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Por mais dificuldades que possamos encontrar, a maior parcela de 
nossa sociedade sabe que mesmo em meio às crises econômica e 
política não se pode deixar de tocar a vida; adiar planos sim, desistir 
dos sonhos e objetivos, jamais.
É graças, principalmente a trabalhadores, empresários e outros tantos 
representantes de nossa sociedade, que mantemos uma ordem social 
mínima, capaz de trazer alguns resultados para, lentamente, 
avançar-mos e superar carências que os que nos antecederam 
vivenciaram. Difícil é entender nosso Brasil, território com tantos 
recursos naturais com uma população em sua maioria vivendo em 
meio a inúmeras dificuldades. Nascemos, crescemos e moramos em 
meio às melhores terras para a agricultura do mundo, onde a 
diversidade de climas e solos nos propicia o cultivo de qualquer planta 
que exista. Maior volume de água doce do planeta, vital para nossa 
existência e que ainda nos propicia energia elétrica segura. Um vasto 
litoral banha milhares de quilômetros de nosso território, viabilizando 
lazer, pesca e inimaginável quantidade de petróleo, cuja empresa 
estatal o retira e transforma em combustível sobre o qual nosso 
governo nos faz pagar um dos preços mais altos do mundo. Ser 
brasileiro é assim, ‘padecer no paraíso’, mas sem nunca deixar de 
encontrar prazer nas conquistas, materiais ou não.

Com tudo isso, será que não podemos buscar mudanças ao nos 
organizar melhor como sociedade, de forma política e que nos leve a 
uma ampla reforma administrativa do Estado, com mais autonomia 
aos entes federativos e uma distribuição dos recursos públicos menos 
paternalista e assistencial?
A história deste país, claramente, tem nos mostrado que o maior 
fator de mudanças é o político-econômico, que oligarquias deu 
origem, gerou mitos, derrubou governos, ambição que pouco cria e 
tudo transforma em seu caminho, para o bem e para o mal, deste 
povo que somos todos nós.

Editorial
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O Teatro Unisinos foi inaugurado em 
grande estilo dia 31 de julho, em Porto 
Alegre. O evento para convidados ini-
ciou com um coquetel seguido de ses-
são solene. A abertura das falas foi feita 
pelo diretor-presidente da Associação 
Antônio Vieira – ASAV-, Pe. João Geral-
do Kolling, seguido pela benção do Pe. 
Luiz Fernando Rodrigues e o pronun-
ciamento do Pe. Marcelo Fernandes de 
Aquino, reitor da Unisinos. 
O espetáculo de inauguração do teatro 
contou com a apresentação da Orques-
tra Unisinos Anchieta, sob a regência do 
maestro Evandro Matté. Vários convida-
dos abrilhantaram a noite. Renato Bor-
ghetti/Daniel Sá - gaita e violão; Ales-
sandra Verney – canto; Elias Barbosa/
João Vicente - cavaquinho e violão; Ra-
quel Fortes - soprano. 
Os dançarinos de tango Pâmella Kepler 
e Maurício Miranda se apresentaram na 
parte externa do espaço, que revelou o 
teatro aberto no fundo do palco. O vio-
linista chinês Yang Liu encerrou o show 
com uma deslumbrante apresentação. 
O Teatro Unisinos fi ca dentro do Cam-
pus Unisinos Porto Alegre, localizado na 
Avenida Nilo Peçanha, 1640.

Hique Gomez cantou 
e tocou violino

Renato Borghetti 
e Daniel Sá 
em show de 
gaita e violão

A soprano Raquel Fortes encantou com sua voz

O violinista chinês Yang Liu foi a 
atração internacional da noite

A inauguração do Teatro Unisinos 
Localizado em Porto Alegre, um dos mais modernos teatros do Brasil apresentou 
suas instalações para convidados em noite de múltiplas apresentações

A comemoração no descerramento da placa

FOTOS: REVISTA NEWS

CULTURA | TEATRO
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Tradição e
qualidade
que se
renovam
AAChurrascaria 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.

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

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

Rua Conceição, 1276
Centro de São Leopoldo - RS

Fone: (51) 3592-4400

HORÁRIOS
Terça a sábado:
11h às 14h30 e

das 18h30 às 23h
Domingos e feriados:

11h às 14h30

Paleta de

Cordeiro
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Há 20 anos atuando no mercado da construção civil, a Weisshei-
mer Engenharia traz uma nova postura de valor para São Leo-
poldo. Junto a Duomi Incorporações, uma empresa que nasce 

ao lado da Weissheimer para seguir uma linha também de sucesso, foi 
entregue com 75 dias de antecedência, um novo empreendimento: o 
Perfi cere Live Residence.

ALTO PADRÃO, MODERNO, INOVADOR...

Perfi cere Live Residence

A Construtora e Incorporadora 
Weissheimer, de São Leopoldo, 
acaba de entregar seu mais 
importante lançamento dos 
últimos tempos, o Perfi cere 
Live Residence. 

CASANEWS

Ricardo, José, Lucia e Rodrigo Weissheimer
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Perfi cere Live Residence
PRONTO PARA MORAR: 
Perfi cere foi entregue com 
75 dias de antecedência à 
data prevista

São parceiros da Construtora 
Weissheimer e fornecedores do 
Perf cere Live Residence:
Água e Sol Piscinas - Fone: 51. 3592.6005
Armarius Decor - Fone: 51. 3073.5330
Cerâmica Kaspary - Fone: 51. 3534.7213
Gama Mineradora - Fone: 51. 355a4.2674
K2 Engenharia - Fone: 51. 3589.2646
KGD Mármores - Fone: 51. 3572.9000
Vidraçaria Escouto - Fone: 51. 3568.5041

Estas são algumas das imobiliárias 
parceiras que comercializam o 
Perf cere Live Residence:
Imobiliária Panitz - 51.3590.1888 
Justo Imóveis - Fone: 51.3099.9930
UP 10 Imóveis - Fone: 51. 99820.9940
Vila Rica Imóveis - Fone: 51.3037.9333
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CASANEWS

A localização privilegiada do Perfi cere Live Resi-
dence (Rua São Joaquim, 310 – esquina com Rua 
Brasil) é a união da praticidade de morar no centro 
da cidade com a segurança de viver em um con-
domínio que dispõe de completa estrutura de lazer.

De acordo com a engenheira responsável pelo pro-
jeto, Lúcia Weissheimer, a proposta da Constru-
tora foi idealizar algo novo para os leopoldenses, 
através de um condomínio que atendesse todas 
as necessidades das novas famílias. “O Perfi cere 

Live Residence foi projetado pensando no convívio 
de seus moradores que, sem tirar o carro da gara-
gem, podem usufruir no Espaço Live de inúmeras 
opções de lazer e entretenimento”, explica.
Quem mora em apartamento nem sempre tem a 
oportunidade de conhecer seus vizinhos, cruzan-
do com eles apenas nos corredores ou no eleva-
dor. “Nossa proposta com a área comum, que se 
assemelha a um clube, é justamente oferecer aos 
moradores ambientes que motivem o convívio entre 
as famílias”, conta o engenheiro José Weissheimer.

O pé-direito duplo 
valoriza o ambiente

HALL DE ENTRADA
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Morar bem é estar bem

Aqui você vai encontrar a oportunidade de 
dar um UP na sua qualidade de vida!

perficere live 
residence

1.800M²
DE LAzER

Dê UM UP No 
seu estilo de viver

Nossa realização está em
conduzir você na direção

de suas conquistas, 
através de um trabalho

personalizado.

weissheimer 
qualidade 
e inovação

contato@up10imoveis.com.br

Entre em contato conosco
para visitar o decorado.

(51) 99820.9940
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Assim como nos demais prédios 
construídos pela Weissheimer En-
genharia, todos os espaços que 
integram a área comum do Perfi -
cere Live Residence estão deco-
rados e equipados para o pronto 
uso dos condôminos.

O projeto de alto padrão possui 
duas torres de 44 apartamentos 
cada. Cada uma possui portaria 
própria com dois elevadores, prio-
rizando o conforto e a segurança 
dos moradores. O pé-direito duplo 
valoriza a entrada do prédio.

CASANEWS

LOUNGE ADULTO
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Perfi cere Live Residence

Além de seu projeto diferenciado, 
o Perfi cere Live Residence agre-
ga importante vantagem devido a 
sua excelente localização – está a 
uma quadra da Independência e 
a três quadras do principal viadu-
to de acesso à cidade. Seu con-
ceito reúne o privilégio de morar 
no centro de São Leopoldo e a 
comodidade de usufruir de uma 
completa estrutura de lazer pen-
sada para toda a família.
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CASANEWS
O salão de festas e os espaços 
gourmet e churrasco estão prontos 
para receber até 300 convidados para 
celebrações e encontros especiais

SALÃO DE FESTAS

ESPAÇO CHURRASCO

revistanews.com.br
VISITE NOSSO PORTAL
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Perfi cere Live Residence

Pensar no melhor viver é 
uma das preocupações da 
Weissheimer. Os ambientes 
das áreas comuns do 
Perfi cere Live Residence 
foram projetados visando o 
convívio entre os moradores 
e, a melhor maneira de cada 
um viver ali – do seu jeito

ESPAÇO GOURMET

Pensando nos diferentes estilos de vida, o Per-
fi cere traz o conceito Live Residence, onde o 
foco é viver bem. O Espaço Live é uma área de 
1.800m² localizada no quinto andar e só pode 
ser acessada pelos moradores a partir do seu 
prédio de origem, visando total segurança.
Com uma bela vista da cidade, os moradores 
podem desfrutar de piscina infantil e adulto 
com raia de 12,5 metros, pista de caminhada 
de 150 metros e solarium com espreguiçadei-
ras. Para o fi nal de tarde, o belo jardim reserva 
pergolado com espaço chimarrão, praça das 
fl ores e playground. Para relaxar, tem espaço 
mulher com estrutura para serviços de bele-
za, spa, vestiários, sauna, sala de massagem 
e fi tness. As crianças têm lugar garantido para 
a diversão com a brinquedoteca e o lounge in-
fantil, sem esquecer da sala de estudos. Para 
confraternizar em família ou receber amigos, o 
Espaço Live dispõe de lounge adulto, espaço 
do churrasco, salão de festas, espaço gourmet 
e salão de jogos. A área pode ser usada por 
mais de 300 pessoas simultaneamente, o que 
é um privilégio pouco comum em empreendi-
mentos da região.
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CASANEWS

A diversão é garantida para todas as 
idades no Perfi cere Live Residence. O 
empreendimento conta com salão de 
jogos amplo e cheio de alegria para o 
convívio dos moradores.

SALÃO DE JOGOS
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CASANEWS

Visando uma melhor qualidade de vida, 
os moradores do Perfi cere podem usu-
fruir de uma academia pronta, total-
mente equipada e climatizada.

FITNESS

O Espaço Live é uma área de 1.800 
m² localizada no quinto andar e só 
acessada pelos moradores a partir 
do seu prédio de origem, para ple-
na seguridade dos moradores. Com 
uma bela vista da cidade, os mo-
radores podem desfrutar de pisci-
na infantil e adulto com raia de 12,5 
metros, pista de caminhada de 150 
metros e solarium com espreguiça-
deiras. Para o fi nal de tarde, o belo 
jardim reserva pergolado com es-
paço chimarrão, praça das fl ores e 
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Perfi cere Live Residence

ESPAÇO MULHER

SALA DE ESTUDO

LOUNGE INFANTIL

BRINQUEDOTECA

playground. Para relaxar tem espaço mulher com estrutu-
ra para serviços de beleza, spa, vestiários, sauna, sala de 
massagem e fi tness. As crianças têm lugar garantido para 
a diversão com a brinquedoteca e o lounge infantil, sem es-
quecer da sala de estudos. Para confraternizar em família 
ou receber amigos o Espaço Live dispõe de lounge adul-
to, espaço do churrasco, salão de festas, espaço gourmet 
e salão de jogos. A área pode ser usada por mais de 300 
pessoas simultaneamente, o que é um privilégio pouco co-
mum em prédios da região.
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CASANEWS

O Espaço Live foi projetado para 
todos os moradores, viverem e 
usufruírem de acordo com o seu 
estilo de vida. Seja aproveitan-
do o espaço do chimarrão ou le-
vando as crianças para brincar 
no playground. 

ESTAR AO AR LIVRE

PLAYGROUND 0 A 6 ANOS
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Perfi cere Live Residence

No quinto andar do Perfi cere Live Residence, é possível usu-
fruir de espaços comuns de lazer para aproveitar o dia. O estar 
ao ar livre e o espaço do chimarrão proporcionam momentos 
de integração entre moradores e convidados.

PERGOLADO ESTAR DO CHIMARRÃO
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CASANEWS

PISCINA ADULTO

PISCINA TÉRMICA

Para você se refrescar na pis-
cina, ou relaxar no spa. O Per-
fi cere Live Residence foi idea-
lizado pensando em todos os 
momentos do seu viver.
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CASANEWS

Áreas totalmente 
equipadas e decoradas 
para o melhor convívio.

SACADAS



NOVEMBRO 2017 | REVISTA NEWS | EDIÇÃO 156  | 27

Perfi cere Live Residence

Apartamento Decorado

Perfi cere Live Residence

Visite o apartamento decorado!
A equipe da Armarius Decor preparou um 
espaço, no sexto andar do Perfi cere Live 
Residence, para que você se sinta em casa!

Armarius Decor
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Lúcia ressalta que é possível integrar um dos quar-
tos ao living a partir do gosto de cada morador. Os 
dois modelos de apartamentos possuem lavabo, uma 
suíte, living espaçoso, varanda gourmet com chur-
rasqueira e área de serviço, priorizando a comodida-
de e o conforto. O Perfi cere Live Residence oferece 
rede de água quente com espera para aquecimento 
de água a gás, com conta individualizada, medidores 
de água dos apartamentos instalados, janelas dos 
dormitórios com persianas termo-acústicas, espera 
para Split nos dormitórios e salas, além do baixo cus-
to de condomínio.

CASANEWS
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Perfi cere Live Residence
Apartamentos
Com apartamentos de 3 
dormitórios, sendo um suíte, 
o Perfi cere Live Residence 
possui ambientes bem arejados 
e amplos, para toda família

A Weissheimer Engenharia utiliza em seus empreendi-
mentos estratégias que contribuem com a preservação 
do meio ambiente, todas elas utilizadas no Perfi cere 
Live Residence. Entre elas está o uso de persianas de 
alumínio com poliuretano (melhoria do conforto e re-
dução da carga térmica externa), iluminação das áreas 
comuns acionada por sensores de presença (aperfei-
çoamento do uso e redução do consumo de energia) 
e o uso de Split nas salas de estar (melhoria do rendi-
mento energético), entre outras.
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CASANEWS

PERFICERE LIVE RESIDENCE
Central de Vendas Weissheimer:
Rua São Joaquim, 310 | loja 06
equina com a Rua Brasil
São Leopoldo | RS  |  (51) 99151-4611

NA WEB
perfi cere.com.br
weissheimer.com.br
duomiincorporacoes.com.br

APARTAMENTO DECORADO
Armarius Decor | armariusmoveis.com.br

FOTOS:
Michael Estevens Hartmann 

FICHA TÉCNICA
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Perfi cere Live Residence

118,17 m² privativos e três vagas na garagem 
101,44 m² privativos e duas vagas na garagem

Todos os apartamentos possuem varanda gour-
met com churrasqueira e pia. Além de lavabo e 
suíte, tudo pensado e projetado para o melhor vi-
ver das pessoas.
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Os 65 anos
da OAB/SL 

Revista NEWS — Estamos no ano de aniversário dos 65 anos 
da OAB/SL. Quais os pontos a serem comemorados pela en-
tidade nessa trajetória? 
Dra. Rita Pavoni — Em 10/06/1952 foi criada a nossa sub-
seção, são 65 anos, um marco para a advocacia de São Le-
opoldo e de Portão, uma história de lutas e conquistas que é 
construída a cada dia pelos dirigentes e colegas que se dedi-
cam incondicionalmente. Comemoramos a união da advoca-
cia que pauta suas ações no diálogo, buscando “menos con-
fronto e mais encontro”, como diz nosso presidente nacional 
Cláudio Lamachia, mas agindo com a fi rmeza que nos é exi-
gida em cada ação. Comemoramos a defesa e a valorização 
da advocacia, bandeira que a OAB defende com afi nco e a 
nossa subseção reafi rma, pois uma advocacia forte refl ete na 
garantia dos direitos do cidadão e na garantia da democracia. 
Comemoramos o trabalho em equipe da nossa diretoria, que 
nos permite desenvolver várias ações, o trabalho da diretoria 
executiva, do Conselho de Ética e Disciplina, das Comissões 

de Trabalho e dos representantes nos Conselhos Municipais. 
Comemoramos a sabedoria de travar debates e sair deles for-
talecidos, respeitando as deliberações, independente se por 
maioria ou unanimidade. Comemoramos o protagonismo da 
OAB em relação ao que vem ocorrendo em nosso país.

NEWS — O que faz mais falta para o advogado leopoldense? 
Dra. Rita — Afora um judiciário mais ágil e efetivo, que faz falta 
a todo o país, sem dúvida, uma nova sede, que possa atender 
as necessidades dos advogados de São Leopoldo e Portão. A 
sede atual não comporta os serviços que uma subseção com 
1500 profi ssionais necessita.

NEWS — Quais são as outras demandas da classe? 
Dra. Rita — A advocacia clama por maior agilidade no judi-
ciário, o que é pauta recorrente para a classe e para a socie-
dade. Sabemos que é necessário investimento em pessoas 
e infraestrutura, e o momento em que nosso país vive não é 

O 
ano de 2017 é de comemoração para a Ordem dos 
Advogados do Brasil – Subseção São Leopoldo - 
OAB/SL-, que completa o seu 65º aniversário com 
atividades especiais para homenagear a classe 

destacando a sua importância crescente na sociedade. Fun-
dada pela OAB Seccional Rio Grande do Sul em 10 de junho 
de 1952, a OAB/SL representa os municípios de São Leopol-
do e Portão, com a missão de apoiar os 1.500 advogados 
inscritos no seu trabalho, oferecendo serviços nas salas dos 
advogados e estendendo os benefícios oferecidos pela OAB 
gaúcha e pela CAA/RS na região. No segundo ano de sua ges-
tão como presidente da subseção leopoldense, a advogada 
Rita Pavoni garante que são muitos os motivos de comemo-
ração, a começar pelo comprometimento de sua diretoria na 
valorização da advocacia. “Os advogados de São Leopoldo 
e Portão estão unidos em torno da Gestão de Ordem séria e 
comprometida com os melhores propósitos, que vem sendo 
feita na cidade, no estado e no país”. Acompanhe a entrevista 
concedida pela dirigente à Revista NEWS conferindo, após, os 
melhores momentos do XXI Jantar Baile do Rubi, festa máxi-
ma da classe realizada em agosto.

Rita Pavoni, presidente da OAB/SL

São Leopoldo
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propício para isso. O processo eletrônico é uma preocupação 
constante, necessário em razão do avanço da tecnologia, en-
tretanto, o acesso é difícil, uma vez que o sistema não ofere-
ce uma boa usabilidade em relação à interface e uma baixa 
performance em relação ao tempo de resposta, aliado a isso, 
inúmeras vezes enfrentamos a baixa qualidade dos serviços 
de internet. A violação das prerrogativas profi ssionais também 
nos preocupa, pois atinge o advogado e a sociedade. O com-
bate à propaganda irregular e ao exercício ilegal da profi ssão 
são demandas da maioria esmagadora dos colegas que são 
prejudicados pela ação de uma minoria.

NEWS — Em 2017, a entidade cumpre o seu papel? 
Dra. Rita — A OAB está sempre atenta no que se refere à clas-
se e à cidadania.  A entidade se posiciona quando necessá-
rio, sempre com responsabilidade e imparcialidade. Em nível 
estadual tivemos duas grandes e recentes conquistas: a utili-
zação do sistema e-proc pela justiça estadual e a isenção de 
custas para execução de honorários contratuais e sucumben-
ciais. São Leopoldo é a primeira cidade gaúcha a ter aprovada 
e sancionada uma lei municipal que garante atendimento es-
pecial para depósitos e saques de Alvarás nas agências ban-

cárias, uma proposta de campanha da nossa gestão que se 
concretiza pela Lei nº 8667 de 21 de agosto de 2017 de pro-
posição do vereador Fabiano Haubert.

NEWS — Qual a opinião da entidade sobre as reformas tra-
balhista e previdenciária? 
Dra. Rita — A Reforma Trabalhista é realidade e entra em vi-
gor no próximo dia 11/11/2017. Ela traz várias mudanças, para 
as quais precisamos estar atentos, pois trata-se de uma re-
forma aprovada sem que houvesse o amplo debate com os 
operadores do direito, muito menos com a sociedade. Exis-
tem pontos controversos, com certeza. Será um desafi o para 
todos: trabalhadores, empregadores, advogados e judiciário. 
Acredito que vamos demorar algum tempo para sedimentar 
sua aplicação e será alvo de algumas Ações Diretas de In-
constitucionalidade, mas também traz fl exibilizações que são 
importantes para as partes.
Quanto à reforma previdenciária a OAB entende que, se apro-
vada, haverá uma séria afronta à Constituição Federal, pois 
as conquistas ao longo de todos esses anos estão em risco, 
gerando uma grande insegurança, principalmente aos traba-
lhadores que contribuíram durante toda sua vida.

A garantia de união 
da classe passa 
pela administração 
da Ordem dos 
Advogados, 
que garante aos 
advogados várias 
melhorias para 
o exercício da 
advocacia

Os membros da diretoria executiva da OAB/SL: Renê Engroff, tesoureiro; Léa 
Presser Potrick, secretária-geral; Rita Pavoni, presidente; Cláudio Garcez, 
vice-presidente; e Sandra Inês Schlabrendorff, secretária-geral adjunta

FOTO: REVISTA NEWS
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São Leopoldo

Intensificar a 
fiscalização do 
exercício da advocacia 
é meta para o segundo 
semestre que já 
iniciamos expedindo 
notificações para os 
escritórios que foram 
detectados com algum 
problema.

Secretaria da OAB de São Leopoldo

A secretaria da OAB é responsável pelo funcionamento da 
estrutura colocada à disposição dos advogados, como o 
funcionamento das Salas dos Foros de Portão e São Leo-
poldo e da Justiça do Trabalho, além dos serviços ofereci-
dos pela sede. Em apoio à diretoria executiva, realiza ativi-
dades de capacitação para a classe, assim como da equipe 
de colaboradores, que são treinados e alinhados para ofe-
recer o melhor aos advogados inscritos na subseção.

Tesouraria da OAB São Leopoldo

A tesouraria tem a responsabilidade de efetuar os paga-
mentos de todas as despesas da subseção. Mensalmente 
todos os documentos são enviados para a seccional para 
aprovação e posteriormente para o Conselho Federal. Tra-
balhamos com cuidado, zelo e seriedade para realizar o 
trabalho dentro dos parâmetros legais e éticos.

Conselho Subsecional 

É composto por 20 advogados eleitos pela classe, junta-
mente com a diretoria executiva, com a missão de receber 
as representações atendendo os anseios da comunidade 
leopoldense e de Portão, instruindo os processos discipli-
nares e encaminhando-os para a secional.

Comissões de Trabalho

São compostas por advogados convidados pela diretoria 
para realizar um trabalho em prol da classe e da socieda-
de, a exemplo da Comissão de Defesa, Prerrogativas e As-
sistência do Advogado, Comissão de Direitos Humanos e 
Comissão de Fiscalização do Exercício Profi ssional. Ainda 
promovem eventos que visam integrar e aperfeiçoar advo-
gados e comunidade. 

NEWS — Em geral a classe jurídica é unida? 
Dra. Rita — Os advogados de São Leopoldo e Portão estão 
unidos em torno da Gestão de Ordem séria e comprometida 
com os melhores propósitos, que vem sendo feita na cidade, 
no estado e no país.  A garantia de união da classe passa pela 
administração da Ordem dos Advogados, que garante aos ad-
vogados várias melhorias para o exercício da advocacia, con-
substanciada em conquistas recentes como a isenção das 
custas na execução dos honorários sucumbenciais e contra-

tuais, a mudança do 
sistema Themis para 
o e-proc na Justiça 
Estadual, as férias de 
20/12 a 20/01, a con-
tagem de prazos em 
dias úteis, o respeito 
às prerrogativas, pas-
sando pelo Plano de 
Valorização da Advo-
cacia em curso neste 
ano, que unirá ainda 
mais a todos, por um 
bem maior que é a de-
fesa da sociedade.

NEWS — Uma das frentes da sua gestão é a construção 
da nova sede da seccional leopoldense. Como estão estes 
trabalhos? 
Dra. Rita — Estamos trabalhando para concretizar essa meta 
da nossa gestão, pois como já dito a atual sede não compor-
ta as necessidades de uma subseção que tem em torno de 
1500 advogados inscritos. A crise atual exige que tenhamos 
cautela, mas o nosso empenho é diário.

NEWS — Como foi a participação dos advogados associados 
nos festejos do Mês do Advogado comemorado em agosto? 
Dra. Rita — Tivemos uma programação intensa e a participa-
ção dos colegas foi excelente em todos os eventos, o que nos 
orgulha muito. Agradecemos de coração a toda a classe por 
estar presente, demonstrando a preocupação da advocacia 
em atualização, congregação e celebração. 

NEWS — Quais as novidades da OAB/SL para este segun-
do semestre? 
Dra. Rita — Além dos eventos do mês do advogado, realiza-
mos o Seminário de Direito do Trabalho e Previdenciário que 
contou com quase 500 inscritos, sendo que o tema debatido 
foi a Reforma Trabalhista e Previdenciária. A importante visita 
do presidente Ricardo Breier à nossa Subseção, no dia 26/10, 

quando também participará do Momento do Empreendedor 
na ACIST, com o tema “Brasil, Liberta-te!”, assunto relevante 
para a sociedade e a advocacia, e a notícia de que passará 
o dia conosco, visitando os foros e recebendo os colegas, é 
motivo de comemoração.
Intensifi car a fi scalização do exercício da advocacia é meta 
para o segundo semestre que já iniciamos expedindo notifi -
cações para os escritórios que foram detectados com algum 
problema. Estes escritórios fi rmarão um TAC com a OAB com-
prometendo-se a regularizar o erro, sob pena de sofrerem pro-
cesso ético-disciplinar.
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XXI Jantar Baile do Rubi

Em uma noite de homenagens e muita comemoração, os ad-
vogados da OAB/SL se reuniram na XXI edição do Jantar Baile 
do Rubi, que neste ano comemorou também os 65 anos da 
subseção. O tradicional evento que celebra o Mês do Advo-
gado ocorreu dia 4 de agosto, no Villa Petit. 
O Baile do Rubi, destaque no calendário de eventos da região, 
contou com a presença da advocacia local e de autoridades 
dos municípios de São Leopoldo e Portão, além da presença 
do vice-presidente da OAB/RS, Luiz Eduardo Amaro Pelliz-
zer, do secretário-geral, Rafael Braude Canterji, e vários con-
selheiros seccionais.
Os convidados foram recepcionados pela presidente da OAB/
SL, Rita Pavoni; pelo vice-presidente, Cláudio Garcez; pela 
secretária-geral, Léa Presser Potrick; pela secretária-geral 

FOTOS: TATIANA  PRETTO

Evento que celebra o Mês do Advogado ocorreu 
dia 4 de agosto e contou com a presença 
da advocacia local e de autoridades
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São Leopoldo

HOMENAGEM AOS EX-PRESIDENTES DA SUBSEÇÃO

adjunta, Sandra Inês Schlabrendroff, pelo tesoureiro, Renê 
Engroff, e pela integrante da Comissão de Eventos, Tania Cle-
nice Gomes. 
Após uma retrospectiva histórica da entidade, a presidente 
Rita Pavoni prestou uma homenagem aos ex-presidentes da 

subseção, entregando uma placa que faz referência ao esfor-
ço e dedicação na construção da história da OAB São Leo-
poldo. A diretoria atual também foi agraciada, assim como a 
gestora da subseção, em representação a equipe de trabalho. 
Os integrantes das gestões anteriores, que prestigiavam o 
evento, foram diplomados, com a mesma intenção de exaltar 
o trabalho realizado em prol da classe.
Estavam presentes e receberam a homenagem os ex-presi-
dentes Joaquim Ebling Rodrigues, Remi Molim - que também 
recebeu diploma de jubilamento, Wolnei Guimarães Ribeiro, 
Sezefredo José Prado Fabrício, Rosângela Maria Herzer dos 
Santos e Márcia Schwantes. 
Em seu discurso, Rita Pavoni destacou que a noite era de 
agradecer e abraçar. “Agradecer a OAB/RS pelo documento 
que registra a criação da subseção, abraçar cada advogado 
que defende os interesses de seus clientes e da sociedade, 
e a própria profi ssão, que é uma missão que escolhemos ou 
que fomos escolhidos”, falou a presidente.
O vice-presidente da OAB/RS, Luiz Eduardo Amaro Pellizzer, 
parabenizou a subseção pelo destacado serviço que vem 
prestando à advocacia ao longo dos seus 65 anos de histó-
ria. “Trabalho sério e comprometido que muito tem contribu-
ído para as atuais conquistas da classe”, afi rmou o dirigente. 



NOVEMBRO 2017 | REVISTA NEWS | EDIÇÃO 156  | 37



38 | REVISTA NEWS | EDIÇÃO 156 | NOVEMBRO 2017

BELEZA| Lifting Facial

O médico dermatologista Dr. Daiton da 
Silva Melo recepcionou pacientes especiais 
no seu consultório em São Leopoldo para a 
apresentação de um dos procedimentos estéticos 
mais badalados dos últimos tempos: a Sutura 
Silhouette. A principal vantagem deste método 
de rejuvenescimento facial é o excelente resultado 
minimamente invasivo. Saiba mais sobre a 
novidade no artigo ao lado, escrito pelo médico, 
que atende em São Leopoldo e Novo Hamburgo. 

Tarde de beleza
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Fios de sustentação
“Sutura Silhouette”
Dermatologista Daiton da Silva Melo apresenta opção 
de lifting não cirúrgico para rejuvenescimento facial

Um dia a gente chega na frente do espelho 
e começa a se olhar mais detalhadamente. 
Rugas, manchas, ressecamento da pele, 
vasos dilatados e rosácea são algumas 

das situações que passam a nos chamar a atenção. 
Não se para mais de olhar. Puxa daqui, puxa dali e 
lá estão a nos atormentar. Passamos a acompanhar 
diariamente, até que se resolva tomar uma atitude.
Dentre as coisas que mais incomodam está a 
queda da pele. Despencou e surgem as bolsinhas 
e papadas. Para isso colaboram a hereditariedade, 
o tipo de pele, os antecedentes de exposição solar, 
os maus cuidados com a pele, mas principalmente 
a idade. A lei da gravidade é crucial, não perdoa. A 
pele cai pela fl acidez existente e aí, o que fazer?
Dependendo do grau da queda da pele existem 
somente dois procedimentos mais efi cazes e 
capazes de promover um certo levantamento: um 
deles é a cirurgia plástica. Caso o paciente não 
queira se submeter a um método desse porte existe 
um mais simples e rápido: os fi os de sustentação. 
Eles oferecem ao paciente um rosto redefi nido, a 
recuperação nos volumes e a diminuição das rugas. 
A Silhouette Soft, como são conhecidos, são fi os de 
sustentação bioabsorvíveis destinados a levantar o 
tecido facial e do pescoço. Bioabsorvíveis porque 

desaparecem gradativamente ao serem absorvidos 
pelo organismo. No local fi ca somente o colágeno 
produzido pelo próprio corpo. O objetivo é manter 
a fi xação da derme em uma posição mais elevada. 
Os fi os de sustentação são implantados no tecido 
abaixo da pele com anestesia local e são introduzidos 
através deste furinho feito com uma agulha de injeção. 
Implantado o fi o é só moldar. O procedimento em si 
leva cerca de 45 minutos. As melhores indicações 
são queda da pele no terço médio da face, na linha 
da mandíbula e no supercílio, perda de volume nas 
regiões malares e fl acidez no pescoço. Trata-se de 
um procedimento para ser aplicado somente por 
médicos (que são obrigados a passar por treinamento 
ofi cial), com conhecimento da anatomia do local a 
ser tratado, e também ser realizado em um ambiente 
estéril. Pode-se usar como um tratamento isolado ou 
combinado com preenchedores e toxina botulínica 
na mesma sessão. É também um tratamento 
rejuvenescedor, proporcionando resultados imediatos. 
Se o seu dia começa com o puxa aqui e puxa ali está 
na hora de pensar em tomar uma atitude. Homens e 
mulheres a partir dos 30 anos que buscam resultados 
mais naturais com tratamentos que não sejam severos 
e invasivos podem buscar resultados no Silhouette 
Soft, conhecido como um lifting não cirúrgico.

Dr. Daiton da Silva Melo (CRM 5276), médico com especialização em 
dermatologia no Rio de Janeiro e em Medicina Estética em Buenos Aires

São Leopoldo: Rua Santo Antônio, 915, Centro - Fone: 3592. 2750

CLÍNICA DR. DAITON 
DA SILVA MELO
Dermatologia e Estética Médica

CRM 5276
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4º Jantar Benef cente em prol 
da APAE - São Leopoldo

COMUNIDADE | EVENTO

Délcio Tavares abrilhantou o evento

FOTOS: REVISTA NEWS



NOVEMBRO 2017 | REVISTA NEWS | EDIÇÃO 156  | 41

O 4º Jantar Benef cente em prol 
da APAE - São Leopoldo foi rea-
lizado no sábado, 19 de agosto, na 
Sociedade Orpheu. A noite con-
tou com show de Délcio Tavares, 
sorteio de rifa e o excelente Buf-
fet Pessin.



A Associação Comercial, Industrial, de Serviços e 
Tecnologia de São Leopoldo - ACIST-SL - celebrou 
seus 97 anos de fundação com jantar especial dia 

30 de junho. O evento reuniu associados, autoridades e con-
vidados para a confraternização de mais um aniversário da 
entidade, que ruma aos 100 anos em 2020. Citando a histó-
ria do menino que ouve do pensador que o mundo é do ta-
manho dos seus sonhos, ao questioná-lo sobre qual era o 
tamanho do universo, o presidente Leandro Hilbk lembrou 
que a ACIST-SL comemora o sonho dos seus fundadores. 
“Eles sonharam que, através do associativismo, teriam 
mais força para construir uma São Leopoldo melhor para 

as futuras gerações, algo em que acreditamos até hoje”. O 
dirigente também agradeceu o empenho da Comissão Or-
ganizadora do evento formado pelos associados Madelei-
ne Hilbk, Luiz Calgaroto, Maria do Socorro Bittencourt, 
Marco Aurelio Zang e Aidê Stürmer Jones. “Também nos-
so agradecimento à equipe de funcionários e demais cola-
boradores”. O prefeito Ary Vanazzi, por sua vez, ressaltou 
a dimensão dos desaf os dos líderes que construíram ca-
minhos em muitos momentos difíceis. “Se São Leopoldo é 
esta cidade forte, é porque teve um processo de produção 
coletivo, que gerou resultados incríveis, como o Tecnosinos, 
o maior parque tecnológico da América Latina.

FOTOS: VITOR AMORETTI

Jantar especial nos 97 anos da  ACIST-SL

ENTIDADE  |  ANIVERSÁRIO

Leandro Hilbk, presidente 
da ACIST - SL

Ary Vanazzi, prefeito 
de São Leopoldo
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ENTIDADE  |  ANIVERSÁRIO
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MODA | TENDÊNCIA

Vista-se de 
primavera!

Relógio Juicy 
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Aposte nas fl ores para os looks da estação! A 
tendência é revisitada em roupas e acessórios 
com toque romântico, alegre e atemporal
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No jantar da Liga Feminina de Combate 
ao Câncer de São Leopoldo, a organista 
Rejane Rothmann e grupo de amigas

Andrea Guedes e Margit Kolling na 
inauguração do Teatro Unisinos

A escritora leopoldense Lorena Antonetti 
prepara seu novo livro para 2018

| SOCIAL

Clientes tradicionais na Churrascaria Passoquinha

FOTOS: DIVULGAÇÃO

O Pronto Socorro do Hospital 
Centenário foi contemplado com 
equipamentos adquiridos com 
recursos do Baile da Solidarie-
dade, organizado pela Rioscip, 
sob a coordenação do Dr. Daiton 
da Silva Melo. Os aparelhos fo-
ram entregues durante coquetel 
na noite de 15 de agosto com a 
presença da comissão organiza-
dora do evento e convidados. O 
Centenário foi representado pela 
vice-presidente de Operações Li-
lian Silva, pelo diretor técnico do 
Pronto Socorro Nery Matos Jr., 
pela diretora de Enfermagem Fa-
biani Oliveira, pelas enfermeiras 
Gimeni David Carvalho Ribeiro e 
Irotilde Pereira da Silva, pela che-

fe da Governança Hospitalar Ilva 
Antunes Azevedo, e pelo coorde-
nador do Faturamento, Wagner 
Melgarecho.
Ao agradecer à Rioscip pela im-
portante contribuição ao Cente-
nário, o médico Nery Matos Jr. 
enfatizou que os novos equipa-
mentos chegam em boa hora e 
qualifi carão ainda mais o trabalho 
do Pronto Socorro, que realiza 
média mensal de seis mil atendi-
mentos de urgência e emergên-
cia. Foram doados: monitores 
DUO (2); pedestais com rodízios 
(2); oxímetros (12); aparelhos de 
pressão para obesos (2); apare-
lhos de pressão adulto (10); pa-
pagaios inox de 1 litro (20).

Rioscip faz doação ao Pronto 
Socorro do Hospital Centenário 

Representantes 
do Hospital 
Centenário 
receberam a 
doação dos 
aparelhos que 
serão utilizados 
no Pronto 
Socorro da 
casa de saúde

Aparelhos foram entregues durante 
coquetel na noite de 15 de agosto

FOTOS: REVISTA NEWS



50 | REVISTA NEWS | EDIÇÃO 156 | NOVEMBRO 2017

SAÚDE | COMPORTAMENTO

FOTO: DIVULGAÇÃO

*Prof. Dr. Mario Louzã, médico psiquiatra e psicanalista. doutor em
Medicina pela Universidade de Würzburg, Alemanha (CRMSP 34330)

COMO LIDAR COM A NOVA 
GERAÇÃO DE FILHOS QUE 
ENFRENTAM SEUS PAIS?

Por prof. Dr. Mario Louzã*

Existem poucos estudos sobre os fatores que levam ao comportamento agressivo das crian-
ças em relação aos pais. No entanto, parece haver um certo consenso de que a violência 
doméstica inf uencia no comportamento dos f lhos. Inversamente, pais excessivamente 
indulgentes e permissivos, com dif culdade para colocar limites nos f lhos, favorecem as 

reações agressivas. Um fator cultural recente, que também justif ca o aumento destes atritos, é a 
mudança na autoridade dos pais em relação aos f lhos. Hoje vemos com frequência pais e f lhos no 
mesmo patamar hierárquico. E há diversos motivos que contribuíram para esta mudança: uso de 
drogas, depressão, exposição à violência (TV, videogames, internet), entre outros. Então, o que fa-
zer? Seria possível prevenir ou evitar que os f lhos se tornem agressores dos pais? Embora não haja 
uma garantia de sucesso, algumas regras mínimas podem ajudar a reduzir o risco dessa situação:

O estabelecimento 
de regras e limites 
claros facilita a 
vida da criança,
pois ela não tem 
maturidade para 
julgar o que deve 
e o que não deve
fazer.
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— O primeiro passo é a conscientização dos pais de que 
é sua responsabilidade educar os fi lhos. A educação se 
dá pelas orientações e explicações dadas aos fi lhos, e 
também pelo próprio modo como os pais se compor-
tam. Os pais são os primeiros modelos que os fi lhos ob-
servam e procuram se espelhar.

— Devem também se conscientizar de que há uma hie-
rarquia na relação pais-fi lhos, sendo que os pais estão 
num patamar superior em relação aos fi lhos. Pode, e 
deve, haver amizade entre pais e fi lhos, mas é preciso 
deixar claro que esta amizade é diferente daquela que 
eles têm com seus amigos e colegas.

— Não há como educar sem impor limites. E a coloca-
ção de limites começa cedo, tão logo a criança começa 
a explorar o ambiente.

— Os limites devem ser tão claros quanto possível, de 
modo a não deixar dúvidas para a criança. Ela tentará 
ultrapassar o limite, mas saberá direitinho qual é o limi-
te e saberá que está testando os pais quanto à coloca-
ção do limite.

— Não adianta querer poupar a criança da colocação 
de limites. Se os pais não fi zerem isso, a vida real (o 
mundo “lá fora”) o fará, de forma muito mais dura e 
sem piedade.

— Pais devem estar de acordo quanto ao limite. Se 
um diz “não” e o outro diz “sim”, a criança aproveita a 
brecha.

— Os limites podem variar gradualmente, conforme a 
idade da criança; da mesma forma, as recompensas e 
as punições, se o limite é cumprido ou não. Os elogios, 
quando a regra é cumprida, e as repreensões, quando 
não é cumprida, também fazem parte desse processo.

— É importante conversar com a criança sobre suas re-
ações à frustração, para que ela aprenda a expressá-las 
de modo verbal, e não fi sicamente.

— Se a situação começa a sair do controle, procure logo 
ajuda psiquiátrica ou psicológica. Não espere, pois quan-
to mais tarde é a intervenção terapêutica, mais difícil de 
conseguir um bom resultado. Em uma situação de agres-
são já estabelecida há a necessidade de intervenções 
não apenas para tratar a criança/adolescente agressi-
vo, mas para trabalhar e modifi car a dinâmica familiar.

A obesidade é conhecida como um acúmulo anormal 
ou excessivo de gordura corporal que representa um 
risco para a saúde, segundo a Organização Mundial 

de Saúde (OMS). E quais seriam esses perigos? Seriam as 
doenças cardiovasculares, tais como infarto do miocárdio, 
acidente vascular cerebral, hipertensão arterial, diabetes 
tipo 2, doenças hepáticas e vários tipos de câncer. Temos 
aproximadamente 80 mil óbitos ao ano devido à obesidade 
e suas complicações. 
Ela é considerada uma doença infl amatória crônica, produz 
citocinas, que são proteínas que regulam o crescimento e a 
atividade de células imunes responsáveis pela infl amação. 
Este estado eleva o risco de desenvolvimento de doenças 
debilitantes, como as citadas anteriormente.
Um estudo dinamarquês recente demonstrou que, mes-
mo indivíduos obesos e saudáveis metabolicamente (com 
HDL, triglicerídeos, glicemia e pressão normais) apresen-
tam maior propensão ao desenvolvimento dessas patolo-
gias quando comparados com a população de peso normal 
e saudável. Isso seria consequência dessa reação infl ama-
tória crônica provocada pela obesidade, que leva a um en-
velhecimento precoce das células.
Com o envelhecimento há uma diminuição da função física 
de todos os indivíduos. Porém, a população obesa mostrou 
uma piora da função física e também apresentou mais dor 
corporal em comparação aos adultos com peso normal. 
A importância dessa constatação é que o exercício físico 
controla, de forma direta, os processos infl amatórios e a 
diminuição da realização dos mesmos elevaria o risco de 
doenças mais graves.
A conclusão a que se chega é que a obesidade, por si só, 
independente dos exames bioquímicos apresentados pelo 
indivíduo, é uma ameaça para o desenvolvimento de do-
enças que geram uma diminuição de qualidade de vida e 
aumento da mortalidade da população mundial. Portanto 
não existe obeso saudável. Essa condição pode mudar a 
qualquer momento, assim o excesso de peso corporal tem 
de ser evitado e tratado sempre.

Obesidade 
saudável 
existe?

Salma Ali El 
Chab Parolin 
é médica  
endocrinologista 
(SBEM-PR) 
e professora 
da PUC-PR
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SOBREMESAS SOBREMESAS 
FRANCESASFRANCESAS
A arte da confeitaria francesa está nas diversas etapas e no cuidado que as receitas exigem para 
serem perfeitas. Medidas precisas, ingredientes de qualidade e muita dedicação não podem 
faltar. Este passo a passo recheia o livro Larousse da Confeitaria, lançado pela Editora Alaúde 
no Brasil, que reúne 100 sugestões de receitas do renomado instituto francês Le Cordon Bleu.  
A seguir, mostramos três destas receitas para você treinar as técnicas 
de confeitaria e preparar delícias de dar água na boca:

BOMBAS
de abacaxi
Rende 15 bombas

Para a massa choux
170 ml de leite
70 g de manteiga
1½ colher (chá) de açúcar
½ colher (chá) de sal refi nado
100 g de farinha de trigo
3 ovos (140 g)
Para o abacaxi salteado
1 abacaxi
20 g de manteiga
35 g de açúcar demerara
2 colheres (chá) de rum sabor coco 
Para o creme de baunilha
Creme de confeiteiro
370 ml de leite
25 g de manteiga
3 gemas (70 g)
80 g de açúcar
20 g de farinha de trigo
25 g de amido de milho
-------
1 fava de baunilha
140 ml de creme de leite fresco
Para a glaçagem
500 g de fondant
1 pitada de baunilha em pó
1 ou 2 gotas de corante alimentício
amarelo
50 g de glucose
Para a decoração
50 g de amêndoas laminadas
1 pitada de ouro em pó comestível
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MASSA CHOUX
Em uma panela derreta em fogo baixo a 
manteiga juntamente com o leite, o sal e 
o açúcar. Assim que a manteiga derreter 
deixe a mistura ferver e retire do fogo. 
Adicione a farinha e mexa até que ela 
absorva todos os líquidos. Volte a pane-
la ao fogo baixo e continue a mexer para 
que a farinha cozinhe e a massa fi que 
mais seca se soltando do fundo. Trans-
fi ra a massa para uma tigela e reserve 
por uns 5 minutos para esfriar um pou-
co. Adicione os ovos, sempre um a um, 
mexendo bem a cada adição. A massa 
estará pronta quando estiver bem lisinha 
e cair como uma gota grande. Transfi ra a 
massa choux para um saco de confeitar 
com bico pitanga 8B. Preaqueça o for-
no a 180 ºC. Forre uma assadeira rasa 
com papel-manteiga e, com o saco de 
confeitar, disponha por cima bastone-
tes de massa choux de cerca de 10 cm 
de comprimento, de maneira que não 
se toquem. Asse por 35 minutos abrin-
do brevemente a porta do forno a cada 
2 minutos para deixar o vapor escapar.

ABACAXI SALTEADO
Descasque e corte o abacaxi em fatias 
fi nas e em pequenos cubos. Em uma 
frigideira, caramelize a manteiga com o 
açúcar demerara, acrescente o abacaxi 
e salteie por 3 minutos. Acrescente o 
rum e continue refogando por 1 minuto. 
Escorra o abacaxi.

CREME DE BAUNILHA
Creme de confeiteiro: Ferva o leite e tire 
do fogo para esfriar um pouco. Em uma 
tigela, bata as gemas com o açúcar até 
fi carem claras e cremosas e depois junte 
a farinha e o amido de milho. Junte o lei-
te à mistura de gemas aos poucos, me-
xendo sempre. Volte o creme à panela e 
leve ao fogo baixo, mexendo sem parar 
até a mistura engrossar e ferver. Deixe 
cozinhar por 1 minuto sem parar de me-
xer. Coloque o creme em uma tigela e 
incorpore as sementes da fava de bau-
nilha raspada. Refrigere por pelo menos 
1 hora. Bata o creme de leite fresco até 
fi car fi rme e não cair do batedor manual. 
Bata o creme de confeiteiro de baunilha 
para alisá-lo. Incorpore um pouco do 
creme de leite batido ao creme de con-
feiteiro de baunilha, batendo para deixar 
o preparado macio. Incorpore o resto do 
creme batido delicadamente.

MONTAGEM
Misture os cubos de abacaxi com o cre-
me de baunilha e transfi ra o preparado 
para um saco de confeitar com bico no 
12. Abra as bombas pelo comprimento 
e recheie-as com este creme.

GLAÇAGEM E 
DECORAÇÃO
Em uma panela, aqueça o fondant com 
a baunilha e o corante a 30 ºC no termô-
metro culinário. Acrescente a glucose 
e um pouco de água se o fondant es-
tiver espesso demais. Retire do fogo, 
deixe amornar, mergulhe a superfície 
das bombas no fondant e alise com o 
dedo. Misture as amêndoas laminadas 
e o ouro em pó e enfeite as bombas.

FICHA TÉCNICA:
Título: Larousse da confeitaria
100 receitas de chef 
ilustradas passo a passo pela 
Escola Le Cordon Bleu
Autores: Instituto Le 
Cordon Bleu (França)
Nº de páginas: 512
Preço: R$ 199,00
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Rende 4 unidades

MIL-FOLHAS 
de chantili de 
baunilha e 
frutas frescas

RETÂNGULOS DE MASSA FOLHADA
Preaqueça o forno a 200 ºC. Abra a massa 
folhada até fi car com 2 mm de espessu-
ra. Recorte um retângulo de 30 x 24 cm e 
espete levemente a massa com um gar-
fo. Transfi ra o retângulo de massa para 
uma assadeira rasa forrada com pape-
l-manteiga e asse por 10 minutos. Quan-
do a massa começar a crescer, coloque 
por cima uma folha de papel-manteiga e 
depois uma grade para fazer peso. Redu-
za a temperatura do forno para 180 ºC e 
deixe a massa folhada assar por mais 20 
minutos. Retire a massa folhada do forno, 
aumente a temperatura para 200 ºC, pol-
vilhe-a com açúcar de confeiteiro e leve 
de volta ao forno até caramelizar. Recor-
te quatro tiras de 4 cm de largura na parte 
mais comprida do retângulo. Recorte re-
tângulos a cada 10 cm, de modo a obter 
doze retângulos de 10 x 4 cm.

CREME CHANTILI DE BAUNILHA
Bata o creme de leite fresco até fi car macio. Abra a fava de baunilha e raspe as 
sementes com a ponta de uma faca. Incorpore-as ao creme. Reserve a fava para 
a decoração. Acrescente o açúcar de confeiteiro e continue batendo até o creme 
fi car fi rme. Transfi ra o creme chantili para um saco de confeitar com bico.

MONTAGEM E DECORAÇÃO
Nas oito tiras de massa folhada, disponha com o saco de confeitar pequenas bo-
las de creme chantili, sem deixar espaço entre elas. Transfi ra a geleia de frambo-
esa para um saco de confeitar e desenhe delicadamente um risco de geleia sobre 
as quatro tiras de massa folhada recheadas de creme. Abra o fondant em uma es-
pessura de 2 mm. Com o aro, recorte pequenas fl ores e no centro delas faça uma 
gota de geleia de framboesa. Descasque a tangerina, separe os gomos e corte-os 
em dois. Corte os morangos em dois e o fi go em fatias fi nas. Sobre os quatro úl-
timos retângulos, disponha três bolas de creme chantili com o saco de confeitar. 
Coloque por cima 2 fatias de tangerina, 1 fatia de fi go, 2 framboesas, 1 groselha e 
½ morango. Corte a fava de baunilha em tiras pequenas. Enfeite as mil-folhas com 
as tiras de fava de baunilha e as fl ores de fondant. Coloque o retângulo de massa 
folhada recheada apenas com creme sobre cada uma das quatro tiras de massa 
folhada recheadas com creme e geleia de framboesa. Finalize cada mil-folhas com 
um retângulo de massa folhada recheado com frutas frescas.

Embora a massa folhada caseira seja o ele-
mento principal desta receita, use uma mas-
sa folhada pronta se não tiver tempo de 
prepará-la. 

Para o creme chantili de baunilha
300 ml de creme de leite fresco
1 fava de baunilha
25 g de açúcar de confeiteiro
60 g de geleia de framboesa
 
Para as frutas frescas
1 tangerina
2 morangos
1 fi go
4 framboesas
1 ramo de groselhas
 
Para a decoração
geleia de framboesa
fondant
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Massa
4 claras (130 g)
60 g de açúcar
1 ou 2 gotas de corante alimentício marrom
180 g de farinha de amêndoa
320 g de açúcar de confeiteiro

Para o recheio de coco
90 ml de creme de leite fresco
130 ml de leite de coco
1 colher (sopa) de creme de leite fresco
1 colher (sopa) de fécula de batata
95 g de chocolate branco
2 colheres (chá) de rum com coco 
110 g de manteiga

MASSA
Bata as claras em neve e junte o açúcar para 
formar o merengue. Adicione o corante e mis-
ture bem para que a cor fi que homogênea. 
Peneire os ingredientes secos e acrescente
-os ao merengue de claras. Com uma espá-
tula de silicone, incorpore-os delicadamente, 
mexendo do centro para a borda da tigela, 
como se trabalhasse uma massa. Bata bem 
até que a mistura fi que uniforme, macia e bri-
lhante e insira-a em um saco de confeitar com 
bico. Forre uma assadeira rasa com pape-
l-manteiga e, usando o saco de confeitar, faça 
bolinhas de aproximadamente 4 cm de diâ-
metro, deixando um espaço entre elas para 
que não se toquem durante o cozimento. Dê 
leves batidinhas no fundo da fôrma para eli-
minar as bolhas de ar da massa e deixe des-
cansar por 30 minutos, quando se formará 
uma crosta na superfície. Pré-aqueça o forno 
a 170 °C e asse os macarons por 18 minutos.

RECHEIO DE COCO
Em uma panela, ferva os 90 ml de creme de 
leite com o leite de coco. À parte, misture o 
creme de leite fresco com a fécula de batata 
e acrescente à panela. Deixe ferver, mexen-

MACARONS 
de coco
Rende 20 macarrons

Macarons coloridos
É possível usar corantes alimentícios líquidos, em pó ou em gel 
para deixar os macarons mais viçosos. Eles geralmente são 
incorporados às claras depois que atingem o ponto de merengue

do sem parar. Em uma tigela, despeje a mistura sobre o chocolate branco, 
junte o rum e bata bem. Deixe o recheio amornar e incorpore a manteiga em 
pedaços. Bata tudo no liquidifi cador e leve à geladeira por 1 hora.

RECHEIE OS MACARONS
Coloque o recheio de coco em um saco de confeitar com bico e disponha 
uma pequena quantidade sobre metade dos biscoitos. Em seguida, cubra 
com a outra metade e pressione-as levemente, como se fossem bem-casa-
dos. Antes de servir, mantenha-os na geladeira por uma noite.

GASTRONOMIA |  PATISSERIE
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VARIEDADES | Márcio Linck

Desasfaltar as ruas do centro
O asfalto das ruas sempre foi uma das principais demandas 
pleiteadas pelos contribuintes de qualquer cidade brasileira. 
E São Leopoldo não ia fugir a essa regra, tanto que aqui já 
tivemos ex-prefeitos denominados de “reis do asfalto”, até 
como uma estratégia de propaganda política. E, de fato, é 
melhor ter uma rua asfaltada do que de chão batido ou com 
um calçamento irregular medonho.
Infelizmente a atuação dos reis do asfalto no passado des-
perdiçou dinheiro público em ruas e avenidas já pavimenta-
das, inclusive com paralelepípedos, como é o caso da Ave-
nida Theodomiro Porto da Fonseca e outras no centro com 
pedra irregular. Pedras e erário duplamente desperdiçados 
numa época de orçamentos gordos. 
Hoje o conceito de sustentabilidade não comporta mais 
enfi ar ou repor asfalto em tudo que é rua, sobretudo as do 

centro de São Leopoldo, cujos paralelepípedos afl oram pelo 
desgaste e pela falta de conservação oriunda das difi culda-
des fi nanceiras dos últimos anos. Ainda bem, só assim po-
demos vislumbrar em alguns “buracos” a beleza estética e 
a qualidade das pedras sentadas na década de 1940 e es-
condidas pelo sepulcro do asfalto. O caso das imediações 
da Praça Tiradentes em frente ao largo da prefeitura antiga 
chama a atenção por revelar um calçamento com pedras 
semelhantes às da Rua Independência. Por que não de-
sasfaltar aquela quadra ao invés de remendar com asfalto?
Ruas com calçamento humanizam o ambiente, melhoram a 
estética, trazem mais segurança no trânsito pela redução da 
velocidade dos veículos, não provocam aumento da tempe-
ratura ambiente, não impermeabilizam o solo contribuindo 
para evitar os incômodos dos alagamentos. 

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

Especialidade 
em 
presentear.

Doctor Flowers
Floricultura

Em 

Breve
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Que Londres é um destino maravilhoso e 
tem muito a oferecer aos seus visitantes, 
não é novidade. Mas o que poucos sabem 
é que há muito para ser explorado nos 
seus arredores. Não é difícil de imaginar 
que o Reino Unido seja um destino mui-
to bem conectado e fácil de viajar. Ainda 
assim, nós brasileiros conhecemos muito 
pouco se compararmos com o interior da 
França, Itália ou Espanha.
Em sua última viagem, que foi pela Grã
-Bretanha, Karina Sell, do blog Kawalk, 
procurou explorar um pouco do que esse 
cantinho do mundo tem a oferecer, como 

castelos, vilarejos, paisagens e o melhor 
da gastronomia e da hotelaria locais.
A primeira parada da viagem foi Cotswol-
ds, uma região que fi ca a apenas uma 
hora e meia de Londres e possui deze-
nas de vilarejos medievais. Cada um com 
sua peculiaridade, alguns são mais agi-
tados, outros mais tranquilos, mas todos 
repletos de hotéis charmosos com spa e 
alta gastronomia. Cotswolds é uma das 
regiões mais caras da Inglaterra. Famo-
sos como Elle Macpherson, Hugh Grant, 
Stella McCartarney, Jonny Depp, entre 
outros, possuem casas por lá.

Inglaterra além de LondresInglaterra além de Londres

Stratford Upon Avon é um 
dos principais vilarejos da 

região. Cidade natal de 
Willian Shakespeare, foi 
inspiração para diversas 

de suas obras de arte

Stow on 
the Wold é 
um vilarejo 
conhecido 
pelo seu antigo 
mercado e 
por sua praça 
histórica, além 
dos bons 
restaurantes, 
pubs e cafés

Broadway Tower - Torre que 
imita um castelo e fi ca em 
um dos pontos mais altos 
da região. De lá é possível 
avistar diversos vilarejos

TURISMO | ROTEIROS

Blogueira viaja pela região 
de Cotswolds e seus 
vilarejos medievais

FO
TO

S
: D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O



Bibury é uma pequena aldeia famosa por sua fi la de casas amontoadas uma nas outras, chamada de 
Arlington Row. O lugar já foi cenário de fi lmes como Stardust e O Diário de Bridget Jones

A bela paisagem 
da região atrai 
turistas e os 
próprios ingleses 
que a percorrem 
a pé ao longo 
do Caminho 
Cotswold. A trilha 
de longa distância 
(164 km) se dá 
entre a cidade 
de Chipping 
Campden, no 
norte, e a cidade 
de Bath, no sul 

Como o nome 
mesmo sugere, 
Bourton on the 
Water é um 
vilarejo cheio de 
canais, pontes 
e árvores. Bem 
animado, é 
repleto de cafés 
e lojinhas

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

VARIEDADES | Marcelo Buz

T  enho esta pauta como um dos artigos a se-
rem escritos há muito tempo, porém, após 
a fatídica “Queermuseu” é chegada a hora 
de falar um pouquinho sobre a decadência 

cultural que vivemos em nosso país. Arte pode ser de-
fi nida como uma forma do ser humano expressar suas 
emoções, sua história e sua cultura através de alguns 
valores estéticos, como beleza, harmonia, equilíbrio.  
O que temos visto no Brasil é a arte como a mera ex-
pressão do ser humano sem o mínimo fi ltro de estética, 
técnica, beleza e sequer bom senso. E o pior de tudo é 
que estas manifestações têm sido patrocinadas por to-
dos nós, com revoltantes incentivos governamentais a 
serviço de doutrinações que não enriquecem em nada 
as almas das pessoas. Parece que querem manter nos-
so povo na mediocridade para sempre.
Poxa vida, pessoas correndo um atrás do outro chei-
rando e enfi ando os dedos nos orifício traseiros não 
passa de algo escroto, que não requer sequer uma di-
reção artística, teatral, de fi gurino ou de produção, nem 
ensaiar é preciso. Basta se pelar e torcer para ninguém 
ter comido uma feijoada no almoço. Levar com neutra-
lidade uma exposição em um museu renomado onde 

as apologias à pedofi lia, à zoofi lia, ao racismo entre 
tantos outros comportamentos decadentes não passa 
de um absurdo.
Ao longo de minha vida, tive a oportunidade de visitar al-
guns dos principais museus do mundo. Paris, Londres, 
Nova Iorque, Amsterdã, Berlin, Roma, Florença. Enfi m, 
meus olhos viram, meus ouvidos ouviram verdadeiras 
obras-primas, transcendentes de gerações, de época, 
de gostos, que são tidas como referência por séculos. 
Monet, Picasso, Salvador Dali, Mozart, Beethoven, Mi-
chelangelo, todos tinham como dogma a perfeição. Al-
cançar um estado quase sobre-humano de se expres-
sar com excelência técnica.
Fico entristecido que no nosso sofrido país, onde a ig-
norância e a falta de cultura são incentivadas pelos mais 
diversos governos, a maior expressão cultural musical 
é um funk de duas notas, quadros de rabiscos e impro-
visos, e teatros de pornografi a.  Enfi m, uma chinelagem 
cultural sem precedentes. 
Infelizmente podem defender estas manifestações, são 
legítimas, não podem ser censuradas. É o preço da 
democracia. Mas por favor, não chamem de arte, nem 
usem dinheiro da cultura para tal. 

Chinelagem cultural
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CASANEWS

CASACOR SC Confi ra quatro ambientes apresentados na mostra 
que aconteceu de 10 de setembro a 22 de outubro no 
antigo Asylo de Orphãs São Vicente, em Florianópolis
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MAR 
SEM 
FIM
Arquiteto traz para a 
mostra a busca pelo 
essencial do estilo oriental 
Wabi-Sabi, que valoriza a 
transitoriedade e a beleza 
das coisas imperfeitas

Tendo como inspiração a ideia de um 

casal com um fi lho pequeno, que pos-

sui uma forte ligação com o oceano e 

gosta de receber grupos para sarais, 

estudos e jantares em casa, o espaço 

é funcional, despojado e transborda 

história através de móveis e objetos 

de decoração. 

Com paredes repletas de obras de 

arte, um dos cantos abriga duas es-

tantes, uma para plantas e livros, e 

uma com módulos para uma peque-

na coleção de faianças. Levando em 

conta a sustentabilidade, piso, forro e 

superfícies foram mantidos e restau-

rados, tendo a pintura antiga revelada 

e as camadas de tintas de outras épo-

cas trazidas à tona, criando alusão ao 

passado do casarão. 

A iluminação, por sua vez, conta com 

um incrível par de lustres desenvolvi-

dos pelo designer Ross Loyegrove. Já 

as obras de arte recebem pontos es-

peciais e diretos de luz para evidencia

-las ainda mais. Mas o grande desta-

que no quesito luminosidade fi ca por 

conta dos janelões presentes em qua-

se todo o ambiente, garantindo cla-

ridade e ventilação natural, além de 

uma linda vista para a praça principal.

ARQUITETURA | CASACOR SC
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Back to Black
ESPAÇO LIVING BAR E JANTAR ABRAÇA 
TODA A EXCELÊNCIA DO PRETO  

A dupla de profi ssionais da Haus Engenho Interiores, 
Alexandre Müller e Marcelo Wolschick, traz um am-
biente cheio de signifi cados. O tom eleito predomina 
nas paredes e nos objetos soltos, mas também abre 
espaço para o cinza e o branco, presentes no sofá de 
linho, na grande mesa de jantar, nas leves cadeiras, 
no tapete e também no buffet. Determinante na con-
cepção do cenário geral, a iluminação é baixa e sutil, 
sem explosões, contrastando com a sombra entre os 
materiais e os revestimentos do ambiente. Sentidos 
e sensações são perceptíveis nas duas áreas comuns 
do projeto, pensado propositalmente para acolher pe-

quenas ou grandes reuniões.  

Apesar do aspecto sóbrio, o ambiente traz 
uma pontual variação de cores, presentes 
nas peças de design e nos quadros do 
artista plástico Diego de los Campos

FOTOS: MARIANA BORO
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Ambiente sugere 
a ocupação 
de espaço por 
toda a família

ARQUITETURA | CASACOR SC

Projetada numa paleta de cinzas, a 
sala é ampla e aconchegante. O sofá 
de linhas retas, modular, permite 
variações de uso. A iluminação fi xada 
por cabos de aço  proporciona uma 
aura vanguardista ao cômodo

Assinado pelos arquitetos do Escritório Theiss Girardi, Alcides e Rosane, o projeto 
é um convite a novas experiências. “Tornar os espaços efetivamente usáveis, des-
mistifi cando tradicionais hábitos, é a nossa ideia central”, afi rma Alcides Theiss. 
Em perfeita harmonia estão uma grande estante de inox e módulos de madeira que 
podem ser deslocados, formando novos desenhos. Para as grandes confraterniza-
ções, uma mesa de apoio oval, do arquiteto Ruy Ohtake, ajusta-se para as refeições 
e variados tipos de jogos. Um charmoso bar em estilo de carrinho compartilha o 
cenário, assim como uma confortável poltrona “Louis Henrique”. 

Um estar para todos



CASANEWS

A arquiteta Cris Passing elaborou um 
ambiente pensado para os aman-
tes da sétima arte, com versatilida-
de para receber amigos e celebrar a 
arte do encontro. 
Com 164,07m², o living Gastrocine 
contempla três áreas: sala de cine-
ma, lounge e bar.  Ponto de referên-
cia do layout, o telão de 133 polega-
das é cercado por pufes, poltronas e 
um generoso sofá de cinco metros. 
No centro, Cris criou um espaço para 
a descontração. O lounge compos-
to com mesas, luminárias de chão e 
quatro sofás arredondados em ve-
ludo azul evoca as rodas de conver-
sa entre amigos. Conectado a esse 
espaço está o bar, com uma banca-
da estruturada com adega, champa-
nheira e duas máquinas de gelo. Ao 
fundo, uma estante planejada arma-
zena mais de 50 garrafas. 
Com capacidade para receber mais 
de cinquenta pessoas, em todas as 
suas disposições, o Gastrocine é 
pontuado pelos tons de cinza, preto 
e caramelo. O mobiliário é marcado 
pelos tons fendi levemente doura-
dos. A iluminação cênica e o sistema 
de automação possibilitam cenários 
distintos.

IDEAL PARA QUEM 
ADORA PASSAR OS DIAS 
ASSISTINDO FILMES E 
REUNINDO AMIGOS

Cenário de Cinema



Klein Ville

Hotel

Klein Ville

Hotel

Klein Ville

Hotel

GRAMADO CANELA DOIS IRMÃOS

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

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

Klein Ville

Hotel

ESTEIO SÃO LEOPOLDO

São Leopoldo/RS

Rua Brasil, 720, Centro

comercial@kleinvillehoteis.com.br

Telefone: (51) 3037.5522

Klein Ville

Hotel Os hotéis contam com

excelente localização,

tanto para viagens a

negócios ou lazer.

ENTRE COMO HÓSPEDE

SAIA COMO AMIGO.

h o t e l

kleinvillehoteis.com.br

N.C.Klein
N. C. Klein — diretor



Vários tipos de Feijoada

Sábados
Especial

De segunda a sexta
buffet com ampla

variedade de pratos
quentes, saladas e
sobremesas, com destaque
para massas, pastéis,
polenta frita, sopa de
capeletti e dobradinha
todos os dias. Aos sábados,
a tradicional feijoada e
seus acompanhamentos.
Venha apreciar nossos
pratos em um ótimo
ambiente, com amplo
estacionamento e a
qualidade que você
procura.

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

Venha passar momentos agradáveis em um
ambiente familiar, amplo e climatizado.

Reserve o espaço para seus eventos, como
formaturas, casamentos, aniversários ou

reuniões familiares.

- Segunda a sexta, das 11h30 às 14h.
- Sábado, das 11h30 às 14h15

06 Tipos de Feijoada

15 Tipos de Sobremesas

Ambiente Climatizado

Pudim de Leite Quindão

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

24 Saladas

- Caldinho de Feijão

- Linguiçinha frita

Massas

Carnes Variadas
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