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VOCÊ TRAÇOU MIL METAS PARA 2015 e ainda não se deu conta de que o
ano já começou? Então aproveite esta edição da Revista NEWS para definir
seu plano de ação e correr atrás. Não sabe por onde começar? Que tal estudar um segundo idioma? Investir em conhecimento sempre é uma decisão
acertada que só traz benefícios futuros. Ser fluente em outra língua, principalmente o inglês, valoriza o currículo profissional e abre um leque de oportunidades mundo afora. Os brasileiros nunca viajaram tanto ao exterior, as
empresas daqui querem conquistar o mercado externo, e as empresas lá de
fora encontram aqui um país em pleno desenvolvimento e cheio de oportunidades. Crianças pequenas aprendem jogos em inglês no computador
com a maior naturalidade. Ou seja, o inglês faz parte da nossa vida. Pessoas
que começam o estudo da língua na vida adulta podem alcançar os mesmos
níveis de fluência de um jovem aprendiz. Também é sabido que falar uma
língua estrangeira melhora a funcionalidade do cérebro, a pessoa fica mais
inteligente e motivada. Ficou interessado? Confira na matéria de capa a metodologia de ensino exclusiva da FISK e a qualidade do trabalho da equipe
de profissionais da escola de idiomas em São Leopoldo. Tem cursos para
toda a família, aproveite.
A importância de dominar outro idioma volta a ser lembrada em matéria sobre a falta de profissionais qualificados para preencher boas vagas de emprego. Tem ótimas oportunidades no mercado de trabalho, porém as empresas dispostas a contratar estão muito exigentes. E isso vai além de um
bom currículo. Quem contrata quer profissionais proativos, com compreensão do mercado e gosto pela qualidade. As empresas gostam de quem pensa grande, não tem medo de arriscar e enxerga problema como oportunidade de crescer. Pense nisso.
Boa leitura!
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Três anos após o naufrágio do Costa Concórdia, na Itália, leopoldense
relembra as horas de terror que passou com a família a bordo

RECEITAS

Capa

FISK

JUST
THE BEST

Com profissionais capacitados e comprometidos com o aprendizado dos
alunos, aprender outro idioma ficou mais fácil

Ter fluência em outro idioma é importante tanto na vida pessoal
como profissional. Afinal de contas,
conhecer melhor o mundo e se comunicar com qualquer pessoa abre
portas para inúmeras possibilidades. Não existe limite de idade para
aprender um novo idioma, e quanto mais cedo melhor. A FISK sabe o
quanto o domínio de uma segunda língua é transformador na vida
de uma pessoa, por isso se dedica
há 57 anos ao ensino de idiomas. O
método desenvolvido pelo Mr. Fisk
é dinâmico, se mantém sempre atualizado e trabalha as diferentes faixas etárias, respeitando a necessidade de cada momento do aluno
– da fase pré-alfabetização à vida
adulta. Na FISK, junto aos seus novos amigos, o aluno aprenderá a
ver o mundo de outro jeito, através
de novas formas de comunicação.
Reconhecida dentro e fora do Brasil, a FISK tem uma metodologia de
ensino exclusiva que segue as mais
modernas tendências de educação
existentes. Uma marca consolidada, em constante inovação e ligada
ao seu tempo.

6 | REVISTA NEWS EDIÇÃO 146 | FEVEREIRO 2015

FOTOS/REVISTA NEWS

A equipe da FISK
São Leopoldo faz
o melhor pelos
alunos

Conheça a FISK São Leopoldo
Uma equipe Just the best
A equipe é forte, unida e consolidada chave para o desenvolvimento de um
bom trabalho. Para que o método funcione a FISK conta com os melhores
profissionais, pois eles são a essência
do aprendizado. Mesmo que se tenha
o melhor material e a melhor metodologia não seria possível manter um alto
padrão de qualidade sem excelentes
profissionais.
Uma estrutura Just the best
Em São Leopoldo, a FISK é um ambiente aconchegante e familiar onde todos
são sempre recebidos com um sorri-

so. A área de convivência com espaço
multimídia fica à disposição de todos.
No intervalo, os alunos, além de poderem ouvir músicas ou assistir suas séries favoritas, ainda podem tomar um
bom café e fazer um lanche enquanto
conversam. A biblioteca conta com livros, gibis e periódicos diversos para
manter a leitura sempre em dia. As salas de aulas são temáticas e, ao entrar
nelas, o aluno já está em contato com
o mundo. São todas climatizadas e
equipadas com lousas digitais de 50’’ e
computadores com acesso a internet,
através dos quais se faz uso do exclu-

sivo material digital FISK. Tudo é feito
e focado no ensino, o que torna os cursos mais rápidos, interativos e ágeis.
Uma metodologia Just the best
O aspecto fundamental do método é
desenvolver, desde a primeira aula, as
habilidades comunicativas - conversação, leitura, escrita e compreensão
auditiva - dentro de uma sequência
de estruturas gramaticais cuidadosamente controladas que auxiliam o aluno a ter, logo nos primeiros estágios,
segurança em expressar-se na língua
inglesa/espanhola. Os conteúdos ensinados foram selecionados e incluídos não somente porque fazem parte do sistema da língua, mas também
porque são importantes para a comunicação. Por isso a maioria das estruturas ocorre dentro de contextos naturais e importantes para o idioma. Mais
do que levar o aluno a falar outro idioma, o método FISK quer ajudar o aluno
a pensar em inglês/espanhol, ou seja,
tornar de fato o idioma aprendido seu
segundo idioma.
A FISK São Leopoldo trabalha com turmas pequenas e, mesmo as aulas sendo em grupo, cada aluno recebe dos
profissionais FISK um atendimento
individualizado. É primordial respeitar o ritmo de aprendizagem do aluno,
manter um canal aberto de comunicação e confiança entre aluno-professor
para que o aluno se desenvolva com
seu máximo potencial. Para tanto a
FISK São Leopoldo usa diferenciados
recursos para as aulas e para os encontros extraclasse.
Cursos Just the best
Você pode iniciar seu curso FISK de diferentes formas. A FISK São Leopoldo
tem diferentes cursos para diferentes
públicos e utiliza-se de parâmetros
distintos para a colocação do aluno
em turmas.

DIFERENCIAIS FISK
SÃO LEOPOLDO

O espaço multimídia fica
na área de convivência à
disposição de todos

As aulas são ministradas por professores
qualificados em salas equipadas com
lousas digitais

Um transporte Just the best:
Confiança é a palavra que se destaca na relação da FISK com seus alunos, assegurando tranquilidade e segurança para pais e responsáveis. O serviço de
vans da FISK dispõe de profissionais experientes e atenciosos sempre prontos a auxiliar e atender as necessidades dos alunos. Enquanto estão vindo
para a FISK os alunos podem assistir a um DVD ou ouvir músicas. O transporte é gratuito e tem grande abrangência (conforme regulamento próprio).

Rua 1º de Março, 210 - São Leopoldo | Fone: (51) 3037.6699
fisk@fisksl.com.br | www.fisksl.com.br
FEVEREIRO 2015 | REVISTA NEWS EDIÇÃO 146 | 7

Capa | Centro de Idiomas Fisk

INTERCÂMBIO
A FISK disponibiliza aos alunos opções para viagens de intercâmbio.
Os pacotes possuem preços promocionais e oportunizam o aperfeiçoamento do inglês durante o período
de permanência nos Estados Unidos, Canadá ou Inglaterra. Há também os programas de viagens de lazer para a Disney. Além dos pacotes,
outros destinos podem ser feitos,
conforme a necessidade e interesse
da pessoa.

Série para crianças: (a partir do último
ano da educação infantil)
Os benefícios de aprender outro idioma na infância são muitos e, na FISK,
as crianças começam a se comunicar
em outra língua de modo natural e espontâneo. Nessa fase é importante
que o conhecimento esteja associado
à diversão despertando, assim, o prazer de aprender em cada aluno. Os materiais da FISK possuem temáticas voltadas para o universo infantil e as aulas
são dinâmicas, com muitas atividades
lúdicas que incentivam a comunicação
oral, escrita e a interação entre os alunos em salas ambientadas para recebê
-los de maneira especial.
As séries de livros fornecem o estímulo ideal para uma atitude altamente
positiva com relação ao novo idioma
porque alia envolvimento emocional
a uma grande variedade de atividades
e recursos apropriados à faixa etária.
Com livros, adesivos, pôsteres, cartões
ilustrados, vídeos, atividades manuais, etc., as séries proporcionam as ferramentas necessárias para um aprendizado mais ativo e eficaz.
Além disso, os alunos podem contar
com o carinho e a atenção dos profissionais da FISK, sempre prontos a
atendê-los. Durante a pausa de descanso é servido um lanche saudável e
saboroso.
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Para a FISK todos os alunos são Just the best
Para desenvolver todo o potencial dos alunos, a FISK dispõe de ferramentas distintas
que dão todo o suporte extraclasse aos alunos. A principal é o Cyber FISK, uma
plataforma virtual com exclusivo conteúdo online, treino de conversação e uma
infinidade de jogos e atividades interativas para os alunos praticarem onde e quando
quiserem. Outras alternativas oferecidas aos alunos da FISK são as sessões tiradúvidas gratuitas e diárias e o laboratório de reforço de habilidades e conversação
sobre temas específicos.

Série para pré-adolescente: (a partir
do 6º ano do ensino fundamental)
Na escola são feitas as amizades e um
novo mundo se abre aos olhos do aluno pré-adolescente. Aliar a curiosidade desta fase com o ensino de outro
idioma de forma interessante e interativa é primordial para despertar o interesse não só pela língua estrangeira,
mas pelos estudos em geral.
Neste momento o objetivo é promover a conﬁança no aluno iniciante
para que ele comece a se comunicar
em inglês através de atividades que
têm conteúdo relevante para essa faixa etária e adequadas ao seu conhecimento linguístico.
A característica especial desses livros
é promover a integração das quatro
habilidades comunicativas, bem como
explorar temas transversais. O aluno,
ao aprender inglês, vai lidar com assuntos que lhe são familiares, pois os
estuda na escola regular.
Série para adolescente: (a partir do 7º
ano do ensino fundamental)
O jovem de hoje curte sair com seus
amigos e se divertir, mas já começa a
pensar no mercado de trabalho. Estar
preparado será seu diferencial, que o
tornará um profissional de sucesso. A
série Teens foi desenvolvida para atender aos adolescentes que buscam um
curso de inglês desafiador, mas que
também fale a sua linguagem e trate
de situações do seu dia a dia.

Série para adultos:
Um mercado competitivo e que não
tem tempo a perder aguarda ansioso
os jovens adultos, por isso estar preparado é essencial. As aulas da FISK
são focadas na necessidade do público adulto. O conteúdo é transmitido
de forma envolvente, proporcionando um aprendizado rápido e seguro.
As aulas são dinâmicas, motivadoras
e enfocam a conversação, sem deixar
de lado as outras habilidades comunicativas: compreensão auditiva, leitura e escrita. Para reforçar o conteúdo
aprendido em sala de aula, a FISK conta com uma ferramenta de entretenimento conhecida como Cyber FISK.

FOCUS ON FISK FINAL
Este é um estágio dedicado à finalização do curso FISK, que prepara o aluno para o exame final, além
de proporcionar a consolidação de
seus conhecimentos do idioma e
de suas habilidades comunicativas. Para concluir o estágio, além da
apresentação de um projeto final, o
aluno realiza o teste de proficiência
MET (Michigan English Test). Sendo aprovado o aluno obterá o Certificado de Conclusão. O estudante que possui o MET comprova sua
proficiência em língua inglesa de
acordo com parâmetros internacionais, devido ao seu reconhecimento
mundial.
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Ensaio

O COZINHEIRO

ARTE
PHOTO
FOTOS: RONI SANCHES

O MARINHEIRO

Fotógrafo homenageia
profissões com lindas
fotos de bebês

E

O PINTOR
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specializado em fotografia de recém-nascidos, bebês e gestantes, o
fotógrafo Roni Sanches se
inspirou em diferentes profissionais para criar fotos
divertidas e que representam até mesmo o desejo
dos pais para a carreira de
seus filhos. Advogado, biólogo, bailarina ou nadador são algumas das produções que foram escolhidas
para a homenagem. Todas
as produções do fotógrafo
são realizadas em ambiente climatizado, levando em
conta, principalmente, o
conforto e a segurança dos
bebês. A série foi feita em
colaboração com a artista
plástica Adriana Sanches,
que também tem formação em enfermagem e prepara adequadamente o posicionamento das crianças,
além de ser responsável
pela elaboração dos acessórios e figurinos utilizados.

O BIÓLOGO

O ADVOGADO

A BAILARINA

O NADADOR
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NA TERRA E NO MAR

FOTOS: REVISTA NEWS

Construção de
barco anfíbio
em Quintão
Embarcação para pescaria
profissional e esportiva
promete trazer mais
desenvolvimento para a região
12 | REVISTA NEWS EDIÇÃO 146 | FEVEREIRO 2015

A UTILIZAÇÃO DO BARCO na pescaria
é uma das melhores formas de otimizar
a pesca profissional e esportiva. Porém,
nem todas as praias do litoral gaúcho possuem porto ou plataforma de pesca, dificultando o acesso dos pescadores ao mar.
Esta carência diminui a oferta de emprego nos municípios litorâneos. Para mudar
este cenário, o técnico em edificações e
empresário Paulo Neres Teixeira Ferreira,
47 anos, iniciou a construção de um barco
anfíbio (com rodas) na praia de Quintão.
Morador da praia há muitos anos, Paulo
pretende, além da extração de peixe, gerar empregos e ajudar o município a se
desenvolver. Nesta entrevista ele fala dos
desafios da construção da embarcação
que é um sonho de mais de 20 anos.

Entrevista

Revista NEWS — Como surgiu a ideia
de construir um barco?
Paulo Ferreira — Meu falecido pai era
pescador, por isso tive contato direto
com o mar. A ideia de construir um barco surgiu há 20 anos, quando eu tinha
alguns botes pequenos para pescar no
mar. Era uma pescaria muito artesanal
e limitada. Soube que em Tramandaí
estavam construindo o primeiro barco anfíbio do litoral gaúcho, o Tatuíra.
Logo percebi que o modelo anfíbio era
a solução para Quintão devido à autonomia do barco para entrar e sair do
mar.
NEWS — Neste período você construiu
outros barcos?
Paulo — Eu tentei de várias formas entrar no ramo do pescado. No caminho
até aqui, iniciei um projeto de clube de
pesca esportiva e profissional em Tramandaí, com a construção de um barco que continha até suíte, mas por falta de colaboradores não consegui dar
continuidade ao projeto. Anos mais
tarde comecei a fabricar uma embarcação de madeira para navegar no rio
de Palmares a passeio ou para pesca
esportiva. Novos problemas surgiram
e não consegui concluir a construção.
Acabei vendendo o casco semiacabado. Por um tempo deixei de lado o ideal de construir qualquer embarcação.
Em 2012 recomecei a investir na pescaria e optei por um barco anfíbio, com
casco de ferro e totalmente autônomo. Conversei com o engenheiro naval Alberto Vaquero, que projetou os
outros barcos anfíbios de Tramandaí.
No início de 2013, com a finalização da
planta do barco, comecei a construir a
embarcação Neres Ferreira.

“A estrutura para
montar o barco
vai totalizar um
investimento de
R$ 300 mil”

NEWS — Como foi o processo de construção do Neres Ferreira?
Paulo — O barco começou a ser construído num galpão em Tramandaí.
Contratei um profissional para cuidar
das primeiras tarefas. Pouco tempo
depois trouxe o casco para Quintão.
Foi necessário adequar toda uma estrutura para acomodar o barco, então
montei um estaleiro em um prédio alugado. Também comprei todo o maquinário necessário para a construção da
embarcação. O processo em si foi muito difícil, pois os recursos financeiros
e o conhecimento específico eram limitados. Esforcei-me muito para conseguir os materiais. Na elaboração da
embarcação tive a sorte de contar com
o apoio do Alberto, que possui grande
experiência no ramo.
NEWS — Quanto já foi investido no
barco?
Paulo — A construção naval é muito complexa, técnica e delicada. A estrutura para montar o barco vai totalizar um investimento de R$ 300 mil. No
ano passado, para concluir o projeto,
eu abri espaço para investidores com
o objetivo de arrecadar no mínimo R$
90 mil. Ainda preciso comprar todo um

QUINTÃO
Localizada a 153 km de São Leopoldo,
a praia do Quintão é um distrito
do município de Palmares do Sul e
possui cerca de 2.200 habitantes. Seus
11 km de praia são de águas frias,
caracterizando um local ideal para
pescaria profissional e esportiva

to através dos telefones (51) 3680.1754
e 9685.3196).

Paulo pretende finalizar o
barco em maio de 2015

conjunto de equipamentos como câmara frigorífica, fábrica de gelo, redes
de pesca e caminhão para transportar
o pescado. Também tem o material de
salvatagem, segurança e sistema de
navegação.
NEWS — Você já tem investidores?
Paulo — A proposta foi bem aceita e
muita gente está visitando o estaleiro.
Todos constatam que o barco deixou
de ser sonho e virou realidade. A tendência é que nos próximos dois meses
a meta de investimentos seja atingida.
NEWS — Como se dá esta sociedade?
Paulo — O capital social será de R$ 300
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mil divido em quotas. O valor mínimo
de investimento é R$ 3 mil e o máximo
R$ 20 mil por contrato, com validade
de três anos. Após seis meses de carência o sócio passa a receber um valor mensal conforme o investido. Ao final desse período o investidor poderá
resgatar o valor aplicado, corrigido a
1% ao mês, dividido em seis parcelas
mensais e consecutivas. Ao término de
cada exercício social, em 31 de dezembro, será feito um balanço de resultado
econômico. Os lucros serão distribuídos aos sócios na proporção de suas
cotas de participação. É possível investir até 20 de março deste ano, e a previsão é finalizar o barco em maio (conta-

NEWS — Qual é a projeção de pesca
em Quintão?
Paulo — É uma região muito rica em
pescado. Um levantamento feito com
pescadores locais comprovou a abundância do pescado, tanto que muitos
barcos de Rio Grande e Santa Catarina
vêm pescar aqui. A tendência é uma
média de 12 a 15 toneladas/mês de
pescado, totalizando 200 toneladas/
ano. Uma vantagem é que nosso pescado estará sempre fresco, pois colocaremos as redes de manhã para retirar à tarde. Esse peixe vai ter um valor
comercial maior e vai chegar ao consumidor com a máxima qualidade. A
projeção da quantidade de pescado
por ano é alta e suficiente para atender os investidores, além de dar condições para manter as outras estruturas
vinculadas ao barco.

Novo Hamburgo

Grupo Savar investirá
R$ 10 milhões em Novo Hamburgo
FOTO: PAULO BARCELOS

Em área às margens da
ERS 239, concessionária
com oficina para
caminhões e truck
center. Projeto prevê
ainda a construção de
um empreendimento
com 19 lotes comerciais
e outros 59 residenciais.
Anúncio ocorreu dia 5 de
janeiro, no gabinete do
prefeito hamburguense

Representantes do Grupo Savar e da Toniolo, Busnello S/A, sócia do
grupo, foram recebidos pelo prefeito e secretários municipais

A

diretoria do Grupo Savar anunciou dia 5 de janeiro, no gabinete do prefeito de Novo Hamburgo
Luis Lauermann, a escolha da cidade para a instalação de uma filial da Savar Caminhões. O excelente
potencial do Vale do Sinos e sua estratégica localização
foram os motivos apontados para a escolha da cidade
como sede da nova concessionária de veículos comerciais da marca Mercedes-Benz. O diretor-presidente do
Grupo Savar, Neri Paulo Tramontina, elogiou as
secretarias municipais que acompanharam os trâmites
do projeto. Além do prefeito, participaram do encontro
os secretários de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo (SEDETUR), Carlos Finck, Desenvolvimento Urbano (SMDU), Moises Medeiros, além
de representantes do Grupo Savar e da Toniolo Busnello
S/A, sócia do grupo.
A previsão é de que a revenda seja inaugurada em outubro de 2015. A obra orçada em R$ 10 milhões já está em

andamento em uma área de 20 mil m2, às margens da
ERS 239, próximo ao trevo com a BR-116. Junto à concessionária funcionará uma
oficina mecânica para caminhões e um truck-center que
atenderá veículos de todas as marcas. Também faz parte do projeto do Grupo Savar a construção, na mesma
área, de um empreendimento comercial e residencial.
No terreno estão previstos 19 lotes comerciais e outros
59 residenciais.
A Savar estima vender 300 caminhões novos por ano e
atender mais de 700 veículos por mês em sua oficina,
além dos mais de mil veículos que deverão frequentar o
truck-center mensalmente. O empreendimento
abrirá novos postos de trabalho na cidade. Uma equipe
com 70 profissionais será montada para atender toda a
estrutura de vendas e assistência técnica. Os profissionais serão distribuídos entre as diversas áreas da empresa, que deverá gerar um faturamento anual em torno de R$ 70 milhões.

FENAC

Feira da Loucura por Sapatos
Expositores conhecem as novidades
da edição inverno 2015
FOTO: DE ZOTTI

FENAC reuniu expositores para apresentar as novidades do evento

DEZENAS DE EXPOSITORES que participarão da Feira da Loucura por Sapatos entre os dias 2 e 12 de abril, na
FENAC, em Novo Hamburgo, conheceram as principais novidades do evento
em reunião realizada dia 4 de fevereiro. Já consolidada no calendário gaúcho e gerando expectativa entre o público apaixonado por calçados, a Feira
da Loucura por Sapatos contará com
mais de 300 marcas de sapatos femininos, masculinos, infantis e esportivos,
com destaque para os produtos que
estarão em evidência na estação outono inverno.
Também está confirmada a realização da segunda edição da Mostra de
Cervejas Artesanais, além de espaços
como a área de alimentação e o Shopping Mix que oferecerá uma grande
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variedade de artigos, desde artesanatos e doces até utilidades domésticas,
confecções e vestuário.
Pesquisa de satisfação
A última edição da Feira da Loucura
por Sapatos, em outubro, contabilizou
96.838 visitantes e aproximadamente
230 mil pares de sapatos comercializados. De acordo com a pesquisa de satisfação realizada pela Feevale e apresentada na reunião aos expositores,
cerca de 92% dos visitantes afirmaram
estar satisfeitos com o evento e 97,3%
recomendariam a feira para seus amigos e familiares. “São indicadores que
demonstram um bom resultado, ainda mais que praticamente 80% dos visitantes realizaram compras durante
o evento. Estamos intensificando a di-

vulgação para a edição de inverno da
feira e nossa expectativa é a melhor
possível. Sabemos que é com muito
trabalho, empenho e dedicação que
vamos atingir os objetivos. Em momentos como este é que precisamos
nos diferenciar, despertar o interesse
do público”, explicou o diretor-presidente da FENAC, Elivir Desiam.
A Feira da Loucura por Sapatos é uma
promoção da FENAC e da Prefeitura
Municipal de Novo Hamburgo. Mais informações no site www.feiradaloucuraporsapatos.com.br ou pelo telefone
(51) 3584-7200.

Fábrica Conceito
da FIMEC
Em sua sexta participação na feira, Fábrica
Conceito será ampliada para demonstrar na
prática as novidades do setor
FOTO: DE ZOTTI

ElivirDesiam, diretor-presidente da FENAC, PauloGriebeler,
presidente do IBTeC, e o consultor Luis Coelho
Demonstrar, na prática, os produtos
que estarão em exposição durante a
FIMEC – Feira Internacional de Couros,
Produtos Químicos, Componentes,
Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes, de 17 a 20 de março
na FENAC, em Novo Hamburgo. Este é
um dos principais objetivos da Fábrica Conceito, que chega ao sexto ano
ampliando sua área física dentro dos
pavilhões. Serão cerca de 60 empresas parceiras e em torno de 50 profissionais atuando na linha de produção.
O projeto é resultado de uma parceria
entre o Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefatos (IBTeC), a Coelho Assessoria Empresarial
e a FENAC.

Novidades
Na linha de calçados masculinos serão
produzidos dois modelos de sapato social e outros dois de modelo esportivo,
da marca Pegada, de Dois Irmãos. No

feminino, serão fabricados dois modelos de sapatilhas e dois de scarpins da
Mulher Sofisticada, de Três Coroas.
Entre as novidades está uma linha
de produção que contará com equipamentos de alta tecnologia, automatizados, trabalhando a partir de
processos que propiciem grande produtividade, além de matérias primas e
componentes de alta qualidade, sustentáveis e inovadores. Outro destaque é o foco nos conceitos de responsabilidade social e sustentabilidade. A
projeção é de que a Fábrica Conceito
2015 produza em torno de 1.400 pares.
A FIMEC é uma realização da FENAC
e da Prefeitura de Novo Hamburgo e
conta com o patrocínio da Transduarte e Sicoob/Ecocredi. O evento tem a
parceria das principais entidades do
setor: ABQTIC; ABRAMEQ; ACI-NH/CB/
EV; AICSul; ASSINTECAL; CICB; IBTeC;
e Universidade Feevale. Mais informações no site www.fimec.com.br e pelo
telefone (51) 3584-7200.

Carreira

FOTO: NEIVA MOTTA

Mercado exigente
Há ótimas ofertas de emprego.
O que faltam são candidatos qualificados

D

esde o ano passado, o número de novos empregos vem diminuindo significativamente.
De acordo com Débora Leal Silva, sócia da
agência de empregos Proservi, em São Leopoldo, e especialista em consultoria de gestão de pessoas, a crise existe, mas o número de vagas
disponíveis em janeiro foi surpreendente. “2015 começou com vagas para todos os tipos de profissões”.
A verdade é que as vagas existem, mas há pouca qualificação profissional entre os candidatos. Ela percebe
que os empresários estão pedindo mais do que o mercado tem a oferecer, ao contrário do que ocorre em
países como Alemanha, Japão e China. “Lá o empresariado sabe exatamente o que o mercado lhes oferece, tanto que possuem um planejamento estruturado
para lidar com tempos difíceis”.
Acomodação
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Para enfrentar 2015 o profissional que busca emprego precisa saber que sem um diferencial no currículo as chances
de arrumar uma boa oportunidade são reduzidas. Segundo
a gestora, São Leopoldo sofre com a acomodação dos profissionais que não buscam nem o inglês por conta própria.
Ter um segundo idioma conta muito no currículo, muitas vagas apontam o inglês como pré-requisito. “A grande maioria
dos candidatos não sabe nem montar um currículo em inglês, é um déficit de São Leopoldo”.
Outra constatação é a falta de experiência profissional,
considerando que as universidades e os cursos técnicos formam profissionais sem o preparo necessário para entrar no
mercado de trabalho. As empresas procuram pessoas pró
-ativas, especializadas e em constante atualização. Também há o interesse de que a pessoa permaneça na empresa, especialmente entre os jovens que comumente tratam
seus empregos de forma descartável. Trocas podem ser fei-

“

Assumir que não
sabe e ir se qualificar.
É isso que está
faltando entre os
profissionais.

tas se o plano de carreira pessoal não se enquadra ao plano
de carreira oferecido pela empresa.
Oportunidades
A área de tecnologia da informação (TI) é a que mais precisa de profissionais qualificados. Em São Leopoldo sobram
vagas no Tecnosinos, o melhor polo tecnológico do Brasil
com média salarial de R$ 3,6 mil. Telefonia e outros serviços
ligados ao desenvolvimento tecnológico também crescem
muito. Com tantas oportunidades nesta área, Débora lembra que ampliar o conhecimento tecnológico é uma ótima
opção de qualificação.
Além da TI, as áreas de vendas, marketing e finanças são
as que mais vão contratar em 2015. Todas elas são diretamente focadas no bom rendimento da empresa e na competitividade dela no mercado. Há muita procura por gestores comprometidos com o planejamento estratégico, sem
medo de encarar os desafios da atual conjuntura econômica. Outra área muito promissora é a de engenharia, com
boas oportunidades de emprego para candidatos que tenham alto nível de conhecimento técnico.
Seja qual for o ramo de atuação, o profissional que quer
crescer na carreira precisa investir na sua formação e buscar obter uma visão mais ampla do negócio. “Um projetista
CAD precisa ter uma boa integração com o comercial, falar
com os clientes, ter ideia de custos e entender de produção.
Logo ele se torna um gestor de negócios”. Para Débora falta humildade, organização e foco. “Assumir que não sabe e
ir se qualificar. É isso que está faltando entre os profissionais”. Uma sugestão é utilizar a internet para estudar. Ao
invés de ficar tanto tempo nas redes sociais dá para fazer
cursos online e estudar em casa. Inclusive o vício nas redes
sociais pode ser muito prejudicial à carreira. “Tem gente
que não para de mexer no celular a ponto de ser demitida.
É impressionante”.
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Arte

TATUAGEM

é coisa séria
FOTOS: REVISTA NEWS

Desenhar a pele
de maneira
definitiva exige
a escolha de
tatuadores
profissionais e
comprometidos
com o cliente
60% dos clientes reformam tatuagens mal feitas

TATUAGEM DEIXOU DE SER SINAL DE REBELDIA e virou moda, não importa a idade. Enquanto que o indicado é tatuar locais do corpo fáceis
de esconder com a roupa, os desenhos estão
mais expostos do que nunca. Com o modismo
surgiram tatuadores inexperientes trabalhando
sem assepsia. Se o desenho ficou mal feito dá
para tentar tirar pagando caro e sem certeza do
resultado. Porém contrair alguma doença grave, como AIDS ou hepatite B, é irreversível. Portanto, todo cuidado é pouco.
O tatuador leopoldense Leonardo Lamb recomenda para quem quer fazer uma tatuagem
procurar um profissional reconhecido pelo bom
trabalho e controle da assepsia. O alvará sanitário deve estar à vista do cliente, pois significa

que a vigilância sanitária certificou o ambiente
como um local apropriado para o trabalho ser
feito. Os materiais devem ser abertos e descartados na frente do cliente, e as tintas regulamentadas com registro na Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA). O problema está
em como o tatuador manipula o pigmento. “Há
tatuadores iniciantes que acabam contaminando todo o material”. Depois de o desenho permanente ser finalizado, é fundamental cuidar
bem da pele pintada, ainda mais no verão. A tinta geralmente é de origem mineral e pode sofrer desbotamento quando exposta ao sol, então precisa reaplicar o protetor solar de duas em
duas horas para garantir um desenho com cores
vivas por mais tempo.
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Geral
FOTOS: LUIZ CHAVES/PALÁCIO PIRATINI

Governador Sartori na Festa do Churrasco, em Lagoa Vermelha

Sartori nos Campos
de Cima da Serra
A Festa Nacional do Churrasco e o Rodeio Crioulo Internacional aconteceram entre os dias 28 de janeiro e
1º de fevereiro, em Lagoa Vermelha. O governador José
Ivo Sartori prestigiou o evento no dia 30 de janeiro, em
companhia dos secretários Carlos Búrigo (Geral de Governo), Pedro Westphalen (Transportes e Mobilidade),
Ernani Polo (Agricultura e Pecuária) e do presidente da
Assembleia Legislativa, Gilmar Sossella. Sartori esteve
no local do preparo das carnes e almoçou no Parque
de Rodeios Ítalo Nunes Mondadori, onde se realizam
os eventos. Em Vacaria, à convite da Associação Gaúcha dos Produtores de Maçã (Agapomi) e a Associação
Brasileira dos Produtores de Maçã (ABPM), Sartori e o
secretário Ernani Polo, da Agricultura, participaram da
abertura oficial da colheita da maçã 2015. Os produtores esperam colher mais de 14 mil hectares de pomares no RS, dos quais 6.770 apenas em Vacaria, na
Região dos Campos de Cima da Serra. A produção de
maçã no Brasil se concentra na Região Sul, que é responsável por cerca de 98% dos números nacionais.
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Vacaria e Lagoa
Vermelha foram
algumas das
cidades visitadas
pelo governador
gaúcho

Governador José Ivo Sartori participou da cerimônia
de abertura da colheita da maçã em Vacaria
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Costa Concórdia

TRAGÉDIA
em alto mar
Um

dos mais famosos
transatlânticos chocou o mundo no dia
13 de janeiro de 2012, após naufragar
na ilha de Giglio, Itália. Das 4.200 pessoas a bordo, 33 morreram e 64 ficaram feridas. A causa do acidente foi
o impacto do navio Costa Concordia
em uma rocha próxima à costa. A leopoldense Neiva Stumpf Luz estava no
navio com mais dez integrantes da família e relata os acontecimentos que
ainda a emocionam.
A preparação para a viagem foi das
mais animadas e a escolha do roteiro
não poderia ser melhor, um cruzeiro
no Mar Mediterrâneo. O grupo de familiares, que costumava viajar anualmente, optou por um roteiro que
iria partir do porto de Savona, Itália,
e passaria por sete cidades: Barcelona e Palma de Mallorca na Espanha,
ilha de Malta, as cidades italianas Catânia, Nápoles, retornando para Savona. Dona Neiva conta que tudo correu
bem durante toda a viagem e foi apenas no último dia que a tragédia aconteceu. “Arrumei minhas malas e deixei
na porta da cabine para que as levassem, todos estavam ansiosos para
chegar a Milão no fim da viagem.” No
último dia do passeio a família se reuniu para jantar e comemorar as últimas horas no navio. “Foi a mais linda
viagem já feita pela nossa família, ainda sinto saudades daquele dia”, afirma Neiva.
Durante os dias no navio, o grupo era
sempre atendido pelos mesmos dois
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Após três anos, a
leopoldense Neiva
Stumpf Luz relembra
as horas de terror que
passou ao lado da
família sobrevivente ao
desastre no navio Costa
Concórdia, naufragado
na ilha de Giglio, Itália
FOTO: REVISTA NEWS

Neiva Stumpf Luz conta como foram
os incontáveis minutos de pânico no
cruzeiro Costa Concordia

garçons indianos com quem haviam
simpatizado e estabelecido uma amizade. Todos se juntaram à mesa e deram as mãos agradecendo pelo momento tão marcante que havia sido
aquela experiência. Junto à família,
Dona Neiva chamou os amigos funcionários para poder se despedir, trocar
e-mails para manter contato e tirar algumas fotos para recordação. “Lembro-me bem quando me despedi e
agradeci pela hospitalidade e atenção daqueles meninos. Comentei estar muito triste por ter me esquecido
de comprar um presente para os dois,
mas um deles me consolou falando
que na próxima viagem nos reencontraríamos e eu poderia levar alguma
lembrancinha”, recorda. Depois do
jantar, a leopoldense resolveu ir com
o filho e a nora até o nono andar comprar mais alguns presentes.
Jamais ela imaginou que o nono andar do monumental Costa Concordia
seria ponto de partida para uma corrida contra o tempo. Enquanto comprava, um enorme impacto fez o navio tremer deixando os passageiros
sem entender o que acontecia. Logo
aconteceu um segundo impacto e os
objetos começaram a cair das mesas
e prateleiras. “Como em um filme de
terror, aos poucos, tudo ia ao chão”.
Em pânico e sem saber o que fazer,
Dona Neiva procurou ficar próxima do
seu grupo. As luzes começaram a piscar e, sem maiores explicações, a única informação dada aos passageiros
era que tudo se tratava de um proble-

Em julho de 2014,
o Costa Concórdia
foi puxado por dois
rebocadores para
Genova, onde está
sendo desmontado
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O navio bateu em uma rocha junto à ilha italiana de Giglio, na noite do dia 13 de janeiro de 2012
FOTO: DIVULGAÇÃO

ma elétrico, portanto, não havia motivo para pânico.
O capitão do navio Francesco Schettino abandonou a embarcação assim que viu a gravidade do acontecimento. Schettino estava almoçando
com sua amante Dominica Cemortan
quando o primeiro impacto ocorreu.
Após abandonar o cruzeiro, deixando
os passageiros sem saber o que fazer,
o capitão entrou em contato por telefone com o comandante Gregorio Maria De Falco, da Capitania do Porto de
Livorno, que tentou de todas as maneiras fazer com que Schettino voltasse para o navio para comandar o resgate, mas não obteve êxito.
Não demorou para o navio começar a
inclinar. Foi então que a incerteza deu
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Documento
disponibilizado pelo
governo italiano para as
vítimas que perderam tudo
no naufrágio embarcarem
de volta para suas casas

Livro escrito por um amigo da família
conta detalhadamente todos os
acontecimentos da viagem

“Ainda ouço as
crianças gritando
desesperadas
por seus pais
enquanto
choravam sem
saber para onde
correr”.

lugar ao pavor. “Ainda ouço as crianças gritando desesperadas por seus
pais enquanto choravam sem saber
para onde correr”, diz a sobrevivente
com os olhos cheios d’água. Apesar
das evidências, nenhuma explicação
mais precisa era dada àqueles que já
previam o pior. Ao avistarem algumas
funcionárias do Costa Concordia correndo e chorando pela embarcação, o
grupo de Dona Neiva se desesperou.
Devido ao desnível provocado pela
ruptura do casco, era necessário caminhar com um dos pés na parede do
navio. Lúcia, nora de Dona Neiva, e a
filha Viviane a empurravam enquanto
seu filho Augusto a puxava pelo braço devido à dificuldade que ela tem
para se locomover. “Cheguei ao Brasil
com os braços roxos em razão da força que meu filho precisou fazer para
me puxar”.
O alarme para abandono da embarcação tocou e uma voz ecoou pelos corredores: “Abandonem o navio! Abandonem o navio!”. Em busca de uma
saída, a família desceu para o oitavo
andar procurando botes salva vidas
que pudessem tirá-los dali. O lado esquerdo da embarcação estava muito
inclinado inutilizando alguns botes,
por isso era necessário que todos os
tripulantes corressem para os da di-

reita, disputados entre os que haviam
chegado antes.
“Nesse momento não importa tratarse de uma criança, idoso ou deficiente. Em pânico todos buscam por uma
saída”. Correram para o último bote
que encontraram, mas estava lotado.
Augusto, no desespero e preocupado com a mãe de 76 anos, colocou a
mão nas costas do homem que estava
no último bote e implorou “Mi madre,
mi madre”, mas nunca imaginou que,
quando o funcionário do navio virasse, uma surpresa seria revelada.
Emocionada, Dona Neiva relata que
era o indiano com quem havia feito

Parecia o Titanic
Titanic foi um imponente navio
de luxo construído no ano de
1911 e tinha a fama de inafundável. Na noite de 14 de abril
de 1912, durante sua viagem
inaugural, entre Southampton,
na Inglaterra, e Nova York, nos
Estados Unidos, chocou-se com
um iceberg no Oceano Atlântico,
afundando e deixando mais de
1.500 mortos.

amizade e agradecido pela viagem.
Ela não acreditou que teria tamanha
sorte em reencontrá-lo. O rapaz, ao
ver que se tratava dos amigos, não
hesitou em colocá-los para dentro do
barco, independente da falta de lugar.
A família sentou-se na borda da pequena embarcação, abraçados para
não caírem ao mar e agradecendo
pela sorte que tiveram, pois era o último bote salva vidas do navio.
Quando chegaram à ilha de Giglio,
não acreditaram no que havia acontecido. “Vimos pessoas com hipotermia por terem pulado no mar, crianças chorando desesperadas e mortos
passando por nós a todo o momento.
Eu me sentia em uma cena de guerra, não parecia real”. Segundo a aposentada, a imprensa do mundo inteiro
queria conversar com os sobreviventes “Titanic, tudo igual ao Titanic”,
eram as únicas palavras que ela dizia.
Ao chegar à ilha de Giglio, Dona Neiva
e seus três familiares foram atrás do
resto do grupo na esperança de que
todos estivessem bem. “Ao chegarmos à ilha nos reencontramos, estavam todos bem e uns procurando os
outros”, conta.
Ao saírem da praia, a Cruz Vermelha
atendeu todas as vitimas dando sopas
e chás. Encaminharam Dona Neiva
e sua família para Milão, onde foram
levados para um hotel e logo depois
para o aeroporto. A TAM se responsabilizou pela família, único grupo do
cruzeiro que havia viajado pela companhia aérea. Foram disponibilizadas
escovas de dente, roupas e lanches.
Como nenhuma roupa, joia ou dinheiro foi recuperado, a família precisaria
dar um jeito de voltar ao Brasil. O governo italiano forneceu um documento àqueles que perderam tudo e os
passageiros puderam deixar a Itália
sem os passaportes. Hoje Dona Neiva diz valorizar ainda mais a saúde e
a felicidade de seus filhos. “Depois de
um acontecimento tão intenso, nada
pode ter mais valor do que saber que
todos estão bem e unidos”, finaliza
emocionada.
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Estátua de
Leonardo da Vinci
em Milão, Itália
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Turismo

DICAS PARA VIAJAR

Lonely Planet Canadá
Editora: Globo Livros
Autores: Vários
Páginas: 912
Preço: R$ 89,90
A Lonely Planet reuniu nove especialistas para explorar todos
os cantos das 13 regiões canadenses. O resultado é um guia
completo, que apresenta das
melhores atrações turísticas aos
programas preferidos dos locais.
Se o Canadá é conhecido pela diversidade cultural, com este guia
é possível ir muito além das diferenças entre as regiões de colonização francesa e inglesa e aproveitar sua viagem ao máximo.
A imensidão canadense reserva
várias surpresas para quem quer
ir além do óbvio, e Lonely Planet
Canadá é o guia para quem quer
mais do que os programas turísticos mais disputados. Descubra
o que os canadenses gostam de
fazer e tenha uma experiência
única.

Lonely Planet Itália
Editora: Globo Livros
Autores: Vários
Páginas: 976
Preço: R$ 84,90
Decidir uma viagem para a Itália
evoca várias ideias: o Coliseu, a torre de Pisa, as gôndolas em Veneza,
a Capela Sistina no Vaticano. Quem
quer conhecer os pontos turísticos
clássicos e também curtir os programas preferidos dos italianos encontrará o que precisa em Lonely Planet
Itália. O guia, em nova edição atualizada, tem mais de 900 páginas com
informações detalhadas sobre cada
região italiana.
A Lonely Planet selecionou dez autores, cada um especialista em um
canto do país, para compor um guia
completo, cheio de mapas e fácil de
consultar. O Guia de Sobrevivência
traz informações mais básicas e dicas sobre os hábitos dos italianos.
Você encontrará o que precisa para
planejar sua viagem e aproveitar ao
máximo, independente do seu orçamento. Da Toscana à Calabria, este
livro será útil para saber qual é o melhor programa perto de você.

Guias da Lonely Planet dão dicas e informações completas para planejar
sua viagem. Cada edição traz o melhor
de cada país com roteiros e mapas detalhados, além de belíssimas fotos.

Lonely Planet Portugal
Editora: Globo Livros
Autores: Vários
Páginas: 552
Preço: R$ 64,90

Portugal é um país pequeno, mas
cheio de atrações impressionantes.
Para que você saiba como explorá
-las, Lonely Planet Portugal vai além
das informações básicas para o planejamento da viagem e traz roteiros
especiais para amantes de vinhos,
dicas para quem deseja conhecer o
litoral português e sugestões para
os que preferem curtir a vida urbana.
Os guias Lonely Planet são os mais
completos e apresentam opções
para viajantes de diferentes estilos.
Se você quer comer em mercados
e feiras ou fazer trilhas e aproveitar
a paisagem, vai descobrir a melhor
forma de curtir sua viagem. O capítulo “Entenda Portugal” explica um
pouco sobre a história, as artes e as
influências das culturas celta, romana e moura no país.
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Destinos

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

HOTÉIS
Antigamente o mais comum era a procura por um hotel, pensão ou pousada. Se
muito jovem, os albergues da Associação
Cristã de Moços (ACM) eram uma ótima
opção. Hoje você tem uma lista de alternativas: hotel boutique, casa hotel, hotel
spa, resort all, resort, cassino, B & B, entre outras.
Algumas observações cabem: hotéis spa,
all inclusive ou resort all inclusive, por
exemplo, só valem a pena quando se viaja para cidades como Punta Cana e Varadero, sem muito o que fazer a não ser
curtir o hotel. Ficamos num destes em
Punta Cana, que tinha 3.600 funcionários
para dois mil hóspedes - tudo a mão 24
horas por dia, open bar, inclusive shows
diários. Ideais para quem gosta de beber
e comer bem. Já em cidades como Aruba
e Cancun não vale a pena. Imagine que
você está em Isla de las Mujeres ou em
qualquer outro passeio e tem que voltar
para almoçar e jantar no hotel, deixando
de conhecer restaurantes de comidas típicas com shows.
Alguns hotéis de cadeia tipo Holiday In,
Riu, Mélia e outros com mais de mil apartamentos têm o inconveniente de demorar no check in e check out, além dos elevadores sempre cheios. Já fiquei mais de
40 minutos para fazer check out em Nova
Iorque e outro tanto para fazer check in
em Cancun. Se esses hotéis oferecem
café da manhã incluso na diária pode
contar com espera de mesa nas horas de
pico.
Os hotéis boutique que ficamos são antigos conventos, castelos ou grandes casas com 12/15 apartamentos no máximo. A vantagem é que estão em lugares
privilegiados, normalmente no centro da
cidade. São intimistas, numa estadia de
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Esse hotel em
Praga possui
uma estação
de metrô
embaixo dele
A pulseira de
identificação é
característica
dos hotéis all
service, sem ela
nada é servido.
Quem perde
paga multa e
tem dificuldade
em receber
outra

Cartagena, hotel de cadeia com mais
de mil apartamentos

FOTOS: DIVULGAÇÃO

4/5 dias os atendentes sabem
as suas preferências. Não vale
para Cartagena, pois lá a grande maioria não tem ar condicionado; as áreas de lazer (quando
tem) são pequenas. As piscinas
são tipo banheiras jacuzzi e muito próximas de ruas com extremo barulho. Normalmente não
servem café da manhã nem possuem lounge para um reconfortante happy hour. Passear cansa! Eu, numa viagem de duas
semanas, perco umas 15 gramas
bebendo e comendo de tudo...
Os hotéis boutique geralmente
são 40% mais caros do que os
normais. Alguns mais de 80%.
Nessa linha eu gosto dos “paradores nacionais de España”, antigos conventos, monastérios e
até castelos tombados pelo governo espanhol e transformados em hotéis. Alguns são famosos como o De Toledo. Já tentei
me hospedar três vezes e sempre está lotado. Há também o

Destinos

Hotel all service
tão grande que tem
serviço interno de
transporte com
paradas e tudo

Muitos hotéis na Europa não possuem
o 13º andar, em alguns países é o 7º
andar que não tem

Hotel boutique ou suíte em Viena
com apenas 12 apartamentos
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Destinos | Edison Chiaramelli

De Carmona, perto de Sevilha, fantástico e com uma vista do terraço de alguns bons quilômetros. Hoje podem
ser reservados pela internet.
O conceito de casa hotel é bastante
interessante, fiquei em um com oito
apartamentos em Cartagena. Dos sete
dias que ficamos cinco estávamos sozinhos, ou seja, um hotel só para você.
Na Europa, se o idioma não for problema, os B&B (Bed and Breakfast) são
bastante interessantes. No máximo
três apartamentos ou quartos, além
da possibilidade de interagir com a família, seus costumes e aprender um
pouco sobre o país visitado. Chegam
a ser até 70% mais baratos do que os
hotéis convencionais e em sua maioria
ficam retirados dos centros urbanos,
bom para quem está de carro. Ainda
há o hotel spa ou o hotel cassino. O primeiro não faz meu gênero. Sair de férias, pagar e fazer regime? Não matei
passarinho quando criança para merecer esse castigo.
O hotel cassino é interessante para
quem gosta de jogar. Quem compra
uma quantidade de fichas tem uma série de regalias, como bebidas grátis,
shows grátis, diárias grátis e até transporte grátis. Quando íamos a Atlantic
City em Nova Iorque, meu antigo sócio
de serviço de limo tinha uma tática infalível. Tirava do bolso um calhamaço
de notas (só as de cima eram de 100
dólares) em frente aos cassinos. Também exibia os cartões de cliente preferencial que liberam os descontos ou
as gratuidades pelo volume de jogo ou
pelo número de frequência. Raramente pagávamos o jantar, as bebidas e os
shows. Isso vale também quando não
se tem reserva e o hotel está cheio.
Mesmo com o cartão de crédito, o pessoal da recepção está treinado para
atender quem possa vir gastar. Hotel não ganha dinheiro com a estadia,
mas sim com os extras. Quem já não ficou p... da vida em pagar absurdos por
uma simples ligação telefônica ou um
balde de gelo?
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Hotel com mais de mil apartamentos

Bar de piscina de outro all service
onde é possível beber à vontade
Bebidas de um hotel all service,
reposição a cada quatro horas

Placa de informações de um hotel all
service com oito restaurantes - um
japonês, um italiano, um francês, etc.

Então é só arrumar as malas e tomar
alguns cuidados como deixar o dinheiro nos cofres do apartamento ou do
hotel. Tirar as compras dos pacotes,
colocar nas malas e fecha-las com as
cintas de segurança. Não devolver as
chaves, tipo cartão de crédito ou pedir para desmagnetizá-las na sua frente, lembre-se que nela estão todos os
seus dados, inclusive os do cartão de
crédito usados como garantia. Alguns
hotéis modernos estão usando a impressão digital para a abertura da porta. Até a próxima.

CASANEWS
Sala
renovada em
apartamento
de SL

CASANEWS

Depois

RECORDAÇÕES
PRESERVADAS
Antes

A

pós desistir da ideia de
mudar de apartamento, a proprietária deste
imóvel no centro de São
Leopoldo decidiu contratar as arquitetas Melina Marmitt e Simone
Schilling da Silva para reformular e
organizar as salas de estar e jantar,
com área aproximada de 28 m2.
Desde o início, a troca do piso laminado não era uma opção. Sofá,
cadeiras e mesa de jantar também
continuariam na nova ambientação. Estes detalhes serviram de
ponto de partida para o projeto,
que buscou valorizar os móveis de
grande valor sentimental.
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O móvel da TV (ARTMUS MÓVEIS SOB MEDIDA - Fone: 51. 3554.4255) é o
principal elemento de modernização da sala de estar, pois decora com
elegância e é multifuncional. Em um dos cantos, a cristaleira com prateleiras
iluminadas guarda lembranças de viagens e presentes de amigos. A coleção de
máscaras também ganhou lugar de destaque. Atrás do vidro, nas prateleiras
superiores, fica o split. Quando se faz necessária a sua utilização, basta correr a
porta deslizante por toda a extensão do nicho

A definição de alguns pontos de
destaque - como os nichos e as
prateleiras, organiza o espaço, criando
focos de atenção e valorização dos
objetos de decoração (ATTUALITÁ Fone: 51. 3065.6599)
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CASANEWS

Como a cliente optou pelo uso de papel de parede, as arquitetas
variaram as estampas para dar mais destaque ao conjunto. É o caso dos
arabescos do papel aplicado na parede da sala de jantar, que agregou
sofisticação na composição com o vidro, o metal e os espelhos. O
tampo da mesa que antes era retangular e limitava a acomodação de
seis pessoas foi substituído por um quadrado de oito lugares. O lindo
lustre valoriza o jantar com seu estilo requintado (LUSTRES - Fone: 51.
3588.9169)

Junto a porta
de entrada fica
um aparador/
bar que serve
de apoio para
a área de
jantar e estar
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CASANEWS

Para a valorização
das peças, o projeto
é bastante clean com
tons neutros e poucos
elementos de cor. A luz
natural é abundante
e valoriza a área
social, tornando-a
aconchegante.

FICHA TÉCNICA:
Arq Studio - Arquitetura e Interiores
Arquitetas: Melina Marmitt
Simone Schilling da Silva
Fone: (51) 3581.2242
Email: arqstudio.2011@gmail.com
Sites: facebook.com/arqstudiors
blog arqstudiors.blogspot.com.br
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Energia elétrica
FOTO: DIVULGAÇÃO

Evite prejuízos
Quedas e oscilações de energia podem
facilmente queimar aparelhos domésticos
Ar condicionado, computador,
geladeira, freezer, ventilador,
chuveiro, televisão...

É

muita coisa ligada na tomada. Somos tão dependentes
da energia elétrica que quando falta luz parece que a vida para.
Além dos contratempos de ficar no
escuro, uma simples queda de luz
pode queimar os aparelhos domésticos, causando enormes prejuízos. Quando isso acontece é possível buscar o ressarcimento junto às
concessionárias de energia, porém,
o melhor é evitar a queima dos aparelhos seguindo alguns cuidados.

A primeira dica é checar a voltagem
das tomadas e dos aparelhos. No aparelho bivolt, a chave deve ficar nos
220 volts. Desligue sempre os aparelhos das tomadas em caso de chuvas e
tempestades com raios e queda de luz.
Mesmo desligados, os aparelhos podem ser danificados pela sobrecarga
de eletricidade. Outra dica é usar estabilizadores de energia para proteger
os eletrodomésticos das oscilações e
adaptar equipamentos de diferentes
tensões. Os nobreaks são estabilizadores mais completos, cuja bateria interna não deixa o aparelho desligar em
caso de queda de luz, possibilitando
que o usuário salve seus arquivos.
Caso algum aparelho seja danificado

devido à queda de luz, as empresas de
energia são obrigadas a reparar e ressarcir o consumidor. Ele deve procurar
diretamente a concessionária, guardar
os protocolos de atendimento e fazer o
seu pedido de ressarcimento e conserto do equipamento danificado em até
90 dias da data da ocorrência. Caso as
empresas não respondam à demanda,
é recomendado procurar a Aneel ou
a Fundação de Proteção e Defesa do
Consumidor (PROCON).

CORRA ATRÁS DO PREJUÍZO:
PROCON SL: 3526.51.44
PROCON NH: 3582.3340
ANEEL: 167
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Decoração
Tendências
A 19ª EDIÇÃO DA ABIMAD, Feira Brasileira de Móveis e Acessórios de Alta Decoração, ocorreu entre os dias 3 e 6 de fevereiro no Expo Center Norte, em São
Paulo (SP). Organizada pela Associação Brasileira das Indústrias de Móveis de
Alta Decoração (ABIMAD), a feira apresenta aos visitantes as tendências da alta
decoração em mobiliário e objetos. Confira alguns lançamentos vistos por lá:

MODALI DESIGN
Relógio parede cuco

DALL MÓVEIS
Aparador GAP

BY ART DESIGN
Banqueta Duch
ESTAMBUL
Vaso de
cerâmica
BEL METAIS
Mesa Kika

POLLUS MÓVEIS
Bar Argos

REGINEZ
Criado Violão
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RAFFINATO
Poltrona Viareggio

ETHNIX
Banco

Vitrine
ESTOBEL
Estofado Aspen

6F DECORAÇÕES
Almofada

HOME
COLLECTION
Gaveteiro

ABDALLA
IMPORTS
Tapete
Kilim Goa

REGINEZ
Poltrona Leblon

SILVIA HERINGER
Almofadas

MODALI DESIGN
Esculturas Cavalo Picasso
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Saúde
AUTOCONHECIMENTO

A chave para
perder peso
*Por Julia Cattan

PERDER

PESO é um desafio
uma vez que somos
bombardeados por ofertas irresistíveis
de alimentações gordurosas, cheias de
açúcar e lotadas de calorias. Para resistir
aos vilões da alimentação saudável e da
reeducação alimentar é preciso ter foco e
persistência a cada etapa do processo de
perda de peso. Antes de iniciar um programa estruturado, o paciente deve fazer
uma autoanálise e “colocar na balança”
as atitudes incorretas, vícios e práticas
diárias que levaram ao ganho de peso.
O coaching, técnica de desenvolvimento de habilidades pessoais, é um aliado
estratégico na busca dos objetivos. Realizado em etapas, o acompanhamento
ajuda a identificar a gravidade da situação, o grau de influência em diferentes
momentos da vida, ganhos e perdas e a
partir disso traça estratégias e preparo
mental para manter o foco e resistir às
tentações.
Veja algumas dicas que ajudam a manter o foco e a persistência nos momentos
desafiadores:
AUTOCONHECIMENTO: fazer uma autoanálise com apontamento dos pontos
positivos e negativos, fraquezas e esforços é uma ótima estratégia, pois é possí-
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vel evitar situações tentadoras e consequentemente o boicote da reeducação
alimentar.
AUTO-OBSERVAÇÃO: desenvolver a autocrítica para analisar os erros e saber reconhecer os ganhos também faz parte
dessa corrida contra a balança. É preciso ponderar minuciosamente as práticas
que levam à derrota e as que te colocam
mais próximo de atingir os objetivos.
SEM RADICALISMOS: perder peso é um
processo que requer equilíbrio, desta forma, deixar de frequentar festas com amigos e almoços na casa de familiares só
vai prejudicar o processo de reeducação
mental. Pode acarretar na perda de autoestima e depressão.
OBJETIVOS
PESSOAIS:
determinar os objetivos pessoais é uma forma
de estimular-se a quebrar as próprias
limitações.
O processo de perda de peso não deve
ser considerado momentâneo, pois é
uma mudança para toda a vida. As quatro dicas citadas acima devem ser praticadas constantemente se a pessoa deseja fazer a manutenção do peso e ter uma
boa qualidade de vida.

*Coach do Programa
Mente Leve Corpo Leve
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ESCOLIOSE
Diagnóstico precoce pode evitar
a cirurgia da coluna vertebral

A

escoliose é um desvio da coluna vertebral para a esquerda ou para a direita formando
uma curva em forma de “S”. A escoliose pode ter causa congênita, degenerativa, idiopática (quando não se
identifica o motivo do desvio), entre
outras. “Quando as causas são idiopáticas a escoliose pode aparecer
na infância ou adolescência. E nessa fase ela afeta as meninas em uma
proporção de 9/1”, explica o Dr. Rogério Vidal, ortopedista pelo Hospital
das Clínicas de São Paulo.
Muitas vezes a observação do problema é feita pelo professor nas aulas de educação física. Mas os pais
devem ficar atentos e tão logo identifiquem o desvio devem encaminhar os filhos para o tratamento. As
formas de tratamento são variadas e
dependem do grau de desvio da coluna. Podem ir desde a observação
do paciente até a cirurgia, nos casos
mais graves. A escolha do tratamento mais adequado leva em consideração fatores como o tipo de escoliose,
a faixa etária do paciente, a graduação do desvio e os sintomas apresen-
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De cada 10 adolescentes com escoliose nove são meninas

tados. O tratamento cirúrgico é destinado aos casos de desvios severos
ou quando existir alterações neurológicas que se caracterizem pela irradiação da dor para os membros
inferiores, alteração de força e sensibilidade ou alteração no controle
de esfíncteres (fezes e urina). “Após
o raio x da coluna vertebral, a curva

é mensurada e o tratamento planejado. Quando as curvas apresentam
medidas entre 20 e 40º o tratamento
é feito com uso de colete na coluna
vertebral. Acima disto está indicado
o tratamento cirúrgico. O objetivo é
impedir a progressão da curva, seja
através do uso do colete ou com a cirurgia”, conclui.

“Musinha fitness”
Tirar um selfie malhando é uma febre nas redes sociais. O hábito agora influencia crianças a praticarem
atividades físicas em locais apropriados para adultos. Este é o caso da
goianiense Anna Clara Mansur, nove
anos, que posta frequentemente em
uma conta no Instagram sua rotina
de exercícios. A menina treina musculação funcional com o pai duas vezes por semana utilizando pesos de
um quilo. Conhecida como a primeira blogueira fitness infantil do Brasil,
a menina posta dicas de alimentação
e look do dia.
Especialistas consideram o treina-

mento praticado por Anna adequado, já que utiliza o peso do próprio
corpo sem sobrecarregar seus músculos. Como o pai da menina é personal trainner há 13 anos, todo o
treinamento de Anna foi planejado e
respeita seus limites. Porém, os hábitos da família de Anna foram altamente criticados, já que ela está se
expondo e imitando outras mulheres
consideradas musas fitness. Apesar
de os pais alegarem que ela tem uma
infância normal, os críticos acham
que a busca pelo corpo perfeito e as
roupas adultas que ela usa podem
gerar uma pressão inapta para uma

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Menina de nove anos posta sua
rotina de exercícios no Instagram

Sob a supervisão do pai que é
personal trainner, Anna treina duas
vezes por semana e faz natação

criança de nove anos. De modo geral,
o importante é que Anna divulga hábitos saudáveis para motivar outras
meninas a deixarem de lado o sedentarismo online praticando exercícios
físicos.
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Pé diabético
O QUE VOCÊ PRECISA
SABER SOBRE A DOENÇA
O diabetes é uma doença crônica causada
pelo funcionamento inadequado do pâncreas
que passa a produzir uma quantidade insuficiente de insulina ou quando o organismo não
absorve a insulina que produz, aumentando a
concentração de glicose no sangue. Existem
dois tipos de diabetes: o tipo 1 é caracterizado
pela ausência de produção de insulina; o tipo 2
é o uso inadequado da insulina.
De acordo com a cirurgiã vascular Dra. Karen
Rigoni, quem tem diabetes deve observar os
pés com mais frequência e procurar por pequenas feridas, áreas avermelhadas, alterações nas unhas, bolhas e mudança no formato
dos pés. No caso de existir algum problema é
importante procurar um médico.
O pé diabético acontece quando há presença
de úlcera na região devido à circulação sanguínea ser deficiente e os níveis de glicemia no organismo estarem descontrolados. Qualquer
ferida no pé deve ser diagnosticada e tratada
para evitar complicações. Os principais sintomas são dores nas pernas, pés inchados e feridas na região dos pés que não curam. “Nos casos mais graves e avançados, o paciente pode
ter que amputar as pernas ou os pés”, afirma a
médica. Evite o pé diabético com estas medidas simples:

Quem tem diabetes deve procurar um médico ao sentir
perda de sensibilidade no local, dores, queimação nos
pés e nas pernas, dormência e fraqueza nas pernas.
Para prevenir o pé diabético
mantenha a higiene dos pés
evitando rachaduras e feridas.
Limpe com água morna e toalha
macia. Evite esfregar a pele e
mantenha os pés hidratados.
Corte as unhas
com alicate
apropriado e evite
tirar a cutícula.
Se surgir calos
procure um
médico e não uma
pedicure.
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Observe atentamente se há
rachaduras, cortes, calos,
frieiras, alterações de cor e
feridas. Utilize um espelho para
conseguir examinar todo o pé.

Use calçados confortáveis e que
ofereçam firmeza aos pés. Para
as mulheres o ideal é um salto
quadrado com 3 cm de altura.
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Saúde

Saúde

Uso de CANABIDIOL
é liberado pela ANVISA
Decisão deve
facilitar a pesquisa
e o monitoramento
dos pacientes.
Importação ainda
será necessária até
que o canabidiol
tenha registro no
Brasil
O canabidiol é uma das 80 substâncias contidas na folha da maconha e
auxilia no controle de doenças como
epilepsia grave. Porém, o uso da substância era proibido no Brasil pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Mas o mês de janeiro
trouxe uma surpresa para as famílias
com pacientes que necessitam do canabidiol para tratamento. A ANVISA
reclassificou a substância como medicamento de uso controlado mantendo a necessidade de autorização da
agência para importação.
Não há relatos de dependência relacionada ao uso de canabidiol, em contrapartida existem muitos indícios na
literatura científica de que a substância auxilia no tratamento de enfermidades. Em dezembro do ano passado,
o Conselho Federal de Medicina autorizou o uso do canabidiol no tratamento de crianças e adolescentes que
sejam resistentes aos tratamentos
convencionais. Antes da decisão da
ANVISA ser divulgada, só era possível
adquirir de forma ilegal o medicamento ou através de ordem jurídica.
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USO CONTROLADO
É preciso de prescrição medica para adquirir o
canabidiol. Somente neurologistas, neurocirurgiões e psiquiatras previamente cadastrados em
uma plataforma online da ANVISA podem prescrever a substância. Já os pacientes serão acompanhados por meio de relatórios frequentes feitos pelos profissionais. O uso do canabidiol deve
ser restrito a crianças e adolescentes menores
de 18 anos – eventualmente os pacientes podem
continuar o tratamento mesmo após a maioridade. As doses variam de 2,5 miligramas diários
por quilo de peso do paciente a até 25 miligramas, dependendo do caso. O limite diário total
fica entre 200 miligramas e 300 miligramas por
paciente.
Pela norma, pacientes ou os responsáveis legais
deverão ser informados sobre os riscos e benefícios do uso do canabidiol e, então, assinar o
termo de consentimento. Além disso, a decisão
do conselho deverá ser revista no prazo de dois
anos.

O canabidiol
já estava
liberado em
vários países
para tratar
além de
convulsões,
doenças
como
esclerose
múltipla,
Parkinson,
e combater
sintomas
da AIDS e do
câncer

SUCO DE UVA
PARA PERDER
BARRIGA

O FIM DO SASHIMI?
Aos apaixonados por comida japonesa um alerta: o atum foi incluído
na lista de espécies ameaçadas de
extinção. A classificação foi realizada pela União Internacional para
Conservação da Natureza (IUCN). Segundo a instituição, o atum azul se
tornou uma espécie vulnerável pelo
grau de ameaça atual, por conta da
sobrepesca. Uma das únicas saídas para proteger a espécie é reduzir o consumo. Que tal abrir mão do
sashimi para preservar o atum?

Uma pesquisa realizada pelo
Centro Universitário Metodista (IPA), de Porto Alegre, indica que o consumo regular do
suco de uva elaborado 100%
com a fruta, sem adição de
água ou açúcar, contribui
para a redução da gordura
abdominal.
Coordenado pela biomédica
Caroline Dani e pela bioquímica Cláudia Funchal, o estudo iniciado em 2009 já foi
publicado em revistas científicas e quebra paradigmas
ao comprovar que uma bebida doce e saborosa pode ser
aliada da dieta.
Caroline, que estuda os benefícios do suco desde 2004,
explica que os ratos submetidos à dieta rica em gordura
que ingeriram suco de uva tiveram redução de peso e de
gordura abdominal. Já os animais com a mesma alimentação que ingeriram água tiveram ganho de massa e de
gordura. A pesquisadora recomenda até dois copos de
suco de uva por dia para adultos e um para crianças.

VOCÊ SABIA?
A cor da urina é um
bom indicador do
grau de hidratação do
organismo.
A cor amarelo pálido
é a ideal. Se é amarelo
escuro você precisa
beber mais água.

Saúde

Ácido úrico alto
pode causar gota
Gota é uma inflamação dos tecidos causada pela cristalização do ácido úrico dentro das
articulações. Ela é mais comum
nos homens entre 30 e 50 anos
(95% dos casos) e tem o consumo de álcool como precipitador, sobretudo no verão, quando o clima quente e o lazer
estimulam alimentação inadequada e baixa hidratação. “A
gota causa muita dor e grande desconforto”, explica a Dra.
Evelin Goldenberg, médica da
Unifesp e uma das maiores autoridades em doenças reumáticas no Brasil.
Ela alerta que a doença é mais
comum nos pés, e a pessoa
chega a ficar semanas sem conseguir sequer usar calçados.
Mas também ocorre nos joelhos, tornozelos e mãos.
O ácido úrico elevado pode ainda causar inchaço, pedras nos
rins e, em casos graves, insuficiência renal. Pode ser fator
para doença cardiovascular, se
associado com colesterol elevado, pressão alta e obesidade.
A alimentação responde por
cerca de 10% do volume de ácido úrico presente no organismo, e normalmente provém de
alimentos como feijão, carnes,
embutidos, frutos do mar e peixes. Em média, 90% do ácido
úrico do corpo é resultado do
metabolismo do DNA. “Os 10%
de ácido úrico oriundos da alimentação podem fazer a diferença entre desenvolver gota
ou não”, explica a médica.

Maior ingestão de
bebida alcóolica e pouca
hidratação aumentam o
ácido úrico, causador da
gota, inflamação mais
comum em homens
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A cerveja é rica
em purina,
proteína que
depois de
utilizada se
transforma em
ácido úrico

VOCÊ
SABIA?
O ácido úrico é produzido pelo
corpo, resultante do metabolismo de uma proteína chamada purina, presente em muitos
alimentos. O ácido úrico é excretado pelos rins, pela bile e
pelo intestino, e sua concentração pode ser medida no sangue
e na urina. O excesso pode se
cristalizar no organismo e causar gota, pedra no rim, doenças renais, hipertensão, artrite
e problemas cardiovasculares.
Certos alimentos podem elevar
os níveis de ácido úrico.
Evite: frutos do mar, aves, carnes e bebidas alcoólicas.
Beba muita água para ajudar a
eliminar cristais do organismo.

CLAREAMENTO DENTAL

Maestro
Rechargeable
System

APARELHO DIMINUI OS
IMPULSOS DA FOME
Foi lançado nos Estados Unidos (EUA) um aparelho para auxiliar na perda de peso. Aprovado pela FDA, agência responsável
pelo controle de produtos de saúde e drogas nos EUA, o aparelho
Maestro Rechargeable System
funciona como um marca-passo que controla a função digestiva. A ideia é diminuir os impulsos

de fome sentidos mesmo após a
pessoa ter ingerido a quantidade
necessária de alimento e, assim,
perder peso. Mas nem a FDA tem
certeza se a tecnologia de fato
funciona. Em testes, o aparelho
reduziu apenas 8,5% do excesso
de peso em um ano se comparado a pessoas que faziam tratamento com placebo.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) iniciou o ano anunciando mudanças na área odontológica.
Agora só é possível comprar clareador dental com prescrição médica. A
regra abrange todos os produtos que
contenham uma concentração maior
do que 3% de peróxido de hidrogênio
ou peróxido de carbamida.
Com a mudança, estes produtos deverão ter tarja vermelha e, em sua embalagem, a informação: “venda sob
prescrição odontológica”. Nas propagandas e anúncios também devem
comunicar a necessidade da receita
para a compra.
De acordo com a ANVISA, a mudança
tem por objetivo evitar possíveis efeitos colaterais resultantes do uso inadequado desses produtos, principalmente o aumento da sensibilidade
dos dentes.
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Saúde

Boas-vindas,

bebê
Dra. Ana Escobar esclarece
de modo fácil e prático as
principais dúvidas que surgem
com a chegada de um filho

A chegada de um bebê
muda a dinâmica da família. Sejam experientes ou de
primeira viagem, os pais se
deparam com muitas dúvidas ao longo do desenvolvimento da criança. Para
ajudá-los a acompanhar o
crescimento de seus filhos
com menos ansiedade e
mais prazer, a Dra. Ana Escobar, consultora do programa Bem-Estar, da TV Globo,
reuniu e esclareceu as dúvidas mais comuns que ouviu
em 30 anos de experiência
como pediatra na série de li-

vros Boas-vindas, bebê (Ed.
Principium, R$ 24,90).
A obra é dividida em três volumes. O primeiro é dedicado aos três primeiros meses, considerados os mais
desafiadores. O segundo livro enfoca o período dos
três meses aos dois anos,
e o terceiro, a ser publicado, trata dos dois aos cinco
anos. Com uma linguagem
simples e clara, a médica
tira dúvidas e dá dicas para
mães, pais e avós não se
perderem em um emaranhado de palpites.

Desfile Lili Sampedro, promovido
pela ABEST (Associação Brasileira
de Estilistas) na China
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Estilo

Livre, leve e solto
Os vestidos longos e fluidos caíram no gosto das brasileiras pela elegante
descontração que emprestam ao visual de verão. Inspire-se nestas dicas e
desfile linda a qualquer hora do dia.

Dimyy

Dakota

La
Estampa,
C&A

Fabiana
Milazzo

Zeferino

Maria
Valentina

Dakota

Dumond
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Estilo | Fashion Kids

Alegria

de verão

Conjunto
Marisol

Qu é a mãe que resiste diante de
Qual
tanta roupa linda para seus filhos?
tan
No verão, o guarda roupa infantil é
cheio de cores alegres e estampas
che
coloridas. Confira alguns produtos
colo
para a garotada:

Jardineira
Marisol

Macaquinho
aquinho
Marisol
sol
Vestido
Camu Camu

Jardineira
Calvin Klein Kids

Chinelo
Ipanema
Hello Kitty
Tiara Lilica
Ripilica

Camiseta Riachuelo

Shorts Camu Camu

Vestido
Mineral Kids

Sapatilha Calvin
Klein Kids
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PROFISSIONAIS:
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Estilo | Fashion Kids

Camiseta
Calvin
Klein Kids

Regata
Mineral Kids

Tênis
Marisol

Bermuda
Mineral Kids

Tênis
Simpson

Ipanema
Hot Wheels
Camiseta
Camu Camu

Sunga
C&A

o
Conjunt u
am
C
Camu
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Gastronomia

RECEITA

Saladas
de verão
As saladas são verdadeiros
banquetes de saúde e ajudam
a enfrentar o forte calor com
a leveza de seus ingredientes.
O bom é que dá para criar
saladas bem saborosas e variar
conforme a preferência.

Ingredientes:
250 g de massa penne integral
150 g de queijo feta em cubos
½ pimentão verde em tiras
½ pimentão vermelho em tiras
½ cebola roxa em tiras finas
Suco de 1 limão
3 colheres (sopa) azeite oliva
1 dente de alho amassado
100 g de tomates-cereja
2 colheres (sopa) de hortelã
1 colher (café) de sal
Modo de preparo:
Cozinhe a massa conforme
as instruções da embalagem
e escorra. Em uma vasilha
misture o azeite de oliva, o
suco de limão, o alho e o sal.
Coloque a massa nesta mesma
vasilha e acrescente o queijo,
o pimentão verde, o pimentão
vermelho, a cebola roxa, os
tomates e a hortelã. Misture e,
se necessário, acrescente sal.
Sirva em porções individuais.

60 | REVISTA NEWS EDIÇÃO 146 | FEVEREIRO 2015

Salada integral
com feta

Sugestão: Selmi

RECEITA

Salada de morango
com empanados
de queijo de cabra
Ingredientes:
500 g de massa tipo caseira gravata
½ xícara de azeite de oliva
1 pacote de biscoito cream cracker
1 limão siciliano
1 caixa de morango
1 ovo batido
Folhas de manjericão
Sal a gosto
1/2 xícara de queijo de cabra em cubos

Modo de preparo:
Cozinhe a massa conforme a instrução da embalagem. Após o cozimento, passe em água fria e envolva em azeite. Misture na massa os
morangos cortados em quatro pedaços e as folhas de manjericão.
Tempere a salada com o suco do limão, o sal, o azeite e leve à geladeira. Enquanto isso bata no liquidificador o biscoito até que forme
uma farofa. Corte o queijo de cabra em cubos e passe no ovo batido e depois empane na farofa de biscoito. No fogo leve uma frigideira com azeite e frite os quadradinhos de queijo empanados. Sirva a
salada com os queijos empanados e as raspas de limão salpicados.

Sugestão: Selmi
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RECEITA

Sugestão: Isabela

Salada penne
Ingredientes:
6 colheres (sopa) de azeite de oliva
5 dentes de alho em lâminas
1 cebola pequena picada
400 g de brócolis separados em buquês
Sal e pimenta-do-reino a gosto
300 g de tomates-cereja cortados ao meio
300 g de queijo minas light em cubinhos
Massa
500 g de massa tipo penne
1 colher (sopa) de sal
Para finalizar
1 xícara (chá) de folhas de manjericão

Modo de preparo:
Em uma frigideira, aqueça o azeite e
doure o alho. Junte a cebola, o brócolis e refogue. Tempere com o sal,
a pimenta, acrescente os tomatinhos, o queijo e mexa delicadamente. Desligue o fogo, tampe e reserve.
Em uma panela grande, ferva cinco
litros de água com o sal. Cozinhe a
massa conforme indicado na embalagem. Escorra imediatamente, junte ao refogado, finalize com o manjericão e sirva em seguida.
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Gastronomia

RECEITA

MOLHO CÍTRICO
½ laranja
½ limão siciliano
4 colheres (sopa) de
azeite de oliva
Sal a gosto
Esprema as frutas e
misture com os demais
ingredientes. Sirva como
acompanhamento das
saladas.

MOLHO ROSÊ
8 colheres (sopa) de maionese
8 colheres (sopa) de creme de leite
4 colheres (sopa) de ketchup
4 colheres (chá) de conhaque
Misture todos os ingredientes e sirva
como acompanhamento das saladas.

Salada da horta
Ingredientes:
70 g de alface rasgada
30 g de cenoura ralada
30 g de rúcula
20 g de cebola em rodelas
20 g de parmesão em lascas
4 rodelas de tomate
4 flores de brócolis

Modo de preparo:
Coloque em um prato a alface e a rúcula misturadas, dando altura para
as folhas. Distribua os demais ingredientes, encaixando entre as folhas
delicadamente. Espalhe as lascas de
parmesão e sirva a seguir. Fica bom
com molho cítrico.

MOLHO DE
MOSTARDA E MEL
1 colher (café) de mel
1 colher (café) de mostarda dijon
1 colher (sopa) de azeite de oliva
2 colheres (sopa) de iogurte
desnatado
Sal a gosto
Misture todos os ingredientes e
sirva como acompanhamento
das saladas.

Salada caprese
Ingredientes:
50 g de rúcula
6 rodelas de tomate
6 rodelas mussarela
de búfala
6 pedaços de tomate seco
6 folhas de manjericão
50 ml de molho rosé

Modo de preparo:
Distribua em um prato as folhas de rúcula. Em forma de círculo, coloque as rodelas
de tomates intercalando com as rodelas de
mussarela de búfala e uma folha de manjericão em cima. Finalize com o tomate seco
por cima do manjericão e regue com o molho rosé.
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MOLHO ORIENTAL
3 colheres (sopa) de shoyu
5 colheres (sopa) de azeite de oliva
Suco de 1/2 limão
1 colher (chá) de gengibre ralado
Sal a gosto
Misture todos os ingredientes e
sirva como acompanhamento das
saladas.

Gastronomia

Salada de camarão com peras
Ingredientes:
250 g de camarões médios limpos
1 colher (chá) de gengibre ralado
2 colheres (sopa) de saquê
1 colher (sopa) de azeite de oliva
2 peras em fatias
2 colheres (sopa) de uva-passa
2 colheres (sopa) de maionese
1 pote de iogurte integral
1 alface americana

Sugestão: USA Pears

RECEITA

Modo de preparo:
Tempere os camarões com o gengibre, o saquê e o sal. Deixe tomar gosto por 15 minutos. Aqueça o azeite e grelhe os camarões
até ficarem rosados. Deixe esfriar
e misture com o restante dos ingredientes. Salpique a salsa e coloque em uma saladeira. Corte a
alface em tirinhas e enfeite a salada de camarão. Sirva.
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Variedades

Marcelo Buz
Administrador de empresas pela ESPM, com pós-graduação pela UFRGS, é empresário e consultor de empresas
na área de marketing. Também é comunicador da Rádio
Tchê Progresso. Contato: marcelobuz@hotmail.com

NOSSA DIPLOMACIA
ESQUIZOFRÊNICA
Este mês quero escrever um
pouco sobre o caso do brasileiro
morto na Indonésia por tráfico
de drogas. Segundo as autoridades daquele país, foram encontrados 15 kg de cocaína em meio
ao material esportivo que ele
portava ao tentar entrar na ilha.
Há muitas questões sobre este
episódio que podemos debater,
mas quero refletir acerca da postura das autoridades brasileiras.
Pareceu-me de extrema insensatez a presidente da República despender tempo tentando
a clemência do falecido junto ao
governo indonésio. Vejamos primeiro que existe um princípio da
diplomacia que é a soberania nacional. Ela garante que as leis de
cada país sejam respeitadas conforme seus costumes e suas tradições. Só por aí já vemos que foi
tempo posto fora. Talvez a presidente pudesse ter se dedicado ligando para as centenas - talvez
milhares - de vítimas do tráfico
aqui no Brasil mesmo!
O Brasil, por óbvio, não teve seu
pedido atendido e nossa líder
ainda nos fez passar vergonha,
pois ficou a imagem de que no
Brasil traficante merece perdão.
Só que não. Aqui traficante merece cadeia; lá merece tiro de fuzil. Acho que vou me mudar, as
praias da Indonésia são lindas!
Agora que sirva de exemplo. Nos
últimos anos nossa diplomacia

tem, de forma sistemática, insistido em defender e se relacionar
com lideranças, governos e nações cujas práticas ferem os famosos direitos humanos. É um
contrassenso escabroso do Itamaraty. Um governo cujas raízes são os clichês igualdade
social, distribuição de renda, direitos equânimes, direitos humanos e por aí vai, tem se colocado
ao lado de ditaduras sanguinárias, cerceadoras de direitos humanos básicos, repressoras
da liberdade de imprensa e da
democracia.
Além de defender diplomaticamente estamos financiando
uma parte significativa destes
regimes autoritários, realizando obras gigantescas de infraestrutura. Não sabemos nada sobre estes contratos, que são em
grande parte sigilosos. Mas é o
nosso dinheiro indo para o exterior sem mais nem menos.
Enquanto isso, a RS 118 segue a
passos de tartaruga, há falta de
energia em todo o país, aumentou o preço da gasolina, aumentou os impostos... É inacreditável! Fico perplexo com tudo isto.
Este ano trabalharemos até junho para custear o governo, suas
vontades e corrupções desvairadas. E apertem os cintos, logo
ouviremos falar muito sobre um
tal banco chamado BNDS.
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Social
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Os 50 anos de
Vilmar Gengnagel
Completando 30 anos de fotografia e conhecido
de muita gente em São Leopoldo, desta vez foi ele
quem recebeu os flashes. Vilmar Gengnagel comemorou seus 50 anos com festa realizada na noite
de 19 de dezembro, na Associação dos Garçons,
em São Leopoldo. Um grande grupo de familiares
e amigos levou seu abraço ao fotógrafo. Teve churrascada, bolo de aniversário, DJ e muita animação.
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Sociedade

FOTO: THOMAS RODRIGUES

Angélica Nery
Advogada e colunista social. Contato: angelica@revistanews.com.br

FATOS & FOTOS
Foto 1 - A diretora municipal
de cultura Melissa Goulart
está nos preparativos para
o Bloco El Gato
Foto 2 – Os queridíssimos
amigos Nando Oliveira
e Paloma Fogaça em
confraternização animada.
Ela nos preparativos do
Bloco São Léo Folia!
Foto 3 – Fernanda Klein
e Flávia Casotti em noite
de muita elegância na
Sociedade Orpheu
Foto 4 – O casal Meg e
Geraldo Tonell reuniu
amigos em noite de festa
na Sociedade Orpheu.
No registro com Anajara
Nowatzki e Carlos Henrique
Júnior; Marta da Silveira e
José Adi Fernandes, e Neiva
e Jairo Lima
Foto 5 – Marlene e Olvides
Franzon em recente
inauguração
Foto 6 – Lia da Rosa Hoeffel
e Geneci Franzon
Foto 7 – Débora Mombach e
Anderson Claro
Foto 8 – Marbe Rocha, Liane
Benedetti e Sandra Corneo
Foto 9 – Magda Horbach e
Verinha Hoeffel
Foto 10 – Amélia de Mari,
Eliane dos Santos, Joseli
Fetter e Sonia Heinz
Foto 11 – A Universidade
Feevale vem
homenageando seus
ex-alunos através do
Projeto Prata, que

reúne os formandos em
comemoração aos 25
anos de formatura. Eu
adorei rever os colegas de
Educação Física
Foto 12 – Eloisa e
Marcos Vianna, ele que
recentemente recebeu
o abraço e o carinho de
amigos pela passagem
de seu aniversário. Fica o
registro!
Foto 13 – Renata Camargo
prestigiou o lançamento
do CD e DVD do Rock de
Galpão. No registro com o
músico Rafa Schüller
Foto 14 – A cerimonialista
Patrícia Rosa viajou
recentemente para Porto
Seguro, na Bahia, onde
alinhavou novas frentes de
trabalho e curtiu merecidas
férias
Foto 15 – Thais Gomes
“divando” em Las Vegas
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Social
FOTO:DOMINGA MENEZES

O empresário Airton dos Santos Oliveira,
proprietário do Posto do Airton, recebeu em
dezembro o título de Cidadão Leopoldense da
Câmara de Vereadores. A distinção é concedida
a entidades e profissionais de destaque na
comunidade. A iniciativa foi dos vereadores
Brasil Oliveira, Luiz Andrade e Edite Lisboa
Cigana, da bancada do PSB

No mês de dezembro, em Brasília, a União dos
Vereadores do Brasil (UVB) homenageou a Câmara
de Vereadores de São Leopoldo pela atuação
do vereador e então presidente Brasil Oliveira
(PSB), responsável pela implantação dos projetos
Câmara 24 horas no ar e Sistema de tramitação de
documentos via web
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DEGUSTAÇÃO ON-LINE

A educadora física Maria Angélica,
Maurício e a filha Gabriela, em recente
viagem a San Diego, Califórnia
A cirurgiã-dentista, Dra. Patrícia
Reschke, em frente a Universidade
da Califórnia, EUA

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Maria Eduarda de Lima no Happy
Holi realizado em Porto Alegre, em
dezembro. Em turnê pelo Brasil, o
festival das cores coloriu cerca de 15
mil gaúchos

Paulo, Jefferson, Lunardi e Carlos

O Vivino é uma confraria on-line de
amantes do vinho, que descobriu
nas redes sociais uma maneira muito
interessante de partilhar o prazer da
degustação da bebida com outros
apreciadores mundo afora.
Em São Leopoldo, quatro amigos promoveram, em dezembro, a primeira
degustação internacional on-line,
organizada pelo médico João Deodato Lunardi, com a participação
de Jefferson Soares Oliveira, Paulo
Ricardo e Carlos Stoever e, em Portugal, no Algarve, por Rui Cristina, Luís
Vandame e Miguel. Os participantes
também utilizam o WhatsAp para
trocar impressões e informações,
inclusive fotos, durante a degustação.
Vinho examinado: Quinta do Além
Tanha, 2004 (custa R$ 170 no Brasil
e 20 euros em Portugal). Composto
de Tinta Barroca (20%), Tinta Roriz
(15%), Tinta Amarela (10%), Touriga
Franca (15%) e Tinta Carvalhada
(15%), Grand Noir (15%) e Rufete
(10%). Aromas intensos de pinhão,
frutas vermelhas maduras e um pouco de tostado. Na boca apresenta
longa persistência, taninos firmes e
equilibrados.

Luís Vandame, Miguel e Rui Cristina
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FISK SÃO LEOPOLDO:
Primeiro de Março, 210
Contato: (51) 3037.6699
fisksl@fisksl.com.br
www.fisk.com.br
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Com o inglês da Fisk, um mundo
de novas descobertas se abre
para as crianças. Através de
um método divertido e lúdico,
que estimula a criatividade e a prática
do idioma, fazendo com que elas
desenvolvam suas habilidades desde
cedo e se preparem para as grandes
conquistas de amanhã. Traga seu ﬁlho
para a Fisk e faça o futuro acontecer.
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