
com 574 alunos e 60 funcionários. Todos, juntos, fazem parte desta instituição
de ensino, que, em quase dois séculos
de história, a cada ano letivo, cumpre o
objetivo de formar cidadãos conscientes e capazes de ingressar no mercado de trabalho com competitividade e
responsabilidade.

História

A origem do Instituto Rio Branco está na
escola da comunidade luterana -“Evangelische Gemeindeschule von São Leopoldo”. Onde, conforme a tradição, os
pastores ministravam aulas aos filhos
dos imigrantes. As atividades iniciaram
com a chegada do pastor Johann Georg
Ehlers à colônia de São Leopoldo. Ele recebeu, na Feitoria, o antigo depósito de
cânhamo, onde hoje se localiza a “Casa
do Imigrante” e usou o espaço para os
cultos e as aulas. Aproximadamente uma
década mais tarde, houve a transferência
da sede ocupada pelos luteranos para o
atual terreno, no centro da cidade. Nesta época, idos de 1843, chegara a São
Leopoldo o pastor August Wilhelm Klenze, sucessor de Ehlers nas atividades de
docência, construção do templo e trabalhos na comunidade. Ministrava as aulas
dentro da igreja. A história prosseguiu
com a chegada de um novo pastor, vindo da Alemanha, em 1864: Dr. Hermann
Borchard. Ele implementou uma série de
medidas que somaram qualidade à educação, tanto em relação à estrutura física
quanto a de ensino.
Em 1874, uma nova e importante etapa iniciou com a chegada do pastor Wi-

INSTITUTO RIO BRANCO
O

lhelm Rotermund e da esposa Marie a
São Leopoldo. Fundou a editora, na qual
produziu material didático para escolas
– cartilhas em português/alemão - distribuídas na América do Sul. Também
dedicou grande tempo a outra obra: a
construção da Igreja de Cristo, que comemorou cem anos em 2011. Com estes grandes homens e mulheres iniciouse a história do Instituto Rio Branco.
Após esta etapa, outras pessoas prosseguiram o trabalho, dirigiram a escola
e delinearam o esboço do que se tornou
hoje. Dentre os diretores destacam-se:
Prötzig, Frederic Ostermeyer, Gustavo
Schreiber, Siegbert Saft, Edvino Wendt,
Armínio Schneider, Telmo Lauro Müller,
Karl Bernsmüller, Harry Rückert e Taciana Feldmann Dall’Olmo.
Nome
Ao longo dos 190 anos, o Instituto Rio
Branco teve diferentes nomes. Inicialmente chamava-se Evangelische Gemeindeschule von São Leopoldo, nome escrito em alemão
que remete aos fundadores e
às tradições. Por volta de 1900,
a escola tornou-se Deutsche

Evangelische Schule von São Leopoldo,
modificação que originou-se com a filiação da Comunidade Evangélica Luterana de São Leopoldo à Igreja Evangélica da Prússia. Este nome permaneceu
por longo tempo, até que, em idos de
1924, ocorreu a troca para Collegio Centenario. Provavelmente para homenagear o centenário da imigração alemã. Este
nome permaneceu por, aproximadamente, duas décadas. Não se sabe ao certo
quando, mas, no início da década de 40,
tornou-se Instituto Rio Branco. A substituição do nome liga-se ao contexto da
Segunda Guerra Mundial da qual o Brasil participou e aos impactos da política
de nacionalização implantada pelo então presidente do país – Getúlio Vargas.
O novo nome fora uma homenagem ao
Barão do Rio Branco, personagem de
relevância na história do Brasil, que teve
entre as principais negociações a compra do Acre.
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Instituto Rio Branco hoje
Com a responsabilidade de preparar jovens para um futuro promissor, o Instituto Rio Branco oferece a solidez da
tradição aliada às modernas e variadas demandas exigidas pela tecnologia. Além disso, visa a formação integral
do estudante na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Para
complementar o processo de aprendizagem, oferece oficinas de música,
dança, línguas, informática, biblioteca
e hora do conto, além da possibilidade de os alunos participarem do grupo
de teatro, dança, orquestra e escolinhas
de esportes. A escola busca incansavelmente parceria de empresas localizadas
em São Leopoldo e visa a encaminhar
os alunos para a ocupação dos postos

de trabalho. Desta forma, a escola cumpre o compromisso com a sociedade
e, principalmente, com a comunidade
leopoldense.

190 anos... e a história continua
O que os fundadores da Evangelische
Gemeindeschule von São Leopoldo não
sabiam é que seus trabalhos e esforços
resultariam na solidificação da imagem
de uma escola que é referência e, por
isso, comemorou 190 anos.
Sabe-se, porém, que os resultados alcançados até aqui são apenas indícios
de que ainda há muito a planejar, muitos frutos a colher. Além disso, a certeza de que o caminho trilhado tem a direção propícia à satisfação das famílias

Futuras instalações da biblioteca
14 | REVISTA NEWS | EDIÇÃO 154 | JANEIRO/FEVEREIRO 2017

O Instituto Rio
Branco fica na
Rua Osvaldo Aranha, 438, Centro,
São Leopoldo
Fone (51)
3592-1428
www.irbsl.com.br

e dos alunos envolvidos neste processo
de contínua evolução. Cabe destacar o
compromisso de educadores e gestores rumo ao conhecimento das possibilidades e descoberta de infinitas oportunidades de motivação àqueles com os
quais convive diariamente e pode trocar experiências que, além de gratificantes, demonstram o quanto é importante
acreditar no poder da educação.
O Instituto Rio Branco pretende ser o
meio de propagação de uma educação
que favoreça a aquisição do conhecimento mas, acima de tudo, torne todos
os envolvidos pessoas realizadas e felizes. É com esta meta que se trabalha
todos os dias.

Futuras instalações da cantina

INSTITUTO RIO BRANCO
O

Ginásio de esportes principal

ESTRUTURA
A instituição dispõe de estrutura
física de que fazem parte elevador, vinte e nove salas de aula climatizadas, dois laboratórios de
informática, uma sala de música,
uma biblioteca, um laboratório de
ciências, duas cantinas, dois ginásios de esportes e um auditório
com capacidade para seiscentas
pessoas. Além disso, no intuito de
aprimorar continuamente o atendimento a todos e ampliar as inúmeras opções que oferece, em
2015, inaugurou a nova sede da
Educação Infantil.
Centro de eventos

Sala de música

Laboratório de Ciências
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EDUCAÇÃO INFANTIL
Em 2015 o Instituto Rio Branco inaugurou a nova
sede da Educação Infantil, que está localizada na
frente do prédio principal da escola. Com espaço
para atender crianças de 3 a 5 anos, o prédio conta
com instalações adequadas e acessibilidade em
todos os ambientes, inclusive elevador, atendendo,
assim, a todas as normas e exigências pertinentes
ao ambiente pré-escolar.
As salas de aula são funcionais e equipadas para
o conforto de alunos e professores. Cada uma delas possui rede de proteção nas janelas, ar condicionado split, pia, frigobar e armários sob medida.
O playground é o lugar preferido das crianças, pois
oferece várias opções de recreação, como balanços, paredes de escalada, escorregador, túnel,
jogo da velha e uma pista para noções de trânsito, com carrinhos, motos e faixa de segurança. As
cores primárias aparecem em detalhes do brinquedo e na areia azul da caixa de areia. Os materiais utilizados buscam o conforto e a segurança
das crianças como o piso de grama sintética e de
borracha que são permeáveis.
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INSTITUTO RIO BRANCO
O

MOMENTOS QUE MARCARAM O
ANO DE ANIVERSÁRIO DOS 190 ANOS
O mês de outubro foi repleto de eventos e atividades voltadas às
comemorações dos 190 anos do Instituto Rio Branco. Dia 11, uma festa
estilo Food Truck para todos os funcionários, dia 20, a instituição sediou
o 9º Encontro de Dança da Rede Sinodal de Educação, dia 24, aniversário
da escola, o Festival do Dança com a presença de mais de 100 bailarinos,
dia 28, o “Espetáculo dos 190 anos”. Este último evento, assistido por mais
de 700 pessoas, contou com apresentações de canto dos alunos. Porém
foi no dia 22 de outubro o ápice das comemorações.
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JANTAR BAILE DOS 190 ANOS
DO INSTITUTO RIO BRANCO
No dia 22 de outubro, ocorreu o jantar baile na Sociedade Orpheu, evento que reuniu mais de 200 pessoas entre funcionários, pais, membros da comunidade e ex-alunos. O baile foi animado pela Banda Hawaí e o jantar, servido pela
família Pessin. Um dos momentos mais emocionantes da noite foi o brinde, feito simultaneamente por todos os presentes, que, em seguida, cantaram parabéns acompanhados da banda. No final do evento todos os presentes receberam
um livro com a história do Instituto Rio Branco e uma taça de espumante personalizada.
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INSTITUTO RIO BRANCO
O
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INSTITUTO RIO BRANCO
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INSTITUTO RIO BRANCO
O

JANTAR BAILE DOS 190 ANOS
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1º Encontro Outubro Rosa Floricultura MyB
O 1º Encontro Outubro Rosa MyB aconteceu no dia 14 de outubro reunindo amigos e
parceiros como forma de ampliar a solidariedade e a conscientização sobre a saúde
da mulher. Médicos especialistas falaram sobre o tema e também grandes mulheres
que vivenciaram e vivenciam a doença. A equipe MyB agradece a todos os parceiros
diretos e indiretos, que gentilmente contribuíram para o sucesso deste evento.
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CULTURA | LIVROS

Sugestões de leitura para
crescer na profissão em 2017
Se um dos desejos para 2017 é melhorar seu desempenho
profissional, estes três livros podem ajudar você!
PENSE E ENRIQUEÇA PARA MULHERES
As mulheres representam o futuro dos negócios. A evidência
está por toda parte — da declaração de Warren Buffett em
2013, de que as mulheres são a chave para o sucesso financeiro da nação, aos US$ 30 trilhões em patrimônio global internacional que as mulheres têm direito a herdar. As mulheres
estão liderando uma revolução global silenciosa para o bem de
suas famílias, seu futuro e sua satisfação pessoal. Embora os
passos para o sucesso sejam os mesmos para todo mundo,
homens e mulheres, em geral, abordam os princípios sob uma
ótica muito diferente. O Pense e enriqueça original foi escrito
sob uma perspectiva masculina, numa era em que a grande
maioria dos executivos de negócios eram homens.
Por este e muitos outros motivos, Sharon Lechter — a premiada autora e coautora do best-seller mundial Pai rico, pai pobre
— criou Pense e enriqueça para mulheres. Este novo e poderoso livro aplica os princípios de criação de riqueza de Napoleon Hill à vida da mulher moderna, combinando os clássicos
13 Passos para o Sucesso de Hill com os insights e a experiência de centenas de mulheres notáveis — incluindo Sandra
Day O’Connor; Angela Merkel; Mary Kay Ash, fundadora da
Mary Kay; Ginni Rometty, CEO da IBM; Tory Burch e Condoleezza Rice — para oferecer às mulheres um plano para superar obstáculos, agarrar oportunidades, definir e atingir metas, viver seus sonhos e substituir a culpa devido ao “equilíbrio
trabalho-vida” pela escolha de “uma grande vida” preenchida
com amor, família, significado e sucesso.

VOCÊ NÃO PRECISA SER
UM TUBARÃO
Nessa obra, Robert Herjavec transcende técnicas de
vendas puras e ensina às
“pessoas não comerciais”
o que elas precisam saber
para vender não apenas objetos, mas a si próprias com
sucesso. O sucesso está armazenado dentro de cada
um e, para atingir os objetivos, é preciso ser capaz de
se comunicar com os outros,
se posicionar e até mesmo
olhar para o lado. A filosofia
de Robert é simples: os grandes vendedores são feitos,
não nascem, e ninguém consegue sucesso na vida sem
saber como vender. Divertido, esclarecedor e eficaz,
o livro revelará os segredos
de um dos empresários mais
bem-sucedidos da América
do Norte.

AT I T U D E
M E N TA L
POSITIVA
Um clássico de Napoleon Hill
que tem mudado milhões de
vidas! Sua mente é um talismã secreto. De um lado é dominado pelas letras AMP (Atitude Mental Positiva) e, por
outro, pelas letras AMN (Atitude Mental Negativa). Uma
atitude positiva irá, naturalmente, atrair sucesso e prosperidade. A atitude negativa
vai roubá-lo de tudo que torna a vida digna de ser vivida.
Seu sucesso, saúde, felicidade e riqueza, dependem de
qual lado você irá usar.

A
Autora:
Sharon Lechter
Editora: Citadel
E
Páginas: 400
P
Preço: R$ 39,90
P
Autor: Napoleon Hill
Editora: Citadel
Páginas: 240
Preço: R$ 39,90

Autor: Robert Hedjavec
Editora: Primavera
Editorial
Páginas: 272
Preço: R$ 34,90
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ENTREVISTA | RITA PAVONI

Compromisso com
a realidade leopoldense
sa subseção, para que possamos
buscar uma solução. É importante que a classe dos advogados de
São Leopoldo participe desta discussão e que possamos, unidos, resolver esta demanda de uma nova
sede. Já somos quase 1.500 colegas,
sem contar que ocorre a inscrição
de pelo menos 10 novos advogados
por mês na OAB-SL.

Ao final do primeiro
ano de sua gestão
à frente da Ordem
dos Advogados da
Subseção de São
Leopoldo (OAB/SL), a
advogada Rita Pavoni
fala sobre as demandas
da entidade que
incluem a necessidade
de uma nova sede

Revista NEWS — O Foro de São
Leopoldo também enfrenta problemas com a falta de pessoal e a
excessiva demanda do judiciário?
Rita Pavoni — O Foro de São Leopoldo dispõe de uma excelente estrutura física, mas não está diferente do contexto nacional frente
a uma crescente demanda jurídica.
Aqui também há a necessidade urgente de aumento do quadro funcional. A OAB desenvolve um trabalho junto ao Tribunal de Justiça
para ver o que se pode construir
em conjunto para acelerar o andamento dos processos, reduzindo a
morosidade.

Rita Pavoni, presidente
da OAB - São Leopoldo

NEWS — E a estrutura da OAB de
São Leopoldo frente ao crescente
número de advogados inscritos?
Rita — Sem dúvida temos a necessidade imediata de uma estrutura
maior, considerando que não temos
espaço suficiente para reunir o conselho na nossa sede. Já conversamos com o presidente da OAB-RS
Ricardo Breier e nos próximos dias
devemos nos reunir para tratar do
assunto, preferencialmente na nos-
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NEWS — Que outra questão importante tem chamado a atenção
da OAB?
Rita — A questão da segurança pública. O presidente Ricardo Breier,
juntamente com todas as subseções
do estado, está postulando pela
abertura de uma CPI da segurança
pública na Assembleia Legislativa,
dado o momento caótico que vivemos. Entendemos que os parlamentares possuem meios para fazer um
levantamento das causas que levaram o Rio Grande do Sul a esta situação, neste governo e nos anteriores, juntamente com a sociedade
civil organizada. Através do diagnóstico da origem do caos na segurança será possível buscar uma
solução efetiva para esta questão
que vitima a sociedade gaúcha. A
OAB tem o dever de intervir nesta
realidade.

O Melhor Buffet da Região

COMUNIDADE | SAÚDE

Centenário a um passo de
se tornar hospital de ensino

Buffet Especial
das 11h30 as 14h30

FOTO:DIVULGAÇÃO

Almoço de domingo à sexta
Centenário
se prepara
para
receber os
acadêmicos
do curso de
Medicina da
Unisinos

O projeto que torna o Hospital Centenário (HC) um hospital de ensino foi apresentado ao prefeito Ary Vanazzi na tarde do dia 10 de janeiro. Como único
hospital da cidade e já cadastrado junto ao Ministério da Educação para residência médica em Pediatria, Obstetrícia, Clínica Médica, Anestesiologia,
Neurocirurgia e Cirurgia Geral, o Centenário está devidamente credenciado e
se prepara para receber os acadêmicos
do curso de Medicina da Unisinos, que
tem sua primeira turma em 2017. “Queremos nos inteirar do projeto construído
até aqui e fazê-lo andar para beneficiar
a comunidade, que é quem mais precisa”, salientou Vanazzi.
A minuta do convênio a ser assinado
entre o HC e a Unisinos, celebrando a
parceria, seguirá agora para análise jurídica das duas instituições. O presidente
do Centenário, Nelson Piovesan, informou que para atender aos requisitos
de um hospital escola, o projeto contempla ainda ampla reforma no hospital, incluindo as clínicas de internação
de Psiquiatria, Clínica Médica D, Clínica
Médica C1, Clínica Médica C2, Pediatria, Multiclínicas e Clínica Bayard, em

andamento.
Para o secretário de Gestão e Governo, Marcel Frison, que acumula interinamente a pasta da Saúde, um dos desafios é melhorar a gestão nesta área
diminuindo seus custos aos cofres do
município. Os representantes da Unisinos, Gustavo Borba e Denise Ziegler,
respectivamente diretor de Graduação
e decana da Escola de Saúde, anunciaram a intenção da universidade em
auxiliar na captação de recursos para
o Hospital Centenário. Disseram ainda
que a Medicina da Unisinos será um
curso diferente, com visão humanista e
comunitária. Aumentar a credibilidade,
qualificar os seus profissionais por meio
do incentivo aos estudos e aumentar a
arrecadação junto ao Ministério da Saúde são algumas das vantagens de uma
instituição que se torna campo para a
prática de atividades de ensino na área
da saúde. Também participaram da reunião a vice-prefeita Paulete Souto, o vice-presidente médico do HC, Valmor
Luiz Ruaro, o integrante do Conselho de
Administração Ledo José Pinto, e a coordenadora de Pesquisa e Educação do
HC, enfermeira Fernanda Estrela.

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

Espaço climatizado para eventos

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

Aceitamos os Cartões

COMUNIDADE | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

FOTOS: CHARLES DIAS

Aníbal Moacir entrega prefeitura
em estado de agonia financeira
Relatório Preliminar das Finanças de São Leopoldo mostra que
dívida deixada pelo ex-prefeito é de quase meio bilhão de reais

E

m entrevista coletiva na manhã
de quinta-feira, 5 de janeiro, o
prefeito Ary Vanazzi apresentou o Relatório Preliminar das
Finanças do Município de São Leopoldo que aponta um total a pagar de R$
469.614.483,35. O valor, porém, pode
ser bem maior – o que será apurado
nos próximos dias. Durante a entrevista, o prefeito anunciou que pagaria R$
3 mil dos salários atrasados para todos

os servidores municipais. “Quem ganha
menos de R$ 3 mil, portanto, terá o seu
salário de dezembro quitado”, disse Vanazzi. Isso equivale a 65% da folha de
pagamento de dezembro.
Analisando a situação das finanças municipais, a atual administração diz perceber que o modo de agir do gestor municipal do período de 2013-2016 foi de
total desobediência aos limites e condições estipulados pela Lei de Responsa-

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, notoriamente conhecida
como Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 1º estabelece que a gestão das finanças públicas de todos os entes federados pressupõe a ação planejada e transparente de seus gestores, mediante o cumprimento de metas de
resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no
que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em
restos a pagar. Assim, conforme o texto legal, a gestão fiscal será responsável
quando a conduta do gestor público seguir os princípios da prevenção de déficits, prudência fiscal, segurança, planejamento e publicidade ou transparência.
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bilidade Fiscal, o que poderá dar ensejo
a sua responsabilização civil, administrativa e criminal. O prefeito Vanazzi anunciou na entrevista coletiva – que reuniu,
além de profissionais da imprensa, representantes de associações e de sindicatos de servidores públicos – que a
prefeitura vai acionar a Justiça para responsabilizar a gestão anterior pela situação encontrada no município.
RESTOS A PAGAR E
DETALHES DA DÍVIDA
Conforme a atual administração, apenas de restos a pagar (despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31
de dezembro de 2016), a atual gestão
encontrou R$ 118.123.764. E, aproximadamente, R$ 82 milhões de “anulações
de empenho” no mês de dezembro de
2016. A dívida consolidada do município
é R$ 269.490.718,52 – que inclui valores
de dívidas contratuais parceladas e precatórios vencidos e vincendos, sendo
que R$ 3.984.159,24 é de precatórios

com intimação de bloqueio imediata e
R$ 6.609,469,53 de dívidas previdenciárias do IAPS, tendo R$ 3.072.000,00 já
bloqueados do FPM no valor.
Foram, ainda, identificados R $
2.043.551,39 de “retenções não repassadas”, sendo R$ 1.352.437,43 de valores retidos de fornecedores a titulo
de INSS; R$ 210.300,99 de Imposto de
Renda; e R$ 480.812,97 de PASEP que
não foram recolhidos à União. A ausência de recolhimento destes tributos acarreta juros e demais encargos para o município, onerando ainda mais os cofres
públicos, bem como a sua negativação
em registros do CADIN estadual e CAUC
federal, além de bloquear as transferências de receitas obrigatórias e voluntárias da União ao município.
Apenas de juros pagos pelo atraso no
recolhimento do PASEP, o valor é de R$
89.527,49. E, por fim, R$ 11.872,475 de
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS PARA OUTRAS FINALIDADES: no
período de 2013 a 2016 recursos com
destinação específica prevista em lei foram utilizados com desvio de sua finalidade. Isto é, o gestor fez uso dos seguintes recursos para pagar despesas
estranhas à destinação da verba, conforme detalhamento abaixo:
a) Recurso 1010 Multa de Trânsito: R$
2.218.873,00;
b) Recurso 2258 Programa de Modernização da Administração Tributária:
R$ 139.715,00;
c) Recurso 2083 Fundo Municipal de
Meio Ambiente: R$ 1.793.800,00;
d) Recurso 2291 Mobilidade Urbana:

R$ 485.470,00;
e) Recurso 1050 Estacionamento Rotativo: R$ 228.679,00;
f) Fundo Municipal de Saúde: R$
531.600,00;
g) Recurso 1130 SE: R$ 3.185.410,00;
h) Recurso 0001 Petróleo: R$
461.426,00;
i) Recurso 2230 FUNDESI: R$
714.495,00;
j) Recurso 2366 SMED: R$ 85.763,00;
l) Recurso 2311 SMED: R$ 215.000,00;
m) Recurso 2238 SMED: R$
120.000,00;
n) Recurso 2185 SESDEC: R$
14.716,00;
o) Recurso 2075 Contribuição de iluminação pública: R$ 1.677.528,00.
O total a pagar pela Prefeitura de
São Leopoldo é, portanto, de R$
469.614.483,35, mais todas as despesas não empenhadas e já realizadas.
No período de 1º a 30 de dezembro de
2016 verificou-se 2.358 registros de pagamentos da prefeitura totalizando R$
32.486.236,66 em recursos orçamentários e R$ 6.052.577,76 em recursos
extraorçamentários. Estes pagamentos
dizem respeito às indenizações de cargos em comissão (CCs) que foram exonerados; fornecedores, folha de novembro dos servidores que estava atrasada
e décimo terceiro salário e encargos.
Houve a opção do prefeito do período
de 2012-2016 em pagar as indenizações
dos seus cargos em comissão e dos
seus fornecedores em detrimento da
folha de pagamento do mês de dezembro dos servidores públicos municipais

“RESET” NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Ibanes Mariano

Ibanes Mariano é o chefe de gabinete do governo municipal e tem a incumbência de buscar soluções e promover a articulação do Executivo com o Legislativo.
Sobre a dívida ele diz: “Ainda estamos tomando pé
da situação que é grave, mas enfrentando com muita disposição e provocando um reinício sustentável na
administração municipal de São Leopoldo. O prefeito
Vanazzi já encaminhou uma minuciosa auditoria no município, cujo resultado será registrado e posteriormente
entregue aos órgãos e autoridades competentes. Não
faremos vistas grossas às irregularidades.”

– sendo que tal folha tem caráter alimentar e de subsistência dos trabalhadores.
De acordo com a Procuradoria Geral do
Município (PGM), as condutas relacionadas deverão ser objeto de investigação das autoridades competentes, uma
vez que caracterizam, em tese, atos de
improbidade administrativa que causam
prejuízo ao Erário e atentam contra os
princípios da Administração Pública regulados pelos artigos 10 e 11 da Lei nº
8.429/1992 e crime contra as finanças
públicas e apropriação indébita nos termos do Código Penal.
Nesta entrevista coletiva o prefeito Ary
Vanazzi esteve acompanhado da vice
-prefeita Paulete Souto; do secretário da
Fazenda, Ronaldo Vieira; do secretário
de Gestão e Governo, Marcel Frison; da
procuradora-geral do município, Angelita Belleza; e do secretário de Administração, Eduardo Peters. Também estiveram presentes a presidente da Câmara
de Vereadores, Edite Lisboa (Cigana), a
vereadora Ana Affonso, o vereador Dudu
Moraes (além de outros parlamentares)
e as principais representações sindicais
do funcionalismo público municipal.

VANAZZI GARANTE
PRÓXIMO PAGAMENTO
EM DIA
O prefeito Ary Vanazzi afirmou que o
compromisso da nova gestão é pagar em dia o salário de janeiro ao funcionalismo: “Temos o compromisso
de pagar em dia e vamos fazer este
esforço econômico para isso, sem
criar mais despesas. De qualquer
maneira, também informamos que
vamos pagar já os 50% da exoneração dos estagiários; 30% das férias
dos professores e mais 50% dos valores das escolas infantis conveniadas, que também estão sem pagar
os seus funcionários e numa situação
dramática”.
FONTE: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
DA PREFEITURA DE SÃO LEOPOLDO
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ESTILO | MODA PRAIA

Para aproveitar o verão
Hot pants, estilo fitness, listras e muitos recortes. A moda
praia deste verão mescla o modelo asa delta - hit dos anos 80
- com os clássicos presentes em todos os verões. Com tanta
opção, a dica é vestir o que mais combina com o seu corpo.

Dress To para C&A

Água de Coco por Liana Thomaz
Á

Gatabakana

Gatabakana

Elegance

Cia. Marítima
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Cecília Prado

Gatabakana

Emílio Pucci

Isolda

MAIÔS
Tigresse

Clube Bossa

Tufi Duek

Adriana Dregeas

Gallerist por Adriana Degreas

Cecília Prado
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SAÚDE | PROTEÇÃO SOLAR

SOL

deVerão

Brilhando como nunca, o sol simboliza toda a energia de verão. Programas ao ar livre, praia, piscina,
bronzeado. O problema é que, apesar de ajudar nosso corpo a sintetizar a vitamina D, essencial para
a absorção de cálcio, o sol é potencializador do envelhecimento precoce da pele. O desafio, portanto,
é dosar a exposição aos seus raios durante os longos dias de verão..

Câncer de pele
e
A rotina de exposição solar exige um cuidado
especial para proteger a pele e evitar o surgimento do câncer de pele, doença que
e ataca
5.670 brasileiros ao ano, segundo o Instituto
nstituto
Nacional do Câncer (INCA). A mais grave
ave forma de câncer de pele, o melanoma, pode
de levar
à morte a partir de uma simples e pequena
quena
pinta. A exposição exagerada ao sol é o principal fator que pode comprometer definitivamente a nossa saúde. O problema pode,
e, porém, ser facilmente evitado se alguns cuidados
dados
forem observados.

PROTEJA-SE
— Além de óculos de sol, use chapéus e bonés de abas largas e proteja as partes mais
expostas. Não são raros os melanomas que
surgem como pequenas pintas nos pés ou nas
costas.
— Evite ficar sob o sol entre as 10 e 16 horas,
quando a irradiação de ultravioleta é maior.
— Conheça o histórico de problemas de pele
na sua família. Ele pode indicar a necessidade
de cuidados especiais.
— Abuse do protetor solar em todas as partes
do corpo. Repita a aplicação diversas vezes e
não apenas no início da atividade. E lembrese: protetor solar bloqueia somente até 55%
dos raios ultravioleta que danificam a pele.

ATENÇÃO AOS ALERTAS DA SUA PELE
Os principais sinais de alerta são pintas ou lesões novas que surgem na pele. Por isso, um
autoexame rotineiro é fundamental.
30 | REVISTA NEWS | EDIÇÃO 154 | JANEIRO/FEVEREIRO 2017

Alimentação e
pele bronzeada
Consumir frutas e
vegetais amarelos,
alaranjados e
verde escuros
auxilia a manter o
bronzeado após a
exposição ao sol

D acordo com a Dra. Marcella Garcez Duarte, médica nutróloga da
De
Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN), cenoura, abóbora, mamão, melão, espinafre, brócolis, couve, entre outros, são ricos em carotenóides, em especial o betacaroteno, precursor da vitamina A, que
auxilia na produção de melanina, pigmento responsável pela cor da
pele. “A melanina é a grande responsável pela coloração da pele, seja
na preparação e manutenção do bronzeado, seja no aparecimento de
manchas, pela sua falta, principalmente em peles negras”. Ela explica
que outras enzimas, como a tirosinase, um aminoácido responsável
pela pigmentação da pele, também participam do processo de produção da melanina. Por isso, alimentos ricos em proteínas, como carnes, ovos e leite - que são ricos em tirosina -, juntos com a vitamina
C, a vitamina E e o betacaroteno são importantes para manter a cor
conquistada no verão.
A médica nutróloga completa ainda que, quando o objetivo for o bronzeamento, a ingesta de betacaroteno deve ser aumentada para 3 a 5
vezes a quantidade recomendada diariamente para este nutriente, o
que deve ser feito por um período não muito longo, para não causar
desequilíbrio nutricional.
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SAÚDE | PROTEÇÃO SOLAR

SOL SOB
CONTROLE

COPPERTONE TATTOO
FPS 50 traz filtros químicos
e físicos que garantem
minimizar os efeitos do
sol na tatuagem exposta
à radiação solar

Não dá para facilitar.
A pele precisa estar
protegida durante
a exposição solar.
Então aproveite
estes lançamentos
para encarar o
sol de verão.

PHOTODERM M,
BIODERMA é a 1ª
proteção clinicamente
comprovada contra a luz
azul visível, com estudos
demonstrando clinicamente
sua ação efetiva contra o
reaparecimento do melasma

SOLAR EXPERTISE
FACIAL TOQUE LIMPO
COM COR FPS 70 contém
os filtros Meroxyl SX +
XL que possuem alta
proteção contra os raios
UVA e UVB, prevenindo
o envelhecimento
cutâneo provocado
pela exposição solar

NEUTROGEMA SUN
FRESH FACIAL FPS60
Sua textura ultraleve e
sequinha possui rápida
absorção. Além disso, sua
fórmula possui vitamina E,
é oil free, hipoalergênica
e resistente ao suor e à
água por 40 minutos

SUNDOWN TODO DIA
Pode ser aplicado no rosto e no
corpo devido à textura mais leve e
fragrância suave. Oferece proteção
imediata contra os raios UVA/UVB e
tecnologia fotoestável, que proporciona
o mesmo nível de proteção durante
todo o tempo de exposição ao sol

MINESOL Oil Control Tinted FPS 60 possui
cor adaptável para uniformizar e disfarçar as
imperfeições da pele, e oferece alta proteção
contra os raios UVA, UVB e luz visível, além de
redução e controle da oleosidade por 12 horas
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quando a temperatura sobe...

Use a alimentação a seu
favor no combate ao calor

M

uita gente tem dificuldade em conviver
com o calor abafado do nosso verão. Por
mais que se tente evitá-lo com ar-condicionado, ventilador e banho frio, o dia a dia é pesado quando o calor aumenta. Então é importante se adaptar ao clima de dias mais longos que
exigem disposição. A alimentação ajuda a tolerar
melhor o calor através de escolhas nutritivas e
saudáveis. A começar pelas frutas e verduras que
são um convite à mesa. Deixe de lado as comidas

Carnes magras
Carne magra de porco, carne magra de gado,
frango sem pele e peru são fontes de proteínas
que incluem o aminoácido tirosina. A tirosina aumenta os níveis das substâncias químicas cerebrais dopamina e noradrenalina, que podem
ajudar você a se sentir mais alerta e focado. Carnes também contêm vitamina B-12, o que pode
ajudar a aliviar a insônia e a depressão.

A tirosina pode
ser encontrada
em peixes, carnes
magras, aves,
leguminosas, nozes
e castanhas, leite e
iogurte desnatado
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gordurosas e os doces, preferindo as carnes magras, os peixes (sem frituras), legumes cozidos ou
grelhados. Lembre-se que com o calor o apetite
diminui, pois o corpo precisa de menos calorias
para manter sua temperatura. E como tem muito
sol pela frente, beber muita água para não desidratar é fundamental, principalmente as crianças
e os idosos. Aproveite e faça sucos naturais, chás
e até gelatinas para refrescar. Veja algumas destas
informações nutricionais.

Café da manhã
A xícara de café é indispensável para começar o dia, pois a cafeína intensifica o metabolismo e melhora temporariamente o foco
mental. Componha o cardápio com frutas frescas, grãos integrais
e proteínas magras (uma porção de cada). Um café da manhã nutritivo também ajuda a ter um melhor controle da fome durante o dia.

DICA DE SAÚDE

Carboidratos inteligentes
Carboidratos são vitais para impulsionar a energia e o humor. Eles são o combustível
preferido do corpo, e também aumentam os níveis de serotonina, a substância química
do bem-estar. A chave é evitar doces, que fazem com que o açúcar no sangue suba e
desça, fazendo você se sentir cansado e mal-humorado. Em vez disso, escolha grãos
integrais — arroz e pães, por exemplo. Eles são absorvidos mais lentamente pelo organismo, mantendo o nível de açúcar no sangue e os níveis de energia estáveis.

A cor da urina é um
bom indicador do
grau de hidratação
do corpo. Quanto
mais escura a cor do
xixi, mais água você
precisa beber.

Água

Frutas

Folhas verdes

Com a combinação sol forte e suor excessivo, o corpo precisa de reposição de água
constante. Quando desidratado o corpo fica
cansado, sem poder de reação ao ritmo que
o clima quente exige. Ingerir água no decorrer
do dia também faz com que o intestino funcione melhor e o rim libere mais toxinas. Por
isso é importante beber água inclusive entre
um e outro copo de cerveja, para que o organismo se livre do álcool mais rápido através
da urina. Chás de ervas, água aromatizada e
sucos (ótimas fontes
ontes de vitaminas e minerais)
também ajudam
m a manter o corpo hidratado.

Frutas, assim como verduras,
possuem maior quantidade de
água, são mais refrescantes e
fáceis de ser digeridas. As mais
indicadas são: abacaxi, melão,
melancia, laranja, pêssego, uva
e coco verde, em razão do alto
teor de líquidos e da capacidade de repor eletrólitos (principalmente sódio e potássio).

A clorofila funciona como uma espécie de “sabão”, limpando o organismo com sua ação antibacteriana.
Por ter a estrutura muito parecida
com a hemoglobina, é responsável por carregar oxigênio e energia
a todos os tecidos do nosso corpo. Esta maior oxigenação e nutrição celular significa mais vitalidade
e disposição.
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SALADAS DE VERÃO
Que tal aproveitar os dias quentes
de verão e incluir mais vegetais - rica
fonte de vitaminas e minerais - na sua
alimentação?

36 | REVISTA NEWS | EDIÇÃO 154 | JANEIRO/FEVEREIRO 2017

Confira estas cinco dicas da
nutricionista e doutora pela
Faculdade de Medicina da USP de
Ribeirão Preto, Roberta Cassani,
para colorir o seu prato. Também
aproveite as receitas super saudáveis
que selecionamos para você.
Variedade é o segredo!
Tente diversificar o modo de preparo dos
vegetais. A variação de sabor, aparência e
textura pode ajudar a aumentar a aceitação.

Abuse dos molhos
Sirva os vegetais acompanhados de maionese, ketchup, mostarda, mel e ervas para
criar opções que agregam mais sabor aos
vegetais. Um estudo realizado com 100 pessoas mostrou que a inclusão da maionese no preparo de legumes e verduras ajuda
a aumentar o consumo de vegetais no dia
a dia. Dos participantes, 92% passaram a
consumir hortaliças ao incluir o ingrediente
na refeição. É uma boa dica!

Gordura boa pode!
Inclua uma fonte de gorduras boas no prato. Azeites e maionese, por exemplo, associados aos vegetais, ajudam o corpo a
absorver ainda mais os nutrientes desses
alimentos.

Salada de frango
com quinoa
Sugestão: Knorr

Ingredientes:
1 xícara (chá) de quinoa em grãos
½ kg de peito de frango cortado em cubos pequenos
1 cubo de caldo de galinha
2 xícaras (chá) de água fervente
2 colheres (sopa) de azeite de oliva
1 abobrinha cortada em cubos
1 pimentão vermelho cortado em cubos
150 g de queijo branco em cubos
6 damascos secos cortados em cubos
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a quinoa e o cubo de caldo de galinha
e cubra com a água fervente. Tampe a panela e cozinhe em fogo
baixo por 20 minutos ou até secar o líquido. Retire do fogo, misture com um garfo, tampe a panela e deixe esfriar. Em uma frigideira grande, aqueça 1 colher (sopa) do azeite em fogo médio
e doure o frango. Reserve. Na mesma frigideira aqueça o azeite
restante em fogo médio e refogue a abobrinha. Em uma tigela,
junte a quinoa fria, o frango, a abobrinha, o pimentão, o queijo e
os damascos. Disponha em uma travessa e sirva em seguida. Se
desejar, leve à geladeira até a hora de servir.

Se é crocante,
é gostoso
Acrescente crocância à salada, como torradas e castanhas. Para quem não gosta
da textura, esse truque facilita
a aceitação das folhas e dos
vegetais.

Use a criatividade!
Faça uma salada criativa. O
prato não significa apenas
alface e tomate. Você pode
acrescentar pepino, cenoura, couve e outros tipos de
folhas.
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GASTRONOMIA | SALADAS

Salada de
alho-poró
Sugestão: Knorr

Ingredientes:
5 folhas de alface
5 folhas de alface roxa
10 folhas de rúcula
1 alho-poró pequeno cortado em rodelas
1 cenoura pequena ralada no ralo grosso
1 maçã média cortada em fatias finas
½ xícara de mussarela de búfala picada
1 cubo de caldo de legumes
½ xícara (chá) de iogurte natural
½ xícara (chá) de creme de leite
2 colheres (sopa) de nozes picadas
Modo de preparo:
Em uma travessa, coloque as folhas das alfaces, a rúcula, o alho-poró, a
cenoura, a maçã e a mussarela. Reserve. Em uma tigela, dissolva o cubo
de caldo de legumes no creme de leite quente. Espere amornar e acrescente o iogurte. Misture até ficar homogêneo. Distribua sobre a salada
reservada e polvilhe as nozes. Sirva em seguida.
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Para transformar a salada numa completa refeição de verão você pode
incluir proteínas (queijo,
iogurte, frango ou leguminosas como grão-debico e soja); oleaginosas
(semente de girassol,
castanha e nozes) e carboidratos (pão e massa
integral)

Panqueca com salada e grão-de-bico
Sugestão: Knorr

Ingredientes:
1 xícara (chá) de leite
1 cubo de caldo de legumes
1 xícara (chá) de farinha de trigo
1 ovo
½ colher (chá) de margarina
½ colher (chá) de fermento em pó
1 xícara (chá) de água
1 cubo de caldo de legumes
1 xícara (chá) de brócolis
1 xícara (chá) grão-de-bico cozido
½ pé de alface pequeno picado
100 g de queijo prato cortado em
cubos pequenos

Modo de preparo:
Massa
Em uma panela média, ferva meia xícara (chá) de leite e dissolva o cubo de
caldo de legumes. Transfira para o liquidificador e junte o restante do leite, a
farinha de trigo, o ovo, a margarina e o fermento. Bata por 1 minuto ou até que
a massa fique cremosa e homogênea. Unte e aqueça uma frigideira grande.
Coloque uma porção da massa suficiente para formar uma camada fina que
cubra o fundo da frigideira. Frite um lado e vire para fritar o outro. Passe para
um prato e continue a operação até finalizar a massa. Reserve.
Salada
Em uma panela média, ferva a água e dissolva o caldo de legumes, junte o
brócolis e cozinhe até ficar macio. Retire do fogo, escorra e misture ao grãode-bico. Reserve até esfriar.
Montagem
Coloque cada disco de panqueca em uma taça para sobremesa, deixando a
massa cair na lateral. Disponha no centro de cada um deles uma porção da
mistura de brócolis e alface e decore-os com queijo. Sirva em seguida. Se
desejar, junte à salada ovos cozidos e azeitonas.
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Salpicão light com
creme de queijo
Legumes
grelhados ao
molho de ervas
Sugestão: Hellmann’s

Ingredientes:
4 colheres (sopa) de maionese
2 colheres (chá) de salsinha fresca picada
2 colheres (chá) de manjericão fresco picado
1 colher (chá) de alecrim fresco picado
1 abobrinha italiana média cortada em rodelas
1 berinjela média cortada em rodelas
1 tomate grande cortado em rodelas
Modo de preparo:
Em uma tigela, coloque a maionese, a salsinha, o
manjericão e o alecrim. Misture bem e reserve. Grelhe os legumes na churrasqueira, dos dois lados, até
ficarem dourados. Disponha os vegetais em um prato e sirva acompanhando o molho.
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Sugestão: Tirolez
Ingredientes:
Sal
300 g de peito de frango
1 maçã verde pequena
1 limão
1 cenoura pequena
1 talo de salsão
Salsinha e cebolinha a gosto
220 g de creme de queijo Minas light
Modo de preparo:
Ferva água e sal em uma panela em fogo médio. Coloque
o peito de frango e deixe por 20 minutos ou até que esteja cozido. Desfie o peito de frango ainda quente com dois
garfos. Deixe esfriar e reserve. Descasque e corte a maçã
verde em cubos e coloque gotas de limão para evitar que
escureça. Descasque e rale a cenoura no ralo fino e fatie
finamente o salsão. Pique a salsinha e a cebolinha. Em uma
tigela, coloque o frango, a maçã, o salsão, a cenoura, a salsinha, a cebolinha e o creme de queijo. Misture bem e leve
à geladeira por 20 minutos antes de servir. Sirva gelado.

Prefira legumes
e verduras da
época, que contêm
menos agrotóxico

Um acompanhamento mais leve, a salada
pode ser incrementada com frutas e molhos
para ficar mais refrescante

Salada
com manga
Sugestão: Hellmann’s

Ingredientes:
10 folhas de alface crespa cortada
1 cebola pequena cortada em tiras
5 bastões de kani kama
½ manga cortada em tiras
½ xícara (chá) de maionese light
2 colheres (sopa) de cebolinha
1 colher (chá) de vinagre balsâmico
Modo de preparo:
Em uma saladeira grande, distribua a alface, a cebola, o kani kama e a manga. Reserve. À parte, em
uma tigela, misture a maionese, a cebolinha e o vinagre. Coloque sobre a salada e sirva a seguir. Se
preferir, substitua a alface por meio maço de agrião.
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Canapé de carpaccio
com damasco
Sugestão: Becel

Ingredientes:
½ xícara de creme vegetal
½ xícara de nozes picadas
½ xícara de salsão picado
3 colheres (sopa) de queijo cottage
1 colher (chá) de salsinha picada
250 g de carpaccio de carne
5 damascos secos picados
Modo de preparo:
Em uma tigela média, junte o creme vegetal, as nozes, o salsão, o queijo,
a salsinha e o damasco. Misture até obter uma pasta. Dobre cada fatia
de carpaccio ao meio e espalhe uma pequena porção da pasta. Enrole e coloque em uma travessa. Decore com folhas de alface e sirva em
seguida. Se preferir substitua as nozes por castanha-do-Pará picada.
Se utilizar o carpaccio congelado, retire do freezer 30 minutos antes de
começar o preparo e utilize ainda semi-congelado.
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Para aperitivar no verão, corte
legumes em forma de palitos
para comer entre as refeições

Salada penne com
legumes ao molho pesto
Sugestão: Becel

Ingredientes:
50 g de massa penne integral
1 berinjela pequena
½ pimentão vermelho
½ abobrinha pequena
½ colher (chá) de azeite de oliva
1 colher (chá) de castanha-do-Pará picada
1 tomate seco
½ maço pequeno de manjericão fresco
½ maço pequeno de salsinha fresca
1 colher (sopa) de creme vegetal
1 colher (café) de pimenta-do-reino

Modo de preparo:
Preaqueça o forno (200°C). Cozinhe a massa de acordo com
as instruções da embalagem. Escorra. Corte a berinjela, o pimentão vermelho e a abobrinha em cubos grandes. Pincele os
legumes com um pouco de azeite de oliva e coloque-os em
uma assadeira. Asse por 25 a 30 minutos ou até ficar levemente
firme ao espetar um garfo. Vire os legumes duas vezes durante
o processo. Salpique pimenta-do-reino. Torre as castanhas em
uma frigideira até dourarem levemente. Deixe esfriar. Reserve
algumas folhas de manjericão para decoração. No liquidificador, bata o tomate seco, o manjericão restante, a salsinha, as
castanhas torradas e o creme vegetal. Tempere com pimentado-reino. Junte o molho pesto e os legumes assados à massa
e misture bem para que o molho incorpore. Coloque a massa
em um prato e sirva em seguida. Se achar necessário, ajuste a consistência do molho pesto acrescentando uma colher
(sopa) de água gelada.
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VARIEDADES | Anamaria Cachapuz Cypriano
Professora aposentada.
Contato: anamariaopm@gmail.com

UMA EXPLICAÇÃO
NECESSÁRIA

E

stou chegando ao fim do meu primeiro livro
de memórias. Já publiquei um livro de crônicas selecionadas dos quatro primeiros anos
de artigos de todas as segundas-feiras no
Jornal NH de 1998 a 2001. Este é sobre uma
vida, uma vida muito especial. Não me sentia digna de
escrever sobre ela e hoje ainda tenho algumas restrições quando penso na pessoa de caráter tão sensível e maravilhoso, com uma incansável capacidade de
doação e cheia de amor pelos demais. Desde cedo
foi criada pelos avós, em função da morte prematura
dos pais, quando contava apenas quatro anos. Viveu
com eles na fazenda Cerro Verde até os vinte anos,
quando fez valer sua vontade e entregou-se à sua vocação, sempre contrariada pelo avô que não aceitava
ver a neta em vida de freira. E ela nunca perdeu o contato com a família que a amava muito e viveu sua vida
religiosa, quando, aos 67 anos, o Senhor da messe a
encaminhou para outra missão. Em todas as comunidades e escolas em que trabalhou, deixou a lembrança de sua beleza, do seu sorriso sempre pronto, das
muitas atividades em que se envolveu e dos quadros
e esculturas de que era uma mestra. É difícil não ter
um depoimento pessoal da personagem central desta
história, mas, cada vez que pensava nela e no quanto
as pessoas deviam saber sobre o seu talento, a sua
sensibilidade e alegria, a sua capacidade de servir ao
próximo, tinha a certeza de que não poderia furtar-me
desse trabalho. Não sei até quando a teremos entre
nós (ela está com 89 anos). Os filhos, não se espantem, (ela adotou quatro órfãos aos seis meses e outros
dois, de quatro e seis anos que, nessa idade, tiveram
a desgraça de ver o pai matar a mãe). Por eles e pelo
seu bem, entregou-se... Ela deixou a congregação em
1994, autorizada pelo presidente da Sagrada Congregação dos Religiosos, a quem justificou seu pedido de
afastamento, dizendo que se julgava na obrigação de
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não abandonar a missão que Deus lhe confiara. Seus
filhos, como sempre os chamou, estavam na adolescência e, mais do que nunca, precisavam da sua presença para não caírem na marginalidade dos familiares. Essa autorização deveria ser renovada a cada
quatro anos. Por certo, a perda tão cedo dos próprios
pais deve tê-la aproximado mais dessas crianças órfãs
de mãe e arrebatadas pelo pai das possibilidades de
um destino melhor que não fosse a convivência com
ele preso e do restante da família: a avó, sem ânimo
para nada, os primos problemáticos com uma mãe
cheia de vícios, mas ainda a única disposta a mantê
-los juntos e talvez, por isso mesmo, nomeada tutora dos sobrinhos, mas não se furtava de agredi-los a
troco de nada, de alegar o peso que representavam
para ela e dizer “só servem para incomodar”. A irmã
foi encarregada pela promotoria de zelar pelas crianças, estar atenta ao que lhes acontecia. Aconselhava
o pai a auxiliar nas despesas da alimentação, já que
ganhava um salário no presídio. “De roupa, calçados,
educação, remédios cuido eu, disse ao pai, mas a comida? Faz seis anos que a tia desempenha, com muito
sacrifício, a tarefa de alimentar os próprios três filhos
mais os teus quatro e pensava que essa ajuda resolveria muitos problemas de comportamento e agressividade.” Lutou na justiça e conseguiu tirar do pai o
pátrio poder que não merecia, depois de ter matado a
mãe e pela crueldade que teve para com as crianças,
a violência que lhes tornou o convívio atroz, vergonhoso e infeliz. A irmã foi o anjo bom que os amparou,
ensinou, fez deles pessoas honradas, trabalhadoras,
dedicadas às suas famílias. E desde então, ela trabalhou ainda mais, incansavelmente, como costureira,
faxineira e merendeira de escola para que nada lhes
faltasse. Esta obra não tem outra pretensão além de
preservar essa história de amor, dedicação e trabalho.
Espero fazer-lhe justiça.

VARIEDADES | Marcelo Buz

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

Observatório social,
seja bem vindo!
O ano de 2016 se encerrou com uma grande notícia! Acaba de ser fundado
em São Leopoldo e Novo Hamburgo duas franquias do OS - Observatório
Social. Políticos mal intencionados podem começar a “dependurar as chuteiras”. A partir de agora, a sociedade vai estar “no seu bico”! VIVA, finalmente chegou o que estava faltando!
Por muitas vezes, os cidadãos se vêem de mãos atadas, a famosa sensação
de impotência, a mesma que temos quando somos assaltados. É também
a sensação que temos ao saber que estamos sendo roubados, diariamente, pelos nossos governantes corruptos, mas nada podemos fazer, porque
não temos provas, ou não sabemos como denunciar, ou mesmo ficamos
melindrados de represálias. É amigos, agora o jogo mudou, temos o OS em
São Leopoldo e Novo Hamburgo.
Mas o que é o OS? ‘É um espaço para o exercício da cidadania que deve
ser democrático e apartidário e reunir o maior número possível de entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a
melhoria da gestão pública. Cada Observatório Social é integrado por cidadãos brasileiros que transformaram o seu direito de indignar-se em atitude: em favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos
públicos. São empresários, profissionais, professores, estudantes, funcionários públicos e outros cidadãos que, voluntariamente, entregam-se à
causa da justiça social.`
Pois então, na prática, o OS é uma organização sem fins lucrativos que visa
fiscalizar o poder público, fazendo auditorias, denunciando, evitando que a
corrupção se entranhe cada vez mais nos órgãos públicos. É ou não é de
extrema importância?
E mais, o OS funciona em modelo de franquia, ou seja, todos os modelos
estão criados, compete aos OS municipais apenas implementar metodologias já testadas e comprovadas.
Até maio de 2016, os OS`s espalhados por mais de 100 municípios brasileiros (12 no RS), contavam com 3 mil voluntários e economizaram mais de
R$ 1 bilhão! O mais importante não são os números em si, até porque estes são muito pequenos perto de todo o potencial existente, mas a cultura
que se inicia, a missão e os valores que os OS`s disseminam Brasil afora.
Faça parte você também! Chegou um momento que não basta ficar reclamando pelas redes sociais. Eu criei coragem e me entranhei nesse mundo
político. É uma úlcera por dia, mas você pode fazer a sua parte sem ter que
aturar vida política partidária, sem precisar se envolver com politicagem,
sem ocupar cargos, apenas contribuindo por uma sociedade melhor, mais
justa, mais honesta, mais transparente e mais eficiente. A causa é nobre, o
meio é mais do que testado, basta a nossa atitude!
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VARIEDADES | 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

A abolição da escravatura “moderna”

A

lguns anos antes da abolição da escravatura no Brasil em 1888, conforme o ambiente
social e contexto histórico, muitas pessoas
talvez se chocassem e até achassem um absurdo alguém propor o fim da escravidão dos
negros, o fim das senzalas, dos quilombos, do pelourinho e
defender que a cor da pele não servisse de motivo para que
seres sensíveis não tivessem direitos, fossem desrespeitados
e feridos em sua dignidade.
Hoje, em pleno século XXI, o caminho que está sendo percorrido para a abolição da escravatura animal passa pelo mesmo
discurso teórico e embasamento moral. Tal como o racismo
ou o sexismo, o especismo (preconceito contra espécie) tem
a mesma matriz discriminatória, pois procura minimizar os
interesses semelhantes e vontades de uns baseando-se em
aspectos irrelevantes como a aparência e a formatação física. Melhor não pensar que os animais sentem e sofrem já que
é conveniente aos humanos permanecerem em sua zona de
conforto, usando e abusando cruelmente de seres indefesos
transformados em produtos e objetos de consumo.
Hoje animais/mercadorias/escravizadas movimentam a economia brasileira e mundial, assim como humanos/mercadorias/negros movimentavam no passado a economia colonial e
o comércio internacional. Peças humanas e animais transformadas em números e cifrões, pouco importando se os gemidos e a angústia que provinham ontem das masmorras e das
senzalas, hoje vem das granjas e dos galpões.
Mas o mundo está mudando. E não é a toa que depois da De-

claração de Cambridge sobre a Consciência Humana Animal,
em 2013, em que renomados cientistas de cinco áreas da Neurociência atestaram a senciência dos animais, alguns países
começaram a alterar o estatuto jurídico destes, transformando os mesmos em sujeitos de direitos e não mais apenas em
seres moventes vinculados à posse ou propriedade humana.
Nesse sentido é que estamos propondo o fim dos “pelourinhos” e das “senzalas” modernas, representados hoje pelos
matadouros, pelas granjas ou por qualquer espaço ou forma
que submeta seres sensíveis e inteligentes à prisão, à crueldade e à perda do bem maior que possuem: a VIDA.
Diferente do passado, agora a “Lei Áurea” acontece de modo
singular, quando alguém decide não mais consumir e contribuir com os produtos e meios desse sistema escravocrata!
Nesse momento ele se torna um abolicionista!
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ESTILO VERÃO
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Na cidade ou na praia, elementos
que remetem ao mar e ao
tropical renovam a decoração

DECORAÇÃO | VERÃO

Casa de praia
Usar inspirações marítimas para
criar um ambiente aconchegante é a
dica para a sua casa de veraneio
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Coleção Calu Mar
Cerâmica Decortiles

Peixe tropical amarelo
em vidro Cecilia Dale

Quadro Antique Ship Etna

Par de suporte
para livros Barco a
Vela Cecilia Dale

Enfeite estrela
do mar
Cecilia Dale

Candelabro
cavalo marinho
Zara Home
Jogo de porta
guardanapos
Scallop
Cecilia Dale

Almofadas Buddemeyer Luxus
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DECORAÇÃO | VERÃO
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Para descansar
Cadeiras, bancos e poltronas para você
curtir os momentos de lazer nas férias

Poltrona Eixo Clami

Chaise
Nirvana
Bell Arte

Poltrona Noronha Saccaro

Banco Noronha
Saccaro

Banco
Longboard
Classic
Hometeka
Cadeira Enseada Meu
Móvel de Madeira
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CASANEWS

Cadeira linha Mar
e Terra Tok&Stok
Espreguiçadeira
Ana Rech Saccaro

Ban
Banqueta
garden
seat Regatta Casa
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CASANEWS

Férias à mesa

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Acessórios que combinam com a temporada
de férias e as comemorações entre amigos

Tábua de
churrasco Eco
Madeira Camicado

Suqueira Camicado
Squeeze
Color Coza

Bolsa térmica Tok&Stok

Balde com abridor
Alumiart Doural

Mini
churrasqueira
Ball Etna

Petisqueira em cerâmica
Regatta Casa

Copo e bandeja
Coleção Joana
Lira Tok&Stok

Porta copo
silicone Etna

Cooler 42
latas Etna
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Estilo
tropical
Dê um toque tropical
à sua decoração de
verão, investindo em
motivos botânicos

Prato Forest
Camicado

Luminária
Guanabara
Regatta Casa

Aparelho de jantar
Divino Espaço
Aromatizador de
ambiente Tok&Stok

Quadro LEPODIUM

Almofadas
By Kami

Centro de mesa
Forest Camicado
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ARQUITETURA | RESIDÊNCIA

Bela Morada

A

residência de 550,00 m² localizada no Condomínio Vivendas da Baviera, em São Leopoldo, é o
lar de um casal e dois filhos. O desejo dos proprietários era de uma casa bem ampla que valorizasse os momentos de lazer e descanso, sendo
local ideal para reunir a família e os amigos. A autoria do projeto é do escritório ANN Arquitetura liderado pelas
arquitetas Aline Ohana e Narimã Copat. Com uma arquitetura
moderna baseada no uso de volumes simples de linhas retas
combinadas com áreas abertas de terraços e panos de vidro,
a casa está implantada em um terreno de esquina de 636,00
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m² com duas fachadas voltadas para a rua. Isto facilitou a garagem coberta para quatro veículos lado a lado solicitada pelos proprietários. Por outro lado, o formato irregular do terreno
foi um desafio para a disposição dos dormitórios no segundo
pavimento, que resultou em um grande corredor para acesso
aos mesmos. Na fachada principal, o recurso utilizado pelas
arquitetas para dar destaque ao acesso principal foi um grande pórtico com pé direito duplo, seguido de dois pórticos em
sentido perpendicular. Largos degraus de acesso com iluminação indireta acompanham a grandiosidade da fachada de
vinte e dois metros de extensão.

CASANEWS

A fachada revela a geometria simples utilizada
pelas arquitetas garantindo a harmonia perfeita
dos elementos de construção. Para o acabamento
foi usada a combinação de pintura (tons marrom e
branco) e dois revestimentos diferenciados nos tons de
ferrugem e branco. O pórtico de entrada teve aplicado
o revestimento Ferrugem da Roca. Já o revestimento
branco com relevo foi aplicado ao longo de toda parede
cega de entrada harmonizando com a porta que se
estende até o segundo pavimento para acompanhar
o revestimento. As esquadrias utilizadas na obra são
da Esquadrias Jatobá (Fone: 51.3534.7007)
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O projeto de iluminação ganha destaque
com duas sancas lineares que integram
hall e sala de estar, valorizando o
elevador revestido de madeira. O
papel de parede com arabescos cria
um pano de fundo para o lustre de
cristal instalado no pé direito duplo
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CASANEWS

Ao entrar pela porta principal, há o impacto do espaço todo aberto e integrado, conectando hall, living, cozinha, espaço gourmet, churrasqueira e o visual do pátio com
piscina. A futura necessidade de um elevador entre os dois pavimentos fez com que
os clientes optassem por já implantar o elevador residencial trazendo comodidade
aos moradores. Ele demanda pouco espaço na residência, e acabou agregando mais
requinte ao projeto de interiores. Os projetos de forro de gesso (NH Gesso - Fone:
51. 3527.2784) e luminotécnico (Lustres - Fone: 51. 3588.9169) revelam as linhas
retas utilizadas na arquitetura da residência. Os revestimentos de piso e paredes neutros misturam-se aos diversos tons de móveis, deixando apenas pequenos detalhes
em cores mais ousadas, resultando na harmonia dos ambientes.
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Assim como os demais ambientes da residência,
a cozinha foi pensada para comportar muitos
armários e extensa bancada de trabalho. O
tom marsala ganha destaque novamente no
nicho destinado aos eletros portáteis, fazendo
referência e integração ao estar. A posição da
cozinha garante visão privilegiada tanto para
o living quanto para a área da churrasqueira
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O lavabo da churrasqueira
tem o lavatório separado
do restante do banheiro,
afim de facilitar o uso

Para lazer e confraternização da família, o ambiente gourmet conta com grande churrasqueira, forno e fogão a lenha, churrasqueira elétrica
e cervejeira. Um mix de revestimentos compõe
este ambiente: granito Preto São Gabriel, porcelanato que imita madeira e revestimento colorido na parede ao fundo. A vista para a área
externa é um verdadeiro convite para uma celebração de verão ao lado dos amigos.
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Para o projeto do dormitório do menino, a escolha foi utilizar um painel fotográfico com tema
de carros e misturar na marcenaria dos móveis um tom amadeirado com a formica liquida
cinza. O dormitório ainda conta com grande closet que tem o acesso por portas de espelho
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Um nicho horizontal
em granito branco
destaca ainda mais a
parede toda revestida
com pastilha
dourada. Todos os
pisos e revestimentos
cerâmicos, além de
louças e metais são
da Costaneira
(Fone: 51.3594.9111)

No banheiro
masculino,
as arquitetas
priorizaram as cores
cinza, preto e prata.
Para os móveis
optaram pelo cinza,
na pastilha preto e
prata e no granito
o preto São Gabriel
com cuba moldada

O lavabo destacase pelas arandelas
de efeito aplicadas
em revestimento de
madeira com alto
relevo, cortina com
reposteiro, tampo de
madeira e laca azul ousadia que deu certo

ARQUITETURA | RESIDÊNCIA

A suíte master é o grande destaque da área íntima. Ambiente amplo e aconchegante devido aos tons neutros utilizados. A cabeceira estofada e a cortina se estendem por toda a parede onde
está posicionada a cama

Ficha técnica:
ANN ARQUITETURA
Arq. Aline Ohana
Arq. Narimã Copat
Fone: 51. 3031.3531
Site: www.ann-arquitetura.com.br
Fotos: Revista NEWS
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CASANEWS
O banheiro da
suíte master
conta com
revestimento
em pastilha
de vidro em
tons neutros
e chuveiro
cromado
no teto
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Venha se divertir na maior rede
de lojas de brinquedos da Região Sul!
Sortimento, lançamentos e ótimas
condições para a alegria das crianças!

43683%0)+6)ć'%',3)-6%(3790ć'%',3)-6-2,%ć'%23%7ć'%<-%7(3790ć+6%:%8%
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www.superlegalbrinquedos.com.br

superlegalbrinquedos

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

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

