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

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

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

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

Paleta de
Cordeiro

HORÁRIOS

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

Rua Conceição, 1276
Centro de São Leopoldo - RS
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ovamente a população brasileira tem a oportunidade de votar e
selar o destino da pátria, coisa que tem feito por décadas. Contudo,
nossa democracia contribui muito pouco com a solução das
grandes dificuldades deste País.
Mas nosso sistema é assim, a regra é esta. E só nos resta, como cidadãos,
participar de mais este processo político, buscando conhecer as propostas
dos partidos e de seus candidatos para votar naqueles que, em nosso
entendimento, reúnam mais condições para preencher os mandatos em
disputa neste pleito.
É preciso estar alerta para não cair na falácia de alguns candidatos que
buscam eleger-se não para governar, fiscalizar ou propor leis, mas com
o propósito de atuar como militantes políticos das causas próprias, ou
na vã tentativa de tomar o poder no Brasil, às custas dos cofres públicos,
entrincheirando-se na estrutura que os cargos oferecem, esquecendose de que estão ali não só pelo voto popular, mas para fundamentalmente
trabalhar como funcionários da população. Prefeito é eleito para cuidar da
cidade, governador do seu estado e presidente da República do país, sem
terceirizar suas obrigações, sem desvio de direção. Vereadores, deputados e
senadores que atuem para cumprir suas prerrogativas, jamais seus interesses
pessoais, vencendo à tentação do “politicamente correto”, ideias que em
parte frutificam por meio da manipulação da opinião, promovida pelo que se
pode chamar de dopping-digital, que seduz e se apossa daquilo que é mais
preciso a um ser humano, a sua vontade própria.
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SAÚDE

REVISTA NEWS N.157
CAPA: UPA 24 Horas em
Novo Hamburgo
Foto: Revista News

50 Dois ambientes da
CASACOR SP

REVISTA NEWS | N. 157 | AGOSTO/SETEMBRO 2018 | 5

FOTO: REVISTA NEWS

SAÚDE | NOVO HAMBURGO

Prefeitura de Novo Hamburgo
inaugurou a UPA Dr. Casemiro

A

prefeita Fátima Daudt inaugurou no dia 23 de
junho, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
24 horas Dr. Casemiro, em homenagem ao Dr.
Boleslau Casemiro Konarzewski, reconhecido por sua
atuação humanitária e referencial na Medicina exercida em Novo Hamburgo.

Localizada no número 134 da Rua Visconde de Taunay, no bairro Rio Branco, a nova UPA é uma unidade de atendimento pré-hospitalar, de complexidade
e atuação intermediárias, dentro da atenção que vai
das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades
de Saúde da Família (USF) até o Hospital Municipal.
FOTO: JÉSSICA SANTOS

Solenidade contou com a prefeita Fátima Daudt, o vice-prefeito e
médico Antônio Fagan, o secretariado municipal, além de autoridades e
convidados como familiares do médico que dá nome à unidade
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Em seu pronunciamento durante a cerimônia, a prefeita Fátima fez questão
de ressaltar que o momento representava mais uma etapa positiva na área
da Saúde para a cidade de Novo Hamburgo. “A nova UPA dá ao paciente o
que ele merece ao chegar aqui, que é
o respeito, o alento e uma assistência
eficaz e atenciosa”, observou a gestora do Município. “E começamos a
atender ainda hoje à tarde, depois de
uma verdadeira força-tarefa para assegurar essa logística imediatamente.”
Em sua fala, a prefeita também foi en-

fática na análise do atual sistema de
gestão em que os Estados que mais
contribuem com o governo federal são
aqueles que recebem menos recursos.
“Nosso País precisa de reforma política e tributária, mas se não houver
a revisão do pacto federativo nenhuma delas terá êxito”, sublinhou. “Hoje,
operamos verdadeiros milagres com
nosso orçamento a fim de atender às
demandas dos munícipes, sendo que
muitos acabaram por migrar do plano privado para o sistema público de
Saúde.”
FOTO: JÉSSICA SANTOS

Nas palavras do secretário municipal
de Saúde, Naasom Luciano, a inauguração da UPA representa a resposta
da esperança em um futuro melhor,
erguida com atitude proativa e o esforço coletivo, mesmo em um momento
tão conturbado do País. “Nesta oportunidade, primeiramente, quero cumprimentar a comunidade e agradecer
a todos os profissionais técnicos, responsáveis pela engenharia e pela arquitetura, que tornaram possível esta
obra”, pontuou. “Faço um agradecimento especial ao Dr. Antônio Fagan,
vice-prefeito de Novo Hamburgo e
meu antecessor na pasta, aqui presente, e que nos ajudou sobremaneira
nesse processo, e a todos os funcionários da Saúde e da Prefeitura pela
dedicação diária ao acolhimento da
população.”
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Também estavam presentes à cerimônia, que contou
com visita guiada e restrita a convidados pelos ambientes da UPA, o primeiro-cavalheiro, Marcelo Santos
Nunes, o chefe de Gabinete, Raizer Ferreira, o procura-

dor geral do Município, Nei Sarmento, o assessor jurídico especial da Prefeitura, Ruy Noronha, o secretário
da Fazenda, Gilberto dos Reis, o secretário de Administração, Lineo Baum, o secretário de Obras Públicas,
Serviços Urbanos e Viários, Paulo Magalhães, a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Roberta Gomes de Oliveira, o secretário de Segurança, Roberto Jungthon, o secretário de Meio Ambiente, Udo
Sarlet, o secretário de Desenvolvimento Social, Roberto Daniel Bota, a diretora administrativa da Secretaria
de Educação, Márcia Isabel da Silva, representando a
titular da pasta, Maristela Guasselli, o diretor de Administração da Fundação de Saúde Pública de Novo
Hamburgo (FSNH), Rafaga Fontoura, o diretor-presidente da Fenac, Márcio Jung, o diretor geral da Comur, Joel Gross, e o diretor geral da Comusa, Marcio
Lüders. À frente da UPA, o coordenador médico João
Paulo Bedin destaca-se por seus 15 anos de serviços
prestados e larga experiência no antigo PA do Centro.

O funcionamento da nova casa
Os serviços oferecidos serão atendimento adulto e
pediátrico, estabilização de pacientes socorridos pelo
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu),
apoio diagnóstico terapêutico, raio-X de última geração, eletrocardiograma e controle de gases medicinais.
O investimento na construção do prédio é de R$
4.700.000,00, sendo que R$ 2 milhões são recursos
oriundos do governo federal e o restante é a contrapartida do Município. Quanto ao custeio mensal dos
serviços, a estimativa é de 1 milhão de reais. Inicialmente, 175 mil serão de recursos federais. O restante
é de contrapartida municipal.

Foto: Jéssica Santos

Ao ampliar a rede de urgência e emergência do Município de Novo Hamburgo, a UPA 24 horas Dr. Casemiro tem capacidade para atender 6,5 mil pacientes por
mês. A estrutura de aproximadamente 1.300 metros
quadrados (1.297,56 metros quadrados, precisamente)
contempla 12 consultórios, 12 leitos de observação, 3
leitos de urgência, 2 leitos de isolamento e 1 sala de
gesso/mobilização de fratura, entre outros espaços.
A UPA mantém uma equipe multiprofissional. São três
médicos clínicos, dois pediatras, três enfermeiros e dez
técnicos por turno, além de colaboradores de apoio,
como administrativos e de serviços gerais. O acesso
das ambulâncias será pela Rua Maringá.
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INAUGURAÇÃO UPA DR. CASEMIRO

A Unidade de Saúde conta
com excelente estrutura para
atendimento 24 horas à população

Visitas ilustres

FOTO: JÉSSICA SANTOS

A cerimônia teve um grande significado emocional pela
presença do filho do Dr. Casemiro, o economista Celso
Araújo Konarzewski, 62 anos, e o sobrinho do homenageado que ganhará uma placa na entrada da unidade muito em breve, o também médico Fernando Araújo
Konarzewski, 60. “O momento é de reconhecimento à

Foto: Jéssica Santos

FOTO: REVISTA NEWS

SAÚDE | NOVO HAMBURGO

memória de meu pai que amava, na mesma proporção,
a Medicina, Novo Hamburgo e sua gente”, comentou
Celso após a solenidade.
Nascido na cidade de São Luiz Gonzaga, na região gaúcha das Missões, em 21 de novembro de 1912, o Dr.
Casemiro veio para Novo
Hamburgo poucos dias antes de completar 30 anos,
portanto, no final do ano
de 1942. Rapidamente,
sua fama de profissional
de primeira e com um carisma a toda prova se espalhou pela cidade do Vale
do Rio dos Sinos. Era muito
conhecido por sua atuação
pioneira no atendimento
em saúde 24 horas e junto à Associação Médica do
Rio Grande do Sul, além de
estar à frente de entidades
de classe do Município.
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ENTREVISTA | PRESIDENTE DA ACIST-SL

Oldemar Plantikow Brahm
O empresário Oldemar Plantikow Brahm avalia o primeiro semestre de sua gestão na presidência da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Tecnologia de São Leopoldo – ACIST-SL na entrevista abaixo. Brahm é
diretor superintendente da Digistar Telecomunicações, localizada no Parque Tecnológico de São Leopoldo (Tecnosinos), onde também é membro da governança, devido ao cargo de presidente do Conselho de Administração
do Polo de Informática de São Leopoldo, do qual foi cofundador. Formado em Engenharia Eletrônica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Oldemar tem forte atuação em entidades como a FUNDATEC,
ABINEE e SOFTSUL. Na FIERGS, é conselheiro em três grupos da Gerência Técnica e de Suporte aos Conselhos
Temáticos (GETEC). Na ACIST-SL, participou de diversas diretorias nos setores da Indústria e da Tecnologia.
Revista News — Em São Leopoldo
temos segmentos empresariais bastante atingidos pela crise; outros estão até crescendo. Como é dirigir a
Entidade com associados atravessando realidades econômicas tão
distintas?
Oldemar Plantikow Brahm — Realmente, o país está atravessando um período muito conturbado, tanto na área
política como econômica. As empresas
que estão crescendo com certeza fizeram sua lição de casa, atuando muito
fortemente na gestão de recursos financeiros e de pessoas. E como a ACIST-SL entra neste processo? No apoio
aos associados que trazem demandas
ou sugestões para melhorar o desempenho de todas. Exemplos são o pacote
de soluções disponibilizado e também a
criação de grupos ou núcleos setoriais.
Notoriamente a ACIST-SL busca colaborar com o desenvolvimento do
município envolvendo-se em diver-

“sabemos que
uma economia
forte precisa ter
indústrias...
São Leopoldo é
o maior exemplo
disto”
sas causas. Hoje, qual questão local
preocupa mais a Entidade?
A diretoria da ACIST-SL realizou, no início do ano, uma profunda análise sobre
a sua atuação, tanto para os associados
como para a sociedade. Nosso objetivo naquela ocasião foi alinhar as diretrizes do Planejamento Estratégico. Após
ampla discussão, foram eleitas cinco
bandeiras de atuação, visando atuar
nas causas que dizem respeito à enti-
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dade, pois há causas ou situações em
que não há como atuarmos, por não ser
a nossa missão. A partir de agora, nossos esforços estão concentrados nos
blocos Valorização da Cidade, Educação, Segurança Pública, Meio Ambiente e Melhoria do Ambiente Empreendedor. Na bandeira Melhoria do Ambiente
Empreendedor, por exemplo, fizemos
uma parceria com a Unisinos para divulgar, trimestralmente, um relatório com
os principais dados socioeconômicos
de São Leopoldo. Ele será feito também
com o apoio das secretarias municipais
de Desenvolvimento e da Fazenda. A
ACIST-SL também tem atuado fortemente para reduzir a burocracia entre
os agentes públicos e a iniciativa privada. Temos realizado muitas reuniões
para encontrar soluções para esta área,
que tem gerado muitas reclamações por
parte dos nossos associados.
A maioria dos municípios possui em
suas diretrizes a atração de empresas ou o incentivo a atividades que

98 ANOS DA ACIST-SL
sustentem a economia local. No seu
entendimento, qual segmento empresarial deve ser incentivado no
município?
Nós acreditamos que todos os segmentos devem ser incentivados, pois há
oportunidades para todos. Mas todos
nós sabemos que uma economia forte
precisa ter indústrias. São as indústrias
que estimulam todos os outros. São Leopoldo é o maior exemplo disto. Tem
uma indústria muito diversificada, que
gera muito emprego, renda e impostos.
A área de tecnologia, com certeza, tem
alavancado muito o município. Porém,
os altos custos para sua operacionalização inibem mais e maiores investimentos. Por isto, precisamos criar políticas
para estimular esta atividade.
O setor de TI vem crescendo em São
Leopoldo, com destaque para a área
de software. Diante da realidade de
mercado, há espaço para a produção local de hardware, ou ao menos a
montagem e integração dos componentes se chegando a produtos eletrônicos acabados?
Esta área – de tecnologia – vem mudando muito nos últimos anos e se
moldando muito para o que chamamos
de indústria 4.0. Nela, estão integrados
software e hardware e é preciso investimentos em ambas as áreas. Há espaço para todos e sim, para São Leopoldo
também, com certeza. Temos os institutos tecnológicos e a Unisinos para
validar isto. As empresas instaladas no

O empresário Oldemar Plantikow Brahm

Parque Tecnológico Tecnosinos e as incubadas na UNITEC são muito diversificadas, transitando tanto da criação
de softwares e também em hardwares.
Na sua visão, qual cenário econômico espera o empresariado leopoldense em 2019?
A indefinição política tem impedido
uma análise assertiva sobre como será
o comportamento econômico em 2019.

O que sempre se espera são dias melhores para trabalhar. Quem adivinharia
que este ano teríamos uma greve de caminhoneiros que paralisaria o país e faria
os índices de crescimento despencarem
nos meses seguintes? É realmente difícil ser empreendedor no Brasil, mas nós
somos “casca grossa”, não é mesmo?
Por isto temos empresas longevas em
São Leopoldo, com mais de 40, 50 anos
de atuação. Vamos sempre esperar que
o cenário melhore. Nosso povo merece!

$0/5"#*-*%"%&&4$3*5"'*4$"-3&(*4530&.13&4"3*"-%&1"35".&/501&440"-
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Fotos: AmorUna Vítor Amoretti

Jantar de aniversário 98 anos da ACIST-SL

C

om o salão do Villa Petit Multieventos lotado, a ACIST-SL celebrou seus 98 anos de fundação
junto à diretoria, associados, equipe e
convidados, homenageando também
um grupo especial de empresas. Elas
comemoram mais de 50 anos de fundação. “Nós temos que valorizar e prestigiar estes empreendedores, que apesar
de todas as dificuldades, não desistem
do seu propósito de gerar valor para a
sociedade onde vivem”, ressaltou Oldemar Plantikow Brahm, presidente da
Associação. Receberam um troféu de
agradecimento as associadas Ferragem Feldmann e Caixa Federal Agência Centro, que completaram 80 anos, a
Artefatos de Borracha Bins, pelos seus
65 anos, a Ingabor Borrachas, com 55
anos e a Viação Leopoldense, que celebrou 50 anos.

No seu discurso de boas vindas, o dirigente ressaltou o comprometimento da
diretoria em contribuir para a busca de
soluções em áreas como a Educação,
a Segurança Pública, a Valorização da
Cidade, o estímulo ao espírito empreendedor e ao Meio Ambiente, que ser

6HOHomRGH(IHWLYRV,QWHUPHGLDomRGH(VWiJLRV
$YDOLDo}HV3VLFROyJLFDV7UHLQDPHQWRV
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tornaram as bandeiras da atual gestão.
Ele apontou também a importância da
ACIST-SL para o desenvolvimento tanto das empresas como da comunidade. Lembrou que, no primeiro mês de
fundação, no longínquo março de 1920,
a Associação reivindicou e conseguiu

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL, DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA DE SÃO LEOPOLDO

alargar a via que hoje é a Rua Lindolfo
Collor. O asfaltamento e a ampliação
das rodovias de acesso a São Leopoldo
também foram lutas lideradas pela Entidade. “Poucos sabem, mas a ACIST-SL
teve papel protagonista para evitar que
as obras da Trensurb dividissem a cidade, como havia ocorrido com Canoas,
Esteio e Sapucaia”, ressaltou.
Na década passada, a Associação liderou o movimento que gerou a implantação do Parque Tecnológico Tecnosinos. “Foi dentro da Entidade que as
sementes para a criação de um polo de
informática foram germinadas, tendo o
apoio tanto da sociedade como do poder público. Ao lembrar esta e outras
histórias, nós temos a resposta para as
pessoas que nos perguntam: Por que
eu devo me associar? Quais são os benefícios que eu recebo?”, ressaltou.
No encerramento, Oldemar fez um convite para que todos conheçam de perto
os projetos da ACIST-SL e que participem deles. “O associativismo desperta
o espírito de cidadania, pois podemos
mudar para melhor o local em que vivemos. Se hoje criticamos tanto o status quo do poder público, podemos agir
e atuar dentro da nossa casa, levando
para os órgãos competentes as nossas
reivindicações”, concluiu.
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Empresas Homenageadas
Em 1968, a então Viação Campina foi
adquirida pela administração atual, com
o nome de Viação Leopoldense. Desde 2011, a empresa integra o Consórcio Operacional Leopoldense. Com 150
funcionários, atua com uma frota de 47
ônibus, atendendo cinco linhas na Zona
Norte da cidade. São 2,5 milhões de quilômetros percorridos anualmente em
São Leopoldo.

A Ingabor Indústria Gaúcha de Artefatos
de Borracha foi fundada em 1963. Localizada em uma área de 13 mil metros
quadrados, é especializada no processamento de artefatos e peças técnicas
de borracha, seguindo as normas ASTM
D-2000 e ABNT, utilizando-se de diversos tipos de elastômeros. Atende empresas dos segmentos de Indústria de
Máquinas e Equipamentos, Siderúrgi-

14 | REVISTA NEWS | N. 157 | AGOSTO/SETEMBRO 2018

co, Eletroeletrônico, Pneumático, Agropecuário, Bebidas, Climatização, Ferramentas e Metal Mecânico.
Fundada em 1953, a Bins Indústria de
Artefatos de Borracha é uma das poucas empresas com capital 100% nacional a figurar entre os principais fabricantes de peças técnicas em borracha no
Brasil, destinadas ao setor automotivo.

98
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Foi uma das primeiras empresas no seu
segmento a adotar um modelo de gestão profissionalizada no final dos anos
90, fator determinante para um crescimento acentuado na última década.
Mantém 350 colaboradores especializados e permanentemente atualizados por
meio de investimentos em programas de
auxílio à formação e qualificação profissional. Dwispõe de um pacote de benefícios visando reconhecer o seu maior
capital: as pessoas.
A Agência Centro da Caixa Econômica
Federal foi fundada em 1938, em um período de muito crescimento na região do
Vale do Sinos. Empresa pública, exerce
um papel fundamental no desenvolvimento urbano e da justiça social, uma
vez que prioriza setores como habitação, saneamento básico, infraestrutura

e prestação de serviços, contribuindo
significativamente para melhorar a vida
das pessoas.
A Ferragem Feldmann é uma empresa familiar, fundada em 1938. Hoje, na
terceira geração, a empresa está totalmente informatizada e em constante
evolução e adaptação às exigências do
mercado. Oferece mais de 20 mil itens
nos setores de ferragens, ferramentas,
material hidráulico, material elétrico, tintas, caça e pesca e bazar, sempre buscando oferecer produtos de qualidade
para satisfação do cliente.
O patrocínio do evento foi das empresas SKA, Stihl, Oliva, Unimed, Sinodal,
Sicredi, Frontec e contou com o apoio
da Doce Panela Ateliê de Doces e Matriz
Farmacêutica.
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ESPECIAL ANIVERSÁRIO ACIST-SL

98
ANOS

Associados e convidados
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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL, DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA DE SÃO LEOPOLDO
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TECNOLOGIA | ENERGIA FOTOVOLTAICA

EGP Energy aliando
economia e sustentabilidade
ais do que um negócio,
desejamos que nossa
empresa seja uma ponte
entre a vontade das pessoas em viver
em um mundo melhor e as ferramentas
para que isto aconteça”. É assim que
a empresária Adriane Menezes identifica a EGP Energy, companhia que vem
se destacando no cenário gaúcho pelos diversos projetos que tem executado
no segmento de energia solar, por meio
de placas fotovoltaicas. Ao falar sobre o
que a motiva a administrar uma empresa
que tem apenas três anos (foi criada em
2016), ela afirma que sua determinação
vem da crença de que a sustentabilidade que vem junto com o sistema é a sua
maior inspiração. “Cada vez mais a humanidade irá precisar de energia, mas o modo como a obtemos atualmente é muito agressivo ao meio ambiente. E ele é
finito. Já a energia solar é uma fonte renovável”, diz.

“M

Mesmo muito jovem, a EGP Energy vem firmando seu espaço.
Não satisfeita apenas com os projetos integralmente aceitos
pelos clientes devido à postura séria e comprometida - suas
instalações têm garantia de cinco anos e a placa outros 25
anos - a empresa vem desenvolvendo parcerias importantes para a solidificação dos objetivos do seu planejamento
estratégico.
Dois deles são motivo de orgulho. O primeiro é a participação
no Programa ALI (Agentes Locais de Inovação), que é desenvolvido em parceria com o SEBRAE RS e CNPQ– Conselho

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com o
objetivo de promover a prática continuada de ações de inovação. “Estamos sendo referência no SEBRAE pelo modo como
conduzimos nossas atividades”, orgulha-se Adriane.
Outra conquista foi a assinatura de um Marco de Cooperação
Técnica, Científica e Cultural com a Unidade Acadêmica de
Pesquisa e Pós-Graduação do Programa de Pós-Graduação
em Gestão e Negócios da Unisinos. O convênio permitirá o
desenvolvimento conjunto de esforços e mobilização de recursos para projetos de ensino, pesquisa e extensão. “Para a
EGP, este passo é muito importante, pois aproxima o mundo
acadêmico e o setor produtivo, unindo esforços para a inovação”, destaca Adriane. Para João Batista Dias, professor
do Programa de Pós-Graduação da Engenharia Mecânica, a
parceria possibilitará o desenvolvimento de projetos de pesquisa visando a inovação, somando aos que já são realizados
na universidade na área de energia solar fotovoltaica. As atividades e projetos serão definidas por Termos de Aditivos à
medida em que forem sendo criadas.
Projetos - Dentre os diversos projetos que a EGP implantou
estão o sistema de energia no Bar do Beto, em Porto Alegre,
e na Churrascaria Passoquinha, em São Leopoldo. “São empresas que têm um alto custo de energia, principalmente no
verão, mas que também viram a importância em investir na
sustentabilidade para o futuro”, diz Adriane.
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EGP ENERGY
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Passo a passo da implantação
de um sistema solar:
● A geração de energia através do sistema fotovoltaico é muito flexível. O
cliente pode gerar parte do seu consumo, assim como consumo total ou
até mesmo gerar em um local e neutralizar vários pontos de consumo de
energia elétrica.
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● No entanto, toda instalação solar inicia com um estudo detalhado da necessidade de cada cliente através de sua fatura de energia, bem como do
seu telhado, para verificar se tem condições de receber os painéis, que podem também ser instalados em solo.
● Em seguida, acontece a explanação detalhada do que a empresa está ofertando ao cliente: qualidade dos painéis, inversores e todos componentes
do sistema fotovoltaico e seus benefícios.
● Depois de fechado o negócio e assinado o contrato, entra em ação o setor
de Engenharia da EGP Energy. Ela fará o projeto elétrico, o encaminhará
na respectiva concessionária para análise e aprovação, (prazo legal de 15
dias). Após a aprovação, começa a instalação dos painéis fotovoltaicos,
inversores, aterramento e toda instalação elétrica necessária.
● Finalizado esse processo, a concessionária faz a vistoria para verificar se
a instalação está de acordo com as normas da Aneel e aprova a usina. Faz
então a substituição do relógio de medição convencional por um bidirecional que irá registrar a produção e o consumo do cliente, que ficará apto a
receber os créditos caso sua usina tenha sido bem dimensionada e a produção seja maior que o consumo.
● Os valores de investimento variam de acordo com a necessidade, porém
mais importante do que o valor é o tempo de retorno do investimento, que
ocorre rapidamente (entre 3 e 5 anos).
● Deve-se considerar ainda que o sistema fotovoltaico tem garantia de produção de 25 anos, isentando o cliente de aumentos tarifários, bandeiras e
impostos. Estes fatores fizeram com que inúmeras pessoas e investidores
optassem por essa alternativa, como por exemplo Fábio Fontana, proprietária do Bar do Beto e Jorge Baidek, que economizam mais de R$ 9.000
em um único mês.
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FOTOS: DIVULGAÇÃO

MALHAS
Para driblar o frio
sem perder o estilo
Malhas fofinhas, tricôs trabalhados, ponchos imponentes e casacos elegantes
ganham as ruas na estação fria. Com peças de qualidade, você encara muitos
invernos e tem a certeza de estar sempre bem vestida. Afinal, com tantas
tendências recorrentes, o que vale é investir no conforto e no que lhe faz bem.
A.Niemeyer
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MERCADO I INDÚSTRIA & COMÉRCIO

São Sebastião do Caí
tem nova sede da
Unidade Sesc/Senac
Apresentação das novas instalações
aconteceu dia 6 de julho. Espaço fica na
Rua Egídio Michaelsen, 679 – 2º andar
FOTO: BBC FOTOGRAFIA

SENAI avalia
maturidade das
empresas frente
à indústria 4.0
A quarta revolução industrial está em plena atividade. A automação e a Internet das Coisas são uma realidade. Com a missão de apoiar e conduzir as indústrias
para esta direção, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) lançou um serviço que avalia
a maturidade das empresas com relação à indústria
4.0. Trata-se do SENAI 4.0 (https://senai40.com.br),
que disponibiliza gratuitamente questionários para
avaliação de produção, tecnologia e gestão. A média
pode ficar entre um e cinco pontos. Os dois primeiros
pontos apontam caminhos em preparação para a indústria 4.0. O resultado três, quatro ou cinco indica que
já há o uso de tecnologias em diferentes níveis de maturidade. Com o resultado dos questionários, o SENAI
disponibiliza gratuitamente a visita de um consultor à
empresa para apresentar o diagnóstico e a trajetória a
seguir. “A indústria 4.0 é um caminho sem volta. O SENAI se prepara para apoiar as empresas neste sentido”,
diz o diretor-regional do SENAI-RS, Carlos Trein. “É
uma oportunidade para a indústria se tornar mais ágil,
mais enxuta e mais produtiva”, destaca.
O portal SENAI 4.0 também disponibiliza gratuitamente o curso EAD “Desvendando a indústria 4.0”. O
curso tem como objetivo apresentar a indústria 4.0, propiciando ao aluno uma introdução ao tema e a obtenção
da base conceitual das tecnologias que suportam este
movimento. Com esse conjunto de tecnologias, a intenção é possibilitar que as indústrias se tornem ágeis e
tenham uma aprendizagem autônoma. O curso conta
com design responsivo e é acessível por diversas plataformas, desde smartphones a desktops.
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A solenidade de inauguração contou com a
presença de autoridades e convidados

O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac inaugurou suas novas instalações em São Sebastião do Caí no dia 6 de julho.
Durante o evento, o presidente do Sistema Fecomércio-RS/
Sesc/Senac, Luiz Carlos Bohn destacou: “O que temos para
entregar à sociedade nos orgulha muito. Somos uma entidade
privada mantida e administrada por empresários do comércio de bens, serviços e turismo e tudo o que produzimos tem
um reflexo muito positivo nas pessoas”. A solenidade contou
com autoridades e convidados que assistiram a participação
dos mais de cem idosos do Programa Sesc Maturidade Ativa que apresentaram sua formação de coral, interpretando
duas músicas.
Atuante na cidade há mais de uma década, a Unidade fica
na Rua Egídio Michaelsen,679 – 2º andar, Centro. O espaço
apresenta novidades na área do bem-estar e da qualificação
profissional, com cursos de pós-graduação, graduação e técnicos à distância, academia de musculação, pilates, clínica
odontológica com expectativa de atendimento de 140 pacientes por mês e sala multiuso com 80 lugares. A Unidade,
que tem capacidade para receber cerca de 360 alunos por
dia, tem diversos ambientes educacionais, dentre eles salas
de idiomas, laboratório de informática e cabeleireiro, além de
ambiente para a realização de aulas de manicure e pedicure.
O atendimento da nova Unidade Sesc/Senac São Sebastião
do Caí é de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h.
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Buffet Pessin
O Melhor Buffet da Região.

Almoço de domingo à sexta
Buffet Especial das 11h30 às 14h

24 Pratos Quentes
Pastéis - Capeletti
Saladas - Frutas
Sobremesas
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Qualidade que virou tradição.
Os melhores Ingredientes. O melhor Tempero

Espaço climatizado
para eventos

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

ARTIGO | DR. LEONARDO MAURINA

INVESTIGAÇÃO
DE PATERNIDADE
EM QUALQUER IDADE

V

ocê! Você mesmo. Já parou
para pensar se sua paternidade registral coincide com a
biológica? É muito mais provável que tal ideia jamais lhe tenha ocorrido, não é mesmo?
Na sua certidão de nascimento consta
o nome do seu pai ou está em branco?
Mas seu pai é mesmo seu pai? Tem certeza? E, por outro lado, se você é pai,
seu filho é mesmo seu filho? Tem certeza? Num primeiro momento, de inopino,
e em não sendo o nosso caso pessoal, o
assunto pode até parecer distante. Mas
não é. Não mesmo!
Vai dizer que você não conhece pelo menos três pessoas que não tem o nome do
seu pai nos documentos. Que sofre na
escola, por vezes até bullying por conta
disso. Quem não tem ou teve um amigo
(a) na escola que não tinha para quem
desenhar o cartão do Dia dos Pais? Ou
aquela amiga que ao casar não teve,
não tem ou não terá o pai para levá-la
ao altar? Ou... isso já aconteceu contigo,
com sua esposa (o), companheiro (a)?
Fique tranquilo, você não está sozinho,
de verdade!
São milhões de brasileiros unidos nesta idêntica situação de não saber quem
é seu pai. Muitas vezes nem suspeitos
tem. As razões para tanto são as mais
variadas. E pode ser que essas pessoas
nunca venham a pensar em realizar uma
investigação pessoal, muito menos formal-judicial, em busca desta tão importante informação.
Vivemos numa sociedade composta das
mais variadas tipologias de famílias. A
miscelânea decorrente disso compõe
um amplo espectro destas lacunas e/ou
incertezas.
Não são só filhos em busca de registros

de paternidade. Muitíssimos pais não
tem certeza de suas filiações. Quantos
genitores já olharam sua prole, e mais
ainda os descuidados, e mais ainda os
que muito circulam por aí, e não desconfiaram de algo diferente naqueles seres
tão importantes que registraram em seus
nomes?
Neste exato momento tramitam nos tribunais do país milhares, quiçá milhões de
ações que de uma forma ou outra buscam investigar sua efetiva ou registral
paternidade.
Graças à ciência moderna e à legislação em vigor é amplamente possível que
cada uma destas histórias tão íntimas
e personalíssimas possam ser esclarecidas, bastando uma simples decisão.
Desimportando, inclusive, que seu pai
ou antepassados estejam vivos.
Não há limites temporais legais (prescrição ou decadência), muito menos deverá haver motivações espirituais, morais, financeiras, enfim. NADA que possa
de qualquer forma impedir a busca da
sua verdade biológica. A mais “sua” das
verdades.

“O DNA representa
a prova mestra
para determinar a
ascensão parental
e tem sido usada
massivamente, até
porque hoje tem
custado menos de
um salário mínimo.”
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Dr. Leonardo Maurina

Na essência de investigar nossa verdade
biológica, o mais nobre será a modificação do nosso próprio NOME, ou seja, o
que temos de mais personalíssimo em
nossas vidas. Afinal, trata-se do rigor histórico, de nossa própria história.
DOS MEIOS DE INVESTIGAÇÃO
Se para ambos, pai e filho ou vice versa, houver consensualidade na declaração da paternidade, sendo as partes
civilmente capazes, bastará que procurem um advogado e declarem tal em juízo, aguardando homologação, depois de
instado a participar o representante do
Ministério Público (MP). Contrariamente
aos que entenderão desnecessária a intimação do MP, em função da alteração do
nome, e com isso gerando consequências no mundo dos negócios e na sociedade em que vive, haverá por iniciativa do
próprio julgador, caso não requerido pelos interessados, devido parecer ministerial. Em sendo o filho menor ou civilmente
incapaz, a consensualidade persiste e os
meios idem, desde que, se habilitem legalmente quanto à capacidade civil, via
representação ou assistência da genitora
ou tutor (a), ou curador (a), com indiscutível participação plena do processo, do
MP, não havendo maiores discussões.
Quando não há consensualidade, optase facilmente pela via judicial, mediante o
ingresso com ação investigatória de paternidade, cumulada ou não com pleito

DIREITO DE FAMÍLIA

de alimentos e quando o caso, petição
de herança. A parte adversa, o chamado polo passivo da demanda, mesmo
estando o investigado falecido (quando
será direcionado aos herdeiros), será citada para, querendo por contestação e/
ou requerer comprovação do alegado,
sendo o meio mais indicado e usual o
exame pericial genético, o popular DNA,
em razão de sua precisão de acerto de
99,9999%. O DNA representa a prova
mestra para determinar a ascensão parental e tem sido usado massivamente,
até porque hoje tem custado menos de
um salário mínimo. A coleta é realizada
em laboratórios locais sem dor ou trauma e em 15 dias seu resultado é apresentado, minando caminhos tortuosos e
caros de outrora.
Em caso de o investigado ter filhos, a aferição comprobatória se fará pelo exame
de DNA, pela comparação da carga genética comum a ambos, recomendandose para tais casos, que tal se faça, para
ampliar a certeza, com mais de um dos
supostos irmãos (teste de irmandade) em
que se averiguará se ambos possuem um
ascendente em comum ou ainda procedendo, à míngua desta prova mais robusta, em relação a outros parentes mais
próximos.
Obviamente que outras provas poderão
ser utilizadas, inclusive a testemunhal ou
a anatomopatológica, também pelo processo do DNA em amostras de tecido
humano resultante de biópsias, inclusive cadavéricas. Por fim temos, em casos específicos, mas menos usuais em
função do alto custo e das consequências de ordem moral, entre outras, que
seriam trazidas pela exumação do investigado falecido.
OUTROS ASPECTOS
O pleito de investigação de paternidade
pode ser proposto inclusive quando o
investigante foi registrado por outro homem que não seu pai biológico, sendo o
caso típico o padrasto. Os efeitos incluídos nesta hipótese serão a cumulação
do pleito de alteração do registro, com a
substituição do pai e avós registrais, pelo
pai e avós biológicos.
Há ainda a hipótese mais remota, do filho que foi registrado com nome do pai
e também da mãe, ambos registrais,

“Mediante
reconhecimento
o f lho passa a
fazer parte da
família do genitor,
compartilhando o
mesmo sobrenome
sem qualquer
observação quanto
às características
daquela f liação”
ou seja, era filho de João e Maria, mas
por circunstâncias da vida, foi registrado como sendo filho de José e Lourdes,
quando então, será necessário requerer
com especificidade a alteração do nome
também da mãe junto ao Registro Civil,
devendo a ação judicial denominar-se
ação de investigação de paternidade e
maternidade.
Há ainda as espécies distintas de reconhecimento, como a regulamentada pelo
art. 1º da Lei n.º 8.560/92 (art. 1.609 do
Código Civil que estabelece quatro formas de efetuá-lo, sendo: I - no registro
do nascimento; II - por escritura pública
ou escrito particular a ser arquivado em
cartório; III - por testamento, ainda que
incidentalmente manifestado; entre outras, que por sua particularidade, demandaria outro texto.
A ilimitação ao processo de investigação
de paternidade é tanta que até mesmo é
possível a investigação judicial com polo
passivo plúrimo, ou seja, onde a mãe,
em representação do filho, tendo havido
na época da concepção relacionamento
com mais de um homem, ou seja, tendo
“pais prováveis”, formando-se o que denomina litisconsórcio passivo alternativo
eventual, com a submissão de todos ao
exame de DNA para facilitar a identificação definitiva do pai, julgando-se quanto aos demais a improcedência da ação.
A sentença proferida em qualquer ação
de investigação possui natureza declaratória, produz efeitos retrooperantes, ou
seja, a data da concepção e erga omnes,
valendo contra todos, até porque seria
inadequado determinar que os efeitos relativos ao seu reconhecimento só abran-

gessem o período posterior ao ato jurídico, especialmente se este ocorreu muito
tempo depois do nascimento.
Mediante reconhecimento o filho passa
a fazer parte da família do genitor, compartilhando o mesmo sobrenome sem
qualquer observação quanto às características daquela filiação que possa gerar qualquer constrangimento ao investigante, se o processo foi judicial, oficioso,
voluntário, etc., eis que tal é vedado pela
Constituição Federal (CF), pelo Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA) e pelo
Código Civil Brasileiro (CCB).
Outro aspecto importante do reconhecimento não pode ser revogado nem
mesmo quando feito em testamento, exceto tenha o ato declaratório, por qualquer meio, sido realizado com vício de
consentimento ou desconformidade
com real filiação biológica, o que poderá ser alvo de ação anulatória proposta
por quem tenha justo interesse (mãe, irmãos ou aquele que se diz ser o verdadeiro pai). Estes “novos filhos” passam
a ser equiparados, sem qualquer distinção, para todos os efeitos sucessórios
recíprocos, ascendência/descendência.
Terão estes como prerrogativa, em caso
de pai morto, antes, durante ou após o
reconhecimento de paternidade, propor
petição de herança, com a consequente
nulidade da partilha se já efetuada e se
o caso se apresentar inverso, em que o
investigante venha a óbito antes do investigado, seus herdeiros poderão lhe
representar e usufruir o direito de transmissão. Enfim, sem nenhuma pretensão
de esgotamento de assunto tão palpitante e interessante, ficam apresentados apenas alguns dos aspectos mais
importantes, ou seja, impressões sobre
matéria tão ampla, que por certo merece retomada oportunamente. Enfim, não
há dignidade humana completa sem um
nome. Este nome tem de ter um sobrenome, genético. O nome é um só. Contudo,
podemos dar-lhe outras nuances e disso
colher consequências.

LEONARDO MAURINA
Advogado, inscrito na OAB/RS de nº
47.780, com dezoito anos de experiência na área de FAMÍLIA, também
atuando nas áreas Cível, Trabalhista,
Consumidor e Imobiliário.
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SocialNEWS
ACIST-SL: Terça da Integração com Calau Contabilidade

Luiz e Rosângela Calgaroto

O tradicional encontro de associados do
mês de junho foi oferecido pela Calau
Contabilidade, com a típica culinária dos
imigrantes italianos, Luiz Calgaroto, sócio
da empresa, foi convidado a falar sobre
sua trajetória pessoal e profissional.
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O escritório tem cerca de 20 funcionários e atende em torno de 230 clientes

   

CANTINA PARADOURO
Clientes conferindo o saboroso rodízio de carnes nobres da
Cantina Paradouro, localizada na RS-240, Bairro Scharlau,
em São Leopoldo.

Cinara Estela da Silva, Simone Andreia Kuhn e
Adriana Raquel da Silva

Carlos Moller e Natália com o pequeno Murilo

O advogado André Giuliano com o filho Lorenzo
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SAÚDE | SÍNDROME DO INTESTINO IRRITÁVEL

Especialista
explica os
benefícios da dieta
não fermentativa
no tratamento
da doença

Dieta Low-FODMAP para a
Síndrome do Intestino Irritável

S

intomas como dor abdominal
frequente, inchaço, intestino
preso, náuseas, diarreia e estufamento não são normais e
devem ser investigados. A Síndrome do
Intestino Irritável traz grandes dificuldades no dia a dia, e a dieta não fermentativa, que consiste em restringir
alimentos ricos em carboidratos de alta
fermentação, é o melhor caminho para
amenizar os sintomas.
As diferentes abordagens de diagnóstico e tratamento para a Síndrome do
Intestino Irritável foram exploradas pelo
nutricionista inglês Nick Trott na palestra “O tratamento Low-FODMAP na
Síndrome do Intestino Irritável: procedimentos, métodos e atualizações”, durante a 9ª edição da Glúten Free Brasil,
realizada nos dias 13 e 14 de julho, em
São Paulo. Segundo ele, o melhor caminho encontrado pelos especialistas é
prescrever uma dieta que reduza a fermentação intestinal para evitar a distensão intestinal e os seus efeitos.

Nutricionista especializado na área de
gastroenterologia e premiado como um
dos profissionais do ano em doença celíaca do Reino Unido em 2016, Nick é
reconhecido como estudioso na orientação de celíacos e de demais quadros
relacionados à sensibilidade ao glúten e
à Síndrome do Intestino Irritável. Confira os principais desdobramentos sobre
a síndrome:
É comum confundir a Síndrome do
Intestino Irritável com a doença celíaca. O que difere uma da outra?
Nick Trott — A doença celíaca é uma
doença autoimune, causada por uma
resposta imune inadequada ao glúten.
Seu diagnóstico requer exames de sangue específicos e uma biópsia do intestino delgado. Atualmente, o único
tratamento é a adoção de uma dieta
isenta de glúten. Já a Síndrome do Intestino Irritável é uma desordem crônica do intestino, que se caracteriza pela
presença da dor abdominal, distensão
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e mudança no hábito intestinal, como
constipação, diarreia ou ambos. O diagnóstico da Síndrome do Intestino Irritável pode ser estabelecido com base
nos sintomas, na exclusão de outras doenças do intestino e com a aplicação
da dieta específica e seus resultados.
A boa notícia é que há uma ampla variedade de abordagens médicas, psicológicas e dietéticas para tratá-la, que
pode ser adaptada para cada paciente.
Qual a relação do estresse com
a Síndrome do Intestino Irritável?
Ele pode ser considerado uma das
causas?
Nick Trott — Não temos comprovado
que ele pode ser uma das causas da
Síndrome do Intestino Irritável, mas certamente pode contribuir para o aumento
dos sintomas. Isso se relaciona com a
forma como o intestino e o cérebro se
comunicam. Um ponto que sabemos é
que as mudanças do estilo de vida ajudam as pessoas com Síndrome do In-

testino Irritável a gerenciar seu nível de
estresse, melhorando o controle dos
sintomas.
Assim como a doença celíaca, a Síndrome do Intestino Irritável acomete
mais mulheres?
Nick Trott — A incidência da Síndrome do Intestino Irritável acontece até
três vezes mais em mulheres do que em
homens, embora a diferença percentual
varie globalmente. As razões para esta
diferença na taxa de diagnóstico entre os sexos ainda não são bem compreendidas, pois estão mais relacionadas ao fato das mulheres procurarem
mais diagnósticos e tratamentos. Também existem diferenças nos sintomas
da Síndrome do Intestino Irritável vivida
por homens e mulheres.
A dieta não fermentativa pode ser
considerada altamente restritiva por
conta dos alimentos que devem ser
limitados na alimentação?
Nick Trott — Pessoas e pacientes podem ter diversos benefícios ao adotar
uma dieta com alimentos de baixa fermentação, mas não devem adotar esse
tipo de dieta por conta própria. A dieta

não fermentativa deve ser realizada em
três fases distintas, a ser feita por um
profissional de saúde, como o nutricionista. Primeiramente, a restrição inicial
é seguida de uma reintrodução monitorada de alimentos FODMAP* para avaliar a tolerância individual. A última fase
é uma dieta modificada e personalizada
com base nos resultados de reintrodução. Vale ressaltar que a dieta deve ser
seguida por um período de tempo específico e que não deve ser adotada por
quem não tem indicação.
Como você avalia os estudos que temos atualmente sobre a dieta não
fermentativa em pacientes com a
Síndrome do Intestino Irritável?
Nick Trott — Há uma série de estudos
validados que trazem a análise de sintomas e da qualidade de vida dos pacientes da Síndrome do Intestino Irritável, que se tornaram ferramentas muito
utilizadas na determinação da eficácia
da abordagem FODMAP. A evidência
acumulada para a dieta pobre em FODMAP indica que quando é entregue por
um nutricionista com conhecimento e
experiência pode ser uma estratégia altamente eficaz.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Nutricionista inglês Nick Trott

*FODMAP (sigla para Oligossacarídeos, Dissacarídeos, Monossacarídeos
e Polióis Fermentáveis): alimentos que são mal absorvidos e sofrem
fermentação pela flora intestinal, causando sintomas como má digestão,
excesso de gases, diarreia, inchaço abdominal, cólicas e prisão de ventre.

OS ALIMENTOS FODMAP SÃO CLASSIFICADOS EM 5 GRUPOS:
Tipo de Fodmap

Alimentos Naturais

Alimentos industrializados

Monossacarídeos (frutose)

maçã, pera, manga, aspargos, cereja, alimentos com xarope de milho,
melancia, sucos de fruta, ervilha
néctar de agave e xarope de frutose:
como mel artificial, biscoitos,
refrigerantes, sucos prontos,
geleias, pó para bolos, etc.

Dissacarídeos (lactose)

Leite de vaca, leite de cabra, leite de
ovelha, nata, queijo, ricota e cottage

creme cheese, sorvete, iogurte e
outros alimentos que contenham leite

Fruto-oligossacarídeos (FOS)

Cebola, alho, alho-poró, trigo,
cuscuz, centeio, caqui, melancia,
chicória, dente-de-leão, alcachofra,
beterraba, aspargos, cenoura
vermelha, quiabo, chicória com
folhas vermelhas, couve

farinha de trigo, massas em
geral com trigo, bolos, biscoitos,
ketchup, maionese, mostarda,
carnes processadas como salsicha,
nuggets, presunto e mortadela

Galacto-oligossacarídeos (GOS)

Lentilha, grão-de-bico, grãos
enlatados, feijão, ervilha,
grãos integrais de soja

produtos que contenham
esses alimentos

Poliois

maçã, damasco, pêssego, nectarina, adoçantes como xilitol, manitol,
pera, ameixa, cereja, abacate, amora, sorbitol, produtos com glicerina
lichia, couve-flor, cogumelos
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Interview

PROCEDIMENTOS NA
ESTÉTICA MASCULINA
DR. DAITON DA SILVA MELO
Cada vez mais os homens estão procurando a Medicina Estética para se submeterem a tratamentos
com o objetivo de melhorar sua aparência, porque o desejo de beleza é simplesmente uma questão
pessoal, sem conotação sexual. Para isso é fundamental buscar atendimento de um profissional
qualificado e ético, que cumpre os protocolos estabelecidos pela Medicina. Nesta edição, a Revista
NEWS entrevistou o médico Dr. Daiton da Silva Melo, dermatologista leopoldense que conta com grande
reconhecimento na área da Estética Médica.

E

xiste diferença entre tratamentos estéticos para homens e mulheres?
Totalmente. Uma série de fatores contribui para a diferenciação entre homens e
mulheres. Vejamos alguns deles:
- hormônios;
- textura da pele – no homem é menos
elástica;
- musculatura – vincos mais profundos
no homem e mais suaves na mulher;
- educação familiar – culturas diferentes
desde a infância;
- desejos estéticos – maior nas mulheres e mais objetiva no homem.
Qual é o conceito de beleza
masculina?
Basicamente são três:
– primitivo – quanto mais feio, peludo,
sujo e fedido melhor – é o homem das
cavernas;
– clássico – perfumado, menos peludo, mais limpo – um exemplo é o ator
Hunfrey Bogard, do filme Casablanca;
– moderno – cabeça peluda, rosto sem
pelos, limpo e cheiroso, menos rugas
ou imperfeições estéticas; temos aí o
Brad Pitt. A partir desse conceito moderno já começa a preocupação com a
estética. Essa preocupação está muito

ligada ao padrão de vida, à educação,
à vida social, ao trabalho, à vida sexual, entre outros.
Os homens procuram pelos procedimentos estéticos?
Ainda é muito tímida essa procura,
mesmo porque existe uma série de procedimentos cosméticos não cirúrgicos
dirigidos à estética masculina que os
homens não sabem ter à disposição.
A mulher se preocupa com a estética
desde cedo. A vaidade feminina vem
desde pequena, estimulada principalmente pela mãe.
Já no homem essa necessidade estética tem um certo momento para aparecer, até porque pode ser interpretado
pela sociedade como um desvio de caráter sexual, não bem visto pelos amigos – é aquela diferença que advém da
educação familiar. Ele esconde o desejo de melhorar a aparência por vergonha e por receio dessa interpretação.
Atualmente já temos homens que se
enquadram dentro daquilo que chamamos de metrossexual, que é aquele
meticuloso com a aparência, sem ter
qualquer conotação com a preferência sexual. Pelo contrário, a maioria deles não se enquadra no perfil de ho-
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mossexuais, bissexuais. Em geral são
heterossexuais.
Mas é o medo da má interpretação da
sociedade que o torna mais retraído
quanto à sua preocupação estética.
Qual é o momento, então, em que os
homens começam a se preocupar
com a beleza?
Tirando os metrossexuais que normalmente são mais precoces com essa
preocupação, chega o momento em
que o espelho “fala”. Ao se perceber com aspecto cansado, envelhecido, triste e irritado o homem começa
a pensar em procurar a ajuda de um
profissional.
Tem uma idade mais específica para
começar a ter essa sensação?
Nada a ver com a idade, mas existem
alguns fatores que dão um empurrãozinho para que essas observações ganhem evidência.
Primeiramente a expectativa de vida de
77 anos, segundo a OMS – Organização Mundial de Saúde. Muitos homens
abaixo dessa faixa etária se sentem jovens frente à expectativa de vida. Não
que uma pessoa de mais de 70 anos
não possa se ver fazendo algum proce-

DERMATOLOGISTA
dimento para melhorar a estética, mas
a frequência de preocupação com a
estética é maior nos de menos de 70
anos. A motivação se dá, então, justamente por essa perspectiva de tempo
de vida ativa.
Logo depois vem a incidência elevada
de divórcios – principalmente dos 45
aos 55 anos; há necessidade de permanecer jovem e atraente. O homem
começa a frequentar academia, a fazer ginástica para manutenção da forma física, frequentar baladas, ou seja,
começa um novo convívio social para
conseguir novamente uma companhia.
Essa preocupação atinge também a
face, pois começa o envelhecimento
gravitacional, com queda das pálpebras, encovamento das maçãs da face
por perda de massa muscular, diminuição dos lábios, rugas, etc. É o que chamamos de motivação sexual.
Por fim temos a motivação financeira,
onde homens jovens e bonitos começam a galgar postos elevados no trabalho e, em geral, são mais bem pagos.
Acontece então uma concorrência natural e o homem precisa fazer alguma
coisa para se manter pelo menos no
mesmo posto em que está.

exatamente o que querem no momento da consulta. São mais exigentes com
os resultados.
Diferente da mulher, que vem à consulta de uma maneira genérica. Fala da
sobrancelha, da boca, das rugas, dos
sulcos, ao passo que o homem sabe
exatamente o que o está incomodando.
A mulher, muitas vezes, faz perguntas
sobre a boca, mas nem ouve a resposta
completa e já está perguntando sobre
o nariz ou as sobrancelhas. Os homens
não querem anunciar no trabalho e no
seu convívio social que fez tal ou qual

procedimento estético. Têm medo da
gozação e das críticas. O médico deve
estar atento a isso, pois, às vezes, o
aparecimento de um mínimo hematoma é motivo de insatisfação que pode
ocasionar a perda do paciente.

Quais os objetivos do homem que
vai à consulta com fins de melhorar
a estética?
O objetivo principal é superar todas essas adversidades que vimos até agora
- idade, sexual e econômica.
Os homens são mais objetivos e precisos nos seus pedidos. Eles sabem

Que procedimentos estéticos estão
à disposição dos homens para seu
embelezamento?
Todos os procedimentos que são aplicados na mulher podem ser aplicados
no homem. O que varia é a diferença
na aplicação para o homem e para a
mulher.
Exemplo: existe grande diferença entre a aplicação de um botox no homem
e na mulher, citando sobrancelhas (na
mulher arqueadas), ao redor dos olhos.
Até mesmo a quantidade do produto
varia muito ainda que entre os homens.
Outro grande exemplo de diferença
é no caso da aplicação de botox no

bruxismo de homem e mulher. O bruxismo também pode ser tratado pelo
dermatologista.
Entre os procedimentos mais procurados estão:
Tratamentos para a pele – cremes especiais para eles devido à pele que é
diferente das mulheres;
Toxina botulínica – devido à musculatura e ao formato masculino do rosto;
Peeling químico – renova a pele, controla a oleosidade, as manchas e as rugas finas;
Mesoterapia – flacidez e estimulação
capilar;
Depilação a laser;
Luz pulsada – manchas da idade e principalmente solares;
Preenchimentos – diferenciados dos
femininos.
Então, temos aí uma gama enorme de
procedimentos dirigidos ao homem.
O que se vê é que a indústria da beleza,
seja através da mídia, consultórios, propagandas e outros, está toda voltada
para o universo feminino. Tudo é dirigido às mulheres. Isso causa desconforto
e constrangimento nos homens. Assim
eles não veem nada em que possam se
identificar e criar coragem para alavancar um tratamento estético.
É preciso que eles saibam que existem
tratamentos dirigidos aos homens, pois
a indústria da beleza masculina no Brasil segue a tendência natural mundial,
isto é, com os homens se embelezando.
continua >>>
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DERMATOLOGISTA
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Quais os profissionais habilitados a fazerem procedimentos
estéticos?
A estética médica deve ser realizada
por médicos. A lei 12.842, de 2013,
especifica muito bem quem pode realizar esses procedimentos e aponta
o médico como o profissional habilitado. Para que outros venham a se habilitar é preciso que se mude a lei. Nenhum procedimento invasivo pode ser
realizado por outro profissional. Na
odontologia está autorizada a aplicação do botox, mas somente para correções da estética bucal. Em todos os
casos existe a necessidade da consulta e um consequente diagnóstico,
avaliando-se inclusive os riscos. Até
mesmo para a aplicação de ácidos na
pele é preciso saber com o quê estamos lidando. Imagine aplicar ácido
em uma mancha que pode ou poderá
vir a ser um melanoma. Então há necessidade de um diagnóstico prévio.
Esses escândalos sobre procedimentos estéticos tem a ver com a
habilitação profissional?
Sem dúvida alguma. Além do charlatanismo de alguns profissionais como
no caso do “Dr. Bumbum” no Rio de
Janeiro, temos outros que estão praticando estética com conhecimentos
adquiridos em cursinhos de final de
semana, o que não os habilita para
a realização dos procedimentos. Ou
seja, é exercício ilegal da profissão
médica.
Recebemos vários casos em nossas clínicas de pacientes que realizaram procedimentos com um
profissional não médico e apresentaram complicações até mesmo com
deformidades.
Talvez a procura por um profissional
não médico seja motivada pelo preço,
acreditando que um especialista seria mais caro. Isso não é assim. Caro
vai ser consertar as complicações, se
ainda for possível, e o arrependimento da escolha errada do profissional.
38 | REVISTA NEWS | N. 157 | AGOSTO/SETEMBRO 2018

ODONTOLOGIA
Dra. Rosani Bischoff
- CRO 9049

Lentes de contato

A

utilização de facetas ou lentes de contato dental vem
sendo uma técnica cada vez mais adotada nos consultórios odontológicos no mundo inteiro. São indicadas para corrigir pequenas manchas, espaçamentos e desgastes nos dentes. Elas não se desgastam facilmente, não
permitem acúmulo de placa bacteriana, além de não se mancharem com alimentos como café, vinho ou cigarro. A principal
diferença entre lente de contato dental e faceta de porcelana
é a espessura. A lente é muito mais fina do que a faceta, lembrando muito uma lente de contato para os olhos, vem daí o
nome. Como a lente de contato dental é bastante fina, quase
nenhum desgaste na face do dente é realizada. As lentes de
contato dental podem quebrar ou se desgastar, assim como
acontece com os dentes. Muitas vezes é possível fazer retoques pequenos em boca com resinas, mas se a quebra for
grande, recomenda-se fazer uma nova lente de contato. Para
o paciente que tem bruxismo é indicado fazer uma placa de
bruxismo para utilizar à noite.
Para confeccionar as lentes são necessárias aproximadamente
três consultas. Na primeira consulta se dá o planejamento, na
segunda consulta os dentes são preparados, podendo sofrer
um leve desgaste ou, às vezes, nenhum. A moldagem é realizada para a confecção das lentes no laboratório. Na quarta
consulta, a cimentação definitiva é realizada.

Dra. Rosani Bischoff
CRO 9049

Rua Joaquim Nabuco, 1578
Centro - Novo Hamburgo
Fones: 3593.5828 ou 9853.98112

SISTEMA IMUNOLÓGICO

Evite as
doenças
de inverno
comendo
bem
O papel dos alimentos é fundamental ao sistema imune, já que é através deles que absorvemos a maioria
dos nutrientes que o nosso corpo não produz. Para
ajudar a escolher os alimentos certos e espantar as
doenças típicas do inverno, a Dra. Renata Domingues,
VITAMINA A — Alimentos ricos em vitamina A, como fígado de galinha, ovos,
peixe, frutos do mar, cenoura, espinafre
e limão, desempenham um papel essencial no processo imunológico devido às
propriedades do nutriente de controle da
expressão gênica, bem como de danos
ao DNA. Atua também no crescimento,
desenvolvimento e manutenção da pele
por possuir ação antioxidante.
VITAMINA B6 — A vitamina B6 é importante para a manutenção do sistema imunológico, pois participa de mais
funções orgânicas do que qualquer outro nutriente isolado, auxiliando no metabolismo das proteínas e gorduras para
formação de hemoglobina. O nutriente
também é essencial para uma pele saudável e a saúde do sistema nervoso. São
fontes semente de girassol, banana, espinafre, carne de porco e peixe.

médica especializada em Nutrologia e vice-presidente da Associação Brasileira de Nutrologia Médica
(Abranutro), indica os principais nutrientes que devem fazer parte da alimentação para turbinar o sistema imunológico. Confira:

VITAMINA E — A vitamina E, encontrada nos cereais, óleos vegetais, carnes
e ovos, é uma vitamina lipossolúvel necessária para o bom funcionamento de
muitos órgãos do corpo, além de ter alta
propriedade antioxidante que retarda naturalmente o envelhecimento.
VITAMINA C — A vitamina C também
possui importante função no sistema
imune, ajudando a reparar e regenerar
os tecidos, proteger contra doenças cardíacas, auxiliando na absorção de ferro,
na diminuição do colesterol total e triglicerídeos, combatendo os radicais livres.
São fonte de vitamina C alimentos como
acerola, goiaba, kiwi, morango, laranja,
pimentão e brócolis.
SELÊNIO — O selênio, encontrado em
alimentos como a castanha do Pará
e o pão francês, aumenta a resistência do sistema imune, além de dimi-

nuir a probabilidade de ocorrência de
doenças cardiovasculares e ajudar na
desintoxicação.
ZINCO — O zinco é outro mineral importante, pois combate os radicais livres,
ajudando o sistema imunológico a ficar
melhor preparado para lutar contra doenças crônicas. Ostras, camarão, carne
de vaca, frango, peixe, gérmen de trigo,
grãos integrais, castanhas, cereais, legumes e tubérculos são ricos em zinco.
MAIS SAÚDE — O aleitamento materno,
o consumo de água e de wwalimentos
ricos em probióticos também são essenciais para um bom funcionamento
do sistema imunológico. “Porém, caso
você sinta que sua imunidade está mais
baixa do que deveria, é importante que
você consulte um médico, pois apenas
ele poderá indicar o melhor tratamento
para o seu caso”, finaliza a médica.
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Nina Sabbi Moura

O presidente da ACIST-São Leopoldo, Oldemar
Brahm, com Volnei Garcia, consultor e professor
da Fundação Dom Cabral que palestrou
em evento dedicado a empreendedores

André Rotta da
República das Cervejas

Os sócios da empresa NewFields
Brasil, Daniel e Tiago Moura, junto com
Shahrokh Rouhani, presidente da empresa
americana de consultoria ambiental

Festa Junina com os profissionais
da Millenium Estética & Saúde

Maikon Gomes, Ianae e Juliano Wilke
na inauguração da BioMiss Estética
Avançada em São Leopoldo

Aline Frezingueli Bellotto Mobarack
em viagem de férias com sua
família para Rio Quente

O look de Muriane Rosa

Chá das Amigas da Bondade na Sociedade Orpheu de São
Leopoldo, evento promovido pelo Lions Clube Padre Reus
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NINA SABBI MOURA
Fisioterapeuta, formada pela Universidade de Passo Fundo - CREFITO 140598-F
MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas
Gestora da Millenium Estética & Saúde
nina@milleniumestetica.com.br

N

Noiva Manoela Neves

a coluna desta edição confira registros de eventos ocorridos no Vale do
Sinos, como o Momento do Empreendedor e o Chá das Amigas da Bondade na
Sociedade Orpheu. Há espaço para confraternizações como a da empresa NewFields Brasil e a Festa Junina da Millenium Estética que também expõe várias
de suas produções junto a noivas, debutantes e promotores de eventos. Destaque para as fotos de nossos amigos da
sociedade leopoldense e região.

Francisco Magalhães

Cíntia e Paulo Perego na Marmô Espaço para Eventos

Poliana de Aguiar

Jessica Córdova
Laura Marques
Kelly Lima na Alpen Festas
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Nina Sabbi Moura
Gabriel Strack

Bianca Bitelo

A gestora da H. Maria Joias,
Fabiane Hoff com Dalva Heinrichs

A família de André e Bianca
Weber em férias na Bahia

Eduarda Algayer nas
lentes de Gabriel Strack

Confraternização da NewFields Brasil

Inauguração

Tássia Quadro
Eduarda Reis

A Safira Centro Estético inaugurou no mês de maio em
alto estilo, sobre o comando de Nádera Fares
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Vitor Rosa

Laura Sabbi Moura
Mariana Donida
nas lentes de
Patricia Zanutto

Julia Bueno
Marlon Soares

Marcia Oliveira,
proprietária
da Boutique
Calessa
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GASTRONOMIA I SOPAS

Quem disse que sopa
é para ser degustada
apenas no inverno? E
não estamos falando
de sopas frias, comuns
no verão. Falamos, sim,
é de um bom prato
de sopa quente, seja
inverno ou verão

CONFIRA RECEITAS
DE SOPAS NAS
PÁGINAS 46 E 48!

Um punhado de ervas picadas faz sua
sopa parecer muito mais apetitosa

Sopa o ano inteiro
A sopa é uma refeição ideal para a família.
É barato, saudável e uma ótima maneira de
fazer todos comerem vegetais, inclusive as
crianças. Outra vantagem é que nem precisa de receita para fazer sopa. Basta improvisar com os ingredientes que você tem em
casa. Se preferir mais cremosa, basta bater
a sopa depois de pronta e amornada no liquidificador. Fica uma delícia! Aí sirva com
pãezinhos, ovo cozido picado, queijo ralado,
salsinha... Então, vamos falar mais de sopa?

A

lém de ótima entrada, a sopa pode ser servida como
prato principal no almoço ou jantar. Mas evite a sopa
industrializada e prepare a sua com alimentos frescos e saudáveis. A dica é fazer um caldo (brodo, em italiano)
de carne ou frango temperado com ervas e alho para usar
como base em diferentes versões de sopa. Facilite o preparo congelando o caldo em potes para usar inclusive no
preparo de molhos. Para um caldo mais leve utilize carnes
magras e frango sem pele. Ou então apenas legumes. Assim você aproveita para emagrecer neste inverno. Se este é
o objetivo, saiba que iniciar uma refeição pela sopa diminui
o apetite para pratos mais calóricos.

*Promoção válida aos sábados, mediante pagamento antecipado.

PORTAL DE NOTÍCIAS
revistanews.com.br
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No restaurante de Maria Eli Valduga, a sopa de capeletti
é um dos pratos mais apreciados pelos clientes, que
chegam a encomendar a massa congelada ou buscar
a sopa pronta para comer em casa. O pãozinho que
ela mesma faz é um acompanhamento imperdível

ONDE COMER SOPA EM SÃO LEOPOLDO
Sim, sopa é a cara do inverno. Mas
tem muita gente que aprecia a iguaria
o ano inteiro. Basta ver que em muitos restaurantes a sopa faz parte do
cardápio em todas as estações. Aqui
em São Leopoldo não é diferente. Vejamos o exemplo de três tradicionais
restaurantes da cidade: Buffet Pessin,
Cantina Cândido Valduga e Fazenda
São Borja. Todos servem sopa diariamente. O Buffet Pessin tem sempre
sopa de capeletti e sopa de legumes
com massa em algumas ocasiões.
Acompanha pão branco, salsinha e
queijo ralado. Na Fazenda São Borja a sopa de capeletti com peito de
frango não pode faltar. Para acompanhar tem pão tipo italiano caseiro,
queijo ralado, ovo cozido picado e salsinha verde fresca. Na Cantina Cândido Valduga a sopa é tão famosa que
muitos clientes encomendam a massa
caseira feita em Bento Gonçalves especialmente para o restaurante. Também tem quem compre a sopa pronta
para levar para casa.
Segundo a proprietária da Cantina,
Maria Eli Valduga, o segredo para uma

boa sopa está na preparação do caldo. “Nós fazemos o caldo com galinha
caipira, carne de gado com osso, sal
e alho. O cozimento leva cerca de três
horas para só então ser acrescida a
massa, que deve ficar al dente”.

AGNOLINI OU CAPELETTI?
Foram os imigrantes italianos
que trouxeram para o Brasil
a receita desta massa
recheada que adoramos
comer na sopa. A diferença
entre o agnolini e o capeletti
está no formato da massa.
Enquanto o capeletti imita
o formato de um chapéu,
o agnolini é mais fechado.
Tanto um quanto o outro
podem ser recheados de
carne ou frango. Fazer a
massa manualmente ainda
é uma tradição em muitas
famílias da Serra Gaúcha,
tornando mais especial
este prato tão saboroso.

TODOS OS DIAS: Sopa de capeletti, queijo ralado, salsa fresca e pão caseiro
é parada obrigatória no buffet do Restaurante Fazenda São Borja, que também
serve dobradinha diariamente e sopa de feijão em alguns dias da semana
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RECEITAS
DE SOPAS

GASTRONOMIA I SOPAS

Sopa de
Tomate
Receita Vigilantes do Peso

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Ingredientes:
1 colher (sopa) de azeite de oliva
1 cebola média picada
2 talos de aipo picados
¾ de xícara de cenoura picada
6 folhas de manjericão picadas
1 pitada de sal
3 dentes de alho picados
¼ de xícara de extrato de tomate
6 tomates frescos, sem pele e picados
3 xícaras de caldo de galinha caseiro
Modo de preparo:
Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola, o
aipo, a cenoura e o manjericão. Tempere com o sal, tampe e cozinhe, mexendo
até que fiquem macios. Adicione o alho
e cozinhe por cerca de 1 minuto. Acrescente o extrato de tomate e cozinhe por
mais 2 minutos. Adicione os tomates e
o caldo. Aumente o fogo e deixe ferver,
então reduza e cozinhe por 20 minutos.
Espere a sopa amornar. Aos poucos,
bata a sopa no liquidificador até ficar homogênea. Transfira para tigelas e sirva.
DICA: Decore cada tigela com queijo
parmesão, tomates em cubos e folhas
de manjericão. Sirva com torradas ou
pães integrais.

Sopa de Batata-Doce ao Curry
Receita Vigilantes do Peso

Ingredientes:
1 colher (sopa) de azeite de oliva
4 xícaras de cebola picada
1 colher (chá) de sal
2 dentes de alho picados
1 colher (sopa) de gengibre ralado
2 colheres (chá) de curry em pó
½ colher (chá) de tempero indiano garam masala
1 ½ cubo de caldo de legumes diluído em água
1 kg de batata-doce descascada e cortada em cubos
2 colheres (chá) de suco de limão
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¼ de colher (chá) de pimenta-calabresa em flocos
Modo de preparo:
Em uma panela grande, aqueça o azeite e refogue a cebola.
Acrescente o sal, o alho, o gengibre, o curry e o garam masala e mexa bem. Adicione o caldo e as batatas e deixe ferver.
Reduza o fogo e deixe cozinhar até as batatas ficarem macias.
Bata a sopa com um mixer ou no liquidificador. Acrescente o
suco de limão e sirva em pequenas tigelas com a pimenta-calabresa polvilhada por cima.
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GASTRONOMIA I SOPAS

Sopa cremosa
de abobrinha
com espaguete
de legumes
Receita da chef Solange Schneider

Ingredientes:
400 g abobrinha
200 g batata
50 g cebola
50 g cenoura
1 talo pequeno de salsão
50 g manteiga
500 ml de água
50 g creme de leite fresco (opcional)
5 g de sal

Sopa de cebola
Receita Tirolez

Ingredientes:
4 colheres (sopa) de manteiga sem sal
20 minicebolas
3 xícaras (chá) de caldo de galinha
1 embalagem de creme de queijo minas frescal
6 fatias de pão francês
3 xícaras (chá) de queijo parmesão ralado
½ maço de cebolinha picado
Modo de preparo:
Preaqueça o forno a 200 °C. Em uma panela grande, derreta 2 colheres (sopa) de manteiga, adicione
as cebolas e refogue até dourarem. Junte o caldo
de galinha, cozinhe até ficarem macias e desligue
o fogo. Com uma escumadeira, retire 6 cebolas inteiras, reserve-as e bata o restante no liquidificador
com o creme de queijo. Volte à mistura na panela e
ligue o fogo novamente, mexendo bem, até levantar
fervura. Distribua em 6 tigelas individuais, colocando
uma das cebolas reservadas em cada tigela. Passe
o restante da manteiga nas fatias de pão, coloque
em uma assadeira e leve ao forno até dourarem. Coloque uma fatia em cada tigela e cubra com queijo
parmesão ralado. Leve ao forno até gratinar. Finalize com a cebolinha por cima e sirva em seguida.
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Modo de preparo:
Descasque a batata, a cenoura e a cebola
e corte em cubos graúdos. Corte a abobrinha e o salsão em cubos graúdos. Refogue todos os legumes na manteiga até
dourar levemente. Adicione a água, o creme de leite e o sal. Ferva por 30 minutos
em fogo brando, liquidifique e corrija o sal.
Finalização:
50 g de fios de abobrinha
50 g de fios de cenoura
50 g de espaguete de palmito pupunha
50 ml de azeite de oliva
Salteie rapidamente os legumes no azeite
de oliva e sirva sobre a sopa preaquecida.
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ARQUITETURA I CASACOR SÃO PAULO

FOTOS: MARCO ANTONIO

Conheça dois
ambientes de
destaque da
CASACOR São
Paulo 2018, que
aconteceu de 23
de maio a 29 de
julho, no Jockey
Club São Paulo

Nildo José:
loft NINHO

“C

ada vez que me refaço, sou mais inteiro aos pedaços”. Essa foi a frase que serviu de partida para
Nildo José. Refletindo sobre o impacto dessas
palavras em sua vida e do significado de se reconstruir, o arquiteto percebeu que o papel da casa interfere também no
estímulo das sensações responsáveis por proporcionar esse
reencontro interior. Assim Nildo idealizou o loft NINHO, um
espaço de acolhimento afetivo para abraçar, levar conforto
por meio dos sentidos e também tocar a alma dos visitantes.
Com 80 m², e apesar de integrado visualmente, o ambiente foi
dividido em três áreas com funções distintas: cozinha, social
e íntima. O revestimento aplicado no piso, parede e forro foi
o ponto em comum entre os espaços, reforçando a sensação de acolhimento. Além disso, eles mantiveram a mesma
linguagem arquitetônica, seguindo uma releitura da construção original do Jockey Club.

CASANEWS
A cozinha foi subdivida em três ações: fazer, comer/
beber e ler, empregando uma tendência contemporânea de ‘cozinha de estar’. A ação do fazer aconteceu
por uma bancada única de cinco metros e armários
com um acabamento diferenciado. Já o “comer/beber” do ambiente se deu por uma mesa orgânica de
resina branca que dividia a sala de jantar e o bar. O
ponto de destaque foram as cadeiras projetadas exclusivamente para o projeto pela designer Etel Carmona, em conjunto com o arquiteto. A parte da leitura foi incorporada com as esquadrias originais e
um pórtico de mármore que encaixava a biblioteca.
Ao avançar pelo espaço, o visitante encontrava o setor social com o living e suas subdivisões interligadas: colecionar, reunir e interagir. Peças de diferentes
origens e momentos reforçaram a intenção do escritório de formar um décor cosmopolita.
A área íntima, localizada em frente ao living e dentro
de uma grande caixa-mezanino, também foi subdividida em três ações: dormir, banhar e meditar, composta por quarto, banheiro e terraço jardim.
Espaço refletiu os novos
hábitos presentes no dia
a dia contemporâneo para
estimular as relações humanas
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ARQUITETURA I CASACOR SÃO PAULO
FOTOS: SALVADOR CORDARO

Michel Safatle: Loft Eu + Tu + Elas

I

nspirado por mulheres que fizeram parte da sua trajetória - e também da construção do seu universo estético -, Michel Safatle apresentou um espaço de 125 m² para celebrar o olhar feminino e a valorização da integração dos cômodos ao questionar a relação entre
moradia e intimidade.
Conduzido por um hall galeria de dimensões compactas, os visitantes
foram recebidos por uma sequência de retratos assinados pelo fotógrafo Bob Wolfenson exclusivamente para o projeto. Nele, Michel reuniu seis mulheres singulares junto das quais ele aprendeu, conviveu e
formou seu próprio olhar. São elas a empresária Tarsilinha do Amaral,
a estilista Julie Chermann, a maquiadora Vanessa Rozan, a atriz Carolina Ferraz, a multitask Isabella Giobbi e a relações públicas Helena
Augusta.
Foi da convivência com Tarsilinha do Amaral que o arquiteto absorveu
o gosto pelas cores e pelos volumes geométricos limpos - já que, por
conta desta proximidade, ele passou a conviver, desde muito pequeno, com a obra da pintora homônima, tia da empresária. Da estilista
Julie Chermann, Safatle trouxe a casualidade, o despojamento e a informalidade típicas da geração Y. Da maquiadora Vanessa Rozan veio
a combinação entre a delicadeza retrô e a força do olhar contemporâ-

CASANEWS

neo. Já a atriz Carolina Ferraz se fez sentir através da beleza,
da elegância e da personalidade forte traduzida pelo espaço.
Isabella Giobbi se manifestou por meio da mistura do charme italiano com o perfume brasileiro, de um estilo de vida
que alia o refinamento do velho continente ao despojamento
tropical. Por fim, a relações públicas Helena Augusta ofere-

ceu uma pegada fashion, irreverente e contrária às fórmulas
preestabelecidas, desde o conceito do projeto. Logo na sequência, o público foi surpreendido ao adentrar, de fato, no
ambiente integrado de cozinha, sala de jantar, sala de estar,
home office, quarto e uma pequena sala com banheira, além
do confortável banheiro.

O closet encapsulado
pelo volume arquitetônico
azul intersecciona a
sanca cor de ferrugem elemento arquitetônico que
abraça todo o perímetro e
oferece luz ao conjunto
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Klein Ville
Hotel

Klein Ville
Hotel

Klein Ville
Hotel

GRAMADO

CANELA

DOIS IRMÃOS

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

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

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

Klein Ville
Hotel

Klein Ville
Hotel

ESTEIO

SÃO LEOPOLDO

Os hotéis contam com
excelente localização,
tanto para viagens a
negócios ou lazer.

h

o

t

e

l

kleinvillehoteis.com.br

É um prazer ter você aqui!
Esteio/RS
Rua Tiradentes, 283 - Vila Osório
comercial@kleinvillehoteis.com.br
Telefones: (51) 3473.1122 | 9552.6349

São Leopoldo/RS
Rua Brasil, 720, Centro
comercial@kleinvillehoteis.com.br
Telefone: (51) 3037.5522

N.C.Klein
N. C. Klein — diretor

ENTRE COMO HÓSPEDE
SAIA COMO AMIGO.

