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EDITORIAL 

Valorizando o trabalho de nossa gente 
A São Leopoldo Fest 2009 ocorre entre os dias 18 e 26 de julho no Largo Ruí Porto e 

marca os festejos dos 185 anos da imigração alemã no município. Tradicionalmente um 
grande evento, este ano a festa promete atrações inéditas além das diversas opções 
gastronômicas que são imperdíveis. E como a São Leopoldo Fest acontece em poucos dias, 
nossa capa reforça o convite para que ninguém fique de fora deste grande acontecimento 
do calendário social da região. 

Escolhemos o inverno para estrear o Fashion News, editoria de moda que vai apresentar 
as melhores opções em roupas e acessórios das loías daqui. Vale a pena conlerir. A moda 
também e tema do projeto arquitetõnico de Gabriela Pires apresentado nesta edição. Ela 
uniu decoração e moda na loja Utilitá, que està em novo endereço em Novo Hamburgo. 

O coquetel de lançamento da ediçao n• 82 da Revista NEWS no Hollywood Café em SM 
Leopoldo lo i um sucesso. E os melhores flashes da I esta que reuniu muita gente bonita você 
confere a seguir. A NEWS também apresenta uma série de eventos sociais que merecem 
destaque, pois representam a coragem dos empreendedores que contribuem com o 
crescimento de nossas cidades. Acreditamos na divulgaçao como meio de transformar boas 
idéias em grandes negócios. Até breve! 

Leia também: 

6 Entrevista 
Ronaldo Viei ra, diretor do semae 

8 Coquetel de lançamento 
A cobertura fotográ fica do lançamento 
da ediçãon° 82 no Hollywood Café em 
São Leopoldo 

4 2 Arquitetura 
loja Utili tá em Novo Hamburgo 

34 Saúde 

60 Sociedade União 

Entenda mais sobre 
rinite, ecografia e 
anemia 

1 4 Fashion News 
A moda deste inverno 

jantar Baile dos 55 anos da Sociedade 
Recreativa União-Scharlau 

é apresentada em 
editoriais de lojas da 
região 
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Entrevista 

Ronaldo Vieira 
Dirigido desde 1° de janeiro de 2009 pelo ex-vereador Ronaldo Vieira, o SEMAE - Serviço Municipal de 
Água e Esgotos foi criado pela Lei n• 1.648 de 30 de dezembro de 1971. Sua figura jurídica é de autarquia 
municipal, ou seja, é uma empresa pública que visa oferecer abastecimento de água tratada, coleta/ 
tratamento de esgotos e operação do sistema de macro e micro drenagem de São Leopoldo. 

Revista News - Qual a importância da repre· 
sentatividade de São Leopoldo ao integrar o 
Conselho Diretor da Associação Nacional dos Ser
viços Municipais de Saneamento (Assemae)> 
Ronaldo Vieira -A ASsemae é uma das mais 
importantes entidades do segmento de sane
amento no Brasil. um fórum importantfssimo 
de discussao e de representaç.'lo de todos os 
serviços municipais que atuam no abasteci
mento de água, esgoto, drenagem urbana e 
resíduos sólidos. o presidente reeleito Arnaldo 
Outra, trabalhou no Serviço Municipal de Água e 
Esgotos (Semae) e loi importante para a criação 
do Consórcio Publico de Saneamento Básico da 
Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos (Pró-Sinos). A 
nossa eleição para o Conselho e para a Diretoria 
Executiva da entidade, em conjunto com os 
suplentes Darci Zanini e Luiz Antônio Castro, 
reforçam ainda mais esta ligação com a ASse
mae. No próximo perfodo, teremos discussões 
para o setor, como a regulamentação da Lei No. 
11445/ 2007, que estabelece as diretrizes gerais 
para o saneamento no país. Participar ativamen
te deste processo demonstra a importancia que 
o semae possui no cen~rio nacional. 

News - A construção da Estação de Trata-

VIO 

mento de Esgoto da Feitoria esta na reta final, 
com previsão de término da obra e inicio do 
funcionamento para o mês de agosto. Quais os 
principais benefrcios da operação desta nova 
estrutura para a população? 
Vieira - S30 Leopoldo j~ possui lndice de tra 
tamento de esgoto que se destaca em termos 
de RS e Brasil, com aproximadamente 20% de 
seu esgoto tratado. com a nova Estaçao de Trata
mento de Esgoto da Feitoria este índice vai mais 
do que duplicar, podendo chegar a soql> de es
goto tratado, o que representa um avanço muito 
significativo. Serão praticamente dez milhões 
de reais investidos somente naquela unidade. 
Mas continuamos trabalhando para elevar ainda 
mais este percentual. Recentemente, o Semae 
firmou contrato com o Governo Federal, através 
da Caixa Econômica Federal, para desenvolver 
os projetos executivos de mais quatro estações 
de tratamento, com suas redes coletoras e 
elevatórias, no municipio. Estarão localizadas 
nas regiões Norte, Nordeste, sudeste e Oeste. 
também a Estaçao da Vicentina ser~ remodelada 
e duplicada, através de convênio com a FUNASA. 
com estas ações é perfeitamente possfvel proje
tarmos São Leopoldo com 1 ooql> do seu esgoto 
tratado, antes da Copa do Mundo de 2014. Para 

G \i} 

isto, tem sido fundamental o Governo Federal, 
através do Programa de Aceleração do Cresci 
mento (PAC), que vem mudando o perfil do pais 
nas áreas de saneamento e habitação. 

News - EStimular o uso racional da ~gua vem 
sendo um dos principais desafios do semae para 
enfrentar a escassez de ~gua que se agrava a 
cada verao. Que estratégias focam este impor
tante tema em sua gestão? 
Vieira - A educação ambiental é lundamental. 
Precisamos conscientizar a população de que 
a água é um bem natural fi nito. Apesar de 
parecer tão abundante, os mananciais hídricos 
sofrem demais com o consumo desenfreado e 
o desperdício deste bem tão precioso. As cam
panhas educativas, principalmente, nas crianças 
e jovens, ajudam a formar uma consciência 
coletiva que ajudará na preservação de nossos 
arroios, rios e águas subterrâneas. O futuro está 
sendo construido com educação e informação 
no presente. 

News - Qual é a sua avaliaçao da qualidade 
hldrica da bacia do Rio dos Sinos? 
Vieira -Infelizmente, o Rio dos Sinos está entre 
um dos piores rios do país em qualidade de 

J .D. 

G 

Ronaldo Vieira, 49 anos, natural de São Leopoldo, é economista. Atuou na CEEE desde 1979, já foi diretor de geração de energia 
da Fundação CEEE de Previdência . Vieira foi titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social (Semedes) e 
exerceu mandato de vereador. 
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Obras do ETC· Cstoçoo de Tratamento de esgoto no bairro Feitoria. Após o conclusoo do obro, 
soo Leopoldo passará rrotor 48'111 de seus esgotos. EStá em processo de implonroçoo, tombem, 
um sistema de esgotamento soMáno. O SIStema consrste no recolhimento do águo resrduána 
(esgotos dos resldenclas), na utlllzoçõo de tubulações que impeçam o despejo desta águo no 
Rio dos Sinos e olndo o bombeie oté o CTE 

suas águas. sao décadas de degradaçao e falta 
de investimentos em tratamento de esgotos 
cloacais, principalmente. o fato positivo é que 
o Governo federal, através do PAC, tem possi· 
bilitado investimentos pesados dos munlclplos 
nesta área, como é o caso de sao Leopoldo 
e, agora, Novo Hamburgo. Também a croaçao 
do consórcio Pró·Sinos, através da iniciativa 
e liderança do prefeito Vanam, trará avanços 
signohcativos para toda a bacia hidrográfica 
do Sinos. 

News - Os onvestlmentos em saneamento 
básico foram retomados no 8rasol JUnto com a 
cnaç~o do Monistêfro das Crdades e com a san· 
çao, em 2007, da lei do Saneamento, além dos 
recursos provenientes do Programa de Acelera· 
çao do Crescrmento (PAC). O que sao Leopoldo 
já conquistou com estas medodas? 
Vieira - o Governo federal tem srdo rmportan· 
tlssimo, através do PAC. o Mrnostéroo das Cidades 
também estabeleceu outra forma de relaçao 

dos municlpios com o Governo Federal, aproxi· 
mando·os e facilitando a tramitação de projetos 
de Infra-estrutura, principamente nas áreas de 
habltaçM e saneamento. sao Leopoldo tem se 
valido deste momento, apresentando diversos 
projetos, como a recuperaçao dos arroios da 
Manteiga, Kruse e Cerquinha, com a construção 
de moradias dignas para famílias que hoje vr· 
vem em situação de risco à beira destes arroios. 
Quando concluídos, estes projetos mudarão o 
perfil destas regiões da crdade, trazendo quah· 
dade de vida para estas familias e contribuindo 
para a despoluição do Rio dos Sinos. A Avenida 
João Corrêa também foi uma parcena entre os 
governos federal e municipal, mudando um dos 
principais acessos ao munidpio. No Semae, além 
da Esta~o de Tratamento de Esgoto da Feitona 
e dos projetos de mais quatro estações, temos 
obras de adutocas, reservatórios, ampliaçao da 
capacidade da Estaçao de Tratamento de Água 
da Imperatriz • ETA 02 e da nova captaçao de 
água bruta. 

CRACHÁS & CAfJI_\\ 
Agora c ontamos com bureau - - ~ \!!!!! ~ 
de impressões para confecç ão de cartões 
em PVC para atendimento de diversos 
segmentos, seja financeiro, saúde, 
transportes, sociais, identificação, 
fidelização e cartão presente 
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BUSCA E ENTREGA: 303 7-4142 
Rua Osvaldo Ar anhu. 461 · Centro .. São Leopoldo · RS · Em f rente a Igreja do Relogio 
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Benefício 
assistencial 
ao idoso e ao 
deficiente: 
A importância da assistência 
jurídico nestes casos 

f.m gffill O benttlCIO iWÍ.SitnCI.&l t destinado às 

pc$.SO..S pOrtJdora.s de ddintnolS t aos idosos a 
pMUr d< 65 .,os d< rdod<. qu< n.io tmham rondiç6ts 
financrifasd<contnbuir I"" ap<<-idlndasoôil pm 
futura apo><ntodoria, bnn corno as ,.....,., qu< n.io 
aerçam IXSlhuma auud* rtmunerada. 

bisltn• """ Jl<SIO" qu< n.io Abnn da tn>!&I
OJ. dnlt bmdicio poes. quando chq;JJn ao Instituto 
Nooo"'l do Se-guro Social (INSS) para p«fír infor
nuçõeS. os SCTYtdorcs st b •nnJma ("'(piK'J r qur nte ( 
~mt>le$rn<nt< uma •Jil<l• dogo,ernoóst>essoas aren· 
lt&. [.si(' beneflcio tttn comoob,rtl\'01 garan11<1 de um 
saláno mfnuno pai J &.1$ ressoas. desde que a rtnda 
per capLa da família n.l.o allnJa '• do sal á no •nrnimo 
por Jl'SIO• ( 1) e s6 não 1em d~rerto a 13• " lá rio. 

Sao bendkios encaminhados ad 111111 iS1 rali\'alllffilt 

no Instituto Nadonal do S<tturo Soda! (INSS), os 
quais na maioria das \'étts sJo negados injustamente, 
sob n alegaÇ~,O de que a renda per L~'l llla é superior 
a exigida S<ndo assi m, o Stgurado devt procurar 
assist~nci:1 jurfdic:1, t>Ois mesmo que scjn veddica 
estt aJesação, n:1 \'ia judicial podemos dcmonslrar a 
idade a\·anç<~d.t ou a de-ficiência atra\'éS de atest;~dos 
n~icos, e as despt"Sas do rcqutmmlt apresentando 
c:omprOvJHlCS. geralmente; <k alugtlcl, fJrmária. gás 
e nM:rC'ados. 

Q untlfi 5ilhent4lr qut nil sm.1o do di01 24 de abril 
foi de\idHio por unanimi(llde t>da T\nma Nadonatde 
UmformiZ<ç.lo (TNU) con,-.d<r o b<ntfkio d< ampa
ro assasttnoo~l prtvlSlO ru l.t1 Orglmca dt Ass:istênda 
Social (Lo.,)- l<l n• 8.712193 • driiaenr.s e idosos 
cujos poli$ ou comp•nhriros, tlmbán rdosos.~;~nhnn 
um lal!no mlmmo d< bmc:llao p<<-i<fmdário. No 
m<>mo mtmdm1<rlto o bm<flcro de apoomtldorU 
tambbn dn< S<r t\<luido do dkulo d• rmda per 
apitl f.rmihup<<v!Sio ru Lo., conform< esubel<ddo 
no :rrL34, I"''Wafo i\nico, do Estatuto do Idoso (Lei 

no t0.74tnoon 5<-gum/o • •urgrsrr•d.r. "mr "rr•· 
tando ~wrlor C'OfTr'SI'Otukntt • um 14tlino nunimo. o 
bmrojlrio dnv '"cxdufdo do mu/4 do t"'l"' f•míli#r, 
"inda 'fiK tnth• natull'%4 prt1'Üitrttfdria~ Proasso,. 
l()(J7.71J •. IQ.OIJ424-S • Fo!ru;: /F 

lh·emos St'llll>rt anali~r cada caso com muuo 
cuidado 1>au \ tr st reahnen1e ttm dlreuo a t$tt 

benefido t prindJ,almemt de,·emos comnbutr para 
por fim na injustiÇa soc1al, tornando pllblias estas 
infonnaçóeli. Claudia Tronz 

(1) •;. do salário minuno hoje seria R$ 116,25. por 
pessoa. Entende-se oomo tam~a o conjunto de 
pessoas que vivam sob o mesmo teto, ln!ormaçao 
esta dlspoota no art. 16 da Lel8.213 de 24 de Julho 
de 1991. 

PEREIRA& DUTRA 
A O V O G A O O S 

Profissionalismo dedicado oo Direito 

Sao Leopoldo: 1\un Cone<içao. 393 
Centro I Fon.: 3037.1939 
Novo Hamburgo: Hua Uen10 Con(.ah·es,l862 
Centro I ron< 3594.3908 < 3593.8724 
&mail: contlt~ptreiracdutra.adv.br 
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Mamãe, 
a equipe da Foto Globo quer registrar este momento 
que é tão lindo. Para isso faça seu ensaio fotográfico 
e ganhe uma foto sua I Sx21 e um acompanhamento 
de uma foto por mês do seu bebê durante um ano. 
Agora, estamos com novidades: 
álbum encadernado 

Agende seu 
horário pelos fones 
3589·69·34 
3592·32·1 1 

l=levlsta Nev1s 11 
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Beleza 
TREND VISION AWARD 2009 - , 
PROFISSIONAIS DO STUDIO M SAO OS UNICOS 
FINALISTAS DO RS PARA DISPUTAR A FINAL REGIONAL SUL 

OStudio M m.us 11m.1 \l:Z 5t' destdc.il em c\·cntos dt' marc"s 
coru.a~r~ulu qut' promOVC'm a revelação de talentos nado· 
n;us e mtcrn.adonai$.A p.artk1paçãodoStudjo M no conCUI"$0 

Trend Vision A\v,••d 2009 foi um sucesso. As quatro equipes dosaiJo I tO· 

poldti'I.St Que aprc.sent.11.1m seus tt"JbaJhos for<tm d;~,ssificadas. Con\ l$50 
o Stttdio M $l'11i o ónico rcpr~sent:mte do Rio Grande do Sul a disput.l• 
com 06 da.ssificudos dcS:1nta Cat.-rina e do l,.;,tr;,~ná a fina l d3 regi:to Sul. 
Oe\•rnto aconiC'CC'di• 20 dr julho em Curitiba,l'aran.i,C'antcccdr .a fin.;al 
nacional do concurso. 
Trabalhos apresentados 

,.,Ugr\06 Ftrnandn t Kay.tnt de Almeida e500lheram o u-m.1 l}LOJ)ll 
qut (,1, 10brt um fucu10 ridlantt> de abdOIS estruturados dt fonn.ts 
futuruaas c NJ'V.II cltg.~nta.; dC' cores sua\'l'S como os kluros pbt•tudos 
e .sombr•s ckhacW.. .altm dr cortt amo. Hmriqut !l.tdlo t Emnwn 
Sch.Mckr brm como At.1ruru d, Cruz. t luisa Ah'tS ocolhtt.am o IC'm.a 
\~rtwl l.aft tm que A \'1d. n:oal Soe confu:ndC" com a virtual tm ncwe» 
personot~"t'ft.S ck um mundo por cr-wr. A tumioosida<k camutbJ;a t as 
rnedu:s cnJII\ um &ook dl'loftttdo tm formas arro;adas com dJftttntts 
cou\priu\tntos dt um mtsmo c<o~btlo utilizando cores briJhantts Qut 

demonstrem &UJ cri.uh·iJJdt. Fl.lvio~ dt Brito e Márcio fJgundu tS· 

colher;lm o •emJ lk l.u.sh qut ctl('brtt as curvtts feminin,1s com ln'tz.. 
c scnsu.•lid..tdc-, ollr;lvls de c.achos c ond.as dtlic.adas f'm úlbtlos m,1is 
longos,cri ,lndoil up.ar~nc111 old f.uh;on em corcsqutntes como os n1i\'oe 
c castani•Oli com iomi.U'd• c.set•• dS, 

·---..... ......-.a~~~- ... 
CIOIItt q.llnfe6 c:onD 0$ 

·~ tcaswtlo$ (Q'II 
tollfHJ:S IICU'U 



o cabelo e optaram pelas mechas 
califomianas, escorecendo levemente 
o topo e clareando as pontas 

O escovisla JoaozinhO deu 
acabamento final ao trabalho 
moldandO os tios com escova 

Depois tonalizaram os fios para 
remover o amarelo da colocaçáo 
anterior 

A manicure V era tirou as cutículas e 
pintou as unhas oom decoração 

studio 

Maicon tez a escova marroquina pera 
reduzir o volume e hidratar os fios 

A podóloga Marlene c uldou dos 
pés, relírando caJosldades, unhas 
encravadas e rachaduras 

Magnos Fernandes 
finalizou a 
transformação oom 
maquiagem sutil para 
realçar os traços da 
modelo 

studio 

A massoterapeuta e e&eticista facial 
Fernanda fez a limpeza da pele com 
os produtos Mary Kay 



Fashion 
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Enderecos da Moda 
~ 

. " 
OOIMANA 

Modo o 0eu e0t1lo 

rearcelamos em 6X S/ juros nos cartões 

3 lojas no centro 
de São Leopoldo 
Independência, 479 -F: 3037.5670 
Independência, 487- F: 3037-4500 
Lindolfo Collor, 691 -F: 3037-4400 

Calçados, bolsas e acessórios 

3037.1070 L Rua 1• de Março, 659 - sao Leopoldo - centro - E-mail: lacoresaoleopoldo@yahoo.com.br 

Triumph ., . 

kif..:t 
Novo Hamburgo · Joaquim Nabi}Co, 878 t 306&7550 

São t.opolclo · CoACeição, 584 t 3037-7555 
Sãol.oOOQido-Osv~cloAranha, 696 13037-7551 

SAC 3037-7555 



Con1unto da Tnumph. 
MADAME MIX 
3037.7555 · Sl 
3066-7550 . Mi 



A E\I\Olutlon H.W trobalha com os mais modernos serviços NS ãreas de 
c.belo. corpo e pele, oferecendo o que há de melhor na estêtlea mundial 
São trotomentos de ú4.tima geração. realizados por uma equipe 
especialmente treinada para lhe surpreender. 1üdo ísto dentro de 
instalações modernas. em um ambiente agradivel de conforto e segurança 
no Bourbon Shopping São Leopoldo. 

Cabeleireiros 
Corte, Coloraçio. Hidratação, Mechas Califomianas. Escova Definitiva, 
Escova Marroquina, Escova Alemã e Lindos Penteados. 

Estética 
Massagem Teropéutica e Rela•ante, Depilação, Deslgner de 
Sobrancelhos, Maquilagem Permanente e Maquilagem paro Festas. 

PedicurejManicure 
Unhas Simples e Decoradas, Serviço de Calistas. 
Tratomentos paro mãos e pés com parafina. 
Material esterilJzado com autoclave. 

Agora também aos Domtrwos 
Agora a Evolutlon Holr funciona todos os domingos. das 14h lls 20h. 

Super Promoção 
De Segunda à Ouarta·F eira. preços especiais. 

Corte masculino 
Corte femin•no 
Mao simples 
Pé simples 
Sobrancelha 
Depllaçlo virilha 

de 

24,00 
30,00 
11 ,00 
15,00 
10.00 
25.00 

Colorações e Mechas; 15% de desconto. 

por 

20,00 
25,00 

9,00 
13,00 
8,00 

20,00 

Bourbon ShQpplng São leopoldo- 4" andar - Fones: 3037-3110 I 3037-3111 
www.estetlcaevo(ution.com.br Aberto de Segunda à Sábado das 9h às 22h 



Simplesmente o melhor 

Na Evolution Hair você encontra as Unhas 
Keune e Série Expert L"Oreal. 

Produtos de qualidade e tecnologia 
superior para valorizar ainda mais a sua 
beleza. 

L: O REAL 
t!L 

Kit Evolution Hair 
Pensado na sua maior segurança e tranquilidade ao 
f azef" sua mão ou pé, desenvolvemos o Kit Manicure 
Pedicure Evolution Hai' 

Adquira o s~u e garanta exclusividade no uso do seu 
material, dentro de uma linda necessaire. 

Itens do Kit 

• 1 alicate de cutícula 

• 1 alicate de unha 

• 1 lixa p/ pés 

• 3 lixas p/ mãos 

• 1 palito de inox 

• 1 espátula de inox 

Nossa equipe espera por você. 
Venha se surpreender! 

KEUNf 
lHE ARl Of HAR CESKiN 

Lembramos que todo nosso material ê esterilizado em autoclave, dentro dos mais altos padrões de higienização. 

Bourbon Shopping São Leopoldo - 4• andar - Fones: 3037-311 O I 3037-3111 
www.estetlcaevolution.com.br Aberto de Segunda à Sábado das 9h às 22h 
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•••••••••••••••••• • ••••••••••• ••••••••••••••• ••••••••• • • 

M a1s 001a vez nosso ngoroso inverno está a1. É a melhor estacão para vesbr bem onde podemos usar e • 
abusar de echarpes, botas e hndos casacos. Sem falar da melhor parte: a casa ouent1nha. lare.ra, as : 
deliCiaS do lno. Por~m nossa Pbrte ·soc,a~ tarooém deve ser fe1ta. HoJe faço um conVIte mwto espec1al • 

aos donos de buliQUes e à todos os clientes que adoram uma nova coleção. Vamos lançar uma nova moda. • 
vamos olhar para o lado e nos desfazer de tudo o Que não serve llldiS. Quantas pessoas d1zem ·ooo ter ma1s • • eSDacO onde por roupas'! Na rua e nos ba11ros pobres há mdhões de pessoas passando mu110 lno e tome ... Estas • 
desconhecem as gostosuras do fno e dele só bram solrmento. FiCa então o meu COIMie. vamos nos preoci.C)ilr • 
menos com o espaço onde guardar nossas carísSimas peças de gnfe e vamos retira.- tudo o oue não nos serve : 
e dar ao próxllllO ... quanto aos postos de coleta! Bem: em todo o lugar. nas escolas dos nossos filhos. nos • 
~mercados na preleotura. f.nl'm, vamos lazer a nossa p~rte também com o pró>Umo. • 

••••••••••• •••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• 

Reiane Bl.10th Ahlert lOillt'ntorou t'lll ~r.ltldl.' t')tllo St.'ll anl\ersano de 50 anos. 

No~ lindo~ '!). tk-.e~ do Condomuun f l.nnhuq.:o \'iiiJ.:e-.. tulmp~•nhJd.t do m<Jrido 
Mauro t' do~ h lho~. Edu.1rdo e 1\l.trldo h:!!tl'jou lOIIt um.t te!lt.t tt'm.ltllJ onde os 

.mo:; 60 IOI.llll re~o 1\ ('th.t.ld o ,, 4.0IIl din.·tto ,, I ~unbn:l,l" e carro ... dt> é pOlJ e mu-.ir.tS 
que fizer .uno:-. (011\ 1d.1do:-. Jan,.tr .11l~ o .1111.11tiK'tl l . 

Suzana Jacobus 

• . • .... 
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conforto e estilo a seus pés 
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Serviço I Cópias e impressão digital 

Impressão de qualidade 
Otimizar o tempo e oferecer soluções criativas é o principal 
diferencial do grupo de empresas A&C Cópias, Print Arte 
Master Cópias, com lojas em São Leopoldo e Novo Hamburgo 

Com 14 anos de sólida e panicipativa atuação no mer

cado reprográfico, o grupo de empresas formado por A&C 
Cópias, Print Arte Master Cópias dirigido pelos proprietá
rios Adriana e Sérgio Ct"lar conta hoje com 35 colaboradores 
distribuldos nas lojas de São Leopoldo e Novo Hamburgo. 
Com um trabalho diferenciado. prestam serviços para as 
mais reno madas empresas do Vale do Sinos e grande Porto 

Alegre, disponibilizando, além de cópias, trabalhos de grá
fica expressa, criação gráfica, impressão digital colorida e 
p&b, plotagem, camisetas personalizadas, encadernações e 
comunicação visual. 

A impr<>ssão direta de arquivos eletrônicos possibilita 
atualizaç.ões ou correções a cada !iragem. Além de economia 
e r~pidez para trabalhos em pequena e média tiragem. Tudo 
isso com agilidade. q ualidade e preços competit ivos, além 

de comodidades como a tele busca e tele entrl>ga gratuita 
de materiais. 

Sempre tocados na busca de novos clientes e parcerias, Qualidadedeimpre.sãoooma melhor definição decores 
investem frequentemente em divulga<,"ào, como as realizadas 
nas feiras Expointer, FENAC e São Leopoldo Fl>sl. Nestes 
eventos é apresentado um verdadeiro "show ao vivo·: pois 
são criadas peças com a participação do p(lblico, dando 
credibilidade ao trabalho da equipe. Os proprietários 
acreditam que essa maneira diferenciada e personaJizada 
de atend imento fideliza o cliente, já que o material fica de 
acordo com sua necessidade. Além da part icipação nestes 

eventos, as empresas estão sempre engajadas em projetos 
culturais, apoiando e patrocinando peças teatrais, eventos 
esportivos e campanhas variadas. 

A impressão direta de arquivos eletrônicos possibilna atualizações ou 
correçô'"' a cada tiragem. Além de economia e rapi;lez para trabalhos em 
pequena e média tiragem 

Cópias e impres...~õe.•• p&b e colo r 
A utilização de equipamentos digitais Canon, Xerox e Sharp, de alta 

tecnologia, gamnte cópias com fidelidade de cores e e-xcelente nitidez. 
Além de bons produtos, o cliente conta com a agilidade da equipe e 
custos competitivos. 

Plotagens 
Em especiaJ para o segmento de Engenharia e Arquitetura. máquinas 

avançadas possibili tam um traço perfeito e definido, com excelente 
quaJidade de impressão. Equipamentos Océ e H P de ú ltima geração 
fazem cópias e plotagens de qualidade, coloridas e P&S, em papel sul fi te 
ou especiais. 



- Cópias e imp,essões p&b e coloridos 

Eqlillesâa 
A&CC<lplas, 
Pr11tMe 
Mast!lf Cópias 

- Cncodernoções e ploslificoções olé formolo /\3 
fOIIYIOIOÇÓO ABNT 

- Fdii040ÇÕO elelrõnioo (digitações, soon~~ers, alie final) 
- l'torogens e scanner de plonlos e projetos 

Molcliois pe1sonolizodos comisclos, adesivas e bonés 
- Ca11ões de visilo, panfletos e folders 
- Comunicoçôo visual (bonners, foixos e imp<~ digilol) 

Todas as lOjas do gr1410 (duas em 
sao LeqJOido e uma em Novo 
Hatrilu!QO) Wcl CCJnsoidadas no 
meltado e ollrelivam o a:E<Õil>!flo 
ri!Jodo e quaCiicado. 

TELE BUSCA E ENTREGA GRATUITA DE MATERIAIS 



Lançamento I Auto Shopping Sinos 

Empreendimento com mais de 
30 lojas e um show room de 480 
veículos está aberto ao público 
desde o dia 28 de maio 

O 
coquetel de inauguração do 
Auto Shopping Sinos foi rea
lizado dia 27 de maio, reunin-

do autol'idades, imp•·ensa e convidados, 
qu~ tiveram a oportunidad(' de conhecer as 
instalações do novo ponto de encontro dos 
amcmtes de <.'arros. 

ALI TO 
St~OPP I NG 

SINOS 
IJ I,I tliMAI~CA~ 

O Auto Shopping Sinos é o primeiro empreendimento do 
gênero no Rio Grande do Sul e o 53() do país. e conta com re

vendas> financeiras, despachantes, assistência mecânica, lojas de 
<lCessórios, além de urna cornpleta inthl-estrutura de l<lZer, com 
centro de eventos, restaurante, cateteria, playground e estacio
namento para 320 veículos. 

A cerimônia de abertura contou com a participação da Banda 
do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Vale do Rio 
doSinos,apre..'ientaçãode dança) exposição de veículos da Veteran 
Car Clube e mostra de artes. Os empreendedores Alberto Alves) 
Alexand,·e Holdefer,Cristian 8ender, Edem Braghini, Edson Ro
drigues dos Santos, Leand1·o Sitencourt, M<lrino Kasper e V<lldecir 
de QJjwira apostaram na regiao com a certez..1 de grandes negó
cios. O Au to Shopping Sinos fica na Av. Senador Salgado Filho, 
4138 (BR 116), na Scharlau, em São L<opoldo, fone 3595.0405. 
ww·w.autoshoppingsinos.com.br. 



AUTO 
SHOPPING 

SINOS 



Associação dos Engenheiros e 
Arquitetos do Vale do Sinos - 30 anos 

Associação dos 
Engenheiros e Arquitetos 

do Vale do Sinos 

ACONTECEU 

Projeto de Responsabilidade 
Social do CREA-RS 
No dia 4 de <lbril a AEA apoiou,junt;unente com ASAEC, SENGEe Apeq, 
uma ação sócio ambiental organizada pelo GT Mulher do CREA-RS, 
como parte do programa Projeto de Responsabilidade Social do CREA· 
RS. Os participantes realizaram um passeio a bordo do Barco 1\·lartim 
Pescador e conheceram melhor nosso Rio dos Sinos) suas margens, seus 
problemas e estatísticas gerais sobre o tema. 

No passeio foram observados 
vários aspectos Importantes sobre 
a realidade do Rio dos Sinos 

:--io d ia 22 de junho os sócios da AEA foram agraciados com 
um jantar te ito pelo colega arquiteto e cantor Geraldo O. 
C..ampos. Foi servido tainha assada com molho de camarão. 
Tudo regado a um bom vinho. Fabulo~o. 

Agostini 
No dia 8 de junho a AEA foi parceira em evento ... Soluções Agostini)' 
organizado pela Jnstaladora Agostini. Foi um belo evento onde pro
fissionais ligados à entidade puderam conhecer os lançamentos das 
empresas Oocol, Fabl'imar·, 1\<leber e R.irmai, bem como tirar dúvidas 
junlo aos l~cnicos presentes. 

A AEA esteve presente no 
lançamento do projeto Soluções 
Agostini, realizado d~ 8 de junho na 
lnstaladora Hidráulica Agoslinl 

32 Revista News 

AGENDA 

Gerson Kauet 
Arquiteto Urbanista 

CREA· RS 78200 
presidente da AEA 

E-mail:kauerOterra.com.br 

Palestras gratuitas 
para sócios em dia com a AEA 
GPS - Produtividade Pessoal 
Data: 6 d~ julho 
l io rário: 20h 
P...tlestran te: .Marcello Lacroix \'Vacker 

Sustentabilidade na Indústria da Construção Civil 
Data: 27 Jc julho 
Horário: 20h 
Palestrante~: An.J. lisandra F~Khinello Kn:'IJs 

Arq. Carlos Krebs 

Em i4)1.0, It1, t:lll d.lta a ~cr pro~r.trni:ldi:l scrj m i lli'iU<tdo nrn 

rn i ni-<.~• r~o c.lt: Alvc.·naria (.'~lruh• r.t l (.OrH l>loc..os d•: <.o•Krc.'lo 

DIVERSOS 
Se você é profissional da área e ainda não conhece a AEA 
venha fazer parte desta entidade que busca sempre pela 
valorização profissional e pelo conhecimento técnico. 
Informações pelo fone 3592.2852. 

• INDIQUE o código 071 em sua ART e faça da AEA uma 
entidade forte e representativa. 

Festas e eventos 
sob medida 

Rua lindolfo Collor esquina Marquês do Herval 
sao Leopoldo/RS 

Reservas3592.2630 



Lançamento I Agostini 

Agostini lança projeto Soluções Agostini 
Com 22 anos de mercado, a Agostini é uma empresa 
referência na região para o segmento de seu setor 

N" noite de 8 de junho a lnstaladora liidráulica Agoslini de Sao Leopoldo, recebeu 
mais de 80 convidados para coquetel de lançamento de seu mais novo projeto, in ti· 

tulado Soluções Agostini. O tema do evento. Ação Conjunta. consistiu em reunir engenhei
ros, arquitetos, equipe Agostini e fabricantes das marcas Docol, Fabrimar, Meber e Rinnai, 
que além de p(lrticipar t<unbém apoiaram o evento, que teve a finalidade de ap,·esent(lr as 
novidades, tirar dúvidas e conversar sobre o futuro do mercado de metais sanjtários,louças 
~sistemas de aquecimento. Com essa atitude a Agostini fortificou seus laços de uniao com 
seus 11úblioos e deixou abems suas portas P<lra 
continuar oferecendo S<'rviços e produtos de 
alta qualidade ao mercado gaúcho. 

A tnstatadora H <táutica Agostini fica na Aver.
da SãO Borja. 289 em São Leopoldo. fones 

3037.2043 e 3037 3043. 

l=levlsta Nev1s 33 



ANEMIA X CRIANCAS 
-"' 

Liliana 8. C. Gross 
Nutricionislo CRN2 3925 

A ant~mia por deficil·ncia de ferro é uma das doenças mais frequentes no mundo. principalmente em crianças. Não somente 
as crianças são afetadas pela deficiência de ferro na alimentação, mas as mulheres em idade reprodutiva. gestantes, atletas 
e os vegetarianos. A anemia pode ser definida como uma condição em que ocorre dim inuiç~to de: tamanho ou número de 
glóbulos vermeJJlos(GV) do sallgue; quamidade de hemoglobina !lOS GV; ambos allterior ou diminuição de hemalócritos. 
Na ant~mia ocorre a diminui~·ão da troca de oxigênio c de gás carbônko t~ntr(• o sangu(• e os tecidos do corpo. Existem vár ios 

tipos de anemia: as mltricionais. por talrn de ferro. ácido fólico e vitamina B 12. A mais comum é por f.dta de ferro, neste caso quanto menor a ingestão 
de ferro menos hemoglobina existe nas células vermelhas(CV) do sangue e essas ficam menores e mais pálidas que as outras. Ou anemia mkrocitica 
(CV pequena.'>) causada por hemorragias ou ingestão inadequada de feno. Ou anemia macrodtica (CV muito grandes) causada pela deficiência de 
rlutrientes essétlcias para ~l formação das CV do sangue. que s.~o vilami.n;;l B 12 e ácido fólico. 
Mesmo com 3 alimen~Jção normal, a 3Mmi3 pode aparc'Ccr. Há algum3s condições que requcf('m muito 3 necessid3de dos nutrientes usados na for
mação das (CV) como gestação, perda crônica de sangue através do estômago ou intestinos, menstruação excessiva, hemorragias, uso de álcool, entre 
outros. A deficiência de feno da.'> crianças d ifere da dos adultos. no ca .. '>o das criança.'> a causa mais provável é a ingestão inadequada do mineral, em 
conjunto com as necessidades do crescimento. A ;;memi;;l é silenciosa por lor1go tempo. Qu;;lndo os sintom~lS começam a ~lp;;uecer é porque os níveis 
de h('mOglobina já t-stão b('m baixos. Os sintomas são: fraqu('za, irritabilidadc. falta de apctit(', tonturas ao l(·vantar c baixar-se. :.mmt~nto do risco para 
infecção. diminuição da atenção e do aprendizado. desejo de comer coisas estranhas como gelo. tijolo e terra. 
Fontes de ferro: o ferro ideal dos alimentos é o ferro-heme> encontrado nos alimentos de origem animal como carnes vermelhas, peixe..'> e ave..'>. O 
ferro-heme é o melhor absorvido e l'tão sofre imerfhências do suco s~~strico ou da diet~l e su;;l qua•Hidade absorvida dos ~llimentos é de 15 a 20%. O 
fer ro rlão-heme é o ferro dos veget~liS. grãos, hortaliç;;lS e ovos e a absorção é de 3 ;;l 8% do seu comeúdo totaiTlOS ~diJnentos, e depende de vários 11ltores 
alimentar('s. O tCrro da gema do ovo(: pouco absorvida devido a uma S\.lbst'.lncia ('hamada fosvitina; os polifenóis ('n('ontrados no chá e no cate. os 
carbonatos encontrados nos refrigerantes,osoxalatos presentes no espinafre, beterraba, chocolate e os fi tatos dos pães integrais, cereais não refinados e 

soja podem reduzir a absorção do táro não-hem" O ideal então é ingerir alimentos LI LI ANA B . C. GROSS 
ricos em ferro-heme, encontrados nos alimentos de origem animal e após ingerir 
alimentos ricos em vitamina C (brócolis) couve, tomate, pimenHto, frutas dtricas) 
e selar com alirne•nos ricos em "it.·unirla 131 2 e ácido fól ico. A suplemelltação me
dicamentosa é n<-'('.('Ssária quando os níveis estão muito baixos e a alimentação já 
está boa, mas nunca suplemente sozinho. Procure um nutricionista capacitado, um 
médico ou os dois profissionais. 

CENTRO DE IMPLANTOLOGIA, 
MEDICINA ESTÉTICA E ÁREAS CONEXAS 

D1 l. Dt.. ')( ra Jord n 
Crelito 5/ RS •303 - LlT/F 

Fisioterapeuta formada pelo Centro Universitário Feevale. 
Pós-Graduanda da Especialização em Fisioterapia Dermato

Funcional pela Pontifícia Universidade Católica - PUCRS. 

Dra. Cecília Dal Ri :\-Iülle::-
Nutricionista CRN2 7679 

Nutricionista formada pela Unisinos. 
Pós-Graduanda do curso de Nutrição com ênfase em 

Oncologia do Hospital Moinhos de Vento. 

Dm. Robcr a Sobreiro I ~giano 
CRf" ERS 28284 

Médica formada pela Ulbra. 
Pós-Graduada lato sensu em Medicina Estética 

pelo INCISA/ IAAM. 

f ••• ... • • • • f • f • 

Prático Orlomolecu ar 

Onde 

\-: 'l( :k -nr 660 

t:t>l 5 <!3C6 7542 
li!ionogiC$$@ :;:!noil com 

pagar 
menos 

• v1rou 
moda. 

3037-6269/9519-5313/8206-7191 

Rua Presidente Roosevett, 545, loja 01, São Leopoldo/RS 



Saúde I AVC 

Derrame 
não tem 
idade 
Neurologista alerta que 
o AVC é previsível, e 
cada vez mais precoce 

A cada ano s.to regi modos c<rca de 300 mil 
casos de Acidente Ylls<ul.~r Cerebral (AVC), 
com 9() mil mortes no Br.1sil. 1:: a maior cuus.t 
de incapacidade e óbito no pJfs. O surpreen
dente é que. segundo o neurologi.stJ MJuricio 
Friedrich, do ~lospiml M~e de lftus de Porto 
Alegre, o de-rnunc cerebral nt'lo ~ dpesws um;,t 
doença de idosos. O n(unero de casos entre 
jovens na l~lixa dos 30 a 45 unos cst6 aumen
tando no mundo todo, com duelos I'E'Ct"n tes 

mostrando 1 O a 12 casos pnm cndn cem mil 
habitantt>s. Os principais fatores que aumen
tam a propensão de jovens a sofrer um der· 

ramc sno cardiopatias congC:nitos. obcsiddde, 
sedentarismo e fumo. Segundo Mauricio eSLes 

fatores sao responsáveis por fndices CJdll ve1 
maiores de diabetes e hipertenslo. doen<;3s que 
crescem em nível eJ>idemiológico e. nao raro, 
culminam ern AVC. 

Alerta 
Entre mulheres até :lO anos. a situ"-'ão pode 

ser mais gra\-e. Jo\-ens. fumantes, que u.s..am 
pílula anticoncepcional t sofrtrn dt <'IIU<JU«a 

estdo em um grupo de alto risco. Especial~ 

mente as que ~frem da chamada ""en:cJ.queca 
com aura~ que apresmta altrn da dor .dguns 
stntomas neurológicos antes da cri~. como 
a visualitaçao de pontos luminosos, figuras 
geométricas e até mesmo perda de forç• e 

sensibilidade. A genética é tamb<!m fator de
terminantt> n .. t tendéncia ao derrame cerebral. 
Porém hábitos de vida saudáveis como boa 
alimentnçao. prática constante de exerdcios 
físicos, <-tbolição do tabagismo, controle do 
USO do álcool, Ul~lll do JdC<JUllciO COIIti'OIC 
dos níveis da pressão ~artel'ialtem peso nmito 
maio1· do que a hertHl\tl, c podem redu7ir 
consideravelmente o risco, nlcrta o espedJJis
ta. Segundo o neurologist;_t, os fatores ncima 
tem relevância tno alta no aumento do lndice 
de AVC entre jovens que, ntuahnente, esta j6 
é considerada uma doeni" r>revisfvel. A boa 
notícia é que, ao mesmo tempo,~ lOtJ.Inumtr 
passível de prevenção. através de práticas de 
vida saudáveis. 

Odontologia 

Implantes 
x Sorriso 

Há quase 30 anos os implantes den
tários ofer=m a possibilidade de subs
tituir os dentes. de,'Oivendo ao paciente 
o seu sorriso. 

A falta de dentes afeta a ftmção da 
mastigação e a estélica Sofre a aparência, 
o gosto de comer e, nos casos mais gra
ves. a capacidade exprtssiva da fala. 

Se voe~ vi\•e uma situação assim. 
não deve considerá-la detinitiva c sem 
solução. O implan te dentário é uma 
das soluções. E um pequeno parafuso 
metálico de titànio que exerce a fun<,"àO 
ele raiz. 

O implante é inserido diretamente no 
osso e o tempo de cicatrização é de 6 a 

12 semanas, confOrme o caso. Decorrido 
este tempo> é fixada no implante a coroa, 
n ponte ou a prótese. 

Com métodos cientificamente prova
dos, os implantes dentários substituem 
dentes individuais ou vários dentes que 
se tenham perd ido e permitem a fixação 
segura de próteses. 

Visite-nos e conheça nossa equipe de 
profissionais e as novas instalações. 

dente implante 
com com 
raiz coroa 

D Pslcopedagogla 

Liane Maria Wolf • 
liollt.wollttorr&.com-br 

psk c po<\lt : go 

Dislexia ... o que é? 

Segundo pesqu,sas, d1s1ex'a é um !rans
torno de or,gem neurob1016goca que dlh
cu ta a aqu1S1ção da le1tura e. conse
quentemente. da escnta Quando a diS
Iexia é ídentif,cada e tratada desde cedo. 
é possrvel dar condições ao d1Siéx1C0 de 
cr~ar estratégias para lidar com essa difi
culdade. superando alguns obstáculos e 
m1mmizando suas consequências. 
Agatha Chrostie, Thomas Edson e Wall 
D1sney são exemplos de pessoas disléxi
cas que obhvoram grande sucesso pro
lissional. 
Pessoas disléxicas - e que nunca se tra
taram - leem com dificuldade. pois é dirr
cil para elas assimilarem palavras. 
Disléx1cos também geralmente soletram 
muito mal Isso não quer dizer que crian
ças disléxicas sao menos 1ntehgentes; 
aliés. muitas delas apresentam um grau 
de inlelig~ncia normal ou até supenor ao 
da maioria da populaçao sao muitos os 
sina's que 1denllf1cam a d1slex,a. no en
tanto. mwtos casos passam desaperce
bidos em nossas escolas t necessáriO 
que pa1s e educadoras esta1am c'entes 
de que um alto número de crianças sofre 
dessa síndrome Caso contráriO. pode
rão confundir d1sleXla com Jl(eguça ou 
má diSC•Piíne, poos é normal cnanças dls
lex,cas ex!)(essarem suas frustrações 
por me10 de mau comportamento dentro 
e fora da sela de aula O Ol8JS omportante 
é doagnosbcar quando ex,ste uma dohcut
dade, se1a de linguagem. le.tura ou escro
ta a f1m de que o suíe,to receba o trata
mento adequado, Independente de ser 
uma dislex,a. 
Parafrasendo Robart Frank, psicólogo 
educacional também d1Siéx1CO. o cami
nho a ser trolhado é trabalhoso. mas, com 
o apo1o adequado, é posslvel ir atrás de 
seus sonhos o ser feliz 

Psicopedagoga 
Llan& Maria Woll 

Atendimento a crianças, adolescentes e 

adultos çom dlflculdade de aprendizagem 

PARTICULAR E CONVt:NIOS 

llane wOif@terra.eom.br- 9273.802013590 ~2 
NH - Aua iJaneno de Matot. 2" • Slll204 • Cenro 
SL - Av Joio Co.r6a, ll81 • Saio 201 • Cem10 



Condicionamento Físico 

O uso desmedido de 
recursos ergogênicos 
em academias 

Kamita Neto 
Personal Trainer 

CREF/RS 9 140-G 
www.kamilar)6to.oorn.br 

kamilaneto@kamilaneto.oom.br 

Na intenção de movimentar o mercado (negro, por vezes!) de produtos ergogênicos, muitas 
pessoas caem nas lll<lis diferentes'ciladas' apresentad<lS na.s ac<ldemias. O que me 1·efiro, "'' verd<lde, 
é o fácil acesso a drogas P<lf<l emagrecer, melhorar o desernpenho ffsico,aumen1<1r a massa rnuscular 
rapidamente, aprimorar a performauce atlética. reduzir celulüe e awtlêntar a sudorese (o suor). Ê 
de chocar. Nao. É de se apavorar mesmo. Os dei tos colaterais de determinadas drogas assustam 
muito. E pensar que, em algum momento da vida, cogitamos a hipótese de uso. Os recursos er· 

gogênicos> em suas funções distintas, alteram a Homeostasia do organismo (equilíbrio do meio 
interno corporal). Os ergogênicos agem como desreguladores das funções vitais. Infelizmente nós, 
mulheres, somos <llvo t~kil de cairmos em tentaç~o por drogas que 'prometem• o corpo dos nossos 
sonhos. Na maioria das vezes, sem S<lbermos, ingerimos substâncias de efeito placebo (sem efeito 
algum, como drágeas de açúc~r - isso mesmo. açúc~r culinário!), na ilusao do corpo perfeito. Já 
os homens, l'm geral, chegam em cas.a'encantados' com a possibilidadl' de ganharem mas.sa magra 
e perderem gordura com injeções, shakes e comprimidos milagrosos que prometem o corpo do 

Brad Pitt no fi lme 'Tróia~ Quanto dinheiro posto fora! Quanta coisa descabida se divulga! Cito aqui 
alguns dos e rgogênicos mais comuns nas academias: 
.. Creatina: seu uso sobrecaHega o sistema renal porque causa a retenção de líquido. A cafefna 
(presente no chocolate, C<lfé, chimarrão) anula o efeito da creatin<l e seus 'efeitos' nflo estão cienti
tlcarnente comprovados. liá dúvida se a creatina hipertrofia ou Sl' hiperhidrata (um falso auml'nto 
de massa muscular, pela retenção de líquido). 
'" L-Otrnitina: essa substânda reduz a produção natural de ácido !Mico no organismo. Assim 

causa a sensação de 'disposição constante' para a prática de exercício. E vendida como acelerador 
de metabolismo quando age) na verdade, acelerando o metabolismo <celular'. Assim as células 
nascem e morrem 'mais cedo~ Com isso se envelhece mais cedo 1<1mbém. A L-Camitin<l aumenta 
o fluxo sanguíneo, podendo desenc~dear problemas como infarto. O risco de dano c~rdiaco pelo 
Sl'uuso é muito alto! 
)O Albumina: de aJto valor protéico, é a proteína do ovo. Engorda, também. porque auxilia o ganho de 
massa muscular. Porém, q uando se suspende o uso. a musculatura 'mun_·ha~ Causa efeito enquanto 

ingerida, somente. Após aquele período a massa muscular retorna ao seu tamanho biológico. 
,. Anfetamina.s: vendida com a promessa de reduzir a fadiga, aumentar velocidade/potência/estado 

de vigma. AtLHl no psiquismo e causa insónhl. e encont1·ad<1 nas fórmulas de moderadores de ape
titl', para a ml'lhora do estado de humor. Eleitos colaterajs: ell'va a pr~ssao arteriaJ e a freqO~ncia 
c.ardíac.a, aumenta a glicl'mia, causa depend~ncia fis io-psicológica,tremorl's, agitação. depr~ssao, 
vertigem, cefaléia <.'Onstante (d or de cabeça). A droga interfere diretamente na função dos neurô
nios: s istema nervoso central. 

,. Beta·bloquedores: usados para tratar enxaqueca, hipertensão. Diminuem a ansiedade, t remores 
nas mãos. Ê considerado calmante. Efeitos colaterais: reduz a taquicardia (reduz o pulso cardfaco) 
e pode causar impotência sexual nos homens. 
,. GB (hormônio do crescimento): promete muito aumento de massa muscular. É um hormônio 
natural do corpo humano. porém. muito utilizado indevidamentl' através de foutes ex6genas (doses 
além das nossas doses naturais. genéticas), nas academias. ~ lamenu\vel q ue os efeitos colaterais 
só venham aparecer depois de um tempo. São eles: retenção de líquido, redução das funções cere

brais (atua diretamente no sistema nervoso central), resistência a insulina (aumenta o diabetes), 
gjgantismo ou nanjsmo: aumento ou diminuição de memb1·os (de fetos gerados por usuários de 
GH}, sindrome da compressão do túnel do '"''1'0 (dom1ênci<1 em uma das mãos}, ginecomastia 
(auml'nto do volume das glândulas mamárias) (' muita, mas muita acne. Os efl'itos colatl'rais do 
uso indevido dl' GH podem perdurar pro rl'sto da vida. 

Portanto esteja SEM PRE ATENTO a essas armadilhas <.'Omuns q ue são. em sua grande maioria, 

<indicadas' por colegas de profissão <mal informados' ou oportu nistas. Está mais que comprovado 
que: 

Exercicio fisico orientado+ alimentaç>to saud<lvel + periodo <>dequado de repouso (sono} são 
as meU1o1·es fontes de QUALIDADE DE VIDA e eficiência de treinamento! 



Ecografia I Qualitá 

Quer saber com quem 
seu filho se parece antes 
mesmo de ele nascer? 
Hoje isso é possível. 

A gestação por si só já é um momento maravilhoso no qual muitas 
emoçoes sao vividas pelos pais e farniJi<lres. Bntretanto, o tempo passou e 
novas tecnologias su rgiram para tornar este momento ainda mais espe· 
c:iaJ. Estamos nos referindo à ecografia em terceira c "'quarta dimensão", a 
chamada Ecografia 3D/4D. Ambas mostram detalhes impressionantes do 
bebê, tais como contornos e fisionomias. 

A 40 permite ver o bebê em movimento, sorrindo) bocejando, passando 
a mão no rosto, abrindo e fechando as mãos entre outras peripécias. Além 
disso. estes modernos cqujpamcntos fazem diagnósticos mais precisos de 
possíveis alterações existentes nos bebês. Com isso, os tratamentos necessá
rios são realizados logo que ele nascer. sem perda de tempo. Esta ecografia 
pode ser realiz..1da em qualquer período da gestação. Erltretanto, o rnelhor 
pertodo para visualização é entre 25 e 32 semanas, ou seja, entre o sexto e 
sétimo mês d(' g('Stac."ão. Esta modalidad(' d(' t"CCgratia gera imag('nS do bebê 
que são armazenad,ls em OVOs. Desta fonna, fiOS parece r'llágico mostrar 
para seu fi lho. no futuro, como ele se compo rtava na barriga. da mamãe. 

Além da ecog.rafia 40,a Qualjtá CIJnica de Ecogratia realiza outros tipos 
de exames de relevante importância para diagnósticos médicos. Entre eles, 
podemos citar a ecografia abdominal total que avalia prati<.'amente todos 
os órgãos internos do abdomen, como llgado, vesícula biliar, pâncreas, rir)S, 
bexiga. próstata, útero e ovários. 

Um exame de muita im portância para as gestant('S é a ecografla para 
rastreamento múltiplo de malformações. f um exame moderno que se 
realiza entre ll c 14 S('manas de geSt'd\'âO c mostra se o feto tem tendência 
a Ler malformações corno Sír'ldrorne de Dowr1. Atra,1éS desta ecografi.a a 
fu tura mamãe poderá seguir sua gravidez com muito mais tranquilidade. 
pois saberá qu(' t".Stá gerando um bebê pt•rftito. 

Atualmente, d isponibilizamos de tecnologia capaz de oferecer imagens 
tão reais dos bebês que podt~mos dizt~r com qm·m eles S(' parecem mesmo 
,lntes de r)ascerem. Podemos acompanhar com detalhes cada passo da 
formação de uma nova vida. E a tecnologia aliada à medicina oferecendo 
possibilidades e emoc.:õ('S outrora inimaginávds. 

Marque uma hora 
para conhecer seu bebê. 

Os recursos da ecografia em 30 e 40 

permitem os mais precisos diagnósticos. 

E você ainda tem a emoção de ver o rostinho 

do bebê e saber com quem ele se parece. 

A idade 
gestacionat ideal 
para a realização 

do exame é entre o 
sexto e sétimo mês 

de gravidez 

Dr. Claudenir 
Provensi 
(CRM22441) é 
o responsável 
técnico da 
Qualitá Cllnica 
de Ecografia 

ualitá 
Clínica de Ecografia 

Responsável Técnico· Dr. Claudenir Provensi 

Rua Júlio de Castilhos, 405 · Sala 606 
Novo Hamburgo· Fone (51) 3065.6464 

www.qualitaecografia.com.br 



PAINEL DE SAÚDE & BELEZA 

Rua Lindolfo Collor, 691/306 
Fone/Fax: (51) 3592-5608 

f>lh. Y.,•>~Nnzi 2uj;-. [7i;.nmukd 

Cirurgia Vascular 
CREMERS 29004 

Convênios e Particular 
Av. Or. M.wricioútrdo$0

1 
8]] 

Sala 401 • Novo Ht~mburgo 

Te l. 3035-3839 

Monica Junqueira Karkow 
Psicóloga - CRP 07,'12005 

• Especialista em Psicoterapias Cognitivo
Comportamentals. Unisinos 

• Especialista em Terapia Sexual. 
f-<JcultLJde de Ml'dlclrli.J do A8C,'SP 

• • • • 
R. Marques do Herval, 784 i403 - centro · São 
Leopoldo- AS. Fones: 3590-2466 9125-0444 

I;S(I@t\:ll~pii) 

MlniC~.:idtVIIIIU~ 
Grvrg1odeV~:eJ 

Est~nost Carób~ 
AlltilfiSINSAn~iliS 

0~110bW'ut~ 
A11tr~t~IF\on~u 

tendimento Psicológico 

::lJra. Juciane _}(/ein 
Psiquiatria Clínica 

e Psicoterapia 
CRM21660 

Rua Independência, 181, 
sala 1205, Centro, São Leopoldo 

Fones: (51) 3566-4630 /8166-6263 
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g Linriar 
Centro Auditivo & Cllrúca de Saúde 

ES TÉ TICA FAC IAL 
Qualidade e resuftildo 

HIDRATAÇÃO 
LIMPEZA DE PELE 

I. 

. . . . ' . . . ::' . . .. >j 
A pare lhos Auditivos 

e Fonoaudiologia 
MANCHAS 
RUGAS 

~~lffici!fa 134lnrli dJlamOJ 
• 

4?' "f& . 
•. ,... 3037.3087 Rua Bento GonÇ-31vcts, 1505 .. SL 

-.Umlarc•ntroaudhlvo.com.br Fones: (51) 3524.2347 • '1'1ti<:.:>U'1t> 
Rua Domingos de Aln~kta. 252 • Centro • Novo Hambur9o 

Quiropraxim norte
amer i< ano <om 
especialização em 
Neurologia e Radiologia 

Marque sua consulta 

(51) 3065.5025 I 3065.5020 
www.clinicaquiropraxia.com.br 

> PflfÇOS OIFtRENCIAOOS NAS TIRÇAS E OUARTAS·FEIRAS: 
Manicure: RS 6,00 
Pedicure: R$ 1 0.00 
Corte cabelo: R$ 12.00 

>Maqláagern dtfinilhta; 
>limpeza de pe• ptohlnda: 
> Escon pto!J'min:; 
>Colorimetria: 

Rua Ida Joana Rottl. 84. RtO Branco, Sao Leopoldo 
bel.tenl3•ldes@hOtll\3i com Fone: 51 3588 4120 

1 cun1c L 
: C LÍN ICA DA COLUNA 

~ . • DRA CLEITE F ERNNANDES 

\ 

QUIROPRAXISTA ORAOUAOA Pf:I..A 
F E.EVALE/PAU>1ER COLLEG E OF' 

-..l ES~CCIA8~:~:.Rt.fZ6~·oA:~RI!~AI..HA00Jt 

'" 

OIR. FINANCEIRA DO S INOIQUIRO/RS 
ATEHOIMENTO COM HORA MARCA.OA. 

RUA SÃO CAETANO. 350 S I.. 303. C ENTRO· S L 
UlftOCLINICOf.·Pc~MAII.-COM • WWW.CI..INICOI.-COM.D« 

FoN e: 51 8424 1687 

'D'Uf.. Ã'a4Mi 'J~Za~tt, Puáa~ 
Fh;ioWt~PÇI.IIil • Crç&o 6/95$11 F 
E~ll&'la em Fls«::ter9pia Os~tíc.~ " Os pês do homem são o seu destino" 
e fOtmaçâO em Podopt»twoJogie T~lmud d.a B.abll6n.la, Sukkiltl Sla. 

Rua Almirante Barroso 66, 
esquina Rua Heller Centro 
Novo Hamburgo 

• P;~lmilhn Proprioclilptivas Poslurnis 
para: Fa-scelte p&antat, Esporão~ 
calcãneo, Metatarsa.lgias. Pés planos 
e eavM, Dores nos joelhos e quadril. 

• Palmilh<~:& Termomoldivei.s Esportivu 
com componentes p:.ra ab$orçio do 
impacto e imputs5o P4'f ta: T6nis, Voleibol, 
Cortlda, Basquete e FuteboL \\ 

Rua Bento Gooça&ves, 8061201 • Sêo Leopoldo· RS 
Fones: (51) 8463-5551/3589-5843 

rosanifp@brturbo.com.br 
RIJa Fellp& camarao, 632. Sala 101 e 302. PoA 

Fone: (51) 3312-5377 

di - se você já testou e conhece a Reeducare, 
.,-ro"'o~aO retome já seu plano alimentar. 
;a§ "" cu asa Volte e permita-se emagrecer! 

.,-rata Traga seu planinho ou taxa de R$ 10,00 nos planos de 3 
e 6 meses com ISENÇÃO DE MATRÍOJLA. 

@ 
REEDUCARE 
Reeducação Al•mentar • Climca e Assessor1a 

Nutricionista Clâudia S. Carvalho 

Novo Hamburgo: 3035.3073 www.reeducare.com.br São Leopoldo: 3037.3073 



Saúde I Doenças de inverno 

Rini e 
Doença alérgica mais 
comum nas estacões frias 

~ 

A ; hegada das estações mais frias do ano também traz uma 
fl_grande pre<><:upaç.'lo para quem costuma sofrer de rinite 

alérgica. O ar frio e seco. além do maior acúmulo de poluição no 
ar, fuvor<><:e o surgimento da doença. Os altrgicos já sabem que vão 
ter que conviver por um bom tempo com coriza. espirros~ coceira, 
lacrimejamento e até dor de garganta. 

Entre as doenças alérgicas~ a rinite é a mais comum, atingindo 
em torno de 2S% da população brasileira. A condição é uma reação 
de defesa exagerada do organismo dos alérgicos contra agentes 
externos que possam chegar aos pulmões. Por conta disso, o nariz 
acaba produzindo muito mais muco (ou secreção) e provocando 
espirros, coriza e/ou obstrução nasal. Tudo para impedir a entrada 
da substância entendida pelo corpo como uma ameaça. 

As estações frias, porém, colaboram para a piora da doença . O ar 
seco e frio ress~><ca a rnuc.:osa nasal de quem sofre com rinite alérgica. 
irritando o local. Por sua vez .. a poluição acumulada na atmosfera 
tnlra com maior facilidade pelo nariz e provoca uma reação 
rada do sistema imunológico que responde com incômodos 
sintomas. 

Ao contrário do que muitos acreditam. o alérgico não 
nasce com a doença. Ela pode ser desem•olvida a qualquer 

J momento da vida. mesmo em relação a substâncias e 
alimentos que tazem parte da rotina há muito tempo. .......~ 

Isso porque a pessoa pode ter herdado dos pais a possi
bilidade de tornar-se senslvel a determinado alimento, 
pó, ácaros, fungos, entre outros. Segundo os especialistas. 
pais alérgicos têm SO% de chances de ter fi lhos também 
alérgicos. Mas isso não nCCl"SSariamente acontl><'<' na 
infància. 

A rinite al~rgica pode ser classificada como 
intermitente (menos de quatro dias por semana 

o tempo frio e seco associado 
à poluição do ar prejudicam 

o qualidade de vida dos cerco 
de 15% dos brasileiros que 

sofrem com o doença 

ou menos de um mês) ou persistente ( cont[nua) e a intensidade dos 
sintomas é dividida em leve (quando os sintomas não incomodam). 
moderada e grave (quando os sintomas atrapalham a qualidade de 
vida da pessoa). 

Principais sintomas e características da doença 
Quem convive com a rin ite alérgica, ao entrar em contato com 

o que provoca sua alergia, pode espirrar imediatamente - até várias 
vCZl"S Sl>guidas. Além dos espirros, congl"Stão nasal. coriza, lacrimeja
mento, olhos irri tados, coceira (no nariz .• garganta e ouvidos), tosse 
c at~ cefal6a são os principais sinais do problema. Muitos dck"S, 
entretanto, são fàtores que prejudicam a qualidade devida da pessoa. 
A congestão nasal, por exemplo, pode atrapalhar o sono, deixando 
o indivíd uo sonolento, irritado e cansado durante o dia. compro
metendo sua produtividade. As crianças. muitas vezes. apresentam 
dificuldades de concentração na escola, por conta dos incômodos 
sintomas. Elas também podem dormir mal e ficar irritadiças. Mas 

da escolha do tratamento adequado. o especialista precisa iden-
tificar o alérgeno (substância que pro,•oca a alergia) causador 

das crises. Para isso, o especialista recorre a alguns exames 
laboratoriais, como o lgE Espedfico (exame de sangue) 
e a testes cutâneos. 

O histórico familiar é avaliado, assim como o 
relato do paciente, que tem grande importância 
no diagnóstico. t importante que ele informe as 
situações que envolvam as criSl"S alérgicas c a sua 

duração. Uma rinite mal tratada pode levar à 
/ sinusite (inAamação dos seios da face que 

provoca dor na região e prurido), o ti te 
(inflamação dos ouvidos) e facilita r o 
surgimento de outras infecções, como 
gripes e resfriados. 

Oes6174100000920 7 °' 
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MEDIARMAEM 
NOVO HAMBURGO 

A faanacêwca CláLdiii Pezzi (NH) com a 
~ e lanroao:ê.ltK:a Man:ia Nunes da 
Cosia ' de Caxias do&.-

A MEOFARMA Farmac~a de Manif)tJiaçao 
naugurcu no mês de abnl sua >fiai em Novo 
Homburgo, na Rua Lma e Slva. 136. A lar· 
IMCoa é especial..zacfa nas maos diversas fOr
ll'<Jias médiCas. entre ortomolecula-es, florais, 
homeopar.as dermatológicas. odontológicas, 
cosmeiOiógicas fitoterapicos, entre outros. 
Na sua proposta de atendmento humanizado, 
cada Cliente reoebe um tratamento todo es
peCial, com alenÇàO 'armacêutica pe<marente 
e valores com descontos dnerenoados. alem 
de taci idade no pagamento. Uma ecuipe 
treooda e QUallácada wrza matérias pnmas 
de Q\Oidade ()()IT()rovada na e100oraçao dos 
fliOClJtos €' por osso QUe a MEDFAFf.AA e a 
opçao ideal para QUem Clida de sua saúde 
Com IOcalizaçao priviegooa e nstalac;Oes 
modernas e amplas. a nova ~ chega 
á Novo Hamburgo cem o anseto de se romar 
referência na regoo em meãcamentos mano
f)tJiao:Js. Com matnz na oc1ac1e de Caxias do 
Sul. a MEOFARMA decidiu apostar em Novo 
Hamburgo, acreditando que tambem nesta 
cidacto seu lrabaiho e deãcaçao aos clientes 
vao fazeo a <:Jferença. 
Sua estrutura conta com ecu pamentos 
modemos e denlro das normas da Agênoo 
Nacoonal de V1Qdan013 Samaria ( ANVISA ) e 
fazem PMe dos c::onsta'ltes II'1II9Stll 1 a (OS am 
tec:nologa QUe ag.oz<m :odos OS f)009SSOS 
deSde o peddo 0oa1 ate o "llOlleelto da 
OI' traga 

Rua Lma e Solva, t36 Centoo- NH 
Fone/Fax: (51) 3066.161 3 
Sote. www.laJmaciamedlrumacom.bt 
E·mall med1arma@faomacoamedfarma.com.br 

Saúde I Manchas na pele 

M 
..-.cres na pe~e são um tormen1o para 

hOmens e mJneres QtJe OUSC3'll<ma 
_,. oa sa.m.et e p.gn A rnowca 

de uma espnloa. as sardas e os doasmas de 
gravidez são as mas comuns e codem ser 
pnav81'idaS e apagadas As manct'as são uma 
variaÇàO de CO< na pele -quantidade de mela
nina • e podem aparecer marrons, brancas ou 
vermelhas e vana sua intensidade de acordO 
com a p<edisposiçao de cooa pessoa. 
O invemo deve ser aproveilado para elmnar as 
II'W\Chas da pele. o 1empo frio é ideal e otereoe 
melhor resutado paa o b'atamento de manchas 
de pele Com a ausênCia do sct forte. fica maos 
fácil ~essas pequenas omperleoçOes 
Com:J•ooo ~ se ccmeçar 10g0 nos 

prrneoros somomas. as ~ ooes de sucess 
s lO l"6'lSaS Se forem I)I9IIEJ1das com protelO< 

SOla' Cla'oo entáo. um3 peoe losa e éMeludada e 
~toda Alam dO fil:ro sela eXJStem os cre
mes manopt.Aados Grande oar:e deles rll\).lla 
a sontase da melantna. Outros são capazes de 
absorver e contrOlar a pigmentação Alguns 
exemplOs 
Hidroquinona - um clássico para tratar man
chas fica :2 e 5 %. Ba deve ser utiiZada por no 
mâximo 9 meses. pois code provocar •rtao;ao 
em Pele sensrve1. 
ICiebenona-é maos segu-a sem tantas reaçóes 
ad\oJrSas 
Áodo Ko;ico - denvadO dO arroz. promove uma 
~.açao mas leve 
"11<1<011/C P Tem açao -heomen10 
ant ·radocas iM'es e c9eadcta Pode ser usadO 
com fOCoe<Oletores e uso óalo 
As subslánoa depigmentames. geramente 
codem ccnter Mros sctares e ingredien·es que 
corrtlelem o envelhecimento. o ressecamento 
ou o excesso de oleosodade tudo JUnto. O 

-------, 
NA PELE 

A pele é o maior órgão do corpo 
humano, e por estar em constante 
contato com o meio externo, está 

sujeita à vários tipos de agressões. 
As manchas são alterações na 
coloração da pele que podem 
aparecer em qualquer idade e 

apresentar diferentes tonalidades. 
Representam um problema na vida 

de homens e mulheres. dependendo 
de sua localização e caracterfsticas. 

Entretanto, a maior preocupação é 
com o temido câncer de pele. 

mas ~e em um -ratamento ClareadO< 
de r 1 o d"6S é a c:iSCoPina dO paOente. usar a 
~ todo6osdias n.n:ase esq..ecerde 
ap6car o pro·etor SOla'. e ramais se 9l\D()( ao SOl 
mesmo usando prolatores e chapéus. Não se 
pode esquecer que, mesmo epos oaaeamento 
ser ahngodO. um tratamento de mar..rtençao é 
necesstrlo mantendO o uso diário dO protetor 
sOlar e evitando a e'posição sOlar. Outro ponto 
nao menos imporlante é a preveno;ao. devendo· 
se estar atento a: 
• Usa sempre protetor solar fator igual ou su· 
penar a 15 reapiiCando-oa cada 30 monutos ou 
<>Pós IT1er9-Jfho ou transporação excessova 
• \Joo de chapéus. bonés. viseiras. 
• !:\<te e'll0SiÇ30 ao scf no período entre 1 O e 
t 6 1-'fél$ 
• Como e gande rnarCll'la dos carceres de pele 

ICX:alo1.a-se na face pro;S)a-a serrpe em todas 
as estaQOes do ano. 
l.en1:lra-se nao tenha medo e procure o oer
matOIOgosta sempre que apresentar uma lesàO 
suspe.ta O cà1cer de pele tem tratamento e 
code ser curadO. especialmente com o doag
nóslico precoca. 

Causas mais comuns que 
geram manchas na pele: 

'<11 r o prod~ao oe melaJ" na 
p 'J( 

Ora. Cláudia Pezzi 
Farmacêutica Especialista em Cosmetologia 
CRF RS 91 17 (MEDFARMA) 



Arquitetura & Decoração 

Estilo em modo 
e deCOI'tiCÕO 

~ 

Projeto de loja de decoração e moda feminina 
se destaca pela ambientação e exposição 
harmoniosa que valoriza seus produtos 

Ao Lroc•r de cndcr~o. as proprietárias da Utilitá em Novo llamburgo tinham o desejo 
de m•nter o aconchego e a identidade da antigo loj• em um espaço mais amplo e atual. 
Integrar dftigos de moda e decoração, trazendo o univerM> feminino para dentro da loja. 

Com estJ proposta elas procuraram a arquiteta G•briela Pires, que entre projeto, execução 
e in•uguração tC\'e dois meses para finalizar a obra. "Foi preciso sincronia de mão- de-obra 
especializ.ada, fom«edores e muita dedicação p•r• a entreg;. da obra no prazo estipulado" 
explica Gabriela. A luz natural proveniente da fachada envidraçada é essencial para a \'3lori
zação dos produtos, que se destacam pela exposição harmoniosa. Assim como suas d i entes, 
ela gostou muito do resultado, que você vê a seguir. 

Prateleiras pintadas em microtextura na cor 
branca, fixadas no gesso através de cabos 
de aço, comp6em o ambiente oom móveis 
antigos. rosgatando a •casa•, em um diálogo 
halmOnioso omro o antigo e o moderno 

o r Prk~ll. 1 1ng tio 
AvHicdau-fit!O 

t10Y0 tu .. IROO 

193594.7477 

"' João Comla 444 s.lo LfOf'Oll)() 

193592.7533 

ktHorl!noas2758 
OIWIADO(W) 

3286.6692 

Pnonzando Pf990 e qualidade, esta nov•lotl 
wm para suprir a necessidade de me~ 

Rua- GonçaiYes, 1499 
HOYO HAMBURGO 

\93582.0002 

r 



arras, ganchos e aramados cromados com rodí 
zios, propiciam ma ior flexibilidade ao ambiente. 
Divisória em gesso acartonado pintada na cor 
c-,unurça,dando maior destaque ao nome da loja, 
proposto em letras caixas em aço escovado. A 

bancada de a tendimento é d iferenciada, a través da pin tura 
em laca brilhante, com nicho de vidro 20mm, que d<lleveza 
ao móvel. No ambiente da vitrine o pé direi to é mais alto, e 
devido ao mezanino foram usadas lâmpadas Arl L L e HQI. 
A composição de ca ixas e ma nequins geram movimento e 

facilitam a modificação de cenários na vitrine. 



Arquitetura Er Decoração 

A a mbientação da novo loja é composta por cores cloros, 
que neutralizam e dão maior destaque aos produtos 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

-

44 Revista News 
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QUALIDADE 
PREÇO JUSTO 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM 
GRANITO E MÁRMORE: 

Fone/ fax: (51) 3568·3955 
ou 9841·0286 

marmovaleltda@terra.com.br 

Av. Thomaz Edson n• 2230 
Bairro Sclulrlau · São Leopoldo 



• 

Os provedores foram idealizados ao fundo do loja com iluminação 
individualizado poro melhor visual ização dos peças. Móveis de 
madeiro em estilo rústico tornam o ambiente acolhedor 

, 

'{ 
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Visite nosso show room! 
Tod1 a Linha de Matenais Eletncos Hidr<iulicos e Água Quente Tintas nos sistemas 
Se~ e Multioolor com mais de 2.200 cores. Metais. Pisos e Acabamentos oom 
óhmas cond1çoes de pagamen~o: deS(OiliO à vista ou em alé 6 x sem ;uros nos 

cartões Temos também todo Material bruto Plln:elamos em 11é 60 X. 
•:·tAXAS A AARTIR DE 1 .6Cr\ AO UES SWEITO AANNJSE DE CfiEOITOI 

Madesandrl 

l=levlsta Nev1s 45 



As lâmpadas 
halógenas 
dicróicas 
produzem brilho 
ao ambiente, 
gerando efeitos 
de luz e sombra 

Fornecedores: 

Tinta e Cor 
3592.7533 

Vip Elétrica 
8153.1 593 

Moldem Móveis 
3882.8730 





PAINEL DE SERVIÇOS 

ENCAMINHAMOS 
RECADASTRAMENTO, 
REGISTROS E 
TRANSFER~NCIAS DE 

ARMAS 
Rua lmperatnz Leopold•na. 121 . Novo hamburgo 

Fones (51) 3035-2440 1 3035-69691 3593-6876 1 8 11 5-3334 19896-9595 

PERCON 
PERÍCIAS [ COXSULTORIA 

tedios . Decorosio • «<tiMIAcK 
Aceuôtlos p/ (Of1inos 

fOM/fDl! (51) 

3592.5042 -3037.5042 

Consultoria Organizacional 
.t Consultoria Jurídica 
.; Gestão Empresarial ~ ~ • 
./Perícias contábeis it./t 

e Trabalhistas ~ 
./Planejamento Tributário ..._ 

Rua Independência 666-Sãe Leopoldo-RS 

• 

!§) nos próximos dias. de 
cara nova na internet 

FlDMTDC:Dm 
e Wno:ttt IIAII!JI'J~ T~ em lw>lfOSI"' llo Wom!~:~ç8o 

Comercial de Aços LTDA. 

Fone: Arte, Beleza e Segurança 
(51) 3590.1518 para toda a vtda 

!® 3568.2806 

•Tubo 
•Telha 
•Ferro laminado 
•Ferro de Construção 
•Perfisd<!AQo 
•Aço lnox 
•Aiumrnlo 
·Ferro Fo~ado 
oCor!Wnl!o de Escada 
-Grades e Pottôes 

Rua Câmara Municipal, 100 - Rio dos Sinos- SU RS 

ADVOGADO 
Or. João Eclair M. Padilha 
OAS.<R$ 29 349 

Civil 
Trabalhista 
Previdenciária 

Av Jo.:io Corria, 933 
»I~ 101 ( - f'O $Jo lcopo~/lti 

(51) 3592 3991 

"seu caso é 
o nosso caso" 

~ íD~u.eeoü~aá.u 
"Pe.uee ~ s~ íl!?-

C0 .. 6A .. 
4-k##Jilii!Qiiii 

Pisos ·Azulejos • Porcela.n.atos • Louças • Meta.ls 
Banhei ras • Aquecedoru • Laminados · Forro PVC 

www.copad@terra .com.br 
Av. São B orja. 920 ... Rio Branco 
S ã o L eopoldo - F one: 3588-3650 

FOGUINHO 
GÁS E ÁGUA 

oaoo 704 491 3 
3592 4913 

foguinhogas@ibost.c:om.br 

você ainda 
não anunciou? 
Ligue já! 

3590.3510 
3066.3510 



Apoio: 

~~labin U-a!~~4~ E I Z.U:Jtij·I:A ---·- S«tetaiM M<.JttkJpal 
de A.uistênciit, Cidotd..,,..;., 

e lnd14,X, Social I 
S«retària AWnkJpal 
de Dc$Cnvolvim~to 

Econômico c Soditl 

S~UJri~ Mw'licipa/ 
d(f PoJitkAs 

P<I"'Mufhcr 

... 



Sociais 

Após uma temporada fazendo a cabeça 
das porto alegrenses o hairstylist 
Fabiano Freitas retoma a São Leopoldo 
no salão Marcia De Marchi 

Vogel Calçados: 
a equipe da loja 

tem o modelo 
certo para quem 
procura marcas 

consagradas 
de calçados 

masculinos e 
femininos. além 
de bolsas com 

muito estilo 

O pequeno Théo é a 
alegria dos pais Luiz 
Carlos Pinte< e Patricia da 
Cunha Plnter, proprietária 
da Oonnana, loja de 
roupas femininas de São 
Leopoldo 

Stürmer convida 
1 O de julho: Dia 
da Saúde Ocular 
Kos dias 10 c 11 de julho, das 
9 horas às 18h30, a Stürmer 

Jóias e Optica estará dando 
d icas sobre os cuidados com a 
visão, além de limpeza, ajustes 
e consertos de óculos. A pro
moç.ao tem o apoio da lloya c 
d istribuirá brinde-s aos partid

JXIIltes. Mais informações pelo 
fone 3592.1666 ou na loja - Rua 

lndependência, 526. no centro 
de Sào Leopoldo. 





Me, Cassiane e Laura Mârcio e sua mãe Ana Ane, Márcio, Vinícius e Amaoda 

Juliana e Giovane Equipe Ane Calçados, Roberto, Denise, Gisa, Ane, Mârcio e Analise 

Rogério,Léo,Vera, e Mârcio Ane, Diego, Daniela e Mareio 





Espaço do 

A vida longe de casa ... 
M e$e'S atrás esta'ra em um ani\"ers.irio t o Dr. Berto, de :\ovo 

Hamburgo. cont<'ruou qut stria inttrt'SSantt <'SCr('"tT algo 
sobre alguns dos torneios que panicipti por eslt mundo a fora. Lem
brando de algumas das várias semanas, 1an1as debs inesquociveis, que 
estive longe de <asa pda Europa. Am~rica do St~ <América Central 
houveram aqutlas que foram meio cansai i• as r ipaloranles. Cansalivas 
por estar jogando há quatro mil mt'lros de altuna, e .apa,·orantes por 
sentir trtmorn dt tur.L 

J~1r na altitude~ um poucocomphado,ainda maísquando~trata 
de l a Paz, Bolívia. Logo quando ingrnsei no circuito p rofissional para 
jogar torneios valendo pontos p.ua o ranking da ATP. fiz 11m calend<l· 
rio junto com meu técnico na ~poca. o Paulo Alembrandl, para jogar 
aJgumas semanas na América do Sul. Se eu n.lo me engano. La Paz foi 
a última semana das oito que \'inhtt jogando. Cht~;.lmos ao aeroporto. 
onde parece que o avião ni'io bni'<a. pous~t lá em cima, de tão alto que 
estamos. A cada passo uma parndn par~' descansar e puxar o ar. Sabia 
que seria difícil de me adaptar·. pois ''" uhiwde senlimos falia de ar e a 
velocid<1de da bola, como todos sabem, nno é nada diferente do futebol: 
a bola and:1 <lind<l mais. Dunuue os tl'einos uma b.ttalh~t para lançar a 
primtira bola. t ncnixar o snque, ü clireitd, u esquerda e pl'incipalmente 
respirar nova mente. A bombinha de- oxigt?-nio sempre ao lado de cada 
quadra. Dores de cabeça lodos os dias. nariz seco, boca rachada e chá de 
coca todos os dias para TENTAR n~o sentir os si ntomus da altitude. 

A estreia foi um desespero. AI~ hoje nu o kmbr·o dela. Alias, não teve 
estreia. Enfim. joguei um srt r me retirei da partida. P.tra .tS minhas 
condições no momento, n3o havia chances de recuperaç;lo alguma. 
Melhor voltar pra casa e pensar em coisas boas. 

Tênis no Mundo 
Como era de ..,esperar nos5a equipe brasilriro passou..,m 

ficuldades pela Colômbia e se classificou para a rrpescas<m 
do gnrpo mundial da Copa Davis. Apesar dos re.ultidosde Thon1.1z 

BeJiucci e Franco Ferrriro terem sido troricamcnr(' f.1ctis contr.a Alt
Jandro Falia e Santiago Giraldo respoctivamente, os duplisw Martelo 
Melo e André Sá passaram trabalho para vencer a dupla rorrnad,l por 
Juan Sebastian Cabal < Alejandro Falia. O sorteio r...-Jiizado dia 12 dr 
maio na sede da ITF em Londres, apontou o Equador como adversá ~ 

rio do Brasil valendo uma vaga para o grupo mu1tdi:.tl. Os principJis 
jOlÇ!dores do Equador são os irmãos Nicolas c Ciovanni Lnpentti. Com 
isso o Brasil d isputará pelo quarto ano consecutivo., chance de subir 
para o ranking mundial da Davis, de onde saiu em 2003 e nu na.' mdiS 
reto rno u. Saudades de C uga, Md igt·ni c Oncins, que entnwanl em 
quadra com garra e competênci<l. Devtt ser po1· isso que nao subi mos 
para a primeira divisão. J':'alta motivaç-ão. empenho e unido de alguns 

jogadores. O co nfronto aco ntt·cc rá c ntrt· os dias 18 a 20 de sctt•mbro 
no Gigan tinho em Porto Alegre. 

E por falar em C uga c: Oncins, Estive: entre os dias 7 a 1-1 
de junho em Florianópolis na semana Gugn Kut-nen. Torneio 

realizado nas quadras do Lagoa late Clube onde foram comi~:o os 
jogadoras Suell<n Abel e Jsadora Zw<tsch nos 14 e 16 anos rospocli· 
vamente. Nada melhor para elas do que e-starem J'art icipando dt um 
torneio onde puderam estar com fdok>s como Gusra,·o Kuerten, Jaime 
Oncins e o técnico numero 1. Lar ri Passos. Panicipar.un dC' clinicas. 
pa1estras e a cada dia tira\l'am pro\'eito de tudo que um jogador pro~ 
fusional, como eles, podem passar para as meninas. 

A rcspeito de rcsuhados. nossas tenistas hamburgum.srs st sa{rJm 
bem na Copa Guga.lsadora Zwei$Ch ptrdeu nas oitavas de final para a 
cabeça 2 do torneio porduplo611. Já Suelen Abtl nos 11anos perdeu 
para L«iane Silva do Paraná, por 614 e 613. 

TREMOR · Nada pior do que passar por um u:rrrmoto na cidade 
de San Salvador, na Am~rica Central. Isso mesmo, trrremolo. D«idi 
jogar um circuito sa1rhte na Am~ric.a ~ntral onde fiquei quatro 
st'"manas disputando o torn('io. E dmas quatro stmandS, du.u com a 
terra trem<"ndo. Para se ter uma r>OÇ.IO. a final do 1omtio foi canctlada 
quando os dois jo!J"doi'<S calram na quadra durante a partida. A sala 
da :ubitrag.-m desabou. A pista do aeroporto ridO permitia pousos. c 
consequernemente nJo decola•·ar11 aviões. Enquanlo dormlan>OS, isto 
relatado por outros jogodoi'<S, os quadros batiam nas paredes, as camas 
saiam do lugar. Parecia qu(' o hottl iria abai.'(O. Ti,'t'mOS que ab"Ucntar 
duas semanas com medo r quase tudo tremtndo. f<>r•m mais de 800 
monos t 70 mil desabrigados tm um terrtmoto que atingiu 6.1 na 
escala Richter. 

Em julho,Suellen, por tersidocampeãda categoria 14 anos da Copa 
lta6 no ultimo mês, estará indo para os Es1idos Unidos trrinar na 
Academia Sanchez Casal, na cidade de Na pie. Uma ôtirna txperi~n<ia 

:;==::-r::;,:ela! Falando em atletas, tivemos a panicipação dt outros jogadorn 
!:: Rio Grande do SuL Hugo Muller, Gerson Wallnuer, Tiago Kern, 

Enquanto isso eu jogando eml londurJs rnJo sentindo 
nada. Quando voltei para San Salvador vi J d<Struiçuo 
q ue aconteceu na cidade. Não pudr acreditar no 
caos e triste ta que o povo "'salvttdoreilo" 
que passar. No (1ltimo dia d;., viagem esuwa 
senHtdo vendo u m jogo qu.wdo vários 
pessoas começaram a levantar e sair 
correndo. Mesmo com nwdo continuei 
pa rado no lugnr para tirara prov.t do 
que seria um terremoto. Voe~ nílo 
te m para onde ir> para onde correr. 
Ê u ma sensação apavorantt•. l'art•ct• 
que vamos se1· engolidos pela le l'l'a. 
E po r aí vai... Viagens e viagens por 
esse mundo a fora. E cada semana 
uma história diferentt>. 

EduardoMaioli. Julianoe Fernando Myabi,e Alexandre Ktrnrath, 
são algu ns dos tenistas que estJo representa mio o Centro 

de Treinamento Aliança. que estou ndministnmdo. 
Destaque especial para Rodrigo Kunra1h, carnp<<lO 
da Copa ALI na categoria 9 anos. 



~Eíc:uL~ 

AS MENORES TAXAS E A MELHOR NEGOCIAÇÃO 

O KM SEMI NOVOS MULTI MARCAS 

'Vi - ÍC:LJL0S www.maximaveiculos.com.br 



Inauguração 



Salão Danny Beauty 
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Inverno quentinho 
com muito estilo e charme 

Rua Presidente Roosevelt,594 
São Leopoldo 
Te I.: 3037 ·4200 

• 



Sociais 

Théoéa 
alegria dOS 
pais Luiz 
Carlos Pintar 
e Patricia da 
Cunha Pinte<. 
Na foto. a 
familia durante 
o batizado, 
PfOprietária 
da Oonnana, 
loja de roupas 
femininas de 
São Leopoldo 

Fabiula Saldanha 
e Ohana Magro 
Fernandes 
Integram a 
competente 
equipe de M aria Eli 
VaJduga na Cantina 
Cândido Valduga 

As profissionais do Centro de Beleza Rosy's Hair estão com muitas 
novidades para quem quer um belo visual neste inverno 

Restaurante 
Panela de Ferro: 

ê na panela de 
ferro que eles 

fazem uma 
comida caseira 
especial, opção 

que faltava 
no centro 

leopoldense 

Os profissionais 
do Studio M 
produziu a 
modelo do 
editorial da 
Pollysport que 
veicula nesta 
edição, Maria 
Eduarda 

Rita Rabaioli, esposa 
do presidente da 
Sociedade União fez sua 
maqulagem e cabelo 
paro o baile do clube na 
Violinê Cabeleireiros, de 
Etcy e Juliana Martins 

As arquitetas 
Fabiane Mohr 
Rocha e Kátia 
Lampeem 
visita a casa 
Cor São Paulo 
2009 

j 



Sociedade Recreativa União - Scharlau 

Jantar Baile dos 55 anos 
A diretoria da Sociedade Recreativa União promoveu grande jantar baile no salão social 

do clube na noite de 22 de maio passado. O Casal presidente, Marcos e Rita Rabaioli, 
receberam mais de uma centena de casais convidados, que prestigiaram o evento em 
comemoração aos SS anos do União, clube fundado em 1954. Após o jantar foram 
prestadas as homenagens ao clube e em seguida iniciou·se animado bai le que invadiu a 
madrugada embalado por excelente conjunto. 

VENHA CONHECER AS ESCOVAS 
PROGRESSIVA E DEFINITIVA A LASER 

FONE: (51) 3037.3165 
jujulymartins@hotmail.com 

Rua João Neves da Fontoura, 362 
Sala 6 - Centro - São Leopoldo - RS 

I~ I =if!!b1 
WNWREVISTANEWS.COM.BR 

%/i~ê 
vl1 1-p I 



Jantar Baile dos 55 anos da Sociedade Recreativa União- Scharlau 

AUTO - SOM - ALARME 
TV- CÂMERA DIGITAL- FILMADORA 

Fone: 3568-1158 Fax: 3568-1608 Cel.: 8182·9107 
Rua Pinto Bandeira. 307. Schar1au. São Leopoldo 

e!etronicaparobe terra.com.br 

limpadas 
Fios c cabos 
Material Industrial 

Diversos ece l 
MATERIAl$ El.ÚR: IC: O-S illir-==-

Or~•lllt••• l.t.r~Mt: _/ --. 

(51) 3396.0500 
Aua Santo Antônio, 1127, Soe Leopoldo 



Jantar Baile dos 55 anos da Sociedade Recreativa União - Scharlau 

-+ José Antô nio Schmldt (CRC-RS 19571 
-+ Evandro Jose Schmidt (CRC·RS 60.523J 

Atelier 
de Alta 
Costura 

Locação 
e vendas 
de trajes. 

Rua CaJU. 51 , Scharlau, São Leopoldo Rua Saldanha da Gama, 909·5,'8, Centrn, São Leoj!(lldo 
Fone (51J3568-2050 Fone~ 3592·0520 • 9335·2877 

Consultoria e Assessoria , 
Contábil, Financeira, ~ ~ 
Empresarial, ~ 
Aquisições, 
Fusões, _ ... e:JeJI!!J 
lnCOrporaÇOeS. CONSULTORIAS E ... 
RUa 1° de MarÇO, ASSESSORIA 
n• 330. sala 701, • ~ Lro• ..._~ 
Centro, São Leopoldo ~ l -, 
Fone/fax (51) 3589-4881 
www.parconsullorias.com.br 



Jantar Baile dos 55 anos da Sociedade Recreativa União- Scharlau 

CONTABILIDADE 
CRC/RS 3939 

Fone/Fax: (51) 3592-3437 / 3589-2711 
E-mail: vcn.nho@terra.com.br 

Site: www.vcncontabilidade.com.br 
Av. Caxias do Sul , 735, Rio dos Sinos, São Leopoldo 

> Documentos de Veículos 
> Seguros 
> Placas 
3568·2628 



Jantar Baile dos 55 anos da Sociedade Recreativa União - Scharlau 

LIXASINOS 

Aplicações nos diversos 
tipos de ambientes: 
Escolas, escritórios, 
quadras esportivas, 
indústrias e residências. 

Equipe formada por 
prof1ssionais altamente 
qualificados, com 
treinamento constante, 
para atender de maneira 
satisfatória todos os 
clientes. 

Apresentamos as melhores soluções de acordo 
com o investimento pretendido, assim valorizando 
seu imóvel a um ót imo custo-benefício. 

Rua Marechal Rondon, 313 
São Leopoldo - RS 



Jantar Baile dos 55 anos da Sociedade Recreativa União- Scharlau 

Um S UaV8 toquedemoda!)araseus pés. 

~ FirezzL 
CONFORTO www. firezzi.com.br 



PAINEL DE GASTRONOMIA 

Tele-Entrega: 3592.3941 
PrOIÇol Tu.-d~nl~\ 1 :12 Ft ft<lló> o11 Pr~>l "'lhlOI 

C<tnl<o s,\.o L"'opoldo 

Aberto de Terça a S<)xta, das tt:30h às 14:00h 
Sábados e Oomlnoos das 11 :30h às 15:00h 

KeS<lrvas para festas: 3592-7918 

em nosso 
ou peça tele-entrega do 

delicioso galetlnho da Nona. 

Rua 1° de Março,SO 
Centro - São Leopoldo 
Fone: 3588.04 16 ACEITAMOS RESERVAS PARA FESTAS E EVENTOS 

Almoço de segunda à sexta 
e aos domingos 

Rua Brasil, 506- São Leopoldo. Reservas para festas: Fone/ Fax: (51) 3592.2091 

CHURRASCARIA PASSOQUINHA 
Qualidade em 1" lugar 
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~- "' - . SL · Rua C01'10e11ÇliO, 1276 (esq.BR 116) · fONE: 3-592.4400 
!!!!!~~:.;:::_~::,__;c~arn>as · Av Gch.iliG V;u 5 5565 ·FONE: 3477.7575 

As delícias da Serra esperam por você 
Té.bua de Frios 
Massa caseira 
Sopa de Capelettl 
Polenta Frita 
Galeto ao primo canto 
Costelinha de Porco 

De terça a sábado à 
noite. Sábados, 

domingos é forlados 
também ao meio-dia 

Contatos e Reservas 3588.9800 

Rua Coelho Neto, 78 -Rio Branco- São Leopoldo 

Almoco 
) 

Sopa de Capeletti 
Todos os Dias 

Feijoada 
aos Sábados 

Domingo Rodízio 
de Grelhados 

·~~']Restaurante 
a.?se-f/\.-da. 

à-c- /3:J. c-~-ra. 



Há 13 anos prestando serviços de qualidade com transparência. 

(11)3590.2903 (51)8462.1360 (51)8411.0195 
pintasul@sinos.net 
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Condomlnio Ed. Carlos Gomes 
Restauração e pintura geral externa 

Opções de Serviços 

Obra: Condominio Ed. Torre Coral 
Reslauração e pintura geral externa e interna 

-Soluções para infiltrações e vazamentos - Manutenção de telhados 
- Colocação de pisos e azulejos - Restauração e pintura de fachadas 
- Manutenção hidráulica - Pinturas de prédios, residências e indústrias 
- Soluções para vícios construtivos - Recuperação de fissuras e trincas de fachadas 

Deus é fiel. 

João Neves da Fontoura, 7 46, Centro - São Leopoldo - RS 




