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Churrascaria Passoquinha figura entre os
restaurantes mais antigos de São
Leopoldo, mantendo sua qualidade há
quase 40 anos e investindo sempre no bem-estar
do cliente. Localizada às margens da BR 116, é
parada obrigatória para os apreciadores de um
bom churrasco, com opções de espeto corrido e
mini-espeto. O rodízio completo conta com mais
de 20 tipos de carnes como picanha, filé mignon,
vazio, alcatra, costela desossada, paleta de ovelha,
costelinha suína a pururuca e muito mais. O bufê
de saladas e pratos quentes é muito variado e
sempre fresquinho, tornando-se um atrativo a
mais para os clientes da casa. Sobremesas
clássicas como sagu com creme, pudim de leite,
ambrosia e torta de bolacha completam a refeição.
A Churrascaria Passoquinha tem capacidade para
200 pessoas e aceita reservas para eventos no
almoço ou no jantar. São 38 anos de experiência e
tradição do autêntico churrasco gaúcho em um
ambiente com total conforto, segurança e
comodidade.

Salmão Assado
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Ampla variedade de cervejas
Extra e Especiais na
temperatura que você gosta.
Carta de vinhos Nacionais e
Importados para
acompanhar os cortes de
carne de sua preferência.

“Aqui almoço ou janta
são mais do que refeições,
são confraternizações.”

A casa, sob administração de
novos proprietários, aguarda
sua visita para desfrutar de
ambiente climatizado com
excelente atendimento.

Paleta de
Cordeiro

HORÁRIOS

Terça a sábado:
11h às 14h30 e
das 18h30 às 23h
Domingos e feriados:
11h às 14h30

Rua Conceição, 1276
Centro de São Leopoldo - RS
Fone:
(51)2017
3592-4400
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Millenium
Estética & Saúde

Millenium inaugura

Millenium PLAZA
A história da Millenium Estética
Millenium Estética & Saúde: referência da área estética em São Leopoldo.

F

undada na virada do milênio,
no início do ano 2000, a estética esteve instalada na Rua
Marquês do Herval até o ano
seguinte, quando teve que mudar de
endereço para comportar a grande
quantidade de profissionais e clientes
que recebeu.
Chegando ao casarão de mais de
500m², na rua Osvaldo Aranha, expandiu rapidamente, revolucionando
o conceito e a história das estéticas da
cidade e região. Na época, com mais
de 35 profissionais, a Millenium já oferecia todos os serviços de beleza existentes no mercado. Uma das grandes
preocupações da empresa sempre se
direcionaram a atender o cliente da
melhor forma possível, oferecendo-os,
sobretudo, uma experiência completa

de conforto e satisfação.
Em novembro de 2015 a estética assume nova direção, liderada por Rossana Sabbi Moura, e seu esposo Daniel Moura. Nascida em Marau – RS,
Rossana formou-se em Fisioterapia
pela Universidade de Passo Fundo e
sempre teve interesses na área de saúde e estética. O empresário, nascido
em Petrópolis – RJ, é formado em Engenharia Ambiental pela Universidade de Viçosa – MG e mestrado na University of Florida – EUA.
Com a chegada dos novos proprietários, a Millenium Estética & Saúde
muda radicalmente seu foco, apostando em uma gestão empresarial como
caminho para as novas conquistas. Os
princípios da empresa - integridade,
inovação e ética - são seriamente difundidos entre os profissionais e funcionários. A Millenium atualmente investe fortemente em conhecimento e
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capacitação, por meio de cursos e qualificações que formam profissionais
completos e de renome no mercado,
aliando conhecimento e tecnologia.
Além disso, a Millenium Estética destaca-se por formar profissionais que
iniciam suas carreiras na empresa.
Outro investimento importante
da empresa está nos produtos oferecidos. Marcas líderes no mercado
são essenciais no dia a dia da Millenium, incluindo parcerias com grandes nomes como Wella, Moroccanoil,
Olaplex, Joico, Tech Line, Mediterrani, Keune, Sebastian, L’oréal, Schwarzkopf, Revlon, Redken, Nioxim, além
de produtos da linha personalizada
Millenium, elevam ainda mais a qualidade dos serviços.
Grandes eventos sempre marcaram
a presença da Millenium Estética na
região: desfiles, eventos beneficentes,
brechós, feiras, jantares, entre outras

FOTOS: REVISTA NEWS E CAROLINE TAMBORENA FIGUEIREDO

coisas que modificaram a visão empresarial do ramo e nortearam a abertura
de outros empreendimentos similares.
O último evento realizado se deu
após a aquisição da nova filial da estética, a Millenium Plaza, localizada
na rua José Bonifácio, também em São
Leopoldo. A inauguração da nova unidade ocorreu no dia 13 de abril e contou com show da dupla Clauss e Vanessa, entre outras atrações especiais.
O objetivo dos proprietários é expandir o nome da estética para níveis
estadual e nacional, tornando-se referência importante na área. A chegada da filial Millenium Plaza, e a configuração empresarial que a estética
tomou, são os primeiros passos para a
chegada desta grande expansão.

A dupla Claus e Vanessa, com o casal
proprietário da Millenium Estética
e Millenium Plaza, Daniel Moura e
Rossana Sabbi Moura
Rute Moz Ely,
ganhadora
do sorteio de
uma viagem
oferecida
pela Sinostur
Viagens, com
o casal Daniel
Moura e
Rossana Sabbi
Moura
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Inauguração Millenium Plaza
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Produção Inês Noivas

PARCEIROS NO EVENTO: Magali Schaefer Produções, Inês
Noivas, Sinostur Turismo, Wella Professionals e DJ Malla.
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Inauguração Millenium Plaza
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MILLENIUM GARDEN
R. Osvaldo Aranha, 439 - Centro SL
Fones: (51) 3037.4244/ 3578.1001/
3592.2058 e whats 99531.0050
Facebook.com/millenium.estetica
Instagram: @milleniumestetica
Google+: Millenium Estética e Saúde
www. milleniumestetica.com.br

MILLENIUM PLAZA
Rua José Bonifácio, 608 - Centro SL
Fone: (51) 3134.6060
Facebook.com/millenium.estetica
Instagram: @milleniumestetica
Google+: Millenium Estética e Saúde
www. milleniumestetica.com.br
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COMUNIDADE | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

São Leopoldo integra organização mundial após
participação em fórum realizado na Espanha
Ao consolidar a entrada do município na CGLU, Ary Vanazzi quer liderar iniciativas na América
Latina dentro dos fóruns mundiais, como a pauta do Direito à Cidade e Habitação
FOTOS: DIVULGAÇÃO

O diretor de Relações Internacionais da Prefeitura de São Leopoldo Pedro
Vasconcellos, a secretaria executiva da Rede Mundial Cidades e Governos
Locais Unidos (CGLU) Emilia Sai e o prefeito de São Leopoldo Ary Vanazzi

De 17 a 21 de abril, o prefeito de São
Leopoldo Ary Vanazzi esteve em Madri,
capital da Espanha, a convite da Rede
Mercocidades, para palestrar no Foro
Mundial sobre las Violencias Urbanas y
Educación para la Convivencia y la Paz
– uma iniciativa da prefeitura da capital
espanhola e da prefeitura de Paris, em
conjunto com diversas instituições internacionais, agências da ONU e Redes de
Cidades. O prefeito leopoldense participou de uma série de reuniões com lideranças de vários países, visando estabelecer parcerias em diversas áreas para
recolocar São Leopoldo no mapa das
relações internacionais e, assim, atrair
colaboradores culturais, políticos e comerciais para o município.
Ingresso na Rede CGLU
Um dos encontros, realizado dia 20 de
abril com a secretaria executiva da Rede

Mundial Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU) Emilia Saiz, foi para formalizar o ingresso de São Leopoldo nesta importante organização mundial. De
acordo com Vanazzi, São Leopoldo tem
uma história recente de forte presença
internacional: “Seja pelo esforço da área
pública em buscar relações e parcerias,
seja pelas universidades e empresas
que têm fortes relações internacionais
ou vieram de outros países para a nossa
cidade”. Para Pedro Vasconcellos, diretor de Relações Internacionais da Prefeitura de São Leopoldo que acompanhou
Vanazzi na viagem, o ingresso na CGLU
permitirá que a cidade estabeleça presença em fóruns da ONU e amplie as relações com Europa, Ásia e África. “Vamos liderar muitas iniciativas na América
Latina dentro dos fóruns mundiais, como
a pauta do Direito à Cidade e Habitação”, antecipou Vasconcellos.
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Ary Vanazzi foi um dos painelistas na
mesa Violência Juvenil e Intimidação

Funcionamento pleno da ETE Feitoria é meta do Semae
FOTOS: REVISTANEWS

A retomada do funcionamento da ETE
da Feitoria tem como objetivo imediato
a redução do dano ambiental
Depois de denunciar, em fevereiro, a gestão passada
ao Ministério Público Estadual e o Federal por crime
ambiental e danos aos cofres públicos, o Serviço Municipal de Água e Esgotos (Semae) tem como prioridade minimizar os efeitos causados pelo abandono
das obras nas Estações de Tratamento de Esgoto
(ETEs) dos bairros Feitoria e Vicentina. O Semae está
focado na retomada do tratamento de esgoto pleno
da Estação de Tratamento de Esgoto Feitoria. Para
isso, equipes trabalham no funcionamento da ETE
Feitoria, desativada desde 2013, realizando a reinstalação dos aeradores, a desobstrução das redes
de entrada de esgoto da ETE e a reconstrução das
caixas de alvenaria na rede. Feitos todos os reparos,
dentro de algumas semanas a ETE Feitoria estará em
funcionamento e, em poucos meses, voltará ao seu
funcionamento pleno. “Nossa missão é retomar o tra-

A grave situação de abandono da ETE Feitoria
foi denunciada ao Ministério Público

tamento de esgoto da cidade, pois a cada real investido em saneamento sanitário, se economiza
R$ 4 em saúde pública”, salienta o diretor-geral
do Semae, Nestor Schwertner (foto).

MANUTENÇÃO
COM PREÇOS IMBATÍVEIS
É NA SINOSCAR.
GANHE DESCONTO PROGRESSIVO
EM PEÇAS E MÃO DE OBRA DE
ACORDO COM O ANO DO SEU CARRO.
+ DE 2 ANOS

+ DE 3 ANOS

DE DESCONTO

DE DESCONTO

+ DE 4 ANOS

+ DE 5 ANOS

15%

25%

DE DESCONTO

20%

30%

DE DESCONTO

TROCA DE ÓLEO

120,00
R$
180,00
R$

S I N O S C A R C H E V R O L E T.C O M . B R

INCLUSOS ÓLEO, FILTRO
E ANEL DE VEDAÇÃO.

CORSA | CELTA | MERIVA | CLASSIC | AGILE
ONIX | PRISMA | SPIN | COBALT

SÃO LEOPOLDO | 3590.7600
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FAÇA REVISÕES EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE.

MAIO/JUNHO 2017 | REVISTA NEWS | EDIÇÃO 155 | 13

REGIÃO | AGENDA

itt Nutrifor no maior evento da
indústria alimentícia da América
Latina
FISA e innovapack acontecem de 22
a 24 de agosto em São Paulo
O Instituto Tecnológico em Alimentos para Saúde – itt Nutrifor, da Unisinos, irá participar da 21ª edição do Food Ingredients South America (FISA), principal ponto de encontro
focado na indústria de ingredientes alimentícios da América
Latina. O evento acontecerá de 22 a 24 de agosto no Transamerica Expo Center, em São Paulo. Em paralelo à FISA,
acontece a innovapack, único encontro da América Latina
focado em design, tendências e inovação para a embalagem final de alimentos e bebidas. Entre as atrações já confirmadas, está a Packaging Innovations Gallery, área que
destaca as principais inovações em embalagens do setor
no Brasil e no mundo, e a Conferência innovapack, com a
participação dos principais pesquisadores e companhias
de inteligência de mercado. No pavilhão acontece também
o Seminar Sessions, sessões de 30 minutos sobre os lançamentos e novas tecnologias das empresas, ministradas
por líderes de mercado.

FOTO: DIVULGAÇÃO

CULTURA

Exposição Paulo Gasparotto
Certas pequenas loucuras... no Santander Cultural
Cerca de 150 peças que contextualizam os 80 anos de
vida e 50 dedicados ao colunismo social de Gasparotto
A mostra Paulo Gasparotto – Certas
pequenas loucuras..., aberta ao público de 19 de abril até 28 de maio no
Santander Cultural, permite um mergulho profundo no vasto universo do
jornalista, através de uma expografia
dinâmica, que mescla texto e imagem,
informações e contextualização histórica, obras de arte e objetos de seu
acervo pessoal.
Paulo Raymundo Gasparotto é jornalista, colunista, avaliador e leiloeiro.

Nasceu no dia 20 de abril de 1937, em
Porto Alegre. Começou sua carreira
no final dos anos 1950, no jornal Ele
e Ela e, na sequência, na Revista do
Globo. Em 1963, ingressou no jornal
Zero Hora e, nos anos seguintes, escreveu sobre moda, arte, elegância e
vida social. Manteve coluna nos periódicos Folha da Tarde, Correio do
Povo, Zero Hora, O Sul. É o último jornalista da velha guarda a seguir no colunismo social.

SERVIÇO:
Quando: 19 de abril a 28 de maio
Local: Santander Cultural Porto Alegre
Horário: Terça a sábado das 10h às 19h
Domingos das 13h às 19h
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Paulo Gasparotto na redação
do Correio do Povo, 1980

Família que trabalha junto, cresce junto!
E é assim que há 9 anos a família do Dr. Alcir Rosolen vem desenvolvendo
seu trabalho à frente da Dental Fácil Clínica Odontológica.
FAMÍLIA UNIDA
E podemos dizer que o talento vem de berço, pois no dia 13 de agosto
de 2016 Dr. Alcir foi agraciado com a formatura de sua filha mais velha
Bianca em Odontologia pela ULBRA-Canoas.
Bianca está seguindo os passos do pai, mas buscando sempre seu espaço dentro do mercado de trabalho e da clínica da família.
Ela já está trabalhando na clínica desde que se formou e diz que é um
privilégio trabalhar perto de quem se ama e ainda aprender mais com
isto. ´´Vou aproveitar esta oportunidade ao lado do meu pai para aprimorar as técnicas aprendidas na faculdade e ganhar confiança, afinal
tenho um professor ao meu lado´´ diz a jovem dentista.

NOVOS RUMOS
Dr. Alcir Rosolen e sua filha Dra Bianca Rosolen

ste é um dos segredos do sucesso da clínica do Dr.
Alcir Rosolen, mestre e doutor em ortodontia, que
atua há 27 anos em São Leopoldo, mas que há 09
anos fundou ao lado da esposa Neiva a Dental Fácil Clínica Odontológica.
O casal trabalha junto desde que a clínica foi fundada em
2007 e para isto dividem as funções: Neiva fica encarregada da gerência e administração, enquanto que o Dr.
Alcir é responsável pelo setor técnico de atendimentos.

E

27 ANOS DE CARREIRA
Há quem diga que foi sorte, mas Dr. Alcir descreve como
esforço e muita perseverança para resumir sua trajetória
até hoje.
Nascido em São Valentin do Sul, graduado em Odontologia na Universidade Federal de Pelotas, veio à São Leopoldo em 1990 ao lado da esposa Neiva, onde se estabeleceram e firmaram residência até hoje.
Proprietário da Dentalis Aparelhos Ortodônticos, sonhava em ampliar a área de atuação do seu consultório. Foi
então que, paralelo a isto, fundou em outubro de 2007 a
Dental Fácil Clínica Odontológica, apoiado e incentivado
pela esposa.
A clínica veio para suprir os anseios de seus pacientes,
oferecendo um serviço mais amplo, com mais especialidades na área da odontologia, atingindo, assim, um público maior.
Dr. Alcir cita sempre respeito e ética como valores importantes na empresa, bem como a flexibilidade e a receptividade a mudanças.

Rua Independência, 927 - 2º andar - Centro
São Leopoldo - www.dentalfacilsl.com.br



Apesar do pai ser ortodontista, Drª. Bianca pretende se engajar em outra área da odontologia, a Odontopediatria.
Ela que sempre cultivou muito afeto pelas crianças diz que esta especialidade é uma das mais importantes da odontologia, pois as crianças
devem receber um tratamento diferenciado,
com mais cuidado e
atenção. É necessário
também um ambiente mais lúdico, onde
se sintam à vontade e,
com isto, não sintam
medo.
´´O odontopediatra precisa passar confiança
aos pequenos, para
Neiva, Bianca, Bruna e Alcir Rosolen na
que eles se sintam
recepção da formatura de Bianca, no dia
sempre motivados a
13/08/2016, no salão nobre do CDL-NH
voltar ao consultório e
a cuidar da higiene dos seus dentes.`` relata Drª. Bianca, que deve começar sua especialização na área ano que vem.
A família, que no próximo ano inaugura a clínica em sede própria na Rua
Marquês do Herval, em São Leopoldo, diz que será a realização de um
sonho e que esta união que possuem transmitem ao trabalho, tornando
um ambiente familiar e aconchegante.
A nova sede contará com infraestrutura completa e atendimento em diversas áreas como: clínica geral, próteses, implantes, ortodontia, odontopediatria e uma equipe de funcionários capacitados para melhor atender e satisfazer seus pacientes.

(51) 3592.2020
3592.9959

/DentalFacilSL

EPAO 1909
RT: Dr. Alcir Rosolen – CRO 8596
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DIREITO | VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

O que você sabe sobre a Lei Maria da Penha?
Legislação protege mulheres não só dos parceiros,
mas também de parentes, e vai além da violência física

A

Lei Maria da Penha foi criada em 7 de agosto de 2005 com o objetivo de proporcionar às mulheres diversas medidas protetivas e assistenciais diante de casos de violência doméstica. A
advogada especialista em direito de família, Regina Beatriz Tavares da Silva, afirma que a lei é
efetivamente um marco no combate à violência contra a mulher, porém precisa ser bem interpretada para
que os culpados sejam penalizados corretamente. Mesmo com uma década de existência, muito se tem
a entender sobre quais são os casos de violência doméstica auxiliados pela justiça.

Relacionamento homoafetivo
A Lei Maria da Penha visa coibir qualquer tipo de violência
doméstica e familiar, independente da orientação sexual. A
lei garante proteção a todas as mulheres e pode ser aplicada
igualmente às mulheres homossexuais.
Transexuais
A lei trata da mulher como “gênero feminino”, portanto, transexuais que tenham se submetido a cirurgia de mudança de
sexo, enquanto pertencentes ao grupo feminino, havido como
vulnerável, devem receber proteção judicial. A Lei Maria da Penha somente considera vítima a mulher, não oferecendo proteção aos homossexuais masculinos, porém tribunais de cinco estados já concederam os direitos da Lei Maria da Penha
para transexuais.
Menores de idade agredidos
As medidas protetivas presentes na Lei Maria da Penha são
fundamentais para garantir a proteção das crianças do sexo
feminino. Há a possibilidade de suspensão do direito de visitas do pai à criança, o afastamento do lar e a proibição de
contato ou de frequência aos locais onde esteja a criança. A
lei pode valer em caso de violência da mãe contra filha e da
filha contra mãe.
Somente mulheres vítimas de violência doméstica
A função da Delegacia da Mulher é a de prestar o melhor atendimento às vítimas de agressão moral ou física, aqui incluída
a sexual, sofridas em casa. Todos os demais casos de crimes
cometidos contra a mulher são de competências das delegacias comuns.
O que fazer após sofrer a agressão
A vítima deve ir o mais rápido possível a uma Delegacia da
Mulher (caso a cidade não tenha delegacia especializada, ir na
delegacia comum) e relatar o ocorrido para evitar a prescrição
dos crimes. Em caso de estupro é importante, se possível, não
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jogar as roupas fora e leva-las à delegacia quando for relatar
o ocorrido. Se for necessário, haverá o encaminhamento para
atendimento hospitalar. Se o autor da agressão for um desconhecido é importante guardar os traços e a fisionomia do
agressor, a roupa que utilizava, bem como outros detalhes relevantes que ajudem na sua identificação.
Direito da mulher agredida
A Constituição Federal, em seu art. 226, parágrafo 8º, dispõe
que o Estado deve criar mecanismos para coibir a violência
no âmbito de suas relações. Entre as medidas de urgência e
assistenciais estão o afastamento do suposto agressor do lar
ou local de convivência com a vítima, a fixação de limite mínimo de distância, suspensão da posse ou restrição do porte
de armas, dentre outras.
O que pode ser considerado violência doméstica
De acordo com a Lei Maria da Penha, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão
baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
Quanto tempo a mulher tem para denunciar
O tempo dependerá do prazo prescricional de cada crime,
mas a recomendação é que se faça rapidamente, tanto pelas
marcas corporais que precisam ficar evidenciadas no processo, quanto para evitar a continuidade das agressões, por meio
das medidas protetivas.
Sobre a especialista
Regina Beatriz Tavares da Silva é pós-doutora em Direito da
Bioética pela Universidade de Lisboa, doutora e mestre em
Direito Civil pela Universidade de São Paulo - USP. Graduada
em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Presidente e fundadora da Associação de Direito de Família e das
Sucessões - ADFAS (www.adfas.org.br).

REGIÃO | FEIRAS
FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTOS: MAURO STOFFEL

Desfiles da moda inverno 2017

Expositores esperam superar a
venda recorde do ano passado

Estilista
Ronaldo Fraga
em Gramado
Reconhecido como um dos
principais estilistas do Brasil,
Ronaldo Fraga estará em
Gramado no próximo dia 21 de
maio para debater a relação
entre “Autenticidade e Moda”.
Ele participa, a partir das 18h,
do Papo Legal, evento que
será realizado no hotel Serra
Azul, na Sala Rubi, no domingo
que antecede a realização do
Salão Internacional do Couro
e do Calçado - SICC. Além
de tendências, a palestra
abordará outros interesses de
fabricantes, estilistas e lojistas.

28º Festimalha é atração em Nova
Petrópolis e segue até 28 de maio
Durante 25 dias de feira, o Jardim da Serra
Gaúcha se prepara para receber mais de
100 mil visitantes no 28º Festimalha. Promovido pela Associação Comercial e Industrial
de Nova Petrópolis (Acinp), o evento acontece de 20 de abril a 28 de maio, de quintas
a domingos, das 10h às 19h, no Centro de
Eventos do município. No Espaço Malha, 47
malheiros apresentam tendências da moda
inverno que mesclam cores, modelagens e
texturas para crianças, jovens e adultos. O
público também pode aproveitar a gastronomia local e assistir a desfiles de moda,
além de apresentações culturais regionais
em extensa programação. Criado para receber os maridos que desejam desfrutar
de um espaço de lazer, o Maridódromo traz

uma barbearia como novidade nesta edição. Um local também foi reservado para
as crianças se divertirem com brinquedos
infláveis sob o monitoramento profissional.
No último final de semana, nos dias 27 e 28
de maio, será a vez do Festimalha Bier Festival, com menu de degustação e harmonização de cervejas artesanais da região com
cardápios variados.
SERVIÇO
Quando: 20 de abril a 28 de maio
Local: Centro de Eventos de Nova Petrópolis
Horário: De quintas a domingos
das 10h às 19h
Ingressos
Público geral: R$ 7,00
Terceira idade: R$ 3,50 (exceto feriados)
Crianças: Isento até 10 anos

LIVROS | NOVIDADES

Dicas de leitura para as mães
A armadilha de ser
uma supermãe

Cartas à mãe de
Saint-Exupéry

Ficha técnica:
Editora: Via Leitura
Tradução:
Narceli Piucco
Páginas : 160
Preço : R$ 36,90

Ficha técnica:
Editora: Astral

Cultural

Páginas : 160
Preço : R$ 29,90

Raka Minelli, influenciadora digital de
sucesso, com mais de um milhão de
seguidores em suas redes sociais,
lança seu primeiro livro #Raka no Divã,
pela Astral Cultural. No livro, a autora
conta que fez diversos planos para a
gravidez, para o parto e para os
cuidados com seu bebê. Apesar de
toda preparação, a vida fez questão
de mostrar que ser mãe é saber lidar
com imprevistos. Não há glamour na
maternidade! Ela relata quantas vezes
perdeu a paciência, chorou ou mesmo
fez seu filho dormir rápido para
descansar. E tudo isso lhe causou
muita culpa. Hoje ela tenta não cair
mais nessa armadilha, pois aprendeu
que não existe mãe perfeita.
Raka fala diretamente para as mães,
mulheres reais que não abrem mão da
autoestima, de uma maternidade sem
julgamentos e de suas carreiras.
Sobre o autor:
Raka Minelli é uma blogueira carioca
que começou sua carreira no YouTube
há mais de 7 anos. Formada em
design com especialização em design
de joias, atualmente se dedica
integralmente à criação de vídeos.

Terceiro dos cinco filhos do conde
Jean-Marc de Saint-Exupéry e da
condessa Marie Boyer de Foscolombe,
Antoine Saint-Exupéry, autor de
O Pequeno Príncipe, era um filho
extremamente devotado, o lado que
muitos não conheciam, até sua morte.
Após o desaparecimento do autor,
em uma queda de avião no deserto
da Tunísia, a mãe de Saint-Exupéry
resolveu publicar as cartas que ele lhe
escreveu entre seus 10 e 44 anos.
Os carinhosos textos enviados pelo
autor estão todos compilados na
obra Cartas à Mãe, que o selo Via
Leitura, da Edipro, relança com
uma nova tradução. A sensibilidade
e agudeza da visão de mundo de
Saint-Exupéry, transparecidas em
O pequeno príncipe, podem ser
experimentadas de forma mais tangível
nesta obra, sem os filtros da ficção.
Sobre o autor:
Antoine de Saint-Exupéry (1900 –
1944) foi escritor, ilustrador e piloto
francês. Mesmo apaixonado por
aviação, Exupéry não deixou de lado
a literatura. Escreveu várias obras
usando elementos da aviação e de
guerra. Ele ficou famoso com a fábula
O Pequeno Príncipe, lançada em 1943.
Trabalhou ainda como repórter em Paris.
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Ouça seus filhos antes
que seja tarde demais

Ficha técnica:
Autor: Patrick Ness
Editora: Novo
conceito
Páginas : 432
Preço : R$ 39,90

Uma pesquisa feita pela Universidade
de Columbia, nos Estados Unidos,
mostrou que os jovens homossexuais
têm 5 vezes mais chances de cometer
suicídio que os heterossexuais.
Um reflexo desse comportamento é
notado no livro Mais do que isso, escrito
pelo autor best-seller Patrick Ness.
Na obra, o personagem principal Seth
possui uma mãe homofóbica e um pai
pouco preocupado com o seu bemestar. Sentindo-se pressionado pela
família, o garoto decide tirar a própria
vida, porém acaba acordando em um
limbo, um lugar repleto de memórias.
Apesar de dolorosa, a história é um
romance intenso e cheio de surpresas,
que carrega uma importante mensagem
para os tempos atuais, e que irá instigar
o leitor a se questionar sobre seus
próprios preconceitos e hipocrisias.
Sobre o autor:
Patrick Ness é aclamado no segmento
ficção para crianças e já recebeu
duas medalhas Carnegie (prêmio
para livros juvenis). Ele também foi
colunista do Sunday Telepraph e hoje
é crítico literário do The Guardian.

BELEZA | SOS CABELOS
FOTOS: DIVULGAÇÃO

CUIDADO
O
IMEDIAT

Você ainda não recuperou seu
cabelo dos efeitos do verão? Então
procure um profissional para iniciar
o tratamento e realize a manutenção
em casa. Bons produtos, adequados
ao seu tipo de cabelo, fazem
milagres! Estas são nossas dicas:

Óleo de Argan All
Soft 90ml, Redken

Óleo de tratamento
Elixir Ultime
100ml, Kérastase

Má
Máscara
ásc
sca
arra Proa
ProPr
ro
o-k
keratin Refill 500g,
L’Oréal Professionnel
Condicionador
a seco Brume
Sublimatrice 78ml,
ml
L´Oréal Professionnel

Máscara Reparadora
Aromacologia 200ml,
L’Occitane en Provence

Máscara PRO FIBER
Reconstruct 200ml,
L’Oréal Professionnel

Máscara
Má
M
ásc
sca
arra de
de Tratamento
Tra
ratam
tame
ta
ment
nto
Uniq One All In One 300ml,
Revlon Professional

Condicionador
Diamond Oil
250ml, Redken

Máscara Restauradora
250ml, Moroccanoil
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Millenium NEWS, a nova coluna da Revista NEWS, vai trazer as
novidades do mundo da beleza, estética e saúde aos leitores.

NEWS

Nina Sabbi Moura

Fisioterapeuta, formada pela
Universidade de Passo Fundo
Diretora da Millenium Estética & Saúde

FOTO: BETH ESQUINATTI E NEI BERNARDES

Millenium Plaza inaugura
com show de Claus e Vanessa

Claus e Vanessa, Nina e Daniel Moura no
evento de inauguração da Millenium Plaza

A

Júlia Dutra
comemorou seus
15 anos no Espaço
Vicenda, ao lado
dos amigos e dos
pais Dianini e André
Luís Dutra. Foto
Conrado Freitag

Priscila Pires
Souza casouse com Felipe
Teixeira. Foto
Vanderlei
Borges

conteceu em São Leopoldo, uma
das mais charmosas inaugurações
do ano. Na véspera do feriado de
Sexta-feira Santa, abrimos as portas da primeira filial Millenium Plaza. No evento receLaila Schilling Longaray e Luiz Longaray casarambemos de forma ímpar as centenas de pesse na Igreja do Relógio, em São Leopoldo, e
soas que compareceram ao marcante dia.
recepcionaram os convidados no Villa Petit Eventos
Além dos sucessos da dupla Claus & Vanessa, um show de luzes, boa música, drones, e excelente coquetel regado a espumantes fizeram o espetáculo que encantou
os convidados. Com as ruas do cruzamento
da José Bonifácio e Presidente Roosevelt
fechadas, os Food Trucks que serviam de
apoio para os petiscos foram outra atração.
Concentrando saúde, beleza e bem-estar, a
Millenium Estética tornou-se referência em
estética na região do Vale do Sinos, promovendo o desenvolvimento e a economia
local.
Conheçam os serviços e o padrão MilleNoite especial para o lançamento da joia
nium Estética & Saúde agendando seus Equipe Millenium Estética & Saúde no
Vida, primeira cocriação do Estúdio Alethea
horários pelos telefones 3134-6060 ou treinamento Expert em Cortes Curtos com o
Geremia, simplicidade e grandiosidade em
3592-2058.
renomado hair stylist Renato Fuzz
um projeto inovador em São Leopoldo

3
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Interview
Música Pop

Claus e Vanessa

Estética Millenium — Que tipos de
cuidados vocês têm para manter a
saúde, corpo e mente em equilíbrio?
Vanessa — Somos um casal geração
saúde, estamos sempre ligados em alimentos funcionais, orgânicos, naturais,
não industrializados, low carb, sem lactose e glúten. Há muitos anos não tomamos refrigerante e líquidos durante as refeições. Estamos sempre de olho no que
a medicina moderna apresenta.
O exercício físico também é importante para a saúde. Vocês praticam algum tipo
de
exercício
fisíco?
Claus — Corro
e faço musculação. Tento curtir
a vida o máximo
que posso. Cuido
da alimentação
e tenho um sono
reparador.
Vanessa — Faço musculação e treino
funcional, cuido da alimentação e levo a
vida sorrindo.
Qual a dica para as pessoas que
sonham em ter uma carreira de
sucesso?
Claus — Acreditar, dedicar-se e não esperar muito, pois o tempo passa rápido.
Vanessa — Em primeiro lugar, não se
preocupar com ele. Em segundo, fazer
o que gosta.
Não sobe no palco sem ...
Vanessa — Boas energias.
Quem são seus ídolos da música?
Claus — John Mayer, Lenny Kravitz, Steve Wonder, Jon Bellion.

Vanessa — Marisa Monte, John Mayer,
Elis, Jason Mraz.
Quais são os momentos mais inspiradores para a criação das canções?
Claus — Na madrugada.
Vocês se preocupam com estética e
beleza?
Vanessa — Não descuido nunca. Estou
sempre cuidando de mim.
E moda e estilo, como cuidam disso?
Vanessa — A nossa imagem, muitas
vezes, é a primeira oportunidade
de causar uma
boa impressão ao
nosso público. Por
um bom tempo tínhamos personal
stylist, hoje sabemos interpretar as
tendências e tomar as próprias
decisões de estilo.

O que vocês fazem para relaxar da rotina de trabalhos e shows?
Vanessa — Assistir filmes e curtir nossa filha.
Claus — Cuidar da casa e da filhota.
O que os motiva em sua carreira?
Vanessa — A satisfação em ter o retorno do público.
O que vocês mais gostam um no
outro?
Claus — A irreverência e personalidade dela.
Vanessa — O carinho que ele tem com
a nossa família.
Qual foi a maior realização até hoje?
Vanessa — Casar no Hawaii.

Acontece
MAIO
12 — Jantar Baile - Sociedade Orpheu
- 20 horas
12 — ANA CAROLINA - 21 horas
Teatro do Bourbon Country POA
20 — HELOÍSA PERRISSÉ em
E foram, quase felizes para sempre
21 horas - Teatro Bourbon Country POA
24 — Duca Leindecker - Palestra sobre
seus livros, carreira, desafios e cantar
alguns sucessos em um pocket-show.
Centro de Eventos do Instituto Rio Branco - Ingresso R$ 20
27 — Chá da bondade - Sociedade Orpheu - 15h30 - Valor R$ 40
27 — FÁBIO JUNIOR - 21 horas
Teatro Feevale NH
28 — 11ª PAELLA - ROTARY CLUB de
SL - R$ 40 individual e R$ 20 crianças
de 5 a 12 anos - 12 horas - Sede Campestre AFMSL
28 — JOÃO BOSCO - 20 horas
Teatro do Bourbon Country POA
JUNHO
05 — Leandro Karnal - Palestra “A Tecnologia e a Educação dos Jovens Atuais” - 20h - Centro de Eventos do Instituto Rio Branco - Ingresso R$ 90
10 — FREJAT - Voz e Violão - 21 horas
Teatro FEEVALE - NH
23 — Jantar Dançante
Sociedade Orpheu - 20h30

REFLEXÃO
“ Concedei-nos Senhor, serenidade
necessária para aceitar as coisas que não
podemos modificar, coragem para modificar
aquelas que podemos e sabedoria para
distinguirmos umas das outras.”
Reinhold Niebuhr
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Bruna Marquezine veste Carlos
Miele e joias Carla Amorim

Yasmin Brunet
veste John John

FOTO: AGÊNCIA BRAZIL NEWS

Sabrina Sato veste Helo
Rocha e joias Ara Vartanian

FOTO: GETTY IMAGES

FOTO: GETTY IMAGES

Carol Ribeiro veste Fabiana
Milazzo com joias Jack
Vartanian e L.Samlem

FOTO: AGÊNCIA BRAZIL NEWS

FOTO: AGÊNCIA BRAZIL NEWS

FOTO: LUCIANA PREZIA

ESTILO | GALA

Julianne Trevisol de
Fabiana Milazzo
FOTO: GETTY IMAGES

Patrícia de Sabrit

FOTO: GETTY IMAGES

Lalá Rudge veste
Valentino e joias Tiffany

Didi Wagner de
vestido Tufi Duek,
sandálias Alexandre
Birman, joias Andrea
Contio e clutch
Bottega Veneta

Stephanie Wenk
usa Dior e joias
Amsterdam Sauer

Débora Nascimento
de Fabiana Milazzo
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Katie Holmes de
Fabiana Milazzo

Fabiana Justus
de vestido
Fabiana Milazzo

Patricia Bonaldi

FOTO: ITA MAZZUTTI

FOTO: ITA MAZZUTTI

FOTO: ITA MAZZUTTI

a moda das famosas

Mariah Bernardes veste Patricia Bonaldi

Marina Ruy Barbosa
veste PatBo

FOTO: AGÊNCIA BRAZIL NEWS

amfAR
Inspiration Gala
São Paulo em
sua 7ª edição no
Brasil
Na 7ª edição do Gala
amfAR, fundação
que se dedica à
pesquisas da cura da
AIDS, celebridades
escolheram looks e
joias poderosas para o
Red Carpet. No evento
black-tie, famoso pelos
leilões beneficentes, o
ex-jogador Ronaldo
Fenômeno arrematou
uma obra de Vik Muniz
com o lance de R$ 445
mil. Já Sabrina Sato
pagou R$ 222 mil por um
ensaio fotográfico de Kim
Kardashian clicado em
Los Angeles. O evento
arrecadou mais de US$
1,3 milhões para os
programas apoiados pela
amfAR.

Fernanda
Motta veste
Patricia Bonaldi,
acessórios
Maria Dolores
e bolsa Isla

Julia Faria veste
Patricia Bonaldi
e joias Mario
Pantalena
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MODA | TENDÊNCIA
FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Batom
Eudora

Bolsa Jorge
Bischoff

ESTILO OUTONAL

Em dúvida sobre o que
vestir com a chegada do
frio? O bom da moda
é que roupas bem
escolhidas podem fazer
sucesso por muitos
anos. Aproveite estas
dicas e garimpe peças
modernas, mas atemporais,
neste outono inverno.

Tons Terrosos
Marrom, caramelo,
areia, telha. O tons
terrosos conquistaram
um espaço definitivo
no guarda-roupa
feminino e seguem
como tendência
absoluta no clima frio.

Iódice

MODA | TENDÊNCIA

Sombra
Clinique

Calça Pernambucanas

Ralph
Lauren

Camisa
UMA

Versus
Versace

Óculos Prada Eótica

Vestido Mixed

Cinto
Calvin Klein

Paleta de
sombras
MAC

Relógio
Michael
Kors

Cris Barros
Bolsa
Hugo
Boss
GIG Couture
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Bolsa Tommy Hilfiger

Verde Militar
O verde militar é quente
e terroso. E todas
as suas variações
estão em alta neste
outono inverno

Cosmopolitan Soul por Jorge Bischoff

MODA | TENDÊNCIA
Iódice
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Calça C&A
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Camiseta
Água de
Coco

Bota Petite Jolie
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GIG Couture
C

Jorge Bischoff

Veludo
Molhado &
Metalizados
O brilho deste
outono inverno
passa pelos
metalizados, com
muito dourado,
prateado e cores
metálicas. Este
ar futurista faz
contraponto ao
nostálgico veludo
molhado, que volta
nesta estação.

Iódice

Coca Cola Jeans
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SAÚDE | ALIMENTAÇÃO

DIETA SEM GLÚTEN
FOTO: DIVULGAÇÃO

Nutricionista fala sobre a
dieta que tem alterado a
lista de compras de muita
gente que segue modismos
sem nem saber se é o
melhor para a sua saúde
té pouco tempo atrás não se tinha muita
informação a respeito da alimentação,
incluindo dietas e propriedades
nutricionais. Hoje, pelo contrário, o excesso
de conteúdo sobre o tema pode facilmente
confundir quem quer saber mais sobre o que faz
bem à mesa. Entre os modismos disseminados
como responsáveis por expressiva perda de
peso, a dieta livre de glúten e lactose criou
uma verdadeira indústria voltada a este tipo de
alimento. Muita gente, inclusive, acha que glúten
faz mal para todo mundo e que o leite e derivados
devem ser riscados do cardápio de toda família.
Para esclarecer os mitos e verdades sobre esta
dieta, conversamos com a nutricionista Marlise
Potrick Stefani, proprietária da Nutritécnica, de
São Leopoldo.

A

Marlise Potrick Stefani é especialista em
Alimentação, especialista em Geriatria e
Gerontologia. Mestre em Qualidade. Personal &
Professional Coach. Proprietária da Nutritécnica
Clínica-Consultoria-Gourmet há 25 anos

“
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Se a pessoa pensa
em ingerir alimentos
industrializados
isentos de glúten por
achar que está sendo
mais saudável, está
enganada.

”

E SEM LACTOSE
Revista NEWS — Por que a dieta sem glúten e sem lactose
virou modismo?
Marlise Potrick Stefani — Por algum motivo, talvez pelo
adoecimento da população em função da obesidade ou de
doenças como câncer ou cardiopatias, as pessoas estão se
preocupando um pouco mais com o que comem. Com isto,
as pesquisas em Nutrição e em Alimentação
Se você não tem doença
que buscam novas alcelíaca, mas sofre de
ternativas, transforsintomas aparentemente
maram o assunto em
relacionados ao glúten,
moda, assim como tovocê pode ter sensibilidade
dos os temas de dietas
ao glúten não celíaca. Isso
e alimentos funcionais.

significa que você pode ter
sintomas semelhantes às
pessoas que não podem
tolerar glúten, mas não possui
os mesmos anticorpos e
danos intestinais existentes
na doença celíaca.

NEWS — O que é o
glúten?
Marlise — O glúten é
uma proteína que se
encontra em alguns
cereais como trigo, cevada, centeio e aveia.

NEWS — Deixar de comer glúten emagrece?
Marlise — Não. Como muitos alimentos presentes na mesa
dos brasileiros são ricos em glúten e altamente calóricos,
como pães, biscoitos, bolos, pizzas, a retirada deles fatalmente causará uma diminuição na ingesta de calorias causando o emagrecimento.
NEWS — Produtos sem glúten são mais saudáveis?
Marlise — Não necessariamente. Se a pessoa
alizapensa em ingerir alimentos industrializastá
dos isentos de glúten por achar que está
sendo mais saudável, está enganada..
A base da alimentação sempre deve
ser a partir da escolha de alimentos
naturais. Arroz, feijão, batata, frutas, verduras e legumes são alimentos presentes na nossa mesa
há anos que não contém glúten e
são saudáveis.
NEWS — O que é doença celíaca?
iMarlise — É uma reação imunológisa
ca do organismo que agride a mucosa
intestinal, impedindo a absorção doss alie exige
i
mentos. Esta é uma doença crônica que

a retirada total do glúten da dieta do paciente.
NEWS — Quais os sintomas da intolerância ao glúten?
Marlise — Dor abdominal, distensão abdominal, perda de
peso, perda de apetite, anemia, cansaço.
NEWS — Existem riscos à saúde de uma pessoa não celíaca
deixar de comer glúten? E quais os benefícios?
Marlise — Riscos de não comer trigo, centeio, cevada e outros não existe, mas a pessoa deve ter uma alimentação equilibrada entre carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e sais
minerais.
NEWS — Existe relação entre a dieta sem glúten e a que restringe carboidratos?
Marlise — Sim, na dieta sem glúten, os carboidratos a base
de arroz, milho, tubérculos, entre outros, são permitidos. Na
dieta sem carboidrato não.
NEWS — Muitos se confundem com intolerância à lactose
e alergia à proteína do leite. Quais as diferenças entre um e
outro?
Marlise — A intolerância a lactose é a dificuldade do organismo em digerir a lactose, açúcar do leite, devido à diminuição
da lactase, enzima que digere a lactose. A alergia a proteína
do leite é uma reação de defesa do organismo às proteínas do
leite, como caseína, alfa-lactoalbumina e beta-lactoglobulina.
NEWS — Qual a importância do leite na alimentação inclusive de adultos? Ele pode ser substituído por outros alimentos?
Marlise — O leite é um alimento rico em vitaminas,
mine
sais minerais
e outros nutrientes. Sais minerais
como cálcio são importantes a vida inteira,
prin
principalmente
na infância, adolescênc e no envelhecimento. Pode, é clacia
ro, ser substituído por outros alimentos ricos nestes nutrientes, mas de
forma equilibrada. A alimentação
equilib
equilibrada
é a base da prevenção
tod as doenças. É importante
de todas
ca indivíduo tenha conscique cada
s
ência sobre
a importância da escod alimentos naturais e saulha de
d
dáveis,
distribuídos de forma
equilibrada durante o dia.
Este é o segredo de uma
vida feliz e saudável!
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SAÚDE | IMUNIZAÇÃO

GRIPE E
VACINAÇÃO

A

vacinação
é a melhor
forma de
prevenção
contra
a gripe, reduzindo
significativamente o risco
de doenças respiratórias
mais graves. O infectologista
do Complexo Hospitalar
Edmundo Vasconcelos,
Artur Timerman, reforça a
importância dessa proteção:
“A população deve estar
atenta às campanhas
de imunização, que são
importantes para elas e para
a comunidade”. Apesar de
ocorrer todos os anos, ainda
é comum a dúvida sobre
tomar ou não a vacina da
gripe. Uma destas incertezas
é quanto às reações que
podem surgir depois da
aplicação. Segundo o
médico, as pessoas não
devem se preocupar caso
tenham mal-estar e febre
cerca de 1-3 dias após a
administração da vacina.
“Elas não ficam gripadas
após a vacinação. É apenas
uma reação de resposta
imunológica que atinge de
3 a 5% dos vacinados”. A
seguir, Dr. Artur Timerman
esclarece outras questões
sobre a vacina da gripe:
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Médico
infectologista
diz que, assim
como as crianças,
os adultos
também devem
se proteger
contra doenças
infecciosas
mantendo a
vacinação em dia

TIRE SUAS DÚVIDAS SOBRE A GRIPE
CURE SUA GRIPE
A gripe pode levar a complicações como sinusites, otites,
pneumonia e até a morte. Os sintomas são febre alta, fraqueza, dores no corpo, tosse e mal-estar. A pessoa contaminada pode ficar doente por até duas semanas;
RESFRIADO NÃO É GRIPE
O resfriado é gerado por vírus diferentes do da gripe e
apresenta sintomas mais leves como coriza, discreto mal
-estar e febre ocasional;
CONTÁGIO
O vírus da gripe é transmitido pela tosse, espirro ou durante uma conversa. A contaminação se dá por via respiratória ou por contato com locais infectados, como corrimões e apertos de mão. Por isso evite aglomerações e
locais fechados;
COMO EVITAR
Lavar as mãos com água e sabão ou álcool gel após contato com superfícies ou depois de espirrar e tossir. Espirrar contra o braço ou em lenços descartáveis.
IMPORTÂNCIA DA VACINA
A vacina contra gripe tem eficácia de até 90% e qualquer
pessoa com mais de seis meses de idade pode tomá
-la, menos alérgicos a ovos. Leva cerca de duas semanas para o vacinado ficar protegido por um ano. A vaci-

na não causa a gripe, pois é constituída de vírus mortos.
Mas pode provocar reações, produzindo defesa contra
a doença.
VACINA E EFEITOS COLATERAIS
A vacina é apenas contra os vírus causadores da gripe e
não protege contra vírus que provocam doenças respiratórias, mesmo que os sintomas sejam parecidos. No dia
da vacinação e no dia seguinte, é importante consumir
alimentos leves, beber muita água e evitar atividades físicas. Em casos de mal-estar, o tratamento dos sintomas
é suficiente. Paracetamol é o medicamento mais indicado. Alérgicos a ovos não devem tomar a vacina contra a
gripe, que é produzida após inoculação do vírus em ovo
e contém proteínas derivadas do produto.
QUEM DEVE SE VACINAR
Integram o público-alvo da campanha, pessoas a partir de
60 anos, crianças de seis meses a menores de cinco anos,
trabalhadores de saúde, professores das redes pública e
privada, povos indígenas, gestantes, puérperas (até 45
dias após o parto), pessoas privadas de liberdade – o que
inclui adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medidas
socioeducativas - e os funcionários do sistema prisional.
Os portadores de doenças crônicas não transmissíveis,
que inclui pessoas com deficiências específicas, também
devem se vacinar. A escolha dos grupos prioritários segue
recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em São Leopoldo, campanha de
vacinação segue até o dia 26 de maio
FOTO: MINISTÉRIO DA SAÚDE

A campanha nacional de vacinação contra
a gripe em São Leopoldo, realizada pela
Secretaria Municipal de Saúde (Semsad),
ocorre de 17 de abril a 26 de maio. A meta
estabelecida pelo Ministério da Saúde é
imunizar 90% de cada grupo prioritário.
O atendimento à população é de segunda
a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h
às 16h30. As doses estão disponíveis nas
salas de vacina da rede municipal. Em 13
de maio, ocorre o Dia D de Mobilização Nacional, com atendimento ao público-alvo da
campanha em todas as unidades de saúde,
das 8h às 17h.
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SAÚDE | PREVENÇÃO

Mãos higienizadas
previnem doenças

E

stá aberta a temporada de espirros,
coriza e tosse, normalmente desencadeados por gripes, resfriados e

alergias. Por estarem diretamente em contato com objetos e locais possivelmente contaminados, as mãos costumam ser a porta
de entrada para vírus, fungos e bactérias. A
doutora em saúde pública, Luciana Barbosa, explica como se prevenir higienizando
adequadamente as mãos: “Lavar as mãos
com sabonete comum (sem ser bactericida)
previne 80% das doenças transmissíveis
pelo contato entre mãos, superfícies e outras pessoas. Já o antisséptico à base de álcool é mais eficaz porque consegue eliminar
99,99% dos germes.” Ela apenas atenta para
o fato de que para garantir a pele saudável,
a opção em gel deve ter álcool etílico a 70%
e componentes que atuem na hidratação da
pele. Luciana também chama atenção para
os cuidados com a alimentação através de
uma rotina de higienização dos alimentos
em casa, especialmente os alimentos crus.
Quem se alimenta fora deve escolher locais
que apresentem segurança na manipulação
de alimentos.

Como lavar?
Quando lavar as mãos?
Depende da rotina de cada um. Em
geral, após usar o banheiro, antes das
refeições e após o manuseio de objetos
em ambientes externos. Levar as mãos
sujas à boca ou próximo das vias nasais
abre caminho para o contato direto com
bactérias, fungos ou vírus. Mas para
desenvolver doenças é preciso uma série
de outros fatores como má alimentação,
baixa imunidade, entre outros.
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Com álcool gel
Aplique uma quantidade suficiente do gel em uma das mãos
e depois friccione-as entre si. Espalhe o gel também entre os
dedos e sob as unhas. Deixe secar naturalmente.
Com água e sabonete
Molhe as mãos com água e aplique na palma da mão quantidade de sabonete suficiente (de preferência líquido). Ensaboe
as mãos friccionando-as entre si. Esfregue entre os dedos e
sob as unhas. Enxague bem as mãos com água.
Seque-as com uma toalha limpa, papel absorvente ou fluxo
de ar.

Lentes de contato
Seu uso exige cuidados rígidos de manutenção
Elas podem agir como porta de entrada para micro-organismos causadores de inflamação e até mesmo infecção ocular. Quem opta pelo uso de lentes de contato tem de estar bastante ciente da importância dos cuidados ao usar, manusear e
limpar o produto:
- Jamais use água da torneira para lavar as lentes.
- A água potável não é estéril nem livre de micro-organismos que podem atingir a
córnea e causar uma infecção.
- Nunca tampe o estojo quando ainda está úmido, pois favorece a contaminação. O
estojo deve ser trocado entre três e quatro vezes ao ano, já que é bastante comum
ocorrer contaminação ao longo do uso.
- Nunca durma com as lentes de contato, pois aumenta o risco de elas grudarem
ou até mesmo arranharem a córnea. Caso haja micro-organismos no local, uma infecção pode se instalar rapidamente.
- Descarte lentes fora do prazo de validade.

Check-up regular é melhor
forma de prevenir o glaucoma
O Dia Nacional do Combate ao Glaucoma é celebrado no dia 26 de maio e visa
a conscientização do diagnóstico precoce da doença que pode levar à cegueira
irreversível. O glaucoma não apresenta
sintoma em estágio inicial e afeta cerca
de um milhão de brasileiros acima dos
40 anos e 6% acima dos 70 anos. No
caso do glaucoma de ângulo aberto, o
tipo mais comum da doença, o paciente somente percebe alteração da visão
depois que já houve uma perda de 40 a
50% das fibras nervosas que constituem
o nervo óptico.

Fonte: Oftalmologista Renato Neves,
diretor do Eye Care Hospital de Olhos

VISÃO X DIABETES

A orientação é que toda pessoa, por mais
que enxergue bem, passe por um oftalmologista para uma avaliação de seu nervo óptico e de sua pressão intraocular,
principalmente quem possui histórico familiar, idade avançada e miopia de alto
grau. No caso dos hipertensos e diabéticos, a visita ao especialista também deve
ser feita com frequência. Apesar de não
ter cura, o glaucoma pode ser controlado com tratamento adequado e contínuo,
sendo baseado na diminuição da pressão intraocular com o uso de colírios e
até cirurgia.

O diabético pode apresentar problemas de visão a qualquer momento. Daí a importância de um
acompanhamento oftalmológico
frequente. Como o comprometimento da retina pode ser assintomático, sem alterações na qualidade da visão, o exame de fundo
de olho é fundamental para detectar pontos e vasos sanguíneos
propensos a romper e desencadear hemorragia. É sempre melhor investir na prevenção do que
correr atrás do prejuízo depois.
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HIPERTENSÃO

Falta de
controle
ainda é
problema
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SAÚDE | PRESSÃO ARTERIAL

E

mbora mais de 35,5 milhões de brasileiros apresentem quadro de hipertensão arterial, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o controle da doença precisa ser aprimorado no país. Estima-se que somente 20% dos pacientes
hipertensos em tratamento medicamentoso apresentam valores de
pressão arterial dentro das metas estabelecidas. Além disso, entre
12% e 15% do total dos pacientes hipertensos brasileiros poderão
apresentar quadros mais graves, denominados Hipertensão Arterial
Resistente (HAR), quando não há resposta ao tratamento, mesmo
após o uso de três medicamentos diferentes. “A necessidade de alertar a população a respeito da importância do diagnóstico precoce
e do tratamento adequado é urgente”, destaca Dr. Roberto Kalil Filho, diretor do Centro de
Cardiologia do Hospital
Sírio-Libanês.
Dados do Ministério da
Outro aspecto que tem
Saúde mostram que,
alertado os especialistas
no Brasil, a hipertensão
é o crescimento entre a
população mais jovem,
arterial é responsável por
revelado por pesquisa50% dos infartos, 80%
dores da Universidade
dos acidentes vasculares
da Carolina do Norte, em
cerebrais (AVCs) e 25% dos
Chapel Hill, nos Estados
Unidos. O estudo mostra
casos de insuficiência renal.
que aproximadamente
20% dos indivíduos entre 24 e 32 anos têm hipertensão arterial - e metade deles não sabe disso.
No Brasil, dados iniciais também sugerem haver crescimento da população de hipertensos, quando avaliada a faixa da população com
menos de 35 anos. Entre os fatores associados estão hereditariedade, hábitos alimentares inadequados, sedentarismo e obesidade. A
hipertensão arterial é mais prevalente e causa mais lesão em órgãos
de pessoas da raça negra. Este fato deve ser considerado como relevante pelas autoridades de saúde no Brasil, visto que os negros
representam 54% da população brasileira, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

90% DOS HIPERTENSOS PRECISAM
USAR MEDICAMENTOS CONTÍNUOS
PARA O CONTROLE DA PRESSÃO

12 por 8
A pressão considerada
ideal é quando a máxima
está em 120 e a mínima
80 milímetros de
mercúrio (mmHg). A préhipertensão é quando
os valores variam entre
12 por 8 e 14 por 9. Já
a pressão em 14 por 9
ou mais é considerada
hipertensão arterial.

ATENÇÃO NO INVERNO
A exposição ao frio provoca a vasoconstrição (contração nos vasos sanguíneos) dificultando a circulação sanguínea. Esta condição exige mais esforço do bombeamento do
sangue pelo coração, aumentando a pressão
arterial. É por isso que o inverno é mais propenso ao aparecimento de problemas cardíacos provocados pela hipertensão.

80% DOS HIPERTENSOS NÃO
SE TRATAM ADEQUADAMENTE
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GASTRONOMIA | FRANGO
FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Fricasse de frango
com milho e requeijão
Sugestão: Arisco

Frango é uma
versátil opção de
proteína. Por conta
disso, ele frequenta
o dia a dia dos
brasileiros em
infinitas formas de
preparo, ao lado de
acompanhamentos
que conferem
ao frango todo o
protagonismo de
uma refeição.

Ingredientes:
4 xícaras (chá) de água
2 cubos de caldo de galinha
1,2 kg de peito de frango sem ossos
4 colheres (sopa) de farinha de trigo
1 lata de milho verde escorrido
2 gemas
1 caixa de creme de leite
1 copo de requeijão
2 xícaras (chá) de batata palha

Modo de preparo:
Em uma panela de pressão, coloque o frango, ferva a água e dissolva os cubos
de caldo de galinha. Cozinhe, em fogo médio, por 20 minutos contados a partir
do início da pressão ou até que o frango fique macio. Desfie o frango e reserve.
Passe o caldo para o liquidificador e reserve até esfriar. Unte um refratário médio e reserve. Preaqueça o forno (180º C). No liquidificador, junte ao caldo a farinha de trigo, o milho e as gemas. Bata até ficar homogêneo. Coloque em uma
panela e leve ao fogo mexendo até engrossar. Retire do fogo e junte o frango
desfiado e o creme de leite. Transfira para o refratário untado e espalhe o requeijão com as costas de uma colher até cobrir toda a superfície. Cubra com a
batata palha e leve ao forno por 15 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.
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O Melhor Buffet da Região

Pastel choclo chileno
Sugestão: Becel

Ingredientes:
Recheio
½ xícara (chá) de creme vegetal
1 cebola grande cortada em cubos pequenos
1 kg de peito de frango cortado em cubos pequenos
1/2 colher (chá) de cominho em pó
1 colher (chá) de sal
2 colheres (sopa) de salsinha picada
100 g de uva-passa preta sem sementes
10 azeitonas pretas picadas
Massa
900 g de milho verde
1 colher (chá) de sal
1/2 xícara (chá) de leite desnatado
3 colheres (sopa) de creme vegetal

Buffet Especial
das 11h30 as 14h30

Almoço de domingo à sexta

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

Espaço climatizado para eventos

Modo de preparo:
Em uma panela grande, doure a cebola com o creme vegetal. Junte o frango, o cominho e o sal. Cozinhe, mexendo às vezes, até o frango estar cozido e começar a dourar. Junte a salsinha, a uva-passa e as azeitonas. Tire do
fogo e coloque em um refratário untado. Preaqueça o forno (180°C). Bata o milho no liquidificador com o sal e o leite. Passe para uma panela grande, junte o creme vegetal e
leve ao fogo médio mexendo até começar a ferver e formar
bolhas. Retire do fogo, espalhe sobre o refogado de frango
no refratário e alise com as costas de uma colher. Leve ao
forno por 40 minutos ou até começar a dourar a superfície.
Sirva em seguida.

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

Aceitamos os Cartões
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GASTRONOMIA | FRANGO

Angu de frango
com milho
Sugestão: Arisco

Ingredientes:
3 xícaras (chá) de água
1 cubo de caldo de galinha
600 g de filé de peito de frango
1 colher (sopa) de óleo
1 lata de extrato de tomate
3 colheres (sopa) de salsinha picada
2 latas de milho verde escorrido
2 xícaras (chá) de água
1 colher (sopa) de margarina
3 colheres (sopa) de amido de milho
1 colher (chá) de sal
Modo de preparo:
Em uma panela, ferva a água e dissolva o caldo de galinha. Junte o
frango e cozinhe, em fogo médio, até ficar macio. Escorra o caldo e reserve. Desfie o frango. Na mesma panela, aqueça o óleo e refogue o
extrato de tomate por 2 minutos. Misture o caldo reservado e ferva por
10 minutos. Junte o frango reservado e a salsinha. Misture e reserve.
Bata no liquidificador o milho e a água até obter uma mistura homogênea. Em uma panela, aqueça a margarina e junte o creme de milho batido. Cozinhe até ferver mexendo sempre. Dissolva o amido de milho
no restante da água e junte ao creme, mexendo até engrossar. Finalize adicionando o sal. Em uma travessa redonda, disponha o frango no
centro e o angu em volta. Sirva em seguida.
MAIO/JUNHO 2017 | REVISTA NEWS | EDIÇÃO 155 | 41

GASTRONOMIA | FRANGO

Arroz de forno com frango e banana
Sugestão: Josapar

Ingredientes:
Arroz
1 colher (sopa) de óleo de milho
1 dente de alho picado
2 xícaras (chá) de arroz
Sal a gosto
3 ovos cozidos picados
5 ramos de salsa picados
5 talos de cebolinha fatiados
Frango
2 colheres (sopa) de óleo de milho
1 kg de sobrecoxas de frango
Sal a gosto
Pimenta-do-reino moída na hora
2 dentes de alho picados
1 cebola grande
3 tomates picados
1/2 pimentão vermelho em cubos
1 folha de louro
2 ramos de tomilho fresco
1 ramo de alecrim fresco
1 lata de ervilha
Montagem
2 colheres (sopa) de manteiga
6 bananas da terra
300g de queijo ralado
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Modo de preparo:
Aqueça o óleo em uma panela e doure o alho, acrescente o arroz e refogue rapidamente. Adicione 4 xícaras (chá)
de água, sal e cozinhe o arroz, em fogo baixo, com a panela semi tampada. Depois de 10 minutos, solte os grãos
com auxílio de um garfo, junte os ovos, a salsa e a cebolinha. Reserve.
Em uma panela grande, aqueça o óleo e doure as sobrecoxas previamente temperadas com sal e pimenta. Depois o
alho, a cebola, o tomate e o pimentão. Acrescente o louro,
o tomilho e o alecrim. Junte cerca de 1 litro de água e cozinhe, em fogo baixo, por 40 minutos, deixando restar 1/3 do
caldo do cozimento. Reserve. Quando estiver frio, despreze as peles e desfie o frango. Coe o caldo restante e junte
ao frango desfiado. Corte as bananas em fatias no sentido
do comprimento (cerca de 4 fatias) e frite-as na manteiga.
Reserve.
Em um refratário fundo, disponha camadas com metade do
arroz, sobre ele metade do frango com o molho, metade do
queijo e metade das bananas grelhadas. Repita o processo
finalizando com o queijo. Leve ao forno preaquecido (180º)
por cerca de 25 minutos. Sirva em seguida.

Panqueca de aveia
com frango e cottage
Sugestão: Knorr

Ingredientes:
Massa
4 colheres (sopa) de aveia
2 ovos
1/2 xícara (chá) de farinha de trigo
1 cubo de caldo de galinha
1 xícara (chá) de leite fervente
Recheio
500 g de peito de frango
1 cubo de caldo de galinha
2 xícaras (chá) de água fervente
250 g de queijo cottage
2 colheres (sopa) de salsinha picada
Modo de preparo:
No liquidificador, coloque os ovos, a farinha de tri-

go, 3 colheres (sopa) de aveia e o caldo de galinha
já dissolvido no leite. Bata até obter uma massa
cremosa. Junte a aveia restante e misture sem bater. Unte e aqueça uma frigideira e coloque uma
porção da massa suficiente para formar uma camada fina que cubra o fundo. Frite dos dois lados. Passe para um prato e continue a operação até terminar a massa. Em uma panela de pressão, coloque
o peito de frango e o caldo de galinha já dissolvido
na água. Cozinhe por 15 minutos após o início da
fervura. Depois retire o frango e desfie grosseiramente. Transfira-o para uma tigela e acrescente o
queijo cottage e a salsinha. Misture bem e distribua
um pouco do recheio em cada panqueca e enrole. Arrume-as em um refratário e sirva em seguida.
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DESTINOS | Edison Chiaramelli

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

República
Tcheca e seus
balneários
FOTOS: DIVULGAÇÃO

A fonte cantante é um dos
símbolos de Marianske Lazne,
cidade famosa por suas mais
de 100 fontes minerais

Imperdível o passeio pela colunata de ferro fundido com afrescos belíssimos no teto

Fontes de água mineral atraem turistas em
busca de saúde. Há pias para gargarejos
e canecas vendidas como souvenirs. Ao
lado, a estátua de Karl Kaspar Reitenberger,
considerado o fundador de Marianske Lazne
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Na edição 152 da NEWS falei rapidamente dos balneários tchecos. Hoje
vamos falar melhor deles. O primeiro
é Marianske Lazne (também conhecido pelo nome em alemão Marienbad),
localizado a 171 quilômetros de Praga, capital da República Tcheca. A cidade spa possui águas minerais medicinais e hotéis cinco estrelas com
diárias que não ultrapassam R$ 450.
Vamos deixar que as fotos “falem” por
si das suas belezas.
O segundo lugar mais visitado na República Tcheca é o balneário Karlovy
Vary, fundado pelo imperador Carlos
IV no século XIV. A bela cidade possui 12 fontes de água termal e foi cenário dos filmes 007 Cassino Royale
e As Férias da Minha Vida (com Queen Latifah e Gérard Depardieu), ambos filmados no majestoso Grandhotel Pupp, o mais famoso dos cerca
de 200 hotéis locais. Além das boas
cervejas tchecas, vale a pena provar
o licor de ervas Becherovka, produzido em Karlovy Vary. E conhecer os
cristais que tornam a região da Boêmia referência mundial. Esta cidade é
um presépio que merece ser visto no
mínimo por fotos. Até Praga!

Licor de
ervas
Becherovka

Karlovy Vary é a cidade termal mais famosa da Boêmia

Passeio de carruagem pelas ruas de Karlovy Vary

O Grandhotel Pupp foi cenário do filme
Cassino Royale com o 007

A luxuosa cidade era frequentada por
aristocratas europeus e pela realeza

A maior catedral
ortodoxa da
República
Tcheca fica em
Karlovy Vary

Os famosos
cristais da
região da
Boêmia

Teatro da ópera de Karlovy Vary
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VARIEDADES | Anamaria Cachapuz Cypriano
Professora aposentada.
Contato: anamariaopm@gmail.com

Seu mundo pode cair

A

cada dia que passa, nós ganhamos algumas coisas e perdemos outras.
“O importante na vida é estar pronto para isso, descobrir o que é melhor
cada dia, encontrar o melhor caminho, o que é perfeito para nossa satisfação pessoal, aprender a contabilizar”, como diz Sergio Almeida, cada dia
de vida “como crédito e não como débito”. Dessa forma, aproveitaremos
melhor as coisas que estão por perto, avaliaremos nossos merecimentos, cobraremos
da vida esse mérito, trabalharemos com alma. Tudo isso acaba por nos dar a fórmula da felicidade. Joel Barker diz que “uma visão sem ação é somente um sonho. Uma
ação sem visão é apenas um
passatempo. Uma visão com
ação pode transformar o mundo.” Então, parece que esse
autor descobriu a fórmula para
essa transformação: é preciso
ter visão e transformá-la em
ação. “Só as duas juntas poderão nos levar ao aperfeiçoamento e, segundo Pitágoras,
a melhor maneira que o homem dispõe para se aperfeiçoar é aproximar-se de Deus”.
Mais ainda: Só Ele nos permite superar os momentos mais difíceis.
Infelizmente, chega um dia em que, sem aviso prévio, a vida nos lança em alguma situação que jamais imaginamos, uma aflição intensa que pode nos destruir por dentro e
estar envolta em medo, ansiedade, depressão, insegurança, angústia e doença. Quando
chegam, a tristeza toma conta, a vontade de viver desaparece, a desilusão com aqueles
que se ama faz com que os dias não passem. E a experiência de Álvares de Azevedo
volta em forma de poesia que diz: “Se a cólera que espuma a dor que mora na alma e
destrói cada ilusão que nasce, tudo o que punge, tudo o que devora o coração no rosto
se estampasse. Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente que inveja agora nos causa talvez piedade nos causasse.” Melhor do que lembrar poemas e frases soltas, cuja autoria não interessa, melhor do que lutar contra o que
destrói por dentro é achegar-se a Deus, entregar-se a Ele. Só Ele sabe o que realmente
lhe passa na alma. Então o melhor é ignorar as trevas e a desilusão, acender uma luz
de esperança e despertar para a vida. Seu mundo pode cair? Não permita! Apoie-se
em Deus, acenda sua luz, sua esperança e desperte para a vida.

Joel Barker diz que “uma visão
sem ação é somente um sonho.
Uma ação sem visão é apenas um
passatempo. Uma visão com ação
pode transformar o mundo.”
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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

GANHAR DINHEIRO
x MAKING MONEY

O

uvindo o rádio me dei por conta de uma das
grandes diferenças que torna nossa realidade brasileira tão diferente (para pior) quando
comparada aos EUA. No inglês, a expressão
utilizada para “ganhar dinheiro” é “making money”, numa tradução literal “fazer dinheiro”. A
linguagem de um povo apenas reflete alguns aspectos de
sua cultura, sociedade, modelo de estado e comportamento do dia a dia, tais como corrupção, direito trabalhista,
programas e movimentos sociais, políticas econômicas,
entre tantos outros.
Ganhar é uma atitude passiva, inerte, no aguardo de que
alguém venha e simplesmente lhe dê algo em troca. Prescinde sequer do ato de pedir. Dar algo é um ato filantrópico. Você dá e não espera nada em troca, quem ganha não
precisa devolver nem antes nem depois. E nós, brasileiros,
temos o péssimo hábito de ganhar dinheiro. Sem nos darmos conta, inconscientemente estamos fazendo conexões
mentais de que o dinheiro deve vir até nós de forma natural, sem requerer esforços. É claro que sabemos que isto
pouco acontece, a não ser que se ganhe na loteria, mas
até o ato de ser sortudo precisa do esforço de ir apostar.

Brasileiro, em grande parte, quer um serviço. Mas trabalhar para fazer riqueza é atitude de poucos.
Desta lógica começamos a encontrar reflexos tristes. Discorde se quiser, mas veja: estabilidade no serviço público, pensões vitalícias, programas sociais sem nenhuma
cláusula de mérito ou exigência de contra partida, estado
provedor de tudo e, se possível, de mais um pouco, juros
abusivos, etc. Muitos de nós queremos tudo de mão beijada, enquanto uma parcela pequena acaba carregando o
país nas costas.
E os americanos, aqueles making money, a lot of money?
Lá é meritocracia. Não fez por merecer? Não fez dinheiro?
Então não terá seguro desemprego como aqui, não terá
regalias e outras benesses. Moral da história: o capitalismo funciona, todos colaboram para geração de riqueza, a
economia gira, o país se desenvolve, a sociedade é livre e
todos possuem condições melhores de vida. Até mesmo
aquele folgado que faz menos que os outros.
Está na hora de reprogramarmos nossa sociedade. Vamos fazer mais, esperar ganhar menos e logo pagaremos menos impostos e teremos mais segurança, saúde,
educação…
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CARROS | MUSTANG

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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MUSTANG
A Ford anunciou que o Mustang ampliou
sua liderança como carro esporte mais
vendido do mundo em 2016, somando
mais de 150.000 unidades registradas.
Segundo dados da entidade IHS Market,
em 140 países as vendas totais do Mustang cresceram 6% no ano passado, experimentando um grande crescimento
fora dos Estados Unidos, com 45.000
unidades comercializadas.
Presente em todos os continentes, excluindo a Antártida, o modelo vai chegar este ano a seis novos países, com
destaque para o Brasil. O Mustang já
é o esportivo mais global e chegará a

O carro esporte mais vendido do mundo
em 2016 vai chegar este ano a seis
novos países, incluindo o Brasil

mercados interessantes e pouco tradicionais como as Ilhas Palau e a Costa
do Marfim, entre outros.
DESEMPENHO MUNDIAL
Além do excelente desempenho em
grandes mercados, como Alemanha e
China, o carro também chegou a países
menores, como Nova Caledônia, Gibraltar e Bonaire. Desde o lançamento na
China, em 2015, o Mustang tornou-se o
esportivo mais vendido no maior mercado do mundo e em 2016 suas vendas aumentaram 74%. “A fama do Mustang continua a crescer, incluindo países

Malásia
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em que nunca havia estado antes”, diz
Mark Schaller, gerente de marketing do
Mustang.
Durante décadas, muitos fãs do Mustang tiveram de vencer grandes distâncias para ter acesso ao esportivo mais
popular da marca. Reconhecendo essa
paixão, a Ford decidiu, a partir de 2015,
tornar o modelo global.
Segundo a Ford, desde 2015 já foram
produzidos mais de 395.000 Mustangs
de sexta geração e, destes, 98.000 foram destinados a clientes fora dos Estados Unidos. O volume de exportação
dobrou no período e chegou a 17,5% do
total. A expectativa da empresa é que
ele continue a crescer e atinja 30% na
linha 2017.
NOVIDADES PARA 2018
Nos Estados Unidos, o Mustang lidera
as vendas do segmento há 50 anos. No
modelo 2018, os fãs de todo o mundo
verão um visual mais atlético na dianteira
e na traseira e tecnologias mais avançadas, incluindo painel de instrumentos digital de 12 polegadas, nova transmissão
automática de 10 velocidades, amortecedores MagneRide e novo sistema de
escapamento com válvula ativa.

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
tor do
livro “Para Além do Ambientalismo
mo - Uma História
em Duas Décadas” . Contato: marcio@linck.com.br

PARA ALÉM DA CARNE FRACA

A

exploração e o uso de animais
mais na ali
alimentação humana extrapola qualquer explicação
aparentemente óbvia sobre saciedade ou
necessidade básica a determinada ingestão
de calorias ou porcentagem x de proteínas
diárias. Mais do que justificar um hábito alimentar em virtude da tradição, da cultura ou do corriqueiro costume por
manter um paladar viciado em gordura animal, o fato é que
comer carne (músculos, nervos, gorduras e vísceras de cadáveres de animais abatidos) em nossa sociedade transformou-se num verdadeiro dogma inatacável e intransponível.
Ai daqueles que ousam atravessar o caminho do bife até o
prato ou do hambúrguer de marca famosa!
O fato é que a operação Carne Fraca da Polícia Federal, revelando esquemas fraudulentos para escamotear a qualidade de uma carne imprópria para consumo, trouxe a tona
não somente a vulnerabilidade de um sistema que não garante em sua totalidade e integralidade os padrões sanitários exigidos por lei, como também serviu para demonstrar
o quanto nossa sociedade é refém de si mesma ao cultivar
uma dieta equivocadamente centrada em produtos de origem animal. Mas é necessário manter o dogma de comer
carne a qualquer custo, ainda que a preocupação com a

saúde fique restrita ao episódio momentâneo repercutido
pela mídia. Nenhuma fala lembrando a obesidade que atinge mais de metade da população brasileira entre adultos
e crianças, e suas consequências em termos de diabetes,
colesterol, pressão alta e doenças cardiovasculares, e que
entre outras causas estão associadas ao excessivo consumo calórico de gorduras e de proteína animal. Nenhuma fala
lembrando o relatório divulgado em 2015 pela OMS - Organização Mundial da Saúde - colocando as carnes vermelhas processadas na lista nº1 de alimentos carcinogênicos.
Muito se fala dos prejuízos econômicos, já que o Brasil lidera as exportações de carne bovina no mundo. Porém ninguém fala do custo ambiental imensurável provocado pelas queimadas e pelo desmatamento, sobretudo na floresta
Amazônica, para abertura de novas áreas de pastagem e
criação de gado ou de cultivos de cereais para ração animal; dos gases estufa e das alterações climáticas; dos 15
mil litros de água desperdiçados para a produção de 1 kg
de carne bovina, da contaminação do solo e dos recursos
hídricos por esterco, pesticidas e fármacos.
Por fim é preciso lembrar dos 70 bilhões de seres sencientes abatidos violentamente e precocemente todos os anos
pela indústria da carne.
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VARIEDADES | ARTIGO

Felicidade: o segredo para
quem busca ser bem sucedido
*Por Dr. Martin Portner
Médico neurologista e
mestre em neurociência pela
Universidade de Oxford

“

Pessoas felizes encaram
problemas como desafios e
não como obstáculos. Aqui
há uma diferença significativa:
obstáculos são problemas
com sombra imensa;
desafios, para os felizes,
são oportunidades de
autorrealização. Eles se
consideram escolhidos
para vencê-los.

“

P

ara quem busca ser bem-sucedido, há uma forma
eficaz de se chegar lá – pela via da felicidade. Felicidade antes, sucesso depois. Sucesso, em qualquer esfera da vida pessoal, passa antes pela autogestão da felicidade.
Nada disso, vaticinam os coxinhas! (gíria de origem paulistana
que, de acordo com a Wikipédia, descreve quem tem cuidado
excessivo com a imagem, hábitos burgueses e posturas políticas conservadoras). É ao contrário! Sucesso no trabalho, nas
finanças, nos relacionamentos e na vida social são as coisas
que conduzem à felicidade!
Alex Korb, neurocientista e consultor do comportamento bem
sucedido, pensa de forma diferente. Ele escreveu sobre o tema
e seu livro rapidamente chegou ao patamar dos mais vendidos
na Amazon. Segundo Korb, podemos ter sucesso em vários
aspectos da vida e a felicidade ainda será raquítica; já quando felizes, garantimos sucesso em todos os aspectos da vida.
Bobagem, teimam os coxinhas. Felicidade vem depois de trabalhar duro. É preciso conquistar as coisas primordiais – casa,
carro, dinheiro e a primeira viagem para Aruba. A felicidade
vem com sabor de marguerita nas areias brancas da praia
onde se debruçam palmeiras viçosas.
Para testar a hipótese, uma empresa contratou funcionários
felizes consigo mesmos, mas que não alcançavam os padrões
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técnicos exigidos. Na mesma época, recrutou colaboradores
tecnicamente aptos, mas pouco felizes. Ao final de um ano,
os felizes, mas pouco aptos venderam 20% a mais; depois de
dois anos, 60% a mais. E ainda continuavam felizes.
Pessoas felizes encaram problemas como desafios e não
como obstáculos. Aqui há uma diferença significativa. Obstáculos são problemas com sombra imensa; desafios, para os
felizes, são oportunidades de autorrealização. Eles se consideram escolhidos para vencê-los.
Biologicamente, somos dotados, na intimidade do cérebro, de
um sistema que nos compele a manifestar sentimentos de menos valia, culpa e vergonha. Não é de causar estranheza o fato
de nascermos com a tendência à vergonha? Que não possuímos um mecanismo mental inato capaz de garantir contentamento a não ser que trabalhemos duro por ele?
O sistema A do cérebro, assim chamado por sua relação com
a amígdala cerebral, nasce robusto, composto por milhões de
neurônios. Ele interfere a todo instante na área responsável
pela tomada de decisões. Faz com que nossas atitudes sejam
tingidas por cores que buscam amenizar algo que achamos
não estar correto – damos explicações, desculpas, damos de
ombros. Mas nem tudo está perdido. Um segundo sistema,
que sai da área do juízo e trafega na direção da zona A, é capaz de colocar um pé no freio da menos valia. Mas é importan-

COLUNA DO IDEC
INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
te salientar que ele é constituído por um
número bem menor de neurônios. Tem
baixo poder de impacto e, além disso, se
torna maduro a partir da quarta década
de vida, enquanto a zona A opera desde
o nascimento. Algo que nos coloca em
clara desvantagem. Esse segundo sistema – que recebe o nome de giro uncinado, devido ao seu formato de letra
“U” – pode ser revigorado. Como fazer
para capacitar esses neurônios e colocar a zona A sob controle? Como nos
tornar pessoas de mais valia, que veem
problemas como oportunidades? Como
fazer para ser mais feliz e, depois, se colocar na faixa de largada para a corrida
dos bem sucedidos?
Alex Korb sintetiza a resposta em seu
livro The Upward Spiral – Using Neuroscience to Reverse the Course of
Depression One Small Change a Time
(tradução livre, A espiral Ascendente –
Como Utilizar a Neurociência para Reverter os Estados Depressivos Dando
Um Passo de Cada Vez). Trata-se de
responder à seguinte pergunta – qual
motivo me faz ser agradecido? Ao que
devo agradecer aqui e agora?
Ser grato é uma poderosa ferramenta
para desenvolver a inteligência emocional. A gratidão altera a densidade de
neurônios do sistema U e é capaz de
pacificar a zona A.
A fórmula exige que você pare um instante, respire devagar e olhe para dentro de si. Pergunte-se o motivo pelo qual
você deve sentir gratidão nesse exato
instante. Aqui e agora. E há uma exigência. Nada de generalidades. “Sou grato
por ter saúde”, “tenho filhos maravilhosos”, não serve. Deve ser algo proveniente das entranhas, do fundo do estômago. Que tenha impacto. Quando
chegar, você vai saber. A expressão da
face muda na hora.
Não escute os coxinhas. Escute a neurociência. A gratidão turbina o uncinado
e, no recheio, a serotonina. Você passa
a ser o gestor da sua felicidade. E desenha a rota do seu sucesso. O resto sim
é bobagem.

Campanha do IDEC:

Planos de saúde
Limite aos reajustes e aos cancelamentos!

H

oje, 50 milhões de brasileiros
têm planos de saúde e, desse
total, 80% possuem contratos coletivos (planos empresariais, por
associações ou por sindicatos), sendo só 20% de contratos individuais/
familiares.
Quem tem esse tipo de contrato, não
é protegido pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), que não
impõe limites de reajustes nem proíbe o cancelamento do contrato pelas
operadoras. A ANS só limita reajustes
e proíbe o cancelamento dos contratos daqueles planos individuais e familiares. Mas algumas notícias recentes
têm dado conta de que as operadoras estão pressionando a ANS e a Presidência da República para que esse
tipo de contrato seja desregulado, isto
é, passe a ser como os planos coletivos, deixando de ter limite de reajuste
e que possa ser cancelado a qualquer
momento.
Os consumidores têm seus direitos
previstos no Código de Defesa do Consumidor claramente violados com os
reajustes atuais, incompreensíveis e
abusivos, porque são elevadíssimos e
muitas vezes incidem de uma só vez,
em percentuais insuportáveis.
Pesquisas do Idec já apontaram que
os reajustes podem ser maiores que
100%. Até mesmo pequenos grupos
(contratos de até 30 vidas) também têm
reajustes que podem chegar a 70%.
O pior é que o consumidor que quer um
plano de saúde com reajuste controlado e sem cancelamento pela operado-

ra, isto é, um plano individual ou familiar, não encontra mais! Uma pesquisa
nossa divulgada em julho mostrou que
só metade dos planos disponíveis, segundo a ANS, são efetivamente comercializados. Ou seja, onde há lei e regra,
de lá as operadoras fogem!
Para garantir os direitos dos consumidores e corrigir os problemas do mercado é necessário que a ANS regule
igualmente, e nivelando por cima, tanto os contratos individuais/familiares
quanto os coletivos, determinando valores teto para reajustes e proibindo o
cancelamento unilateral dos planos de
saúde pelas operadoras.
Ao mesmo tempo, é preciso que o SUS
(Sistema Único de Saúde) seja fortalecido e tenha condições de efetivamente representar acesso universal e
igualitário à saúde para todos os cidadãos, conforme determina nossa
Constituição. Não há saúde privada
de qualidade se a saúde pública não
for excelente!
Isso é urgente, pois os planos de saúde recebem vários recursos públicos
(na forma de renúncia fiscal, por exemplo) que poderiam ser destinados ao
SUS e não pagam suas dívidas com
o sistema público. Além disso, “devolvem” seus usuários de volta para o
SUS, negando a cobertura de procedimentos (consultas, exames, cirurgias,
tratamentos) ou “expulsando-os” dos
contratos com reajustes impagáveis ou
cancelando os contratos.
Mais informações no site:
www.idec.org.br
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Caesarstone e o incrível universo de Jaime Hayon

MILÃO 2017
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Semana de Design - que aconteceu de 4 a
9 de abril na Itália - é considerada a mais
importante vitrine de design mundial

FOTO: TOM MANNION

CASANEWS

DESIGN | MILÃO

Destaques brasileiros na
56ª edição do Salão do Móvel de Milão

A

FOTOS: DIVULGAÇÃO

56ª edição do Salão do Móvel de Milão aconteceu entre os dias 4 e 9 de abril, reunindo o
melhor do design mundial no moderno centro de exposições de Rho e em múltiplos eventos
paralelos ao Isaloni. O premiado design brasileiro seguiu muito bem representado e pode ser
visto em eventos como a Mostra Be Brasil e a Rio+Design. Confira algumas destas novidades:

SOLLOS
A indústria catarinense
apresentou sua coleção
internacional desenhada
por Jader Almeida,
um dos designers
brasileiros mais
respeitados do mundo
e que também é diretor
criativo da empresa

La Lampe
A marca apresentou a
luminária Farol, criada pelo
Studio Nada se Leva. A peça
é uma releitura das antigas
lanternas sinalizadoras. Feita
em latão polido e envernizado,
possui cúpula direcionável
que possibilita a projeção
do facho de luz em 360º

Studio Sette7
Estreando em Milão, o Studio Sette7
apresentou as coleções: Claire, Occhi,
Courvette, Lineare, Spike, Unno e
Curve, assinadas pela arquiteta e
designer Vivian Coser. As peças com
linhas leves e pedras made in Brazil
– quartzitos (Rafaelo e Vitória Régia)
têm influência cosmopolita e da arte
cinética na estética da coleção

Mula Preta
O estúdio de design de Felipe Bezerra e André Gurgel mostrou a poltrona
Patroa. A peça projetada com linhas simples e sofisticadas é indicada
para compor a ambientação de qualquer espaço contemporâneo
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Stone Age Folk by Jaime Hayon
Exposição realizada pela Caesarstone durante a Semana de Design
de Milão apresentou o incrível universo do designer espanhol
FOTOS: TOM MANNION

O

universo paralelo criado
pelo designer espanhol
Jaime Hayon na exposição: Stone Age Folk,
para a Caesarstone, líder mundial em superfícies de quartzo,
foi um dos eventos mais badalados da
edição de 2017 da semana de Design de
Milão, que aconteceu de 4 a 9 de abril.
O incrível Palazzo de Serbelloni, residência de Napoleão Bonaparte e Josephine
de Beauharnais durante sua estadia na
Itália, foi o local escolhido para abrigar
a exposição inspirada na flora, na fauna e no folclore de diferentes culturas.
A partir de um trabalho meticulosamente artesanal, mais de 48 cores de Caesarstone foram aplicadas na estrutura
de metal do pavilhão. O designer preencheu com seu espírito excêntrico todo
o espaço do histórico castelo, criando
um mundo de fantasia feito de diferentes cores e formas, mesclando desde
mitos hungáros até influências tribais
africanas.
As máscaras tribais e as faces de palhaços de Hayon foram caracterizadas
em painéis de grande escala e apresentadas ao lado de carrosséis lúdicos, luminárias e móveis feitos de Caesarstone. Juntas, todas as peças contribuíram
para a sensação caleidoscópica da instalação e permitiram aos visitantes interagirem com o material de uma maneira
leve, divertida e inesperada.
Desde o seu lançamento em 2013, o Programa de Colaboração de Designer
da Caesarstone ultrapassou as fronteiras do design experimental com
obras do Nendo Studio, Raw Edges, Philippe Malouin e Tom Dixon
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Máscaras
tribais e faces
de palhaços de
Hayon foram
caracterizadas
em painéis de
grande escala
apresentados
ao lado de
carrosséis
lúdicos, móveis
e luminárias

Sobre Jaime Hayon
O artista-designer espanhol
Jaime Hayon nasceu
em Madri em 1974. Sua
ampla base de clientes
inclui b.d. Barcelona,
Cassina, Fritz Hansen, &
Tradição, Magis, Parachilna,
Metalarte, Swarovski,
Bisazza, Lladró e Baccarat.
Ele também executou
projetos de interiores
completos para os principais
hotéis, restaurantes e
estabelecimentos de
varejo em todo o mundo
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Cerâmica tipo
exportação

N

os últimos anos, a indústria nacional de revestimentos cerâmicos e louças sanitárias, representada pela Associação Nacional dos Fabricantes
de Cerâmica para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres - Ancafer, atingiu o estado da arte em
termos tecnológicos, com design atualizado e alta produtividade. O Brasil ocupa a segunda posição em produção e consumo de revestimento cerâmico, além de ser o
sétimo na escala de exportação mundial com negócios
em mais de 110 países.
Representada por 17 empresas associadas, a Ancafer
participou da Semana de Design de Milão, com apoio da
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos - Apex-Brasil, marcando presença em duas exposições da mostra Brazil S/A. Os produtos lá expostos
foram ganhadores do prêmio Best in Show - Ceramics of
Brasil, promovido pela Anfacer durante a Expo Revestir,
realizada em março, em São Paulo. Conheça algumas
das coleções premiadas que foram a Milão:

A coleção da Deca
assinada pelo designer
Jader Almeida recebeu
o prêmio Best in Show
- Ceramics of Brasil na
categoria Peças Especiais.
A cuba branca L.300 se
destaca pelo visual leve,
com as laterais planas que
convergem para o centro.
Já a torneira explora o
arquétipo do caminho
da água até uma bica

Produzida em forma triangular,
a coleção Connect, da
Cerâmica Portinari, possibilita
diferentes combinações
nações para a
personalização dos ambientes.
Ela foi eleita o melhor
elhor porcelanato
para mosaico no prêmio Best
in Show - Ceramics
ics of Brasil
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Laca é o
lançamento
da Decortiles
eleito o melhor
porcelanato para
piso no prêmio
Best in Show Ceramics of Brasil.
O revestimento de
cor minimalista
tem efeito
arranhado que
deixa a superfície
brilhante da laca
com aspecto fosco

Design brasileiro
em Nova Iorque
Projeto Raiz (Raiz Project) promove a
internacionalização de designers brasileiros
no maior evento do NY Design Week

FOTOS: DIVULGAÇÃO

DESIGN | ICFF

Sofá Brazilian Flag - Marta Manente, Estobel Estofados

ntre os dias 21 e 24 de maio, a International Contemporary Furniture Fair (ICFF), principal vitrine de design global na América do Norte, receberá 13 estúdios de design
brasileiros que apresentarão, individualmente, o que há de mais
conceitual em suas criações. São eles: Marta Manente, Jader
Almeida, NDT Design, Guto Índio da Costa, ITENS por Ana Neute, Rodrigo Almeida e Ronald Sasson, estudiobola, Paulo Alves,
Lattoog, Noemi Saga, Studio Poli, Sergio Matos e Fahrer Design.

E

ICFF 2017
A ICFF compreende cerca de 700 expositores e são esperados
mais de 30 mil profissionais. No evento, o design brasileiro será
representado por peças de mobiliário para interior e exterior, objetos de decoração, ventiladores de teto e luminárias. Paralelo
à feira, todos os produtos estarão dispostos em um showroom
com localização estratégica pensada para receber lojistas, fabricantes e investidores.
O Projeto Raiz é uma iniciativa do Sindicato das Indústrias do
Mobiliário de Bento Gonçalves - Sindmóveis - com a Apex-Brasil, instituições
estimular a participação e o fortalecies que
que visam
v
vi
mento dos de
designers
mobiliário
design
gnerss de m
obiliá do país no exterior
xterior através
de ações estratégicas personalizadas.
Ventilador
or
de teto Guto Índio
ndio da
Costa,, The
ern Fan
Modern
Company
mpany

Poltrona África,
Itens por Rodrigo
o
Almeida

Luminária de
piso Shanghai,
Itens por
Ana Neute
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Este projeto de interiores, de
uma agência digital em São
Leopoldo, foi desenvolvido
pela DUO Arquitetura. A proposta deveria unir funcionalidade, conforto e criatividade,
através de ideias arrojadas e
soluções inovadoras.
Aproveitando-se das características da edificação, como
estrutura de concreto aparente, a opção foi realizar um projeto com estilo industrial. Uma
das vantagens deste estilo é a
elétrica aparente. Nesta obra,
as instalações elétricas e a
iluminação ficam embutidas
em eletrodutos e eletrocalhas, característica que facilita a manutenção.

Para atender as necessidades do
cliente, os espaços e mobiliários
foram projetados pensando
na f exibilidade do dia a dia

ESTILO
INDUSTRIAL
OFERECE UMA PROPOSTA URBANA,
MODERNA E ATUAL NA DECORAÇÃO
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Foram especif cados móveis e adornos com linhas
retas, mesclando materiais como madeira e ferro. As divisórias em vidro integram visualmente
os espaços e conferem privacidade quando necessário. Nos ambientes, os acabamentos neutros são predominantes. As cores da empresa são
apresentadas de forma pontual em itens de decoração como quadros, almofadas, adesivos e comunicação visual. As tintas utilizadas neste projeto são da VIVA COR TINTAS (Fone: 3597.2222). A
SÓ PEDRAS MARMORARIA E GRANITOS (Fone:
3581.4747) também participou da obra.
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Um grande armário abriga arquivo,
depósito e copa, que pode f car
escondida em algumas situações.
62 | REVISTA NEWS | EDIÇÃO 155 | MAIO/JUNHO 2017

CASANEWS

A versatilidade também
pode ser observada na
principal sala de reuniões.
A mesa pode atender encontros formais e, em momentos de descontração,
se transformar em mesa
de sinuca.

FICHA TÉCNICA:
Arquitetas:
Cíntia Mello e Isabela Schreiber
(Duo Arquitetura e Design)
Fone: (51) 3037.3047
E-mail: cintia@duo-arquitetura.com
isabela@duo-arquitetura.com
Fotos: Denise Wichmann
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MÓVEIS | VITRINE

Renove cadeiras e banquinhos
de plástico rígido com Colorgin
Proporcionar às crianças um
ambiente colorido e com aspecto
de novo é mais um incentivo para
valorizar o ambiente de estudo e
motivar as brincadeiras em casa.
Para isso, os pais podem pintar
os móveis de plástico rígido,
mudando as cores de cadeiras
e mesas, e retocar as partes
gastas com a tinta spray Colorgin
Plástico, da Sherwin-Williams.

Lançamentos da HERVAL na Movelpar
A Herval Móveis e Colchões apresentou seus lançamentos
2017 em móveis de madeira, estofados, colchões e sua
marca de seriados ÉDEZ na 11ª Movelpar. A feira aconteceu
na cidade de Arapongas, Paraná, de 18 a 21 de março.
Entre as novidades, destaque para os colchões Versatto
com molas ensacadas e Magnifick (foto) com o sistema
de molas contínuas Maxspring, próprio da Herval.
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Klein Ville
Hotel

Klein Ville
Hotel

Klein Ville
Hotel

GRAMADO

CANELA

DOIS IRMÃOS

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

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

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

Klein Ville
Hotel

Klein Ville
Hotel

ESTEIO

SÃO LEOPOLDO

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.

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

