Todo o mês, os consumidores recebem informações na
conta de água, referentes a turbidez, cor, cloro, flúor,
pH e análise bacteriológica
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NOVIDADES NÃO FALTAM
Muitas novidades recheiam esta edição, que traz na capa o lançamento do Chevrolet
Agile, um dos carros mais esperados dos últimos anos. Em concorrido coquetel, a Sinoscar
São Leopoldo apresentou o automóvel para cerca de duzentas pessoas, entre clientes,
amigos e imprensa. Também em clima de festa apresentamos os melhores momentos da
inauguração da Estética Evolution Hair, que divide o mesmo endereço com o Hollywood
Café, em ponto nobre da cidade de Novo Hamburgo. Vale a pena conhecer. Veja também
o resumo das feiras Courovisão e Mostratec, que movimentaram a Fenac, em Novo Hamburgo, no mês passado. Na editoria de saúde muitos temas importantes são abordados,
como gastrite, diabetes e AVC, doenças sérias que acometem milhares de pessoas e por
isso merecem atenção. O Fashion News traz a moda sportwear da Transpiração e sugestões descoladas da YZEN. Já a Dimazzo destaca os principais acessórios e sapatos para
o verão. Fique por dentro também das principais tendências para se dar bem na estação
mais quente do ano. Como a moda também está na decoração, selecionamos algumas
dicas para renovar o visual da sua casa ou escritório. As arquitetas Batina Einloft Pinto
e Sabrina Daudt também apresentam cinco projetos inovadores e criativos. Tudo para
inspirar nossos leitores!
Aproveitem a leitura!

PARCEIROS
- AFA - Associação dos Engenheiros
e Arquitetos do Vale do Sinos
- MHVSL- Museu Histórico Visconde SL
-CRFA/NH -Conselho Reg. de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia NH

3 8 Sinoscar lança
Chevrolet Agile
O caiTo que alia beleza e conforto é
lançado em coquetel na Sinoscar São
Leopoldo
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Maria Li na P1 entz
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do AgiI e, novo carro
da Chevrol et
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70 Almoço da
Casa Aberta
Entidade que abriga menores em
situação de risco ou abandono
realiza almoço em fase de
conclusão da nova sede.

Quando os sintomas estão
associados realmente à gastrite
e quais os fatores que a
desencadeiam?

52 Mostratec
Mostra de Ciência e Tecnologia
reuniu 25 mil pessoas nos pavilhões
da Fenac entre os dias 26 e 31 de
outubro

A equipe
MEGAHAIR
conta co1n 80
profissionais
altainente qualificados,
a serviço de sua beleza
e bem~estar. Em três
endereços:

SÃO LEOPOLDO
RUA SÃO CAETANO, 344
FONES: 3592-4599- 3589-2980

NOVO HAMBURGO

,

HIPER MERCADO BOURBON
RUA 1" DE MARÇO, 1111 -SALA B
FONES: 3556-5777- 3556-5888

ESTETICA
Estética
MEGA HAIR

MEGA

HAI R

CANOAS
BOURBON
AV. GETÚLIO VARGAS, 5765- SALA 32
FONES: 3456-1006- 3456-1060

13 anos de
sucesso
L'OREAL E KERASTASE. PRESENTES NOS MELHORES SALÕES DO
MUNDO INTEIRO. KERASTASE EM SÃO LEOPOLDO, REVENDA EXCLUSIVA.

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

Bel Ciências Contabeis - CRC-RS 51941 - Perita Contábil

Lucro Presumido • Lucro Real • Abertura De Firmas
Micro Empresas • Ltdas • Alterações • Escritas
Imposto De Renda • Departamento Pessoal

if (51) 3590-2667

(51)

3589-1432

(51)

9981-4514
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Cultura

Novo HAMBURGO

Mais de 11 mil livros vendidos
na 27 3 Feira do Livro de Novo Hamburgo

.....-----.....--~____;..;.;.;.;.;.~;;;rt

Durante os nove dias de Feira, mais de 10 mil
pessoas participaram do evento que ocorreu no
centro da cidade e contou com muitas atrações
A cidade de Novo Hamburgo realizou sua 27a Feira do Livro entre
os dias 9 e 18 de outubro, na Praça 20, com o tema Quem lê brinca
com a imaginação. Nesta edição, que teve como patrono o escritor
hamburguense Henrique Schneider, circularam cerca de 20 escritores
da região e mais de 10 mil pessoas. Foram comercializados um total
de 11.661 livros.
Segundo a secretária de Cultura de Novo Hamburgo, Anita Lucas
de Oliveira, "a feira passou, em sua maior parte do tempo, com uma
grande quantidade de pessoas presentes, tanto na área dos livros,
quanto na economia solidária ou nas atividades culturais". Para Anita, a participação de todos os artistas, escritores e livreiros foi muito
importante, assim como dos funcionários da Secretaria da Cultura
(SECULT).
O prefeito da cidade, Tarcísio Zimmermann, prestigiou a Feira e
ressaltou a importância do evento, pois possibilita o acesso a uma
opção de leitura que não é diária. "A Feira do Livro é uma promoção
que aproxima a cultura da comunidade. Além disso, é um orgulho
termos, como patrono eleito, um escritor premiado e reconhecido
que, acima de tudo, é um morador do município". Emocionado, o
primeiro patrono da Feira do Livro eleito por votação popular, Henrique Schneider, declarou estar "honrado e orgulhoso". Segundo ele,
"feiras como essa são a expressão máxima da democracia, pois nelas
há uma diversidade sem fim de títulos, autores e temáticas, tudo ao
alcance das mãos".
Na 27a Feira do Livro de Novo Hamburgo foram comercializados
um total de 11.661 livros. Durante sua programação, o público pode
desfrutar também de peças de teatro, oficinas, apresentações de grupos musicais e encontros com os escritores. A presença de Moacyr
Scliar, escritor que integra a Academia Brasileira de Letras, foi um dos
destaques do evento. Segundo a secretáriaAnita, "o Teatro Paschoal
Carlos Magno esteve lotado para conferir a palestra do imortal".

Cerca de 10 mil pessoas prestigiaram a Feira do Livro em Novo Hamburgo

Na abertura oficial da 27ª Feira do Livro, o prefeito de Novo Hamburgo, Tarcrsio
Zimmerm ann, a secretária de Cultura Anita de Oliveira e o patrono Henrique Schneider

Novo Hamburgo na Rota da Copa
Em encontro realizado dia 4 de novembro em Novo Hamburgo foi nomeado pelo prefeito Tarcísio Zimmermann , o comitê executivo
Novo Hamburgo na Rota da Copa. O grupo de pessoas será encarregado pelas atividades necessárias para que o Município esteja
apto a receber equipes e turistas durante a Copa do Mundo de 2014 , e integrará o projeto Copa Pelo Rio Grande . A atividade contou
com a presença do secretário extraordinário da Copa 2014, o deputado estadual Paulo Odone, além de representantes de municípios
que também realizam preparativos em função da Copa: Araricá, Campo Bom , Dois Irmãos, Estância Velha, lvoti, Lindolfo Collor, Morro
Reuter, Nova Hartz, Presidente Lucena, Santa Maria do Herval e Sapiranga.
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Saneamento básico

Novo

Companhia apresenta projeto, que já
conta com R$ 30 milhões desde 2008,
para os próximos 20 anos

Com usa lança
plano de
investimentos e
nova logomarca
No dia 6 de outubro, a Comusa- Serviços de Água e Esgoto de
Novo Hamburgo, apresentou suas principais ações para os próximos
20 anos. O lançamento foi feito pelo diretor geral da Comusa, Arnaldo
Luiz Dutra, e pelo prefeito Tarcísio Zimmermann, para cerca de 60
pessoas, entre lideranças e autoridades da cidade.
Durante sua fala, o prefeito destacou a importância da autarquia.
"Através da Comusa já estamos realizando várias obras relevantes. E
vamos investir muito mais de agora em diante", ressaltou Tarcísio.
No ano em que completa 18 anos de fundação e 11 anos de atividades, a Comusa apresenta sua nova identidade visual para a população.
O nome continua o mesmo, mas o conceito vai dialogar melhor com
a nova realidade. "A Comusa é uma conquista do povo de Novo Hamburgo. Procuramos valorizar essa trajetória na hora de pensar a nova
marca:' ressaltou o diretor geral da autarquia, Arnaldo Luiz Dutra.
O ex-prefeito de Novo Hamburgo e atual presidente do conselho
deliberativo da Comusa, Paulo Ritzel, lembrou a trajetória da companhia. "Foi uma longa e difícil negociação, mas a conquista valeu a pena.
Hoje todos sentimos orgulho desta empresa". Ritzel também elogiou
a atual administração da Comusa pela transparência na gestão e pela
conquista dos novos investimentos para o município.
Para os próximos anos, no entanto, a Comusa tem como foco o
tratamento do esgoto sanitário e a ampliação do sistema de abasteci-

HAMBURGO

O prefeito de Novo Hamburgo, Tarcísio Zimmermann, brinda os
novos investimentos da Comusa com o diretor geral da companhia,
Arnaldo Luiz Dutra
mento. No total serão aplicados em torno de R$146 milhões nessa área.
Serão instalados mais de cinco quilômetros de tubulação- mudança
necessária, já que no verão a capacidade de abastecimento fica quase
esgotada. As obras colocarão a cidade em posição de primeiro mundo,
com mais de 80% do esgoto tratado, e deixarão a cidade preparada
para os próximos 20 anos.
Desde o ano passado são R$ 30 milhões garantidos. Para o valor
restante, foram entregues os projetos no início de outubro. Segundo
Dutra, "se aprovados, colocaremos em prática os planos de saltar de
2% para 80% o volume de esgoto tratado no Município".
www.ritmofiat.com.br
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O CARRO DO NOSSO TEMPO,

São Leopoldo - (51) 3592.3400
Av. Getúlio Vargas, 1801 - Vicentina
Movidos pela paixão

Novo Hamburgo (51) 3586.9000
Montenegro (51) 3632.4700
Sopironga (51) 3559.4646
Taquara (51) 3542.6300
Esteio (51) 3458.8700

Courovisão - FENAC

Courovisão 2009

reaquece os negócios do
setor coureiro-calçadista
Feira consolida-se como
referência indispensável
no mercado da moda
e reúne centenas de
profissionais em uma
atmosfera de negócios

Corredores
lotados
demonstrou
a retomada
da economia
brasileira
A Feira Internacional de Componentes , Couros, Equipamentos,
Químicos e Acessórios para Calçados e Artefatos de 2009 aconteceu
entre os dias 29 de setembro e 1 de outubro, na Fenac, em Novo Hamburgo. Caracterizada como um evento confirmador de tendências, a
Courovisão 2009 recebeu o reconhecimento por parte dos dirigentes
das principais entidades do complexo coureiro-calçadista e também
dos expositores.
Quem visitou a Feira ficou impressionado com a qualidade dos
componentes e couros expostos. O clima positivo pode ser observado
pela presença de centenas de profissionais ligados ao setor, que aproveitaram para pesquisar, avaliar tendências, conhecer lançamentos,
adquirir amostras e encaminhar negócios.
Esta edição também ficou marcada por corredores movimentados,
reforçando a projeção de que a Courovisão acontece em um momento
especial de retomada da economia brasileira. Segundo o diretor-presidente da Fenac, Ricardo Michaelsen, "esta é uma feira de confirmação.
É complicado falar em quantidade de negócios, pois a maioria deles
é fechada após a feira, mas quem conversar com os expositores, que

são aqueles que têm este contato mais direto com o público, perceberá
esta sensação de otimismo".
O vice-presidente da ABQTIC (Associação Brasileira dos Químicos
e Técnicos da Indústria do Couro), Hugo Springer, definiu a feira como
um ambiente e uma atmosfera apropriada para negócios e cercado de
pessoas engajadas. "Os expositores e visitantes demonstraram gostar
de percorrer os corredores da Courovisão, que já tem uma marca consolidada no mercado", afirmou Springer.
No próximo ano a Courovisão acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de
setembro. O evento teve a realização da Fenac, em parceria com a
ASSINTECAL- Associação Brasileira de Empresas de Componentes
para Couro, Calçados e Artefatos, ABECA- Associação Brasileira de
Estilistas de Calçados e Afins, ABQTIC - Associação Brasileira dos
Químicos e Técnicos da Indústria do Couro. AICSul - Associação
das Indústrias de Curtume do Rio Grande do Sul, CICB- Centro das
Indústrias de Curtumes do Brasil, e do IBTeC - Instituto Brasileiro de
Tecnologia do Couro, Calçados e Afins.

Fecurt apresenta 22 trabalhos
durante a Courovisão
Uma mudança de conceitos para o setor calçadista. Esta foi
a proposta apresentada pelo engenheiro Fernando Oscar Geib,
consultor em Gestão com Aprendizado Organizacional, empalestra coordenada durante a Courovisão. Sob o título "A Nova Fábrica
de Calçados: Produção Enxuta na Prática", Fernando Geib afirmou
que o processo deve mudar seu foco atual, baseado no uso intensivo
de mão de obra, para um sistema intensivo de produtividade. "Este
atual modelo permite uma produção em série, em que a geração de
valor se dá pelo baixo custo. Porém, atualmente, as pessoas não
compram mais esta idéia de produção massiva. Então, a fabricação deve estar voltada para pequenos lotes, com valor agregado e
inovações para os consumidores", explicou o palestrante.
12 I REVISTA NEWS · NOVEMBRO 2009 I N' 87

Com o tema "Economia+ Ecologia= Soluções Inteligentes", o
Centro Tecnológico do Couro do Senai de Estância Velha realizou
a Fecurt pela primeira vez fora das dependências da escola. Em
sua 353 edição, a Feira de Ciência e Mostra Tecnológica do Curtimento, movimentou mais ainda os corredores da Fenac durante
a Courovisão.
Conforme a coordenadora da Fecurt, Janete Schneider, "neste
ano foram aplicadas três categorias aos trabalhos: inovação tecnológica em processo, inovação tecnológica em produto e pesquisa
aplicada e desenvolvimento experimental". Participaram 22 trabalhos de 58 alunos dos três módulos do curso profissionalizante.

N' 81
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Inauguração
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Evolution Hair e
Hollywood Café
•
Inauguram
suas
novas lojas em
área nobre de Novo
Hamburgo
Fotos Joarez Machado
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No dia 21 de outubro foi inaugurada a Estética Evolution Hair em
Novo Hamburgo, junto da mais nova loja do Hollywood Café, em belo
coquetel. Cerca de 250 pessoas, entre amigos, clientes e imprensa,
prestigiaram o evento.
O mais novo ambiente da cidade alia os famosos cafés especiais,
tortas, doces e salgados do Hollywood Café aos serviços já reconhecidos
da Evolution Hair. A Estética de Novo Hamburgo também conta com
tratamentos inovadores, como bronzeamento rutificial, quiropraxia,
peeling de cristal, endermologia e vacuoterapia, além da Sala de Noivas,
outra exclusividade da filial.
Localizada em área nobre de Novo Hamburgo e idealizada para
transmitir conforto e segurança para os clientes, a Estética Evolution
Hair e o Hollyvvood Café ficam naRuaJoaquim Nabuco, 791, próximo
a Avenida Pedro Adams.

N' 81
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Bourbon Shopping São Leopoldo • Hipermercado Bourbon NH
Hipermercado Bourbon Canoas • Rua Joaquim Nabuco, 791 • NH
Si te: www.hollywoodcafe.com.br
E·mail: faleconosco@hollywoodcafe.com.br

161 REVISTANEWS- NOVEMBR02009I N'87

Inauguração

SÃO LEOPOLDO- Bourbon Shopping 40 andar ~
F: 3037.3110 I 3037.3111
NOVO HAMBURGO - Joaquim Nabuco, 791
~
-·~.!-..~
F: 3066.3115 I 3066.3116 - Centro
'

www.esteticaevolution.com.br
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Concórdia~

matr\cu\as
abertas.

Formação completa.

Concórdia, a escola que faz toda diferença
na vida do seu filho.
Da Educação Infantil ao Ensino Médio,
Cursos Técnicos e de Qualificação.
Pré-vestibular e preparatório para o ENEM.

Agende uma entrevista.

Ligue: 3037-8200
www.concordia-saoleo.com.br

Av. Getúlio Vargas 4388 - São Leopoldo
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Moda I Loja

Gussy Acessórios
é a nova loja da marca em São Leopoldo
Depois de 8 anos como Toque Especial, a loja leopoldense
acompanha o padrão visual das outras lojas da Gussy,
localizadas em Canoas e Novo Hamburgo
Com experiência de 15 anos no mercado da moda, a Gussy é uma rede de
lojas de roupas e acessórios femininos
reconhecida na região pelo padrão de
qualidade de seus produtos e atendimento. Com lojas em Novo Hamburgo,
São Leopoldo e Canoas, a diversidade
de peças contempla o amplo perfil das
clientes - mulheres de todas as idades
e diferentes estilos.
O mix de produtos das lojas Gussy
acompanham as últimas tendências da
moda a partir de uma ampla pesquisa
de mercado realizada por Antônio e Iara.
"Participamos de feiras no centro do País
em busca de novidades para garantir produtos exclusivos em nossas prateleiras",
revela Antônio.
Os proprietários Antônio Büttenbender
e Iara Virgínia da Silva complementam
a moda feminina das lojas de Canoas e
Novo Hamburgo com os inúmeros acessórios da filialleopoldense. Localizada na
Rua Independência, 882, a loja de São
Leopoldo, depois de 8 anos como Toque
Especial, passa a se chamar Gussy Acessórios, fortalecendo ainda mais a marca.
Gussy Acessórios
Totalmente reformulada, a loja de São
Leopoldo está com os lançamentos da
estação em toda a sua linha de óculos
de sol, perfumes, anéis (folheados e antialérgicos), brincos, colares, pulseiras,
relógios e bolsas (marcas como Chenson,
Papa Goiaba, Fellipe Krein, Rafitthy, entre
outras).
A loja também é uma boa opção para
presentear, pois trabalha com chequepresente e com diversas opções de mimos, como kit de maquiagem e porta-jóias,
além de disponibilizar a lista de sugestões
de presentes.

Iara Virgínia da Silva e
Antônio Büttenbender são
os proprietários da Gussy

Segundo Iara, a padronização das lojas,
principalmente pela sua identidade visual,
evidencia os diferenciais que garante a
fidelidade das consumidoras das lojas
Gussy. "Quem já é cliente nas nossas lojas

do Bourbon Shopping Novo Hamburgo e
no Canoas Shopping encontra com mais
facilidade a filial localizada no centro de
São Leopoldo", destaca Iara.

o bom atendimento garante a satisfação do cliente

O endereço das lojas é:
Bourbon Shopping NH- Av. Nações Unidas, 2001/lj. 1004 J- Fone: 3582.6008
Canoas Shopping- Av. Guilherme Shell, 6750/lj. 116- Fone: 3465.4921
São Leopoldo- Independência, 882- Fone: 3591.4530.
N' 81
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Sociais

I

Novo Hamburgo
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Sociais

I Novo Hamburgo
FOTOS: EQUIPEJOARES MACHAOO
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Evento

Datelli São Leopoldo lança Coleção Verão 2010
No dia 6 de outubro, a Datelli São Leopoldo realizou coquetel para clientes. No
evento, os presentes puderam conferir a
charmosa e ousada coleção verão 2010. ,
Saltos altíssimos, tecidos rústicos e estampas animais são destaques da nova
coleção da marca.
Os franqueados Rodrigo e Carla Chies
recepcionaram os convidados. A Datelli
São Leopoldo fica no Bourbon Shopping,
em frente à Praça de Alimentação.

Carla Chies mostra
bolsa da nova
coleção da marca

241 REVISTANEWS · NOVEMBR.02009I N'87

Além da linha feminina,
a Datelli possui linha
completa em calçados e
acessórios masculinos
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SALÃO DE EVENTOS
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS
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• MATERIAL ESCOLAR
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CENTRO DE TREINAMENTO
PRODUTOS CULINÁRIOS
& CHOCOLATES, SORVETES

FONE: 35927530
R: PRESIDENTE ROOSEVELT, 681 - SL

Lançamento Imobiliário

Lançado o Clube Residencial
Vivendas da Baviera
Projeto que reúne requinte, estilo e conceito de morar bem é lançado em São Leopoldo

No dia 26 de outubro, a Benin Imóveis, junto da Urbanizadora Peter e Salvadori Incorporações e Participações, realizou o lançamento do Clube Residencial Vivendas da Baviera, no
próprio local do empreendimento. Clientes, corretores de imóveis, investidores e imprensa
prestigiaram o evento, que lançou a primeira fase do condomínio.
Integrado à natureza e com uma infraestrutura de lazer e segurança, o Vivendas da
Baviera localiza-se na Avenida Feitoria, 1.297, no Pinheiro, bairro nobre de São Leopoldo.
O condomínio, que possui aproximadamente 11 hectares de área, disponibiliza para vendas
105 terrenos, cercados de área verde e trilhas ecológicas.
A primeira fase foi um sucesso de vendas e a entrega dos terrenos está prevista para
janeiro de 2010.

Informações pelo fone 3031.1588 e
no site: www.benin.com.br
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CoNDOMÍNIO FECHADO VIVENDAS DA BAVIERA

N' 87 I REVISTA NEWS

I NOVEMBRO 2009 I 29

Lancamento Imobiliário
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(51) 3590.3310
Av. João Corrêa I 503 I SU RS

www.maximaveiculos.com.br

caderno de Moda

Tendências
para o verão ~Q!.Q.
Estilo cada um tem o seu. Porém, em toda troca de estação ficamos tentados
a a matizar o armário com tantas novidades que as marcas trazem. Confira as
principais tendências que tem rudo para fazer sucesso na próxima estação.

BolsaDatelli

Reluzindo
Quem gosta de brilho pode comemorar: os
tecidos chamativos vêm com tudo neste
verão. Já conseguimos uma conquista
importante trazendo o dourado e o prateado da noite para o dia, em acessórios ou
produções casuais. Agora o brilho enfeita
o verão em mais tonalidades, nos vestidos, calças e casaquetos, como esse da
foto- um luxo! "O brilho aparece também
em aplicações e em tecidos brilhantes",
ressalta Carolina.

Pernas à mostra
O short despede-se da meia-calça e surge
absoluto neste verão para quem está de
bem com as pernas. Mas lembre-se, a
peça não deve ser justa e curta ao mesmo tempo. A moda agora é o short estilo
boyfriend- mais largo. Se o modelo for
ajustado ao corpo, não se esqueça de usálo com uma blusa soltinha, estilo bata.

Cuidado com as
tendências
O que vale dentro da moda continua sendo o conforto, o que
cai bem no corpo de cada um
e o estilo pessoal. As tendências servem para diversificar o
guarda-roupa, porissoCarolina
alerta: "cuidado com a empolgação quanto ao now. Algumas
tendências, como as citadas,
são muito particulares, o melhor
é usá-las com bom senso".
Para evitar o exagero, a personal stylist dá uma dica: "opte
por acessórios que constituem
as tendências, você acaba investimento menos e continua
na moda". Para isso, nada como
o efeito das echarpes, bolsas e
sapatos.

O novo preto é o ... NUDE!
Apesar de parecer estranho uma cor só se
tornar tendência (e das mais fortes!), o nude
veio e vai ficar com tudo nesse verão. As
celebridades já aderiram e nas ruas, principalmente em festas, já podemos ver o tom
estampando vestidos e sapatos. A graça do
nude é a aproximação da cor da pele, por
isso vemos várias nuances da tonalidade.
Para Carolina Benemann, personal stylist
e professora do curso de Moda do SENAC
Canoas"o nu de está aí para deixar os looks
mais elegantes, complementado por tons
discretos ou combinado com os tons flúor".

Evidenciando
a feminilidade
100% femininas, a renda e a transparência
ressurgem sutilmente para o verão, revelando a pele na medida certa. Em detalhes,
a transparência vem em tule e organza.
Já a renda dá o charme para os vestidos
e blusas.

Cinturinha de pilão
Para evidenciar mais as curvas do corpo
feminino, os cintos sobem do quadril para
a cintura- mas continuam adornando (e
segurando) as calçasjeans. A peça é extremamente versátil, podendo ser usada
em cima de camisetas e vestidos. Largos,
médios ou extrafinos, o negócio é dar um
up nas produções com o assessório.

Rasteira Zeket
Dimazzo 3037.4844

Bolsa Luz da Lua
Sandália Luz da Lua
Dimazzo 3037.4844

Livet
collant R$89,90
corsãno R$89,90
Loja Transpiração
F: 3591.0009

BraSil Sul
collant R$88
corsãno
R$92,00
toalha R$1
Loja

Rosa Tatuada
blusa R$69,90
corsário R$99,90
Loja Transpiração
F 3591.0009

Ltvet
blusa R$49,90
top R$39,90
corsáno R$69,90
Lo1a Transpnação
F 3591 .0009

Rosa Tatuada
blusa R$69,90
corsáno R$89,90
Loja
Transplraçêo
F: 3591.0009

Rosa Tatuada
blusa R$69,90
corsáno R$89,90
Loja Transpiração

F: 3591 .0009

Política
PMDB/SL homenageia Waldir Schmidt

Governo Federal libera
R$ 12,5 milhões para
projeto contra cheias
do Rio dos Sinos

Lideranças e filiados ao PMDB de São Leopoldo prestam
homenagem a Waldir Schmidt com a inauguração de memorial

No dia 3 de outubro, o diretório municipal do PMDB homenageou o exprefeito de São Leopoldo, Waldir Schm idt, falecido no dia 5 de julho deste
ano. Na ocasião, os peemedebistas inauguraram um memorial reunindo a
trajetória de 40 anos de vida pública de Waldir.
O tributo reuniu lideranças estaduais e municipais do partido, além de
amigos e familiares de Schmidt. O vereador Daniel Daudt Schaefer manifestou a emoção com que o diretório se mobilizou para a homenagem e
afirmou: "é aretomadado PMDB de São Leopoldo e sob a iluminação de
Waldir Schmidt". Lideranças como o deputado federal Eliseu Padilha e
deputados estaduais Fernando Zachia e Alceu Moreira também estavam
presentes, além do engenheiro civil Ari Borges dos Santos (Porte la), reeleito
presidente do diretório municipal.

O Ministério da Integração Nacional autorizou a liberação da
primeira parcela da verba para recuperação dos diques em São
Leopoldo. Foram empenhados, autorizados e garantidos porescrito, os R$12,5 milhões, já publicados no Diário Oficial da União.
O projeto de manutenção do sistema contra as cheias do Rio dos
Sinos prevê gastos de R$ 55 milhões provenientes do PAC Dragagem Urbana. Os primeiros R$ 24 milhões já foram liberados, mas
somente a metade será utilizada ainda neste ano.
Segundo o prefeito Ary Vanazzi, "depois de 30 anos iremos concluir o sistema de proteção das cheias. Vamos proteger e qualificar
a vida da população que todo ano sofre com alagamentos". As
obras atenderão as demandas apontadas pelo relatório elaborado
pela Defesa Civil do município logo após a cheia ocorrida em maio
do ano passado, quando o Rio dos Sinos subiu 7 metros acima do
nível, deixando 500 pessoas desabrigadas.
Conforme Vanazzi, a primeira parcela do dinheiro será aplicada
na abertura de uma avenida na Vila Brás, ligando a rua Doutor
Hillebrand com a rua Leopoldo Wasun, que costeará o dique, e
na reforma de cinco casas de bombas, iniciando pela existente no
bairro Santo Afonso, em Novo Hamburgo.

ENDEREÇOS DA MODA
*~

Y' )

Rua 1°de
Março,
776
loja C- Centro
São Leopoldo

yzen
Fone: 3037.1490

E-mail: yzen@yzen.com.br

Tecidos • Oecor~õo • CO<tl•ados
AC4ssórlos p/ Cortincn
Fano{Fox: (SI)

3592.5042 - 3037.5042
Roa Independência,666- Sio LeoPGido-RS

Caderno de Moda

Fashion

ANUNCIE
51 .3590.3510
51 .3066.351 o

Av. João Corrêa, 1099
Centro- São Leopoldo
Fone: 51 3590-2037
saoleo@piccolotintas.com.br
Av. São Leopoldo, 285
Centro - Campo Bom
Fone: 51 3597-3436
campobom@piccolotintas.com.br
www.piccolotintas.com.br

ESPETO CORRIDO- MINI ESPETO
BUFFET LIVRE
•

Tradição
e Qualidade
Restaurallle da Sociedade Orphe11
de Pessin & Cio. Ltdo.

Rua Brasil, 506

Centro- São Leopoldo
Almoço de segunda à sexta e d01ningos
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Mostratec

Estudantes do mundo todo
reunidos na 243 MOSTRATEC
Mostra Internacional de
Ciência e Tecnologia recebeu
alunos nos pavilhões da
Fenac, em Novo Hamburgo
300 projetos de 22 países e de todos os Estados brasileiros- esse é o número que comprova

o tamanho da 24a Mostra Internacional de Ciência
e Tecnologia (Mostratec), que aconteceu de 26 a
31 de outubro, em Novo Hamburgo. Pela primeira
vez fora dos corredores da Fundação Escola
Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, a
Mostratec deste ano aconteceu na Fenac.
130 profissionais das áreas de biologia, microbiologia, zoologia e botânica; química e bioquímica; meio ambiente; matemática, física, ciências
espaciais e terrestres; e mecânica visitaram os
projetos desenvolvidos por alunos entre 14 e 21
anos de idade (em torno de 800). Os classificados receberam medalhas, bolsas de estudo e
os melhores trabalhos foram credenciados para
feiras nacionais e internacionais de ciências e
tecnologia. Projetos gaúchos, de Santa Catarina,
de São Paulo e do Ceará participarão da feira lnternational Science and Engineering Fair (ISEF),
em maio, em San Jose, Califórnia.
Organizadores consideram positivo o balanço
da mostra. "Recebemos mais de 25 mil pessoas
nesta edição da Mostratec. A cada ano, a participação de projetos e países é ampliada", comenta
a diretora executiva da instituição, Maria Inês
Utzig Zulke.
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24" Mostratec
recebeu 25 mil
pessoas

Salão de Inovação
recebe o primeiro
astronauta
brasileiro
Realizado em paralelo a 24a Mostratec e ao 16° SIET (Seminário Internacional de Educação Tecnológica), o 1°
Salão de Inovação reuniu nos pavilhões
da Fenac empresas que investem concretamente em inovação tecnológica. A
partir de agora, já começam os planos
para ampliar o evento. "Temos muito
espaço para crescer. Quem sabe já
para o próximo ano poderemos tornar
a mostra, que este ano foi regional,
em um evento nacional. Este formato
de trazer os trabalhos dos estudantes
e as empresas para o mesmo espaço
é estimulante para ambos", destacou
o diretor-presidente da Fenac, Ricardo
Michaelsen.
O primeiro astronauta brasileiro,
Marcos Pontes, também visitou o Salão
de Inovação, e afirmou que a simbiose
entre a academia e o mercado de trabalho é exatamente o que faz falta em

O astronauta Marcos Pontes no Salão
da Inovação 2009

muitos casos. "Muitos cientistas brasileiros
ainda deixam o país por falta de boas oportunidades. Vejo que iniciativas como esta, de
colocar uma feira de ciências de estudantes
com empresas já consolidadas no mercado,
como um primeiro passo para que a educação
e a ciência sejam levadas a sério no Brasil",
afirmou Pontes.
O Salão da Inovação foi uma realização
da Fenac, em parceria com a Associação
Comercial, Industrial e de Serviços de Novo
Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha
(ACI-NH/CB/EV) e com o Sebrae/RS.

www.armarius.com.br
NOVO HAMBURGO I Av. Maurfcio Cardoso,1856 I Fone: 3036.3525
sAo LEOPOLDO I Av. João Corrêa , Loja 7 , Junto ao Golden Towers I Fone: 3591 .3921

Sociais

I São Leopoldo
ANGÉLICA NERY
angé lica@revistanews.co m. br

1.O empresário e hair stylist Márcio Fagundes recebeu, em elegante
jantar na Sociedade Orpheu, o Troféu Marcas & Valores, promovido
pelo Jornal VS, por ser o Studio M o salão de beleza mais famoso na
cidade. No registro, com Flávia de Brito, o prefeito Ary Vanazzi, que
recentemente festejou troca de idade, e sua esposa Daniela Afonso.
Márcio recebeu, também neste mês, na capital, pelo segundo ano
consecutivo, o prêmio Tesoura de Ouro, que enalteceo trabalho dos
profissionais mais talentosos do RS.
2. A primeira-dama de Novo Hamburgo, Silvia Zimennann, através
de seu Gabinete, promoveu um chá benemerente, na Sociedade Ginástica de NH. O evento, com renda revertida ao Hospital Municipal
de Novo Hamburgo (HMNH), lbi prestigiadíssimo pela sociedade hamburguense e contou com desfile de modas da coleção primavera-verão
da Gussy, Aduana e Katy Calçados. No registro, Silvia Zimermann,
suas assessoras Iara Henemann e Roseli Maturana, e as empresárias
de moda Iara Virgínia e Katy Kayser.
3. A estilista Sandra Rocha com a bela noiva e aia e algumas das
manequins que apresentaram seus belos modelos.
4. Em elegante tarde de chá na Sociedade Ginástica, o Grupo Bromé·
lias, dirigido e coordenado por Claudete Muller, recebeu convidados
para festejar 12 anos de fundação, com desfile da F4 acessórios, MV
Modas, de Maria Odete Oliveira e a moda festa da estilista Sandra
Rocha. Claudete Muller, coordenadora do Grupo Bromélias, home-

nageou Celeste Porto, que sempre atuou como apresentadora dos
eventos do grupo. No registro, com sua neta que foi a aia no desfile
da estilista Sandra Rocha.
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5. O cirurgião plástico Níveo Steffen participou recentemente da RHIN0/2009, em Goiânia, e se prepara para o
Congresso Internacional de Cirurgia Plástica, na lndia, no
final deste mês.
6. O advogado Alfredo Mahle festejou aniversário ao lado
de sua esposa lrlene Bitello e grupo de amigos, no Casablanca.
7. Em noite de festa no Bar do André, a diretoria e simpatizantes da Escola de Samba Estação Primeira de São Léo
reuniram-se para lançar o tema-enredo para o Carnaval201 O.
O enredo "De Passo em Passo, a Estação Primeira Declara
Independência", assinado pelo carnavalesco Édson Dutra
e pela historiadora Cristina Gaelzer, será uma declaração
de amor a essa rua tão importante para a nossa cidade,
exaltando como a Independência tem valor na vida dos
leopoldenses. O enredo foi desenvolvido encimadas manifestações sociais, que ocorreram, ainda ocorrem e passam
por esta rua. Manifestações religiosas, cívicas, culturais,
comerciais, de liberdade de expressão, de reinvidicação, de
lazer, de esporte. Todas as ações que os cidadãos leopoldenses, e também de outras cidades, realizaram ou realizam
ao longo dessa rua serão retratadas dentro do enredo. Uma
singela homenagem à "artéria aorta" de São Leopoldo, mas
principalmente, ao povo capilé. No registro, a professora e
historiadora Cristina Gaelzer, o presidente da Estação Primeira Jean Pierre Machado, o presidente da Associação dos
Carnavalescos de São Leopoldo Glademir José da Silva, o
presidente de Honra da Estação Primeira Roberto Nicolau
Silveira Pinheiro, o Chico, e o carnavalesco Édson Dutra.
8. A cantora Midian Almeida lança seu primeiro trabalho
autoral, em CO, dia 17 de novembro, com show acompanhada de uma grande banda e participações especiais, no Teatro
Renascença, em Porto Alegre, às 20h30. A bela vai vestir
Yamô no seu show de estréia. O ingresso é 1k de alimento
não perecível, que será doado à instituições carentes do
nosso RS. O CO será comercializado na hora por R$12,00
e é uma boa sugestão para presente neste Natal! 9. O ator
Rodrigo Lombardi foi o convidado especial para o jantar
que festejou os 3 anos de atividades do elegante Vitalitá
Spa, do Serrano Resort Convenções & Spa, de Gramado.
A bela Dayane Flores Pocahy, gerente do SPA, recebeu
a todos com atenção e simpatia para a noite temática, que
contou com cardápio assinado pelo chef indiano Mukesh
Chandra.
10. No concorrido almoço de final de semana do Restaurante Fazenda São Borja, uma reunião de três gerações,
Fabiane Francisconi com a filha Larissa e a neta recém
nascida, Manuela.
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Agora contamos com bureau
= - ll!!!
de impressões para confecção de cartões
em PVC para atendimento de diversos
segmentos, seja financeiro, saúde,
transportes, sociais, identificação,
fidelização e cartão presente
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Junto ao Clube Esportivo Aimoré
Bairro Cristo Rei - Fone: 3590.1782
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A união de Sérgio Dienstmann
e Tania Szortyka Gomes
O dia 10 de outubro foi especial para Sérgio Gilberto Dienstmann e Tania Clenice
SzortykaGomes. Juntos há 13 anos e pais de Andreza e Ana Flávia, o casal formalizou
a união em bela cerimônia ecumênica presidida pelo Pastor Carlos e pelo Padre Jaques
SzottykaRodrigues, naigrejaLuterana(do Relógio), em São Leopoldo. Após a cerimônia,
os noivos comemoram em grande festa, com cerca de 230 convidados, no Grêmio dos
Sargentos. O casamento teve produção da Cine Vídeo Sul (Fone: 3572.6000).

Boa mesa

Pavê de bombons
doce mamãe
Rendimento: 12 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
INGREDIENTES

21atas de leite condensado
3 xícaras de leite
6 colheres de sopa de amido de milho
2 colheres de sopa de açúcar de baunilha
1 caixinha de creme de leite
150g de biscoito tipo champanhe
1 xícara de leite para umedecer os biscoitos
250g de bombons picados
8 potes de Danette Sabor Amêndoas

Fácil de preparar
e muito saborosa,
esta receita da
Danoneéuma
ótima sugestão de
sobremesa leve
e que agrada a
família inteira

MODO DE PREPARO
Bata no liquidificador o amido com leite e leite condensado. Leve ao fogo, mexendo
sempre até engrossar, retire do fogo e adicione a baunilha e o creme de leite e deixe
esfriar. Monte um prato transparente com o creme de leite condensado, biscoitos
umedecidos no leite, mais creme de leite condensado, bombons e Danette Sabor
Amêndoas. Decore com pedacinhos de bombons.

Bom apetite

Propriedades da salsa
As folhas de lodos os tipos de salsa são ricas em vitaminas A, 81, 82, C e D, isto se
consumidas cruas, já que o cozimento elimina parte dos seus componentes vitamínicos.

Amarula Cream eleito por três
vezes o melhor licor do mundo

Nas principais refe1ções devemos
ingerir um alimento de cada grupo
alimentar: os macronutrientes
(carboidratos, proteínas e gorduras
boas) e os micronutrientes (vitaminas
e minerais). Um prato colorido com,
no mínimo, três tipos de verduras
regadas com óleos essênciais (óleo
de oliva, linhaça, gergelim
e macadãmia) garante saúde
para o dia-a-dia.

Além do sabor, o Amarula Cream é também
renomado por seus projetos sustentáveis
Nas planícies subequatoriais da África
existe uma fruta típica da região que não pode
ser cultivada pelo homem, a marula. Esse
fruto nasce na árvore de Marula, também
conhecida como a "Árvore do Elefante" ou a
"Árvore do Casamento". Envolto a muitos mitos, a fruta é o ingrediente primordial do licor
Amarula Cream. Desde 1989 no mercado de
bebidas da África do Sul, o Amarula Cream,
produzido pelo grupo Distell, já conquistou
150 países.
No reino animal, a fruta rica em vitamina
C, e com a semente cheia de óleo natural
atrai os elefantes que chegam sozinhos ou
em manadas para sacudir as árvores até que
as frutas caiam ao chão. Uma vez fora do pé,
ela começa a fermentar proporcionando um
sabor adocicado e levemente alcoólico. Os
elefantes são os principais consumidores do
fruto, mas outros animais da savana também
fazem de tudo pela marula. Entre os residentes a disputa é para casar debaixo da Árvore
de Marula.
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Acredita-se que essa tenha propriedades
afrodisíacas e quem casar-se sob a árvore
terá felicidade eterna. A copa da árvore ser
fêmea ou macho determina o sexo do filho do
casal, e contribui na cura de doenças. Além
de proporcionar um saboroso prazer com o
Amarula Cream, marca líder do mercado no
segmento, a bebida também está associada
a projetos de desenvolvimento econômico.
Cerca de um milhão e meio de reais são
destinados todo ano para a economia local
dos residentes que dependem da marula
para sobreviver. Por sua vez os elefantes são
beneficiados através de ações de incentivo
com o Programa Amarula de Pesquisa sobre
o Elefante Africano. Não é à toa que o elefante
é o símbolo da bebida e recebe um cuidado
todo especial pela marca. Eleito por três vezes
consecutivas o melhor licor do mundo pela
"The lnternational V\line & Spirit Competition",
em 2006, 2007 e 2008, o Amarula Cream é
exemplo de qualidade, sabor, preservação
ambiental e respeito.

Os elefantes são

PAINEL DE GASTRONOMIA
stronomia em São Leopoldo
KILO & BAURU
REST A.UR AN TE

Buffet de comida caseira
Segunda a Sábado das 11 às 14:40hrs
Temos grelhado feito na hora
Com estacionamento próprio

Deguste em nosso restaurante
ou peça tele-entrega do
delicioso galetinho da Nona.

Sabbor por Inteiro
Aberto de Terça à Sexta, das 11 :30h às 14 :OOh
Sábados e Domingos das 11:3011 as 15:00h
Reservas para festas: 3592-7918
Rua José Bonifácio 1055 Sã o Leo oldo

~592- 791i

tta1 para voei

•• •1otvete ao fotno.1

São Léo- lndependénc,a,1227 - rone.: 3592.3738
NH - Bento Gonçalves 2564 - fone.: 3066.8825

Rua Independência, 121 3 A
São Leopo ldo - F: 3037 .1089

Faca a sua

en~omenda

TELE-PÃO

3592-3405
3591 - 9905

Rua 1° de Março,SO
Centro - São Leopoldo
Fone: 3588 .0416

ACEITAMOS RESERVAS PARA FESTAS E EVENTOS

MERCADO
HORÁRIOS DE ATENDIMENTOS

SEGUNDA A SEXTA: MANHÃ 7:00 AS 12:00
TARDE 14:00 AS 19:15
SÁBAD0:8,00AS 12:00 TARDE 14:30AS 19:15
DOMINGO:MANHÃ 8 ,00 AS 12:00

Rua Lindolfo Collor, 61 - Centro - São Leopoldo - RS

Cardápio de saúde

Bolo de banana
com creme de maçã

O que é que
a banana tem?

INGREDIENTES:
MASSA
1 açúcar
2g de gema
meio pote de creme vegetal
1 farinha de trigo e meia
meio ADES sabor vitamina de banana
1 colher (sopa) de fermento em pó

Rendimento: 12
porções I 199kcal
Tempo de preparo:
15 minutos
Tempo de forno: 40
minutos
Tempo total: 55
minutos
Receita: Unilever

RECHEIO
2 claras em neve
1 maçã descascada e picada
2 colheres (sopa) de água
1 colher (sopa) de amido de milho MAIZENA®
1 ADES original
1 colher (sopa) de açúcar
meia colher (chá) de canela em pó

Para untar e enfarinhar:
creme vegetal BECEL
farinha de trigo

A banana possui três tipos de açúcares naturais- sacarose,
frutose e glicose - que combinados com suas fibras dão uma
carga energética importante para quem pratica exercícios físicos
pesados. Intercalar as refeições com a ingestão de uma banana
tem enormes beneficios. A fruta ajuda a evitar náuseas e mantém
o nível adequado de açúcar no sangue, o que auxilia a controlar
a vontade de comer mais. E se a pessoa sofre com problemas de
azia, tem aí um ótimo remédio para combater o desconforto.
A banana é também uma das principais fontes de potássio
que temos a nossa disposição. Este mineral tem ação central
no sistema nervoso, pois faz parte do funcionamento da bomba
de sódio. Simplificando, é o balanceamento de sódio e potássio
dentro da célula, que permite a transmissão do impulso nervoso.
Essa substância também ajuda a combater a pressão alta e o estresse, logo, normaliza a função do coração, prevenindo enfartes.
Para os atletas, ele também é muito importante por ajudar a evitar
a ocorrência de cãibras, já que a atividade muscular consome o
potássio do organismo.
O bom humor também é influenciado pela fruta, pois ela é rica
em triptofano, um aminoácido essencial ao corpo. Ele é utilizado
na composição da serotonina, neurotransmissor responsável pela
sensação de bem-estar, entre outras funções vitais. Esses são
apenas alguns beneficios que a banana oferece. Então, está claro
que não devemos nunca deixá-la de fora de nosso cardápio.

Para polvilhar:
FOTOS: DIVULGA9AO

açúcar de confeiteiro
canela em pó

Modo de preparo:
Unte e enfarinhe uma assadeira redonda média (25 em de diâmetro). Reserve. Pré-aqueça o forno em temperatura média ( 180° C).
Bata na batedeira o açúcar, as gemas e o creme vegetal BECEL
por 3 minutos ou até que fique cremoso. Acrescente, aos poucos,
a farinha alternando com o ADES sabor vitamina de banana. Retire
da batedeira, junte o fermento, as claras em neve e misture delicadamente. Coloque a massa na assadeira reservada e leve ao
forno por 40 minutos ou até que um palito, depois de espetado na
massa, saia limpo. Reserve.
Recheio:
Em uma panela pequena, coloque a maçã e a água e cozinhe
em fogo baixo por 5 minutos ou até a maçã ficar macia e secar o
líquido.
Dissolva o amido de milho MAIZENA® no ADES original e misture
nas maçãs. Junte o açúcar e a canela e cozinhe, mexendo sempre,
até engrossar levemente. Corte o bolo reservado ao meio formando
dois discos e distribua o recheio em uma das metades. Cubra com
a outra metade e polvilhe o açúcar de confeiteiro e a canela em
pó. Sirva a seguir.
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Saúde na mesa
O iogurte é excelente para a
flora intestinal, pois regula o seu
funcionamento e ajuda a manter
o organismo em equilíbrio. O
alimento é rico em minerais
(cálcio, fósforo, potássio,
magnésio e zinco) e vitaminas
(A, 81 , 82, 86, 812, niacina e
ácido fólico).

---

MAHOGANY
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Fisioterapia em Dermato-Funcional Nutricionista
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CRNZ 7679

Conheça o tratamento
complementar para gordura
localizada, celulite e 11acidez
com CARBOXITERAPIA

·-" Ora. Roberta S. Faggiano
Medicina Estética
CREMERS 2828~

Independência, 133- SL ~ 3592.3554

CENTRO DE IMPLANTODONTIA,
MEDICINA ESTtriCA EAREAS CONEXAS

Av. Independência, 1466 • São Leopoldo • Tel. (51 ) 3592 8362
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Cabelos
longos

O doce que emagrece

A tendência de corte de
cabelo 2010 é o cabelo
quase que inteiro, com
muita textura nas pontas
para ganhar leveza,
movimento e um ótimo
caimento para qualquer
tipo de penteado.

O primeiro moderador de apetite fitoterápico
patenteado do mercado brasileiro para auxilio
na perda de peso.
Verificou -se que o extrato da rruta, ingerida em
cápsulas, diminui a vontade de comer doces e
atua como moderador natural de apetite, devido
sua propriedade sacietogênica ( aumenta a
sensação de saciedade). O KOUBO, o doce
que emagrece, ainda favorece a quebra e a
eliminação de molélucas de gorduras localizadas
O que é o KOUBO ?
É um extrato da cactácea Cereus sp, com ação
na redução do apetite para controle do peso.
Mecanismo de ação
Tiramina e N-Metiltiramina são considerados os
marcadores da espécie, sendo responsável
pela ação moderadora do apetite e lipolitica.
Atuam estimulando a liberação de glucagon,
desencadeando a glicogenólise e a lipólise,
consequentemente liberação de insulina que
disponibiliza glicose para células, sendo a
principal responsáve l pela sensação de
sa c iedade .

Com o calor dando os primeiros sinais
do verão que vem por aí. apresentamos
duas dicas para enfrentá-lo numa boa.
Dicas para esfoliação
O segredo de uma pele bonita e radiante está associado
ao uso diário de produtos para hidratação, alimentação
saudável e ações que estimulem a renovação das células, como a esfoliação corporal. Além de remover as
células mortas, os esfoliantes contribuem para o cuidado
e hidratação da pele. No entanto, recomenda-se seguir
alguns passos para garantir momentos de bem estar e
renovação, como:
1. Com o corpo úmido, aplicar quantidade generosa do
esfoliante sobre a pele, fazendo movimentos suaves e
circulares.
2. Dedicar atenção especial às regiões mais ressecadas,

MIVEA

Vantagens no seu uso

ESFOUANTE"
CORPORAL

I
I
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Esfollante para banho
COM Vi•Jt~:. ;\~ ui!> u,.. v; t,.,, uiua f

Moderador Natural do Apetite
Redutor de Medidas
Lipolítico
Redutor LDL - Colesterol
Diurético
Antioxidante

200m I

Contra - Indicação

como cotovelos, joelhos e calcanhares.

Devido a sua propriedade hiperglicemiante,
não deve ser usado em diabéticos.

3. Depois de massagear todo o corpo, remover o produto
com água morna.
4 . Não esfoliar o corpo logo após a depilação ou depois
da exposição prolongada ao sol. Nessas situações a pele
fica sensível e algum tipo de reação pode ocorrer.

Quem pode fazer uso do Koubo
Individuas que estejam fazendo diétas
hipocalóricas, na busca da perda de peso de
forma natural e segura.

Entre em contato conosco e tire suas dúvidas
Fone/Fax: (51) 3066.1613

Linha Photoage

Os melhores e principais
ativos para emagrecimento
NOVO HAMBURGO
Rua Lima e Silva. 136 Centro· Fone: (51) 3066.1613
CAXIAS DO SUL

Rua Pinheiro Machado, 2540 - Fone: (54) 3025.5222
I
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Saúde
Elisa Backes, advogada,
terapeuta transpessoal
e integrante do grupo
terapêutico Casa Luz.
Email contatocasaluz@
hotmail.com
Telefone 8182 8020

Resgatar o
sentido da vida
é uma busca
.
necessarta
/

O grupo terapêutico Casa Luz, formado
por profissionais da área da saúde e da educação tem como propósito auxiliar pessoas
e grupos na busca do autoconhecimento,
na cura e na compreensão das doenças do
corpo e da alma. Para isso, são utilizadas
ferramentas terapêuticas, embasadas em
técnicas da psicologia contemporânea.
Podemos observar, no dia a dia, um
número cada vez maior de pessoas deprimidas, desanimadas, apáticas e solitárias.
Pessoas que se sentem vazias, que fazem
uso de drogas, sem iniciativa, pessoas sem
fé e sem propósito de vida, decorrentes,
muitas vezes, de situações dolorosas como
divórcio, morte de um ente querido, doenças graves, perda de emprego, falência e
derrotas profissionais. Esses momentos
difíceis, quando a pessoa está infeliz e não
tem forças para superar as dificuldades
naturais da vida, contribuem para deixá-la
presa emocionalmente, fazendo com que
se aflija com sentimentos de tristeza, desesperança e autodestruição.

Resgatar o sentido da vida é uma busca
necessária para o reencontro do equilíbrio e
da energia de transformação, sem os quais
ficamos incapazes de evoluir, de transcender as dificuldades, de reencontrar a alegria, o prazer e a fé na vida. Hoje se sabe
que a medicina associada à psicologia, à
filosofia e a algumas culturas milenares
reacende uma forma de cura integral e profunda do ser humano, equilibrando mente,
corpo e espírito.
Os projetos do grupo Casa Luz têm
como base a psicologia transpessoal e visam acessar um público diversificado, além
de levar ao grande público o conhecimento
mais amplo de técnicas terapêuticas que
podem auxiliá-los a buscar recursos internos e redescobrir seu poder pessoal.

Colaboradoras e integrantes do grupo
Deisi Meyer Lopes, psicóloga;
Fabiana Scherer Ott, psicóloga;
Laura Oppermann Elter, psicóloga.

Por que adoecemos?
Por Fabiana Scherer Ott'
Vivemos atualmente num mundo globalmente interligado, no qual os fenômenos
biológicos, psicológicos, sociais e ambientais são todos interdependentes. O ser humano
existe em muitos níveis e todos são igualmente reais e importantes. Os níveis físico,
psicológico, espiritual e social são válidos para descrever a pessoa e, para sermos
saudáveis, todos devemos ser tratados e cuidados.
Descobrimos com o avanço da medicina, da psicologia, da física quântica e da biologia
que os sentimentos afetam a química do organismo, assim como a química do corpo
afeta os sentimentos. O sistema imunológico é fortemente afetado pelos sentimentos e
determinados tipos de atitude psicológica podem influenciar positivamente nosso sistema
de defesa.
Surge então a tendência para se considerar todas as doenças como sendo
psicossomáticas, na medida em que elas envolvem a inter-relação contínua entre corpo
e mente na sua origem, desenvolvimento e cura. Portanto, não somos mais vítimas
inocentes de alguma imperfeição da natureza, mas sim, autores de nossa própria doença
ou dificuldade.
Precisamos entender que a doença não é uma tragédia ou um caos, e sim, o caminho
pelo qual podemos seguir rumo à cura, rumo ao entendimento do que nos falta para
sermos felizes. A doença é nosso mestre pessoal.
Adoecemos por muitos motivos. Por vezes não conseguimos lidar com a intensidade
de nossas emoções, e precisamos do corpo como válvula de escape para não
enlouquecermos psicologicamente; em outros momentos não sabemos expressar
adequadamente nossos sentimentos e necessitamos expressar pela linguagem dos
órgãos; às vezes necessitamos consciente ou inconscientemente nos punir e usamos o
corpo para isto; e por muitas vezes necessitamos de cuidados, de afeto, de atenção e por
não conseguirmos pedir, usamos a doença para termos este carinho.
Todos nós somatizamos, com maior ou menor intensidade e frequência, ao longo da
vida, mesmo que disso não nos damos conta ou até não aceitamos. Tais somatizações
podem ser entendidas como sintomas ou distúrbios orgânicos que nos acompanham em
nossos momentos de crise.
Antes que o problema se manifesta no corpo como sintoma, ele se apresenta na psique
como tema, idéia, desejo ou fantasia. Quanto mais receptivos formos a estes impulsos
inconscientes, e quanto mais dispostos estivermos para compreender esses impulsos,
mais tranqüila e repleta de energia será nossa vida. Se formos duros, rígidos e severos,
reprimindo e rejeitando nosso lado emocional e psicológico, começaremos, então, neste
momento, nosso processo de adoecer, surgindo assim os nossos primeiros sintomas.
Necessitamos com urgência ampliar nossa visão para uma visão holística do ser
humano, onde a intenção não é combater a doença, mas usá-la, desmistificá-la,
entendendo a linguagem e o significado de nossos sintomas.
A doença e os sintomas passam a ser considerados como a forma física de expressão
de conflitos internos, e através do entendimento desses simbolismos, teremos a
capacidade de entender a real origem destes e assim transcender nossas dificuldades,
nos tornando seres humanos melhores, mais evoluídos e com maior capacidade de amar
e sermos amados.
É importante olharmos para a doença não mais com resistência, mas como um
fenômeno que quer nos mostrar algo profundo e significativo de nós mesmos. Precisamos
estar dispostos a questionar a nossa forma de agir, de pensar, precisamos nos dispor
a aceitar conscientemente cada um dos sintomas como um professor que deseja nos
ensinar algo.
A cura sempre está associada a uma ampliação de consciência e ao amadurecimento
pessoal. Na medida em que entendemos de forma consciente o princípio por trás dos
sintomas, estes simplesmente desaparecem do corpo físico, pois não tem mais porque
existir.
Precisamos compreender e buscar o real sentido do nosso adoecer, bem como o
sentido do nosso viver. A pessoa que está em paz consigo mesmo, gostando de si
mesmo, sem máscaras, representações ou fingimento, é tomado de um espontâneo e
natural impulso de doação e amor pelas pessoas e pela vida, que nada mais é do que o
extravasamento para o ambiente do amor que tem por si mesmo. Isto é viver em paz e de
forma saudável.

'Psicóloga, Integrante do grupo terapêutico Casa Luz
Email contatocasaluz@hotmail.com
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Tratamentos
estéticos garantem
bons resultados
Os anos passam e a busca pela aparência saudável aumenta, principalmente
com o verão se aproximando. Os tratamentos estéticos estão cada vez mais
modernos, tudo para combater a ação da força da gravidade.
Antigamente, mudar a aparência do corpo era possível apenas com muito exercísio físico
ou com a ajuda da cirurgia plástica. De mais acessível, só a ajuda dos cremes hidratantes
-que tinham efeito pouco significativo. Hoje em dia, a medicina estética oferece diversos
tratamentos menos invasivos que substituem o efeito do bisturi. É possível, com menos investimento, obter bons resultados (e mais naturais) sem ter que se submeter à plástica.
Os tratamentos estéticos são mais sutis e cuidam da saúde da pele, reduzindo manchas
e marcas da idade. São alternativas que suavizam os traços e corrigem as imperfeições
em virtude do envelhecimento, da radiação solar e dos fatores genéticos.AJuci's, estética
corporal e facial, há oito anos no mercado, oferece tratamentos como a lipo mecânica,
o lifting facial e estrias zero.

Rejuvenescimento Facial
Segundo a proprietária da Estética Juci's, Jucelene de Melo, "o rejuvenescimento
facial é realizado em dez sessões de 90 minutos cada, em que são tratadas as
marcas e manchas, rugas, linhas de expressão, além da flacidez e aparência de
cansada da pele". Para isso, se trabalha o pescoço, o colo e o rosto, com os
equipamentos e serviços mais modernos do mercado, como ultrasom, corrente
russa, endermologia, sucção, máscara de ouro e peeling de diamante. O resultado é natural e garantido pela Estética, que devolve o dinheiro para o cliente
se este não notar diferença. O efeito dura, no mínimo, seis meses.

I

"

Corpo em forma

Tratamentos
Endermologia
Refaz o contorno corporal, faz a drenagem
linfática profunda, fabrica o colágeno e ainda
desmancha os nódulos de celulite.

Photon dome
Ativa o metabolismo, elimina a retenção de
líquido, alivia dores musculares e inchaços
pós-cu rú rgicos.

O calor pede corpo à mostra e por
isso é inevitável a preocupação com
a boa forma. Além de uma alimentação mais leve e balanceada, exercícios físicos aumentam a chance de
chegar ao verão com tudo em cima.
Para tornar esta corrida por curvas
bem torneadas, os tratamentos estéticos são uma ótima opção.
Endenno

Ultrasom
Se propaga pelos tecidos com o auxílio de um
gel espalhado na área desejada, ativando o
metabolismo e desmanchando nódulos de
gorduras localizadas. Utilizado também no
tratamento de celulite.

Corrente russa
Aumenta e tonifica a musculatura.

Suaviza manchas hormonais, elimina papadas, bolsas, rugas profundas e bigode chinês,
além de refazer o contorno facial.

Vibratória
Combina exercícios
físicos com a contração
muscular, aumentando
a força e a flexibilidade
muscular, desenvolvendo a potência física. Reduz a gordura corporal
e tonifica o corpo.

Lipo Mecânica
Para o corpo, a lipo mecânica combate a
gordura localizada, flacidez muscular e de
gordura, celulite, retenção de líquido, além de
eliminar os culotes e as marcas de sutiã.

Juci's Centro Estético Corpo e Face fica na Avenida São Borja, 478,
no Bairro Rio Branco, em São Leopoldo - Fone: 3566 2877
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Diabetes
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7 5°/o dos brasileiros não tem o diabetes
controlado, segundo o Ministério da Saúde
O dia 14 de novembro é reconhecido como o Dia Mundial do Diabetes
doença caracterizada por um aumento anormal da glicose no sangu~.
Esta alteração é uma das principais doenças que atinge a população
e pode trazer sérias complicações à saúde como infarto, insuficiência
renal, derrame cerebral, lesões de difícil cicatrização e problemas
visuais. Alguns sintomas podem indicar a elevada taxa de glicose no
sangue, como vontade de urinar, fome e sede excessiva, formigamento
nos pés. Porém os sintomas nem sempre aparecem e a doença pode
se manifestar silenciosamente.
Conheça os tipos mais comuns de diabetes:
·Diabetes Gestacional- É a alteração das taxas de açúcar no sangue
que aparece ou é detectada pela primeira vez na gravidez. Pode persistir
ou desaparecer depois do parto.
· Diabetes 11po 1 -O diabetes Tipo 1 (DM1) é uma doença auto-imune
caracterizada pela destruição das células beta produtoras de insulina.
Isso acontece por engano porque o organismo as identifica como corpos
estranhos. A sua ação é uma resposta auto-imune
·Diabetes Tipo 2- Possui um fator hereditário maior do que no tipo 1.
Além disso, há uma grande relação com a obesidade e o sedentarismo.
Estima-se que 60% a 90% dos portadores da doença sejam obesos.
A incidência é maior após os 40 anos. Uma de suas peculiaridades é
a contínua produção de insulina pelo pâncreas. O problema está na
incapacidade de absorção das células musculares e adiposas.

Livro ensina nova
maneira de fazer o bebê
dormir a noite inteira
Só quem tem filho pequeno sabe como dá trabalho
colocar a criança para dormir. Com o intuito de
ajudar os pais nesta delicada tarefa, a psicóloga
Renata Soifer Kraiser está lançando o livro "O Sono
do Meu Bebê" -Volte a dormir, aplicando este
método seguro, prático e carinhoso (CMS Editora,
108 páginas, R$ 33,90).
Em uma obra totalmente
ilustrada, colorida e impressa
em papel nobre, a autora trata
o tema sob o olhar psicológico
apresenta um método inovador
para ser utilizado na hora de levar
bebês de seis meses a dois anos
para o berço. São explicadas
em detalhes ações que ajudam
a estreitar a ligação da mãe (ou
de quem desempenha o papel
da figura materna) com o bebê,
trabalhando simultaneamente
duas linhas muito importantes do
desenvolvimento humano saudável: a vivência da união prl·ma·r,·a e

A importância do
emagrecimento rápido

RENATA SOIFER KRAISER
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também a da separação.
"Ambos os sentimentos são indispensáveis para a saúde mental da
criança, pois só consegue se separar da figura materna, o bebê seguro
o bastante para entender que este ser amado continua a existir, mesmo
quando não está ao alcance dos olhos", explica Renata.
Com a ajuda do livro, aprende-se que o vínculo que une o bebê com
a mãe é algo maior do que apenas a presença física. Esta consciência
traz a tranquilidade necessária para a criança dormir bem e ainda ajuda
a superar os momentos de separação.
A obra também evita cair no radicalismo- como o que prega deixar
simplesmente a criança ficar chorando até adormecer- e mostra o melhor caminho para estreitar os laços afetivos entre o bebê e as pessoas
que cuidam dele, sejam elas os pais, os avós, os irmãos ou a babá.
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Sabemos que a reeducação alimentar é o melhor caminho
para um emagrecimento saudável e sustentável. Esse processo
demanda tempo, portanto, paciência e persistência. No entanto,
estamos tendo e principalmente vendo o sucesso de muitos de
nossos pacientes/clientes através de um programa de emagrecimento rápido.
Normalmente temos um encontro semanal e trabalhamos com
grupos de pares. Vamos, aos poucos, construindo uma nova história e nos fortalecendo a cada atitude "magra" frente à comida.
Quando em grupo o comprometimento é maior e a troca também.
Mas falando em emagrecimento rápido, vamos ver o que tem de
bom, além, claro, de baixar o peso de forma mais rápida. Quando
falamos em Programa Intensivo de Emagrecimento falamos de
intensificar o comprometimento, o apoio e também de iniciar uma
atividade física (coisa que a grande maioria não faz), ou seja, são
três encontros na semana, com um cardápio que facilita a execução.
Cada encontro tem uma hora de atividade física orientada por um
profissional e o grupo de apoio onde dia sim, dia não, discutimos
as dificuldades e estratégias para vencer o desafio de tantas ofertas, tentações, crenças e hábitos errôneos adquiridos. A duração
deste programa poderá ser de 15 dias, 30 dias ou mais. O enfoque
do intensivo é o comprometimento. Então o que é intensivo são
os encontros. O emagrecimento rápido se dá pela adesão ao programa alimentar. É rápido, mas é saudável. E o melhor de tudo,
sustentável. É um bom estímulo para uma vida mais saudável,
mais feliz e mais magra.
E a importância? Além do emagrecimento, aumento da autoestima também tem o fortalecimento pessoal, a conquista e a
certeza de que somos capazes. Então venha, permita-se estar
magro neste verão. Faça parte do Grupo de Emagrecimento Rápido
Reeducare e curta o verão, outono, inverno... Informações: www.
reeducare.com.br

Odontologia

Refrigerantes
x saúde bucal

Grande parte das crianças e adolescentes adora
refrigerantes. Até mesmo os adultos gostam de ter a
bebida como acompanhamento das refeições ou para
se refrescarem. Mas até que ponto os componentes do
refrigerante podem influenciar na saúde bucal?
Esta é uma questão que tem gerado dúvidas e
incertezas para muitos. "Dependendo da frequência
de seu consumo, o refrigerante pode gerar perdas, às
vezes, irreversíveis nos tecidos que compõe o dente",
explica Dra. Vivian Farfel, especialista em Odontopediatria, Ortodontia e Ortopedia Facial pela Faculdade de
Odontologia da Universidade de São Paulo (USP). Orefrigerante é composto, geralmente, por cafeína, corantes,
conservantes, um acidulante- geralmente representado
pelo ácido fosfórico- e grande quantidade de açúcar, ou
nas versões diet, light e zero, por adoçantes artificiais.
"O acidulante presente nos refrigerantes é o responsável
pela erosão dental, já a alta quantidade de açúcar pode ser a causa
potencial de cáries dentárias, caso medidas preventivas adequadas
não sejam tomadas", alerta.

Ortodontia Lingual ou Aparelho
Ortodôntico Lingual
A possibilidade de colagem do aparelho fixo pela face interna dos
dentes abre uma nova perspectiva para os pacientes que necessitam
de tratamento ortodôntico fixo e não podem exibir o conhecido "sorriso
metálico" por motivos pessoais ou profissionais. Hoje em dia, a porcerrtagem de pacientes adultos realizando tratamento ortodôntico é muito
grande, porém, muitos ainda têm vergonha ou acham que o tratamento
pode prejudicar suas carreiras profissionais. Com esta técnica podemos
proporcionar algumas vantagens, como:
· A principal vantagem é estética, pois praticamente ninguém percebe
que você faz tratamento ortodôntico.
· Não projetar os lábios para frente, evitando afterações no perfil da
face.
· Os aparelhos linguais podem ser colados tanto na arcada superior
quanto na inferior, também podem ser conjugados com um tratamento
convencional com peças de cerâmica.
·A face visível dos dentes fica livre para uma melhor higiene.
· O paciente fica livre para sorrir desde o começo do tratamento; os
dentes vão sendo corrigidos sem que ninguém perceba.
· A higiene do aparelho fica mais fácil, pois o aparelho fica mais em
contato com a saliva e a língua, nos seus movimentos constantes, realiza
sempre uma limpeza natural.
·As peças são coladas mais próximas do centro de resistência dos derrtes facilitando os movimentos, principalmente a expansão das arcadas,
pela força de dentro para fora dos arcos. Algum as imagens demonstram
a aplicação dessa técnica:

Erosão dental
A erosão do esmalte, que é uma forma de desgaste, pode ser causada pelos acidulantes presentes em alimentos e bebidas, ou provenientes do estômago. "Para a saúde bucal, essa erosão pode ser tão
desastrosa quanto o aparecimento da cárie, porque gera sensibilidade
e má aparência", completa Dra. Vivian.
Estudos sobre o efeito erosivo do refrigerante têm mostrado que
os danos que podem causar aos dentes dependem de algumas circunstâncias como: teor de ácido das bebidas consumidas, frequência
de ingestão, hábitos alimentares, práticas de higiene oral e também
quantidade e composição da saliva.

Cuidado também com o refrigerante sem açúcar
As bactérias presentes na boca, quando consomem açúcar, produzem ácidos que, em contato com os dentes, levam a perda de minerais e càries (fOrmação de cavidades no dente). 'Vale lembrar que
refrigerantes sem açúcar tendem a ser menos prejudiciais à saúde
bucal, porém estes possuem altas concentrações de carboidratos
fermentáveis, que também apresentam potencial cariogênico. Além
disso, excesso de ingestão de adoçantes artificiais, não é indicado",
esclarece a especialista.
FOTO: M<I~O FISCHER
"O melhor conselho é a redução
do consumo geral de refrigerantes,
substituindo-os por outras bebidas
que contenham menos açúcar e
acidulantes, como leite, água e
alguns sucos de frutas naturais.
Restrinja o consumo de refrigerante somente aos finais de semana e,
após consumi-lo, enxágue a boca
com água para neutralizar a ação
dos ácidos da bebida. Lembre-se
de visitar periodicamente o dentista, que irá identificar a cárie e o
processo erosivo no início de sua
fOrmação e agir antes que essas
doenças se instalem", finaliza Dra.
Dra Vivian Fartei recomenda
Vivian.
substituir os refrigerantes por leite,
água ou sucos naturais

Também precisamos considerar algumas desvantagens, como:
· Incômodo lingual devido ao atrito com as peças coladas.
·Alteração inicial da fala, pela diminuição do espaço da língua.

Dr. Alcir Rosolen
participa de curso na Alemanha
O Dr. Alcir Rosolen, especialista em ortodontia,
esteve no mês de outubro,
juntamente com Dr. Dalmir
J. Signori e Dr. Alexandre
Ponce (foto), do Instituto
Superior Orthodontic, de
Niterói, Rio de Janeiro,
em curso na Alemanha,
ministrado pelo Prof. Dr.
B. Ludwig na cidade de
Traben-Trarbach, na Alemanha, em parceria com
a Forestadent German
Precision in Ortodontics
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de Pforzheim. Ortodontia Lingual, Microimplantes e o uso do Brackets autoligados
estavam entre os temas abordados.
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Como
evitar
umAVC
Tratar os fatores
de risco reduz pela
metade as chances
de ter um Acidente
Vascular Cerebral
O Acidente Vascular Cerebral, ou derrame cerebral, é o problema
de saúde que mais causa mortes no Brasil. Durante um AVC, um vaso
sanguíneo do cérebro está sendo obstruído ou rompido, e uma parte do
cérebro está por ser destruída. No ano de 2006, a Organização Mundial
da Saúde e a Federação Mundial de Neurologia proclamaram o dia 29
de outubro como o "Dia Mundial do AVC", com a missão de provocar
engajamento dos profissionais de saúde e do público em geral na luta
pela melhora das condições de tratamento e prevenção da doença.
O AVC é mais comum entre as pessoas que têm hipertensão arterial,
diabetes, colesterol alto, doenças do coração e naqueles sedentários,
que fumam e usam muito álcool. "Calcula-se que o indivíduo que identifica e trata um desses fatores de risco reduz seu risco de AVC pela
metade", diz o médico neurologista Dr. Ricardo Teixeira, que dirige o
Instituto do Cérebro de Brasília (ICB). Segundo ele, a influência daqueles que adotaram hábitos de vida saudáveis é ainda mais importante, já
que as pessoas ao seu redor sentem-se motivadas a também cuidar da
saúde. Perguntado sobre quais os aspectos mais importantes a serem
destacados para evitar um AVC, Dr. Ricardo responde:

Como identificar um AVC?
Dr. Ricardo- Toda vez que ocorrer algum destes sintomas, de forma
repentina:
- Fraqueza de um lado do corpo;
-Dormência de um lado do corpo;
- Dificuldade visual;

- Dificuldade para falar;

Rua1' de Março. 10461 Esq. João Corrêa 1São Leopoldo 1~ 3592-187713589·6092

- Dor de cabeça muito forte nunca antes sentida;
- Incapacidade de se manter em pé.

O que fazer diante de um sintoma suspeito?
Dr. Ricardo- Procurar imediatamente um serviço médico especializado, pois o tratamento, na maioria das vezes, só tem efeito se realizado
nas primeiras horas após o início dos sintomas. O tratamento precoce
aumenta a chance de preservar a parte do cérebro que está para ser
destruída, diminuindo, assim, as sequelas tão temidas, como paralisia
e perda da fala, assim como o risco de morte.

AR CONDICIONADOS,
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Atendimento a crianças, adolescentes e
adultos com dificuldade de aprendizagem
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Psicopedagoga
Liane Maria Wolf-

O que fazer para evitar o AVC e outras doenças vasculares?
Dr. Ricardo - Prática de exercícios regulares; alimentação balanceada, evitando o consumo excessivo de alimentos de origem animal
(ex. carnes, ovos, leites e derivados); não fumar; evitar o excesso de
álcool e o estresse.
Dr. Ricardo, que também é titular do Blog "ConsCiência no Diaa-Dia"- www.consciencianodiaadia.com, dá a dica para quem tem
mais de 40 anos: "Realizar, pelo menos uma vez por ano, controle
de pressão arterial, dosagem de glicose e colesterol no sangue.
Quem tiver diagnóstico de hipertensão arterial, diabetes e/ou colesterol alto, assim como qualquer doença do coração, o acompanhamento médico precisa ser freqüente, para um controle rígido destas
condições", finaliza o especialista.

1Oquestões fundamentais sobre a gastrite
gastrite corresponde à
inflamação da mucosa que
reveste as paredes do estômago,
ocasionada por diferentes fatores, que
impede esse órgão realizar plenamente
as suas funções." Ela pode ser
ocasionada por má alimentação, álcool,
remédios à base de ácido acetilsalicílico,
antiinflamatórios, estresse ou o aumento
do número de bactérias Helicobacter
pylori, que vivem naturalmente no
tecido que reveste o estômago. Estes
componentes, isolados ou associados
entre si, agridem a mucosa estomacal.
Se os sintomas acabaram de aparecer,
o quadro clínico por ser classificado
como sendo uma gastrite aguda. Se os
sintomas são constantes e persistentes,
estamos diante de um diagnóstico de
gastrite crônica, que pode evoluir e
se transformar numa úlcera, se não
for devidamente tratada", esclarece
Dr. Vladimir Schraibman (CRM-SP
97304), especialista em cirurgia geral,
gastrocirurgião e único orientador
de Cirurgias Robóticas da área de
Cirurgia Geral e do Aparelho Digestivo
do Hospital Israelita Albert Einstein
(Proctor Intuitiva Robotic System). Para
entender o que é, suas causas, tipos
e tratamentos, leia abaixo a entrevista
com o Dr. Vladimir Schraibman, que
respondeu 10 questões fundamentais
sobre a gastrite.

A

Como o álcool pode desencadear a gastrite?
Dr. Vladimir Schraibman ·O álcool é um
irritante gástrico fortíssimo e promove a diminuição da formação de prostaglandinas, que
são substâncias responsáveis pela proteção
de muco do estômago contra o ácido. Assim
como o álcool, o café, medicamentos à base
de ácido acetilsalicílico e os antiinflamatórios
diminuem esta proteção, podendo levar a
quadros de gastrite.
Como o cigarro aumenta a secreção de
ácido pelo estômago?
Dr. Vladimir • O cigarro possui inúmeras
substâncias irritantes gástricas que levam ao
aumento da secreção gástrica por irritação
local, principalmente, pela nicotina.
Por que a Helicobacter pylori, bactéria que
já existe no estômago, pode vir a causar
gastrite?
Dr. Vladimir· O Helicobacter pylori está associado à recidiva das gastrites na maior parte
das vezes. Quando a bactéria não é eliminada,
a probabilidade de adquirir uma nova infecção
é maior do que 90%. Muitas vezes, a presença
dessa bactéria pode estar associada ao aparecimento do câncer gástrico, quando associada
a um quadro de gastrite crônica.
Muitas pessoas dizem que estão com "gastrite nervosa".lsso é verdade ou mito? Qual
seria a relação de causa-efeito?
Dr. Vladimir· É uma verdade, porque o
estresse aumenta a liberação de cortisol e
de adrenalina que promovem o aumento da
produção de ácido pelo estômago, gerando a
gastrite de fundo emocional.
O uso de antiácidos ajuda a aliviar os
sintomas?
Dr. Vladimir • Com certeza aliviam os sintomas, mas deve-se ficar atento com as reações,

porque alguns podem aumentar a chance de
formação de cálculos renais, dentre outros
problemas. Diante do diagnóstico de gastrite,
o melhor é seguir o tratamento de acordo com
as orientações médicas, que inclui a diminuição da ingestão de álcool, refrigerantes, chá
preto e café, entre outros cuidados.
Dieta muito rica em gorduras, como frituras
e carnes, contribuem para o aparecimento
da gastrite ou agravam os sintomas?
Dr. Vladimir· Dieta rica em gordura contribui
para o desenvolvimento da gastrite, visto que
a gordura por si só pode gerar um aumento
da produção de ácido, agravando uma gastrite
já estabelecida.
A gastrite pode evoluir e se transformar
numa úlcera? Em caso positivo, por quê?
Dr. Vladimir· Com certeza, a gastrite pode
se transformar em uma úlcera. A gastrite se
constitui no processo inicial de inflamação,
que quando não tratada pode gerar uma
inflamação mais profunda que é denominada
de úlcera (aparecem feridas na parede do
estômago).
Quais os principais sintomas e como se faz
o diagnóstico da gastrite?
Dr. Vladimir • Os principais sintomas estão
relacionados à dor na parte alta do abdome,
inchaço abdominal, digestão difícil e sensação de queimação ou aperto no abdome. O
diagnóstico pode ser feito pela história clínica,
exame físico do médico e com confirmação,
muitas vezes, pela endoscopia digestiva alta.
Quais são os tratamentos mais modernos
para o controle dessa doença?
Dr. Vladimir· Os tratamentos mais modernos
incluem medicamentos de última geração que
inibem a produção de ácido gástrico e alterações de estilo de vida e dieta.
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Minha vizinha

da248

Minha vizinha éum exemplo de persistência eluta para
conquistar seu lugar ao sol. É uma profissional da beleza,
competente e empreendedora. Seu espaço de beleza foi,
aos poucos, merecendo o respeito e a preferência de seus
clientes Ela foi evoluindo profissional e pessoalmente.
Constituiu uma família encantadora. O matido é um
apoio, o parceiro de todos os momentos e sabe dar-lhe o
valor que merece. Luísa é o :fiuto encantador dessa união,
uma garotinha alegre, mimosa, uma festa para quem
freqüenta o salão. Patrícia inaugurou, neste quinze de
outubro o seu novo espaço de beleza, que chegou para ser
reconhecido como o mais sofisticado salão da cidade. A
vizinhança acompanhou, atenta, toda a agitação causada
pela reforma, cutiosa, ansiosamente esperando o resultado da movimentação de arquiteta, decoradora, pedreiros,
pintores ejardineiros que transformaram a casa. Da minha
sacada vi a metamotfose, acompanhei o ir e vir até que
finalmente, aum dia da inauguração, fui conhecer o local.
Moro há 25 anos na frente do imóvel e nunca tinha me
dado conta do enorme espaço ocupado.O grande estacionamento está garantido para todas as clientes. As salas dos
lavatórios, das manicures e das cabeleireiras estão perfeita
e elegantemente decoradas. Os banheiros foram totalmen·
te renovados. Nos fundos, junto ao estacionamento, um
parquinho encantador foi colocado para as crianças que lá
se ocuparão enquanto as mamães se produzem. Thdo espe·
cialmenteplanejadoparaafelicidade dos miúdos, enquan·
to esperam suas mamães. Duas recreacionistas ocuparão a
turminha, por enquanto, dois dias por semana. Além das
cabelereiras e manicures, massoterapeutas e esteticistas
completam uma equipe de 14 pessoas. Até aqui, tudo nor·
mal e, fora o requinte, podetia ser considerado um salão
como os demais. Mas Pati instalou, para conforto de suas
clientes, uma sala das noivas e vários pacotes de tratamentos especiais foram planejados para preparar o grande dia,
entre outros, banhos de sais aromáticos, massagens rela·
xantes de diversos tipos, cardápios especiais para o lanche
das moças. Nenhuma executiva poderá furtar-se aos cuidadospessoais, pois até um sofisticado sistema de internet
\virei ess foi instalado para que as profissionais o tenham à
disposição e possam trabalhar enquanto se produzem. E
finalmente, uma sensacional cafeteria deve ser a grande
atração para ocupar a quem espera epara marcar encontro
entre os freqüentadores. Os serviços de uma profissional,
consultora dessa atração, foram contratados para coman·
dar os cafés, capuccinos, mocacinos, choco ice, chocolate
com licor, cafés gelados, reftigerantes e bebidas, salgados
e tortas. Estou errada em afirmar que estamos diante de
empreendimento de primeiro mundo? Com cetteza, não.
Patrícia, que tem curso de química da Fundação Liberato,
diz que muito dos conhecimentos dessa área, que apren·
deu, lhe tem valido para aplicação no salão e anisco-me a
afirmar que, certamente, esse espírito empreendedor, esse
dinamismo, essa busca do novo, são resultado do curso
de Direito que faz na Unisinos. Parabéns, futura doutora
Pati. Sucesso em teu empreendimento, muitos clientes
que saibam valorizar teu ilwestimento euma vida de muito
catinho emuito amor. Th mereces.

Jogos Olímpicos
2016: será mesmo uma boa?
Juntamente aos Jogos Olímpicos 2016, trazemos às discussões em grupos, uma série
de pontos contraditórios.Há uma semana venho observado as mais variadas opiniões sobre
este assunto e chego à conclusão de que é uma faca de dois gumes. Primeiramente, eu mesma (e não podia deixar de falar nisso!) achei bem interessante a ideia de sediarmos os Jogos
Olímpicos 2016. Depois, pensando bem , enumerei os prós e os contras e concluí algumas
coisas. Bom, a principal questão: é interesse de quem a realização dos jogos aqui no Brasil?
Interesse político? Interesse econômico? Será mesmo que esse retorno econômico supre a
demanda gasta com a construção de toda uma infra-estrutura? E depois dos jogos, o Brasil
passará a investir, de fato, em esporte? Será que precisamos esperar um acontecimento
grandioso assim para começarmos a pensar em investir no esporte?
OBS: os maiores patrocinadores do esporte profissional são empresas internacionais. O
Brasil, em si, investe quase nada!
Essas e outras questões são abordadas nas rodas de amigos, nos chimarrões de fim de
tarde e nos happy hours. O assunto do momento! Nem se fala mais em gripe suína; muno
menos em álcool gel. Foi. Passou! Até parece que não se morre mais ninguém por falta de
atendimento médico, não se tem fam mas desabrigadas em função das chuvas ... Tudo balela!
O assunto da hora é só 2016! O que questiono e me posiciono são sobre fatores reais que,
inevitavelmente, vêm à tona para nós, contribuintes, cumpridores com as nossas obrigações
sociais. Ah, mas os Jogos Olímpicos vão gerar em pregos ... Sim, em pregos temporários, em
que a mão-de-obra será utilizada somente enquanto se constrói a infra-estrutura adequada
para o evento. Depois disso, só Deus sabe! A exemplo da China, o que fará a administração
pública em relação à violência e à criminalidade, que infelizmente assolam o nosso país?
Onde esconderão as nossas favelas, nossa gente humilde? E o comprometimento com a
saúde do brasileiro? Sinceramente, não vejo meios de melhorarmos a qualidade de vida do
nosso povo através de um evento desse porte. É mais uma maneira de 'mascarar' a crise
financeira e fechar os nossos olhos para a falta de emprego, para a precária saúde pública,
para a roubalheira desmedida no Congresso. O discurso dos Jogos Olímpicos é muito bonno,
no papel. Na prática, a história é outra. Vemos pessoas sendo assassinadas por 10 reais,
motoristas dirigindo imprudentemente embriagados, crianças passando fome e pedindo esmolas nas ruas, famílias necessitando de tratamento de saúde, adolescentes viciados e pais
desamparados pelo sistema de saúde pública. Isso sim é problema. E não seria problema
algum não sediarmos os Jogos Olímpicos e investirmos esse dinheiro no que realmente nos
é imprescindível.
Poderíamos deixar os Jogos Olímpicos para os países economicamente mais bem su-

cedidos fazerem. Ninguém morreria por isso! E nós não estamos com essa bola toda pra
bancar um evento desse porte, sejamos sinceros! O Brasil parou para assistir ao resultado
da votação. O Brasil pára por qualquer coisa. Se mobiliza por nada ... ou quase nada. Está na
hora de nos mobilizarmos por algo que realmente tenha importância. Está na hora de falarmos o que deve ser dito, sem temermos represálias. As coisas não andam prafrente porque
não reclamamos. Somos mal atendidos nas repartições e engolimos a seco. Chega!
Quem tem educação, ensina a quem não tem!
Nós temos que estar atentos aos fatos. Bem, se teremos um evento esportivo grandioso
em 2016, então, após a realização deste, que essa infra-estrutura seja reaproveitada para
projetos sociais para crianças e adolescentes carentes, que se invista em esporte e qualidade de vida para a nossa gente. Mas que saia do papel. Que se torne realidade.
O discurso não tem que ser 'bonito'. Tem que ser funcional, prático. O investimento tem
que ser uma via de mão dupla. Assim como se investe, se tem o retorno. Temos que ter a
certeza de que o nosso dinheiro será bem investido.
Assim como se investe o dinheiro dos nossos impostos em infra-estrutura e afins ('afins',
esses, que sabemos bem para o bolso de quem vão!), temos o direito de cobrarmos um
retorno em qualidade de vida pro nosso povo. Um turno de atividades extracurriculares (com
jogos, brincadeiras em grupo), para uma criança de cinco anos de idade, faz TODA a dife·
rença na formação social dela. A criança que pende para o esporte, minimiza em até 90%
a chance de se envolver em atos de violência. A formação da personalidade se dá desde
pequeno. Já que, felizmente, ainda podemos fazer alguma coisa para contribuirmos para a
formação dos nossos pequenos, lutemos por isso. Porque o que já está torto, está. A nossa
esperança por um mundo melhor e por pessoas mais decentes está na formação das nossas
crianças. Cabe a nós, reavivarmos o contexto de educação, honestidade e decência. Vamos
pensar nisso!

Dr. Gustavo Vallandro Lopes
Especialüta em Ortodontia- CRO/RS 11091

Ortodontia Personalizada
e Individualizada
>

A PhysiocUnlc Clínica de Fisioterapia

proporciona conforto, rupelto,
agilidade e qualidade nos

tratamentos. Nossa maior
praocupaç:io 6 proftlova.r a sa6de, o
bern·cstar e a qualidade de vida dos
nossos pacientes oferecendo
atendlmento pêrsonau:zado
d~ quaUd.ade.
Nosso diferencial reside no fato de

> Aparelhos estéti.cos de porcelana
Mini. implantes para movimentos ortodônticos
> Clareamento p6s tratamento ortodôntico

que todos os atendimentos sio

João Corrêa, 933 1Ed. Silec 1 Sala 6021 Centro 1São Leopoldo!RS I Fone: 51 3592.9954
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Dr. Geovani Luiz Fernandes
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Cirurgia Vascular

na:• âreas-d•:
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Homeop.ltia, Florais
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Há 6 anos cuilhmdo da sua saúde!

I

FoJt~/fl.tx: S 1 35~:1.7303 {LclC·l'JtLrcga)

Rua Lindolfo Collor, 691/306- Fone/Fax: 51 3592.5608- São Leopoldo
www.centroauditivodovale.com.br - marcia@centroauditivo.com.br

A"'· São .Borj.t~ 160 I.B.ürt'O l-tio l:h':.IHcO
Sã.o Leopoldo/ RS I fannacia(âlvirtualrs.com.br

'D~ta, ~04Mi 7ffM(f 'P~
Fisio<erapeula · Crefito 519564 F
Especialista em Fisioterapia osteopalica
e formação em Podoposturologia

::bra. cl.tciane _}(fein

" Os pás do homem são o seu destino"
Talmud da Babilõnia, Sukkah S3a

Psiquiatria Clínica
e Psicoterapia

\\

- Palmilhas Proprloceptlvas Posturals
para: Fasceíte plantar, Esporão de
calcâneo, Metatarsatgias, Pés planos
e cavos, Dores nos joelhos e quadril.

• Palmilhas Termomoldávels Esportivas
com componentes para absorção de
impacto e impulsão para: Tênis, Voleibol,
Corrida, Basquete e Futebol.
rosanlfp@brturbo.com.br
Rua Bento Gonçalves, 806/201 -São Leopoldo · RS
Rua Felipe Camarão, 632 - Sala 101 e 302 · PoA
Fones: (51 ) 8463·5551 /3589·5843
Fone: (51) 3312·5377

CRM 21660

Rua Independência, 181 ,
sala 1205, Centro, São Leopoldo
Fones: (51) 3566-4630/8166-6263
>PREÇOS DIFERENCIADOS NAS TERÇAS EQUARTAS-FEIRAS:

CYLimiar

Manicure: R$ 6.00
Pedicure: R$ 10,00
Corte cabelo: RS 12.00
> Maquiagem definitiva;
>Limpeza de pele protunda;

Centro Auditivo & C línica de Saúd e

Apare1hos Auditivos
e Fonoaudiologia

>Escova progressiva:
> Colorimetria;
Rua ld~ .Jnan~ Ro111 . 64, Rio Branço, São Leopolon

bcl.fcrnandcs@holmalt.com

Fone: 51 3588 4120
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@
@ GRUPO DE EMAGRECIMEN TO INTENSIVO
3 encontros por semana, caminhad o o rientado
e grupo de apoio.
Resultado: emagrecimento mais rápido
Duração: 15 dias, 1 mes, 2 meses ou 3 meses

@ CONFRARIA LI GHT
congelados de baixo valor
calorico REEDUCARE

Novo H amburgo: 3035.3073

I

@OFICINA DO SABOR!
curso de culinário light
REEDUCARE

www.reedliCore.com .br

I

I< E E D U C A I< E
Ree<lucação Alimentar • Clínica e Assessoria

Nutricionista Cláudia S. carvalho

Sõo Leopoldo: 3037.3073
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Arquitetura & Decoração

Integração Total Sala/Cozinha e Janta
Nesta edição, as arquitetas
Betina Einloft Pinto e Sabrina
Daudt apresentam cinco projetos
recentemente finalizados: três
dormitórios de casal, um infantil e
a integração do estar~antar com
a cozinha. Em cada um deles,
características variadas, mas o mesmo
objetivo: atender ao desejo do cliente
com idéias criativas. Confira os
resultados e aproveite as dicas:
Inicialmente, Betina e Sabrina encontraram um espaço dividido, onde
a churrasqueira ficava separada dos demais ambientes. Para agregar a
churrasqueira ao estar e cozinha foram retiradas as paredes e amenizada a
diferença entre os pisos com detalhe em granito. A ilha criada para o fogão
é rodeada por uma bancada que cumpre o papel de mesa de jantar. O forro
de gesso ajuda a definir este espaço através de um desnível e iluminação.
A churrasqueira e o espelho da bancada da cozinha foram revestidos com
granito amarelo ornamental, que contrasta com a madeira imbuia e a fórmica
líquida branca dos móveis (Officina Móveis- Fone: (54) 3282. 1640).
Na sala de estar, dois ambientes: um com sofá e o outro com poltronas
de descanso. Acima da lareira, revestida com pedra caxambú em palito,
foi posicionada a televisão, que pode ser visualizada de todas as áreas.
Os tapetes são da Tapeçaria Thomas (Fone: 3037.7721).
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Arquitetura & Decoração

Três
em um
A integração de espaços não é
novidade na arquitetura, porém,
é possível ousar e utilizar esse
recurso para criar um ambiente
relaxante na parte mais íntima da
casa: o quarto. Esta foi a proposta
das arquitetas nesta residência em
São Leopoldo. Para transformar o
local em um verdadeiro espaço de
relaxamento e bem estar, as profissionais tiveram como inspiração
o estilo de vida contemporâneo
dos proprietários. O destaque
fica por conta da banheira de
hidromassagem instalada sobre
um amplo deck de madeira.
Posicionadas estrategicamente
sobre a banheira, a cromoterapia
das lâmpadas led que mudam
de cor deixam o ambiente ainda
mais propicio ao relaxamento. O
deck da banheira comporta ainda
um espaço de relaxamento, com
vista voltada para a área externa
da residência.

•

O dormitório tem a cama baixa com aproveitamento de espaço na parte inferior, com futon nos
pés. A cabeceira também é baixa e envolve os criados-mudos da mesma altura. Acima, um
quadro de espelhos facetados duplica o ambiente. Com uma estrutura giratória, a televisão
instalada no teto entre o quarto e a banheira possibilita a sua visão de todos os pontos do
dormitório

'

1
1

Para garantir a leveza e a amplitude almejadas neste projeto, o vidro
foi o material escolhido para dividir o
ambiente de trabalho dos demais. E
propiciar, ainda, a passagem da luz
natural. Em formato curvo, o vidro
também compõe a grande bancada de
trabalho do escritório.

•

Arquitetura & Decoração

Jovem e
moderno

No projeto deste dormitório de 13m2 , as arquitetas tiraram o máximo proveito para seguir a
exigência da proprietária: muito espaço para os
armários. A solução foi projetar um ambiente de
descanso e outro de closet, este acessado por
uma porta em madeira com frisos e vidro acidato, logo no hall do quarto. Outro recurso para
atenuar a pouca metragem do local foi utilizar
menos móveis e objetos de decoração na sua
ambientação.
Painéis em madeira branca e frisos servem
de revestimento para as paredes, assim como
o papel que segue o mesmo tom da camurça
marrom usada na cabeceira da cama. Rica em
detalhes, a cortina de voil branco (Lua LindaFone: 3589.6511) dá o acabamento final, com
um toque de sofisticação.
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Sonho de criança
O desejo do proprietário deste quarto, um menino de apenas 4 anos,
era se sentir como um super herói e como tal viver em sua cidade. Para
criar a cidade do Homem Aranha, as arquitetas projetaram prateleiras em formas de prédios, onde a iluminação em fibra ótica e corda
luminosa torna ainda mais real este cenário. Acima das prateleiras,
a parede foi pintada na cor azul noite. Este quarto, apesar de lúdico,
está preparado para atender às necessidades deste menino até a fase
adulta. Uma cama de casal e bancada de estudos, juntamente com
um painel para a televisão, já cumprem este papel.
Acima da bancada de estudos, um adesivo do Homem Aranha
foi desenhado especialmente para este espaço (Com3- Fone:
3587.4355). Em tamanho real, o personagem parece escalar o tampo de vidro e a parede. A cortina do Homem Aranha é da Lua linda
(Fone: 3589.6511).
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Romantismo no ar
Por suas características repousantes, o lilás é uma das cores mais
frequentes em projetos de dormitórios, tanto de crianças como de
adultos. Neste caso, os proprietários queriam uma cor mais forte para
contrastar com a marcenaria em branco. Sugerida pelas arquitetas, a
cor lilás (Picollo Tintas- Fone: 3590.2037) conferiu harmonia estética
ao dormitório e realçou o clima romântico e aconchegante proporcionado pela inclinação do telhado. A cabeceira da cama em madeira
branca tipo lambri envolve as paredes do fundo e da lateral, dando
forma a um painel. O balcão "embutido" na inclinação do telhado tem
espelho em seu fundo, sugerindo um móvel tipo tocador. O forro de
gesso e as luminárias embutidas (Lustres- Fone: 3588.9169) completam este ambiente. Posicionado ao lado da cama, o armário mostra
portas de correr espelhadas em madeira branca. No piso, laminado
em tons marfim.

Atelie de Cortinas, Colchas, Almofadas,
Acessórios para Cortinas, Persianas,
Papéis de Parede, Futons
e Tecidos para Estofamento.
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Nós tratamos a madeira como a parte
mais importante do seu projeto.
Desde 1980, a Madebrumi sabe que a madeira que você utiliza em seus projetos é mu ito mais do que um
detalhe. Por isso somos especialistas em madeira. Possuímos grande estoque para pronta entrega, o que
nos permite respeitar o prazo que cada madeira exige para estabilizar completamente. Tudo para os
detalhes e acabamentos ficarem sempre perfeitos. Exatamente como você pensou quando fez seu projeto.

Telhados aparentes, assoalhos, escadas internas, sacadas, corrimões,
decks, madeiras jateadas , escovadas e falquejadas.

MADEBRUMI'•
madeiras nobres

Rua Rio Guaíba, 300 • Scharlau • São Leopoldo/RS • (51) 3568 3838/ 9966 0098 • www.madebrumi.com .br

Decoração

Moda dentro de casa
Madeira e tons neutros são
algumas das tendências que
marcam a decoração para
este verão
A primavera, época de renovação, com novas cores e
formas na natureza, traz também novas tendências para a
moda e a decoração, sempre muito ligadas. As passarelas
já mostraram, por exemplo, que as cores do momento são
os tons de nu de (cores na tonalidade da pele, como bege,
rosa e marrom), neutros e brancos sujos- uma tendência
que influenciará diretamente também a decoração não só
nesta primavera, mas também no próximo verão.
"Uma das vantagens dessa tendência é que os tons
neutros permitem que os usuários façam diferentes combinações e personalizações na decoração da sua casa. Eles
podem valorizar detalhes interessantes dos ambientes,
com seu toque pessoal e criatividade, como o uso de cores
mais vibrantes numa cadeira ou num biombo, por exemplo", afirma a arquiteta Marina Otte, designer de móveis da
Butzke, especializada em designe mestre em Engenharia
Ambiental. Não é por acaso que a edição 2009 da Feira de
Milão, maior evento do setor em todo o mundo, apresentou
como forte tendência para os próximos meses o uso ainda
mais intenso da madeira em variados tons, que em sua
essência caracteriza-se também como elemento neutro.
Apesar da madeira não sair de moda, neste momento,
acontece uma valorização desse material e o uso de novas
cores no seu acabamento. Surgiram variadas tonalidades
de rovere (madeira mais escura) e cores conhecidas por
noce (tons de marrom, partindo do bege escuro).
"Os contrastes entre diferentes lacas e acabamentos
metálicos com a madeira geram um resultado estético
muito coerente, pois a madeira tem o poder de aquecer
visualmente os ambientes, remetendo a composições mais
aconchegantes", explica Marina Otte. Além disso, lembra a
arquiteta, a madeira maciça também está valorizada.

MADEIRA: A "CALÇA JEANS" DA DECORAÇÃO
"As pinturas e revestimentos estão tentando imitar a
imperfeição da madeira, e ganham cada vez mais espaço
os relevos e impressões que conferem aos móveis de
diversos acabamentos um aspecto tátil parecido com a
matéria-prima natural", argumenta. "A madeira é e sempre
será a calça jeans da decoração, um clássico capaz de
acompanhar os mais variados estilos de composição",
acrescenta a designer.
De acordo com ela, a tendência de móveis de madeira
com acabamento em lacas brancas que já imperava no
mercado, somada à chegada de mais tons neutros, pode
parecer conflitante tendo em vista a inspiração da primavera. "Mas é exatamente aí a grande sacada: a madeira tem
o poder de aquecer a composição e fica muito mais fácil
jogar pontos de cores vibrantes na decoração se a base for
neutra. Deve-se apostar na cor em detalhes como almofadas, biombos, mantas, objetos de decoração, revestimentos
de poltronas e cadeiras", explica Marina.
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Os biombo da Butzke recebe
internamente o tecido
Acquablock®, com 10 opções
de estampas. Sua moldura de
madeira também pode ter oito
acabamentos diferentes: Stain
(aparência de madeira natural),
Provençal (deixa a peça com
"cara" de desgastada), Demolição
(imita o aspecto envelhecido da
madeira) e ainda cinco cores de
Laca (vermelha, preta, azul, verde
e branca). www.butzke.com.br

Vitrine

Revisteiro feito com couro
reciclado, descartado pelas
indústrias. Após a sua
moagem, as sobras são
prensadas e o resultado
é uma matéria prima com
muita resistência. www.
arteemcadeiras.com.br

Bancos de madeira
Este banco alto, para uso em
bares e cozinhas com balcão,
é fabricado em madeira
Jequitibá rosa, certificada
pelo IBAMA. Ele é produzido
artesanalmente, com a técnica
de encaixe, sem o uso de
pregos ou grampos.
www.arteemcadeiras.com.br

Tapetes nacionais
i1nportados, 1nanta.s

e passadeiras

Tel.: (51) 3592.7721 I 3037.7721
Rua São Joaquim, 700- Centro
São Leopoldo/RS

Te\e-busca e entrega
Av. João Corrêa, 5041 Centro I SL

51 3588.7717
N' 81
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Sua casa

Como calcular a
quantidade de tinta
necessária e evitar
desperdícios
Calcular a quantidade de tinta para uma obra, embora seja uma
tarefa simples, tem que ser executada com atenção para evitar
desperdícios e despesas desnecessárias. As classificações Econômica, Standard e Premium indicam o rendimento mínimo que a
tinta proporciona e deve ser levado em consideração na hora de
adquirir o produto.
Outro fator importante é verificar a superfície a ser pintada, pois
algumas, como gesso novo, reboco novo, massa niveladora, oferecem maior absorção de tinta e daí o rendimento pode variar.
No caso de repintura, a cor de fundo da parede também influencia. Por exemplo, se a parede estiver pintada de uma cor
escura e o objetivo é deixá-la mais clara, existem alguns truques
como o de lixar a parede, independente se ela tem brilho ou não,
remover o pó e aplicar uma ou duas demãos de tinta branca fosca
para neutralizar a cor escura e só depois aplicar a cor desejada.
Se a intenção é fazer o contrário, escurecer uma superfície clara,
é necessário aplicar mais demãos de tinta da cor pretendida para
conseguir um bom acabamento. William Hammam, coordenador
de produtos da Tintas Futura, ensina que para
evitar o desperdício ou a falta de
tinta na reta final da reforma o
cálculo é bastante simples:
Em primeiro lugar, deve-se
medir a área de cada parede do
ambiente. Isso pode ser feito multiplicando a altura da parede pelo comprimento da superfície que irá receber
a tinta. Assim teremos o m2 da parede.
Por exemplo, 15m de comprimento por 3
m de altura resultam em 45m2 . Após este
cálculo, verifique o rendimento indicado na
embalagem para ter certeza da quantidade
de tinta necessária, lembrando que a cor
escolhida pode exigir mais demãos de tintas.
É muito importante atentar-se às informações
de diluição e tempo de secagem entre demãos.
Essa informação será de muita valia antes de
diluir o produto para pintura.
"Como medidas de portas e janelas não são
subtraídas para o cálculo da área a ser pintada,
já contamos com um percentual de sobra de tinta. Porém, se
a superfície tiver portas e janelas muito grandes, deve-se então
subtrair essas medidas. Mas se ainda assim faltar um pouco de tinta
para concluir a reforma, existe a opção de comprar a embalagem, de
0,8 litro conhecida como quartinho. Mas Hammam alerta que este
cálculo não deve ser aplicado no caso de texturas. "O desperdício
é maior principalmente quando o efeito tem mais profundidade e
relevo. Nesse caso, deve-se considerar grande desperdício de tinta,
em média 20% a 30%", explica.
A sobra da tinta pode ser guardada na própria embalagem, se
bem fechada, e poderá ser utilizada dentro da data de validade.
Mas a tinta diluída deve ser descartada porque apodrece.
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Pintura com as cores certas
valoriza a decoracão e
dá um toque especial a
qualquer ambiente
,:)

Dúvidas sobre as cores e a escolha da tinta são
muito comuns na hora de renovar o visual de
casa. Fernanda Pinheiro dá algumas dicas para
fazer as escolhas mais acertadas com base na
necessidade de cada residência
De acordo com Fernanda, o primeiro passo é ter em mente o uso
exato do ambiente para a escolha do tipo de tinta. '~tualmente existem
muitas opções de tintas, cores e acabamentos. Tudo depende muito
do uso do ambiente que será pintado, do acabamento e do efeito
visual que a pessoa deseja para o local. Se for um ambiente que tem
criança, uma tinta lavável, com secagem rápida e sem cheiro é a mais
indicada", explica a arquiteta.
Para o acabamento do teto, Fernanda sugere uma tinta mais espessa, que facilita a pintura sem o risco de muitos respingos. "No caso de
tetos em gesso, existem tintas específicas. Em minha opinião, a tinta
não deve ser nem brilhante, nem totalmente fosca. O ideal é usar os
tons acetinados".

Cores
As cores têm tanta influência
na vida das pessoas que existem até tratamentos que utilizam
estes elementos para equilibrar o
corpo, como a Cromoterapia. Cada
cor traz um sentimento diferente e
os tons de diversos espectros podem transformar a atmosfera de um
ambiente, ora para um clima mais leve
e tranquilo (no caso dos azuis, roxos e
pastéis), ora para um clima mais excitante
(como nos exemplos dos laranjas e vermelhos) ou mesmo jovial . ·~escolha da cor é
muito pessoal e varia muito conforme o gosto
e as necessidades das pessoas. A ajuda que
nós, arquitetos, podemos dar é entender qual
atmosfera o cliente espera daquele ambiente e
orientá-lo seguindo essas regrinhas básicas".

Tendências
Falando de moda, os tons neutros são atemporais.
Para não ter erro, Fernanda recomenda que se aposte
em uma combinação com os tons de cáqui, fendi, crus e branco.
"Essas cores são tendências fortes que vieram para ficar e trazem um
tom acolhedor. Nas cores vivas, eu diria que a moda está nos tons
de roxo, uva e berinjela, mas isso não quer dizer que as outras cores
estejam em baixa. Não acredito que existam cores que não se devem
usar, acredito sim, em uma adequação de necessidades".
Para valorizar um ambiente isoladamente, a arquiteta sugere a
pintura de uma parede específica com uma cor forte. Nesse caso, a
dica é utilizar a colocação de um móvel para destacar esse cantinho.
Exemplo: pintar uma parede de roxo e utilizar uma poltrona branca,
com uma iluminação diferenciada. "Isso dá um toque todo especial
à decoração".

PAINEL DE SERVIÇOS

Consórcio
Nacional
Volkswagen
O ÚNICO GARANTIDO
PELA VOLKSWAGEN
FONES: (51) 3575·0505
(51) 8429·0030
AV. SÂO BORJA, N• 430
RIO BRANCO. SÃO LEOPOLDO
WWW.MHVEICULOS.COM.BR

•Chapa
·Tubo
•Telha
·Ferro Laminado
•Ferro de Construção
·Perfis de Aço
•Aço lnox
•Aiumlnio
·Ferro Forjado
·Corrimão de Escada
•Grades e Portões

Comercial de Aços LTDA.
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Arte, Beleza e Segurança
(51) 3590.1518
para toda a v1da
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Renatoraq.Jetes

Você pode confiar neste nome.

www.renatofàquetes.cam.br
Fone: 513037.3313 I José Bonifácio, 1050
Centro I São leopoldo/RS
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Entidade

Obras da nova
casadeONG
leopoldense que
atende crianças
e adolescentes
vítimas de
maus-tratos
ou abandono
estão em fase de
conclusão

Casa Aberta rumo à
conclusão da nova sede
A Fundação de Assistência à Criança e ao Adolescente de São Leopoldo, a Casa Aberta,
atende diariamente crianças e adolescentes vítimas de maus-tratos, abuso ou abandono.
Atualmente, 45 pessoas, vítimas de algum tipo de violência, em situação de risco pessoal
ou social, são amparadas pela Casa.
Com 13 anos de atividades na cidade, a Fundação agora busca auxílio para concluir
a nova sede, que fica na Rua Henrique Bier, junto ao campo do Esporte Clube Mauá, no
Bairro Arroio da Manteiga, e trará mais condições e conforto para os moradores, além de
dobrar a capacidade de atendimento.
No dia 3 de outubro, a direção da entidade convidou a imprensa para visitar as obras
da unidade, que já se encontram em fase de conclusão. Na ocasião, estavam presentes
membros da diretoria da Casa Aberta, como Angela Maragno e Renato Nunes, o administrador da obra, Fernando Tamujo, o tesoureiro Marcos Venício Rabaioli, o arquiteto Dante
Cezar Rostirola e o advogado Renato Breunig.
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Opresidente da Casa Aberta,
Renato Nunes, explicou o
projeto aos presentes

O projeto foi concebido dentro
das necessidades da Casa
Aberta

com Fernando Tamujo

Guilherme e Fernando, da Mirage Produtora,
com Luis, mestre de obras, e Angela Maragno,
psicóloga e diretora da Casa Aberta

Segundo o presidente Renato Nunes, "o projeto, moderno, foi concebido dentro das necessidades específicas da atuação da Casa Aberta".
Os internos serão alojados em duas alas principais: uma para crianças
de O a 6 anos, que contempla cozinha e lactário, e outra para crianças e
jovens a partir de 6 anos.
A obra foi iniciada em dezembro de 2007 com o apoio da comunidade,
empresários e da Prefeitura Municipal de São Leopoldo, que doou o terreno. Para melhor aproveitamento dos recursos, Renato Nunes disponibilizou
a estrutura e os serviços de sua construtora, a Metalúrgica Nunes, a preço
de custo. Renato ainda tem conseguido viabilizar a compra de materiais
com descontos de até 40%.

Considerada
na 1nglatl'rnl
a melhor
bandu Beatle
do mundo.
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Sociais - NEWS

Maria Eli Valduga recebeu o
carinho dos amigos na tarde
de 18 de outubro, dia de seu
aniversário. Grupo animado
formado por Cecrlia, Nelson,
Srlvia, Rogis Carnel, Débora,
Cleber, André e Iara (na
foto com a aniversariante)
comemoraram ao lado da
amiga, que recepcionou
o grupo na Cantina
Cândido Valduga, do qual é
proprietária

Paulinho Peres estará presente na Casa
Cor Trio, que acontecerá no perrodo
de 5 de novembro a 6 de dezembro,
em São Paulo. Na foto, Paulinho Peres
entre Cristina Ferraz e Angelo Derenze,
organizadores do evento

Fufa Azevedo,
da Fenac, com o
deputado Ronaldo
Zulke, que festejou
seu aniversário no
dia f 6 de outubro
com grande festa
na Sociedade
Ginástica SL

Sandoval e Eloir dos Santos, da ES
Contabilidade e Assessoria Jurrdica,
no Jantar Baile dos Contabilistas

••1111 Oadvogado André
Casamento Vanessa Kolling
e crcero Weber, ocorrido
no dia 3 de outubro, com
recepção na Sociedade
Orpheu, em São Leopoldo

• Bonlrf• lOOti /fDlWI6 • nulnda rd,pf4G e *lfnitlwl• Salas de 1 a I allmlls •100% de mnnnctfão
elnglls IJDT Neun~lfngufltfm e .lfnnllnfc:a elnfdo da CUJ'BO fJII palpeT dia tio CIIID
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"Dedé" de Alexandri,
Renata e Léo
Porciuncula, diretor da
PSA -Fiam ing o

Carla Figer Heckler e Daniel Henrique Angst casaram-se
dia 19 de setembro em São Leopoldo. Após a cerimônia, os
convidados foram recepcionados na Sociedade Orpheu. Na
foto, o casal com seus padrinhos de casamento Jarci e Edison
Chiaramelli

A primeira-dama de
Novo Hamburgo, Silvia
Zimmermann, foi agraciada
pela artista plástica Christina
Marquart, que na foto
ao lado de Ana Alice
Gaeftner, presidente dos
Artistas Pláticos de Novo
Hamburgo

la Festa dos
Cinqüentões reúne
leopoldenses na
Sociedade Orpheu
Próximo evento 13/11

No dia 22 de agosto, a jovem Alexandra Morais de Alexandri, filha de André de
Alexandri e Vania Morais, se formou em Farmácia pela Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSC). Com apenas 20 anos de idade, sendo a mais nova
formanda da Universidade, ela recepcionou mais de 40 amigos e Iam iliares
no Hotel Slaviero na paradisraca Florianópolis. Alexandra prossegue seus
estudos na Universidade cursando agora Análises Clrnicas, e posteriormente
pós graduação em estrado. Na foto com os avós paternos Renato e Zeli
Alexandri e os maternos José Clélio e Aolenka Morais

Daniela Santos e Paulo Luiz Peirano
Coutelle oficializam sua união no
dia 31 de outubro, em cerimônia
realizada no Nostra Casa Eventos,
em Sapucaia do Sul

A 1a Festa dos Cinqüentões reuniu centenas de pessoas no dia 26/09, na sede social na
Sociedade Orpheu, em São Leopoldo. Com o sucesso da festa, a comissão organizadora,
formada por Alexandre Tramontini, Bebety Reis, Rosaura Silva, Denise Panzenhagen,
Gisele Rossi, Márcia Justo e Márcia Fumagalli, já preparou outro evento para animar essa
galera. A próxima festa será de Halloween e ocorrerá na sexta-feira, dia 13 de novembro,
às 21h, também no Orpheu. Os convites custam R$10 para sócios do clube e R$15 para
não-sócios. Mais informações na secretaria do Orpheu ou pelo telefone 3588-1022.

AI moço executivÇ>
de Segunda a Sexta
Nossa qualidade
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50 Anos do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo

~..~

Museu da Imigração Alemã e da cidade de São Leopoldo
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Voltando no tempo

" Por José Carlos Eggers

GRÍ Sil. ... Ebt de Rio Cr.. ode d o Svt u n moulln l vcrt.

:IJ

O

FOI!) OIVULGA(ÃO

c..,... , C)l:>nhl

Em tempos de debate sobre meio ambiente
e energias renováveis, podemos v er através
destas imagens, que no tempo da imigração
estes já eram conceitos amplamente empregados. A água e os ventos eram fontes de
energia abundantes no novo mundo:
*Presidente do MHVSL
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33 Primavera dos 11/kJseus

Musica no Museu - Set. 09
Em setembro o final de semana foi embalado
a o som do Coral Unlju i, da Cam erata So narte
e Grupo os Veteranos. "Dos Cinco Cantos do
Brasil" é um projeto que o Coral Unijuí está
desenvolvendo no ano de 2009, que trouxe ao
espectador uma viagem musical às cinco regiões geográficas brasileiras (Norte, Nordeste,
Sudeste, Sul e Centro- Oeste). A regência foi
de Letícia Buchmann.
O Projeto Sonarte propôs na série Música no
Camerata Sonarte e Grupo Veteranos

O Instituto Brasileiro de Museus (lbram),
vinculado ao Ministério da Cultura, promov eu, nos dias 26 e 27/09, a 33 Primavera
dos Museus com o tema "Museus e Direitos
Humanos". Os museus de todo o Brasil foram
convidados a organizar uma programação
que refletisse o seu papel como espaço devalorização da cultura como um direito humano.
O MHVSL participou através da parceria com
os projetos de extensão da Feevale: "Museu
como espaço de ação" e '~rteterapia : instrumento de transformação social".

Museu de setembro uma grande homenagem
ao Rio Grande do Sul, apresentando à comunidade de São Leopoldo o concerto Tributo ao
Rio Grande". O "Grupo Veterano" é formado
por Jarbas Griebeler violão e voz . Andréa
Leal e Rudinei Araújo, bombo leguero e voz
e tendo na gaita Airton Riffel. Os arranjos das
obras são de Gastão Ger1ing e a coordenação
artística é do maestro Mauro Gomes.
Coral Unijuí

i I f!F.I:l
Cursos no Museu
OMuseu Histórico oferece cursos de:
- Línguas: Alemã e Italiana;
- Encadernação e Conservação de livros;
- Música: violino, viola, violoncelo, teoria e
percepção, flauta doce e transversal.

Visitaçao:
De segunda a sexta das 14h às 17h30.
Aos sábados das 9h às 13h. Para
visitas de escolas ou grupos de turistas ,
agendamento através do fone 3592.4557.
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3 6 Primav era dos Museus

Pesquisa histórica em geral ou pesquisa
nos microfilmes do Jornal Deutsche Post
somente com horário marcado, de terça
à sexta das 14h às 17h30. MHVSL - Av.
Dom João Becker, 491 , SL - Fone: (51)
3592.455 7. Para visitas de escolas ou
grupos de turistas, o agendamento pode ser
feito através do telefone 3592.4557. Para
obter mais informações acesse o si te www.
museuhistoricosl.com.br ou mande um
e-mail para museuhistoricosl.@te rra.com.br

Mini-curso sobre
Paleografia gótica
Ocorreu no Museu no dia 22/08 o
mini-curso sobre Paleografia gótica, o
palestrante foi Gaspar Stemmer. O público
alvo foram historiadores, genealogistas,
lingu istas, pesquisadores de áreas afins,
professo res, comun idade em geral. Partici param do evento 48 pessoas.

Museu Histórico Visconde de São Leopoldo completou meio século
Carlos Foernges, professor e economista, o mantenedor mais antigo
do Museu; senhor Antônio Nunes, o Vovô da bandinha mais famosa da
cidade; senhora Ing eb urg Ha sen ack; jornalista Ribeiro Pires, jornalista
Mário Alberto Gusmão. A direto ria e colaboradores do Museu, realizaram
uma homenagem surpresa ao presidente do Museu, Dr. José Carlos
Eggers, pelo seu incansável trabalho á frente do MHVSL há três gestões de diretoria. Como ponto culminante do evento tivemos também a
assinatura de um convênio que nasceu da preocupação do MHVSL e
do Grupo Editorial Sinos em tornar ainda mais robusto o acervo sobre
imprensa do Museu. AI é m disso. mareará a entrada do acervo do Museu
na era digital, pois o grupo Editorial Sinos repassará ao Museu, num
prazo de cinco anos, cópia digital de todas as suas coleções. Como o
objetivo é buscar outros parceiros para este projeto, a gráfica Roterm und que disponibilizará todo seu acervo de livros, jornais e objetos, e
a Revista Rua Grande também entregará ao Museu toda a sua coleção
digitalizada. O Museu ganhou um belo presente no seu cinquentenário,
a doação de um quadro do primeiro intendente, major Epifânio Orlando
de Paula Fogaça, nomeado para o período 1982 a 1896 e eleito no
período seguinte 1896 a 1900. Presentes no ato estiveram familiares
do intendente Epifânio Fogaça.
Tochas iluminaram a entrada por onde passaram pelo menos 200
convidados. A noite foi de homenagens a oito pessoas que contribuíram
com o MHVSL, entidade privada e sem fins lucrativos. Os convidados
foram recepcionados pela Bandinha do Vovô, que tocou e embalou o
evento com sua música germânica. Contamos também com a participação do Quinteto Sinos, Camerata Sonarte e da mezzo-soprano Suzane
Gerling, bem como do Coral Giuseppe Verdi. José Carlos Eggers, presidente do Museu, em seu discurso agradeceu a todos aqueles que em
diferentes papéis protagonizaram a história de 50 anos do Museu. No
entendimento da diretoria do MHVSL, tiveram apoio equivalente na luta
pela identidade e pela cultura de nosso município: diretor de honra da
instituição, senhor professor Telmo Lauro Muller, que foi representado
pelas senhoras Elaine Klumb e Denise Müller, suas filhas; presidente
de honra da casa, senhor Germano Oscar Moehlecke; senhor João

Sessão solene/50 anos do MHVSL
O Museu Histórico Visconde de São Leopoldo foi agraciado
com uma Sessão Solene alusiva aos seus 50 anos, realizada na
segunda-feira, dia 28 de setembro de 2009, no Plenário da Câmara
de Vereadores de São Leopoldo. No evento, foram homenageadas
pessoas que foram de suma importância para o Museu ao longo
de seus cinqüenta anos. Os homenageados, sem condições de
estarem presentes, ou in memoriam, foram representados por seus
familiares. O vereador proponente foi o Sr. Alexandre Schuh.

Jantar lança
Chapa Rumo
Certo
No dia 15 de outubro aconteceu o lançamento da Chapa Rumo
Certo, que concorre às eleições da OAB - Subseção São Leopoldo.
No jantar, realizado na Sociedade de Canto Fazenda São Borja, foram
apresentados os integrantes da chapa, cuja diretoria é formada por
Cássio Rocha Heredia (Presidente), Sezefredo José Prado Fabrício
(Vice-Presidente), Roberto Luis Hupfer (Secretário-Geral), Eliane
Tonello (Secretária-Adjunta) e Eliane Araújo Lopes (Tesoureira). Os
conselheiros subseccionais são Andrio Portuguez Fonseca, Arthur
Orlando Dias Filho, Elisa Backes, Felipe Floriani Becker, Hugo Léo
Verbist, ltalo Fernando de Azevedo Gall, Loredana Gragnani Magalhães, Luís Fernando Vieira e Marcelo De La Torre Dias.
O evento contou com a presença de mais de 300 pessoas, além
dos presidentes das chapas que concorrem à OAB estadual, Mathias
Nagelstein e Claudio Lamachia.
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Advogados Associados
04.565.418/0001-05

Arthur Orlando Dias Filho

Sara Roberta Schilling

Jeverton Alex de Oliveira lima

Mauricio Vieira da Silva

Paulo Cezar lauxen

Germana Kranz

Jorge A. Brandão Young

Bruno Freitas de Almeida
Ana Luisa Cereal Batista

Rua Primeiro de Março, 113/101-401- CEP 93010·210- São Leopoldo· RS
Fones: 3S89.SS07/3S90.2079 - E-mail: voung@voung.adv.br- OAB-RS 1639
www. young.adv.br
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José Augusto T. Schneider
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Manifesto em defesa do Tênis Gaúcho
Tênis Gaúcho já foi sinônimo de excelência no cenário tenístico brasileiro. Há alguns
anos, porém, passa por momentos difíceis
que se refletem em resultados aquém da
potencialidade que o Rio Grande do Sul tem
para alcançar e se manter no topo. Jovens
determinados e talentosos, profissionais conhecedores e experientes não nos faltam. Por
isso, entendemos que é hora de dar um basta
a ações isoladas, a decisões voltadas única
e exclusivamente para a defesa dos próprios
interesses, aos desencontros. Defendemos
que, no momento em que Porto Alegre recebe
um evento tão importante como o Play-Off
do Grupo Mundial da Copa Davis de Tênis,
confrontando brasileiros e equatorianos, é
hora de trabalhar pela união de todos os
profissionais que vivem o Tênis e nele traçam
seus planos e objetivos.
Nossa proposta não é enumerar os problemas e as dificuldades que hoje enfrentamos,
pois queremos assumir uma atitude voltada
para o "FAZER ACONTECER, UNIDOS".
Por isso, elaboramos uma série de itens que
acreditamos ser vitais para fomentar o Tênis
Gaúcho. São idéias que servem de ponto de
partida para um projeto amplo e múltiplo, no
sentindo de atender a todos os segmentos
deste esporte que nos conquistou. Gostaríamos de ser representados por uma Federação
Gaúcha de Tênis:
- capaz de aproximar clubes e academias
de todo o Rio Grande do Sul, respeitando as
características e as necessidades de cada
um;
- comprometida em criar Núcleos de Representação no Interior, envolvendo clubes e

da viabilização de um Centro de Treinamento
Regional, etc.
-que valorize a AGAT como entidade representativa da Arbitragem Gaúcha, respeitando
suas decisões e mantendo sempre um canal
de comunicação independente e respeitoso
com a mesma.
- comprometida em planejar e organizar
um calendário anual, com critérios objetivos
e claros, que permita a implementação de
um programa de treinamento por parte de
equipes, clubes e academias e possibilite a
busca de patrocinadores e apoiadores. Sugerimos a regionalização de eventos, buscando
maior número de participantes e redução de
custos com a realização de um circuito central
direcionado para a categoria infanto-juvenil e
outro para a categoria adulto/seniors.
Gostaríamos ainda de salientar alguns
itens que precisam ser revistos com a máxima
urgência:
- Regulamentos: precisam ser discutidos
pela comunidade tenística, especialmente por
técnicos e treinadores, a fim de fazer com que
as regras e os critérios sejam claros e objetivos e publicados com antecedência.
- Copa das Federações: os critérios para
a convocação de atletas, técnicos, chefes
de delegação e acompanhantes (se for o
caso) precisam ser divulgados de forma clara e objetiva e com antecedência. A equipe
convocada deve passar por um período de
treinamento, buscando também estimular o
espírito de equipe.
-Valorização de treinadores e professores
de tênis: por meio da realização de encontros
entre estes profissionais durante eventos,

academias atuantes da região e que, desta

do estímulo à participação dos cursos de

forma, representem as demandas locais;
-que valorize a competência e todo o esforço realizado pelas Escolas de Tênis do nosso
Estado, base de nossa formação ten ística,
por meio da criação de Rankings de Clubes
nas mais diversas categorias; da realização
de Intercâmbios entre Escolas, tenistas e
treinadores; e da realização de eventos que
privilegiem o espírito de equipe, como a Copa
RS e os Campeonatos lnterclubes;
- que busque a filiação do maior número
possível de clubes, academias e atletas, por
meio de uma atuação objetiva e clara e apresentando, também de forma objetiva e clara,
as vantagens de tal filiação;
- comprometida a criar departamentos
atuantes - conforme modelo adotado pela
Confederação Brasileira de Tênis-, a fim de
facilitar a comunicação e atender as demandas de seus federados. Sugerimos a criação
de pelo menos três departamentos: (1) Técnico e Arbitragem, (2) Capacitação e Fomento
ao Esporte, (3) Comunicação e Marketing,
todos com suas respectivas sub-divisões.
- preocupada em estreitar os laços com a
Confederação Brasileira de Tênis, a fim de
trabalhar projetos conjuntos, como a adequação de calendários e departamentos, busca

capacitação, da criação de um Conselho de
Treinadores, responsável pela relação direta
destes com a Federação Gaúcha de Tênis.
- Valorização do período de transição do
infanto-juvenil ao Profissional: por meio do
estímulo à realização, por exemplo, do maior
número possível de Futures e outros torneios
com premiação, que possibilitam que estes
jovens tenistas mantenham-se em atividade
competitiva constante.
- Atenção aos pais e responsáveis: por
meio de palestras e encontros que busquem
passar informações no sentido de esclarecer
sobre regras do torneio, processos de evolução e crescimentos de seus filhos e troca
de idéias.
Estamos convictos de que estas propostas
devem servir de ponto de partida para uma
discussão ampla e múltipla a fim de recolocar o Tênis Gaúcho em local de destaque no
cenário tenístico brasileiro e também internacional. Que, no futuro, o Tênis Gaúcho volte a
servir de referência. Sabemos que tais resultados não virão no curto prazo, mas sabemos
também que, se nada for feito agora, o longo
prazo ficará cada vez mais distante.
Queremos FAZER ACONTECER no Tênis
Gaúcho, de forma unida, ampla e múltipla.
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Copa Thomás
Engel de Tênis
Um final de semana com muito sol marcou as rodadas decisivas da Copa Thomas
Engel de Tênis nas quadras do Green Park
Hotel Fenac, em Novo Hamburgo.
Além dos campeões nas categorias
dos 10 aos 18 anos, também foram sorteados os nomes dos dois jogadores que
ganharam uma semana de treinamento
na Academia do técnico Larri Passos, em
Santa Catarina. Os agraciados foram Luísa
Rosa e Carlos Schneider.

Galeria de campeões
10 SM- Lucas Krebs (GNU) derrotou
Lucca Baptista (DTZ) - 6/5, 6/1
12 SM- Carlos Schneider (SRB) d.
Gabriel Nery (ALJ)- 6/3, 6/4
14 SM- Rafael Matos (GNU) d. Vinicius Cavalheiro (AVA) - 6/1, 610
16 SM- Nicolas Cavalheiro (AVA) d.
Natan Oliveira (AL)- 6/1, 1/0 ret.
18 SM- Campeão: Rodrigo Giudici
(AVA); vice:Orlando Abel (AL)- (Chave T x T)
12 SF- Campeã: Carolina Inda (ALJ);
vice: Natalia Chundo (DTZ)- (Chave
Tx T)
14 SF- Luiza Rosa (ALJ) d. Ana Laura
John (AVA)- 612, 6/1
16 SF- Campeã: Suelen Abel (AL);
vice: Letícia Giudici (AVA)- (Chave T
X T)
18 SF- Campeã: Raquel Silva (SOG);
vice: Layla Accorsi (GRA)- (Chave T
X T)
Já na categoria Força Livre o título ficou
com o gaúcho Yuri Radonski. Ele passou
pelo também gaúcho Guilherme Cunha
com parciais de 6/3 7/6 (5). Com a vitória,
Radonski recebeu, alem do troféu, um
cheque no valor de R$ 900,00 e o Wild
Card (convite) para a chave principal do
São Léo Open de Tênis, torneio da série
Future realizado em São Leopoldo.

Rua 1o de Março 584.
esQuina conceição
tone: {5'\)3037 5115

e {5'\)3037 6~ 16

A CDL-SL, em parceria com o SEBRAE e a SEMEDES, realizou em seu auditório a
palestra "Gerenciando Fluxo de Caixa com Eficiência" com o Administrador
Péricles Purper Thiele. A palestra contou com mais de 160 participantes:

Empresa Seleta Assessoria - Janaína Baum,
Mara Reichert, Janine Mendes da Silva

CFC Valderez- Janaina Machado, Queli
Consul, Jessica Schenkel, Zoravia Silveira

Loja Fernado Bikes - Fabiana Diogo, Tatiane
Rodrigues, Leonel Fleres

Péricles e público presente

Loja Móveis Bom Preço - Lovane Campos,
Margela Ferreira, Rogério Ferreira

Vantagens de ser um associado

Novos Associados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impacta Midia e Marketing
Siamarro
A.J.M. Gases
Espaço Wittmann Ltda.
Casa do Pedreiro
Audiomed
MH Ilimitada
Classe A Imóveis
Roro Modas e Confecções
Maria Santa
Madeireira São Jorge
Madesinos
Auto Shopping Sinos
Cia. dos Tecidos

• Carbase Automóveis Parts
• Pronto Farma
• Vecchia Casa Antiquário
• Inhandui
• Tekno PC
• Movimento Fashion
• Beleza Pura
• Kallena
• Casa do Artesão
• Representações Zanini
• Comercial Luiz Feitosa
• Feitoria Móveis
• Mecânica Cesar e Serginho
• Comercial de Carnes Ferluz

A Câmara de Dirigentes lojistas de São Leopoldo oferece
cursos e palestras a seus associados e disponibiliza para
locação, auditório para 140 pessoas, equipado com ar
condicionado, sistema de som com dois microfones sem fio, 1V
de LCD 42", DVD, projetor e notebook, além de um salão de
festas para eventos diversos, com cozinha equipada e
churrasqueira. Através do Serviço de Proteção ao Crédito
oferece maior segurança e agilidade às operações mercantis e
financeiras, o atendimento é facilitado e pode ser feito através
de telefone, internet, ou no balcão de atendimento SPC na sede
da CDL para o público em geral.
SPC:segurança e agilidade nas suas operações de crédito.
Faça você também parte desta família!
Entre em contato com nosso departamento comercial e peça uma visita
sem compromisso.

Rua Marquês do Herval, 643 • Centro • São Leopoldo
(51) 3037-5433 • www.cdl-sl.com.br

Câmara de
Dirigentes
L O)'IS!~7S de
Leopoldo

pintasul@sinos.net
Deus é fiel.
~-

João Neves da Fontoura, 7461 Centro I São Leopoldo/RS
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