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PROCON orienta consumidores sobre cuidados 
com as operadoras de telefonia celular

Após medidas do governo 
para coibir algumas práti-
cas que vinham prejudican-
do os consumidores, as ope-
radoras de celular toma-
ram providências e estão à 
disposição para esclarecer 
dúvidas ainda existentes.
Leia mais na pág. 03.

Capital terá centros de oportunidades para jovens.
Leia mais na pág. 05.

BELEZA DA MULHER
Vinagre de maçã:

um aliado da beleza.
Leia na página 08.

MEDICINA & SAÚDE
Alzheimer: as novas
descobertas da ciência. 
Leia na página 17.

VIDA SAUDÁVEL
Ovo pode fazer tão mal

à saúde quanto o cigarro.
Leia na página 19.

Arquivo/CZS
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OpiniãO

Aprenda a cultivar o alto astral

A sociedade pressiona as pessoas 
para que sejam sérias, contraídas. 

Parece até que essa conduta tem o po-
der de garantir que as coisas sejam bem 
feitas, os relacionamentos honestos e 
que educação e ética sejam qualidades 
pessoais irreversíveis.

Outro dia li numa placa: “Não leve 
a vida a sério. Você não vai sair vivo 
dela”. A seriedade limita a criatividade. 
É como um pântano que o alto astral 
consegue transformar em jardim. 

Muitas vezes, a pretexto de ser re-
alista, o indivíduo acaba transfor-
mando-se em um pessimista. “Preciso 
examinar todos os problemas, analisar 
todas as dificuldades, porque, do con-
trário, as coisas não funcionam”, diz. É 
importante ter alto astral. O psicólogo 
Martin Seligman, autor do livro Lear-
ned Optimism (Otimismo Aprendido), 
traçou um quadro muito interessante 
da diferença entre o otimista e o pes-
simista.

O pessimista acredita que os eventos 
negativos têm origem em condições de-
finitivas. Por exemplo: “Perdi o horário 
do voo porque sempre dou azar com 

avião”. Para ele, os eventos positivos 
provêm de circunstâncias temporaria-
mente positivas: “Meu chefe me elo-
giou porque queria que eu fizesse hora 
extra”. 

O otimista, ao contrário, atribui uma 
falha a um motivo circunstancial: “Per-
di a partida porque estava exausto”. E, 
para ele, as situações favoráveis são 
causadas por fatos permanentes: “Meu 
marido trouxe flores para mim porque 
me ama”. 

Quando as coisas dão errado para 
um pessimista, ele logo faz a decepção 
invadir todas as esferas de sua vida e se 
culpa, ainda que o erro não tenha sido 
seu. O otimista, ao contrário, reage 
com tranquilidade e pensa: “Bem, todo 
mundo tem seu dia de azar”. Em segui-
da, procura uma solução para livrar-se 
logo do problema. Diante de uma di-
ficuldade, o pessimista acha que ela 
nunca será superada e que aparecerão 
muitas outras, enquanto o otimista tem 
a capacidade de analisar qualquer tipo 
de questão, organizá-la e solucioná-la 
rapidamente.

Muitos conseguem vencer na vida 
mesmo sendo pessimistas. Mas por que 
pagar tão caro por suas vitórias? Por 

ROBERTO SHINYASHIKI*
que se desgastar tanto para ter êxito? 
Comece a cultivar o alto astral dentro 
de você, a brincar com os reveses da 
vida, a enfrentar com bom humor até 
as situações mais complicadas. 

O alto astral é uma forma de ver a 
vida. Portanto, é diferente do prazer. 
Quando falamos de prazer, inevita-
velmente pensamos em sexo, comida, 
lazer. O alto astral é bem mais do que 
isso. É um gesto de generosidade com 
a vida, com os erros, com as dificulda-
des. A seriedade leva ao julgamento; o 
alto astral, à compreensão. Uma boa 
maneira de saber como anda seu astral 
é observar se está julgando os outros. 

Quando alguém está feliz não perde 
tempo nem energia com isso. O alto as-
tral tem origem na bondade, que, por 
sua vez, começa no amor. O amor cria a 
verdadeira alegria de viver. Ame todas 
as pessoas e brinque com elas, especial-
mente com você mesmo.

*Roberto Shinyashiki é médico psi-
quiatra, palestrante e autor de di-
versos sucessos editoriais, entre eles 
“Tudo ou Nada”, “Heróis de Verdade”, 
“Amar Pode Dar Certo”, “O Sucesso É 
Ser Feliz” e “A Carícia Essencial”. 

Obras do metrô começam em 2013
O cronograma de implantação do Metrô 

de Porto Alegre prevê para o terceiro tri-
mestre de 2013 o início das obras. Confor-
me anunciou o prefeito José Fortunati, foi 
lançado em 10 de setembro um edital de 
manifestação de interesse para receber pro-
postas técnicas que embasarão a licitação 
de contratação. 

Como informou o prefeito, a dedicação 
agora é para consolidar uma proposta téc-
nica que represente a melhor formatação 
do serviço para o usuário. “Teremos na 
manifestação de interesse subsídios para 

definir o edital de licitação com qualidade 
técnica e segurança jurídica, buscando agi-
lidade para concretizar o metrô”, afirmou 
Fortunati.

PROPOSTAS TÉCNICAS: a manifesta-
ção de interesse, a prefeitura definirá dire-
trizes, características e condições do proje-
to. Os interessados deverão apresentar pro-
postas sobre diferentes métodos constru-
tivos, tipo de trem, sinalização, controle e 
informação do usuário, além da concepção 
dos terminais e estações. Após a avaliação 
das propostas, o projeto será apresentado 

em audiência pública prévia ao lançamento 
do edital de licitação.

INTEGRAÇÃO DO TRANSPORTE: 
O metrô será integrado ao sistema de ôni-
bus BRT (Bus Rapid Transit), em implanta-
ção nas avenidas Bento Gonçalves, Protásio 
Alves, João Pessoa e Padre Cacique, além 
da conexão com a rede metropolitana de 
transporte, principalmente ligando as cida-
des de Cachoeirinha, Alvorada e Gravataí. 

Orçado em R$ 2,4 bilhões, o projeto 
prevê investimento de R$ 600 milhões da 
prefeitura, R$ 300 milhões do governo do 
Estado e R$ 1 bilhão da União. O montan-
te inclui ainda R$ 265 milhões em isenções 
de tributos municipais e estaduais e R$ 323 
milhões originários de financiamento pri-
vado.

METRÔPOA: A primeira fase da linha 

nOtícias do metrô, estimada em 15 quilômetros e 
13 estações, compreende as avenidas As-
sis Brasil, Brasiliano de Moraes, Benjamin 
Constant, Cairú, Farrapos, Voluntários da 
Pátria, Largo Glênio Peres e Borges de Me-
deiros. O projeto considera uma tecnologia 
de transporte segregada do sistema viário, 
chamada de “Metrô Leve”, apontada como 
a melhor escolha para atendimento da de-
manda de Porto Alegre.

A operação da linha do metrô aten-
derá diariamente a um público médio de 
310 mil passageiros, ampliando a oferta 
de transporte atual, reduzindo a utilização 
do transporte individual e incentivando a 
utilização do transporte público. Serão 25 
composições (trens), formadas cada uma 
por 4 carros que transportarão, em média, 
270 pessoas cada um.

Gustavo
Realce
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Com o andamento das obras, a 
paisagem da Vila Hípica está sendo 
modificada. Está concluída a terra-
plenagem da área onde serão cons-
truídas as novas casas e sobrados e já 
é possível ver o trabalho de estaque-
amento, etapa que precede a coloca-
ção das vigas e blocos de fundação. 
A reestruturação da Vila Hípica faz 
parte do Projeto Integrado Socioam-
biental, coordenado pela Secretaria 
Municipal de Gestão e Acompanha-

Obras da Vila Hípica 
seguem em ritmo acelerado

mento Estratégico (SMGAE).
O projeto da Vila Hípica prevê 

a construção de 29 casas e 6 sobra-
dos, implantação de praça, creche, 
Serviço de Apoio Socioeducativo 
(SASE), regularização da posse de 
casas de 87 famílias, além da estru-
turação viária do local. A obra, que 
começou em maio, tem o prazo de 
um ano para ser concluída e possui 
um custo de aproximadamente R$ 
4,1 milhões.

Após medida cautelar do Procon 
Porto Alegre interposta em julho, 

que intimou as operadoras de telefonia 
Claro, Oi, Vivo e Tim a suspenderem 
temporariamente a comercialização de 
novas linhas telefônicas pré e pós-pagas 
e internet 3G, as companhias cumpri-
ram o determinado pelo órgão muni-
cipal. As companhias vão promover o 
desconto nas faturas devido a quedas na 
conexão e comunicar os clientes em seu 
site, por meio de um mapa da Capital, 
a real abrangência da área de cobertura 
dos planos de telefonia móvel e internet 
3G. O internauta dispõe agora de um 
sistema de consulta de cobertura atra-
vés do CEP. “As companhias têm que 
informar onde há e onde não há sinal da 
operadora; os consumidores não esta-
vam recebendo a informação adequada 
sobre o serviço que estavam contratan-
do”, destacou a diretora-executiva do 
Procon Porto Alegre, Flávia do Canto 
Pereira. 

Ela também esclareceu sobre a falta 
de sinal nos aparelhos. “Aquele con-
sumidor que ficar mais de duas horas 
sem sinal deve entrar em contato com 
sua operadora para obter o desconto 
equivalente a um dia na fatura do mês 
seguinte”, advertiu Flávia. “Esta ação do 
Procon representa um ganho impor-
tante ao consumidor, e contamos com 
a ajuda do cliente para acionar a fisca-
lização do Procon sempre que ocorra 
um eventual descumprimento por parte 
destas empresas”, completou.

O cliente da operadora Vivo en-
contra na homepage da operadora a 

Procon Porto Alegre orienta 
consumidores de telefonia celular

consulta sobre a cobertura 
do sinal da companhia, re-
alizada, além da indicação 
por tecnologia, município e 
endereço no Estado, também 
por meio do bairro e do CEP 
na Capital.

Encontra-se disponível 
no site www.vivo.com.br/
cobertura uma ferramenta 
que permite ao consumidor 
a confirmação de abrangên-
cia da cobertura do sinal de 
telefonia da empresa, possi-
bilitando uma filtragem por 
tecnologia (3G ou GSM), 
estado, cidade, endereço, 
bairro e CEP.

No site da Claro (www.claro.com.
br), o cliente deverá, na página inicial, 
clicar no link “Cobertura” e, após, em 
“Cobertura Nacional”, devendo selecio-
nar o estado ou a cidade que deseja con-
sultar. Posteriormente, o consumidor 
deve escolher a tecnologia que deseja 
consultar (3G ou GSM) e informar o 
endereço para pesquisar os dados sobre 
cobertura do sinal, sem ser necessário 
informar o CEP. Fazendo-se a consulta 
pela tecnologia 3G, será apresentado o 
mapa de cobertura, e os locais sem co-
bertura 3G aparecerão em cor creme.

A TIM já disponibiliza em seu site 
(www.tim.com.br) a relação de bairros 
com a identificação de qualidade do si-
nal de telefonia móvel e internet 3G. Na 
página inicial, o consumidor deve clicar 
no link “Cobertura e Roaming”. Após, o 
usuário deve informar a tecnologia con-

tratada e o estado a ser feita a pesquisa 
e optar entre pesquisa por voz ou por 
dados ou também por CEP. A TIM está 
também disponibilizando a consulta de 
cobertura direto no celular. A consulta 
é realizada via SMS de forma gratuita e 
em qualquer aparelho.

Para acessar o link da área de cober-
tura móvel do site da Oi, basta digitar 
www.oi.com.br e selecionar no menu a 
opção “Internet/Serviços”, clicando em 
“Cobertura 3G”. Para saber onde utilizar 
o sinal da Oi, pesquisar por CEP, clican-
do em “Procurar”. Uma das quatro res-
postas aparecerá na página na cor verde: 
possui cobertura 3G ou 2G, 2G parcial 
ou não possui cobertura da rede 2G.

RECLAMAÇÕES: Procon Porto 
Alegre recebe denúncias e atende o pú-
blico das 9h às 16h na sede da Rua dos 
Andradas, 686, ou no site www.portoa-
legre.rs.gov.br/procon.

Reestruturação faz parte do Projeto Integrado Socioambiental.

Carlos Garcia/Divulgação PMPA

Divulgação / CZS

Foram assinados, em agosto, os 
contratos para a execução do úl-
timo trecho da obra de estrutura 
e pavimentação do corredor das 
avenidas Edvaldo Pereira Paiva 
(Beira-Rio) e Padre Cacique e para 
a construção da passagem de nível 

Assinados contratos para obras na 
Beira-Rio e na Cristóvão Colombo

da Avenida Cristóvão Colombo 
sob a Terceira Perimetral. As duas 
obras integram a matriz de res-
ponsabilidade da prefeitura para a 
Copa do Mundo 2014 e juntas re-
presentam um investimento de R$ 
28 milhões.
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A Farmácia de Manipulação Verbena está preparando 
uma série de atividades para o Dia do Cliente, em 

15 de setembro. Em uma ação inovadora, a Verbena quer 
aproveitar a data comemorativa para agradecer aos clientes 
pelos três anos de parceria, dando a eles a oportunidade 
de fazer diversas atividades gratuitas com profissionais da 
área da saúde.

A ideia é oferecer uma pequena prova do que a empresa 
se esforça o ano inteiro para oportunizar aos clientes bem-
estar e qualidade de vida. Para Clarissa Benso, proprietá-
ria da farmácia, depois de três anos no bairro Tristeza, a 
empresa quer agradecer pela confiança dos moradores da 
região. “Nós queremos confraternizar com os clientes, que-
remos agradecer”, e completou: “A Verbena Manipulação 
trabalha o ano inteiro para oportunizar bem-estar e qua-
lidade de vida. Eu acho que não teria maneira melhor de 
reconhecer a importância dos nossos clientes do que opor-
tunizando um pouco disso no Dia do Cliente”, explicou. 
Durante o dia, os convidados poderão desfrutar docinhos, 
chás, massagem Shiatsu, avaliação nutricional e concorrer 
ao sorteio de um peeling.

A farmácia abrirá as portas entre 9h e 17h. As atividades 

Dia do Cliente Verbena é atração de setembro na Tristeza
serão realizadas na Verbena Manipulação que está localiza-
da no Copacabana Center: Avenida Copacabana, 838 - loja 
03.

NUTRICIONISTAS E MASSOTERAPEUTA: As 
nutricionistas Ana Lucia Menna Barreto e Alexandra de 
Souza Barcelos estarão na farmácia esclarecendo dúvidas 
sobre alimentação e também farão uma avaliação nutri-
cional para cada participante do evento. Para quem de-
seja relaxar, a massoterapeuta Ereni Costa oferecerá uma 
massagem Shiatsu, que equilibra as energias corporais. Já a 
dermatologista Janine Edfrenes sorteará um peeling facial 
para os clientes que estiverem participando das atividades 
de comemoração.

TUDO NOVO: CARTÃO FIDELIDADE, SITE E FA-
CEBOOK: Durante o evento, também será lançada uma 
nova forma de relacionamento da Verbena com seus clien-
tes. Os participantes poderão fazer na hora o seu Cartão 
Fidelidade Verbena, que dará direito a prêmios mensais. 
Eles também conhecerão a nova estrutura do site da far-
mácia de manipulação e a página no Facebook. Assim, a 
Farmácia de Manipulação Verbena estará mais preparada 
para atender às dúvidas dos clientes.

espaçO empresarial

indicadOr prOfissiOnal

Tradutores

Fisioterapeutas

DentistasAdvogados

Contadores

RDV Comunicação

Nutricionistas

Clientes poderão fazer avaliação nutricional, massagem 
e concorrer a um peeling. Empresa também irá fazer o 
lançamento das suas redes sociais.

Completando um ano de atuação, o Salão de Festas Rosema-
ri chegou para tornar realmente acessível e descomplicada a sua 
festa.

Com um custo baixo e um atendimento personalizado, o Sa-
lão de Festas Rosemari, situado na esquina da Av. Juca Batista 
com a Rua Dr. Hermes Pacheco (esquina da nova agência da 
Caixa Federal da Juca Batista), oferece pacotes sob medida para 
cada cliente, configurando caso a caso serviços e decoração do 
ambiente.

O salão, de forma exclusiva, permite ao cliente levar sua pró-

Salão de Festas Rosemari completa um ano na Zona Sul
pria bebida e petiscos, bem como solicitar ou não o serviço de 
garçom, já que a casa oferece, sem custo extra, a possibilidade 
de uma copeira organizar e suprir uma mesa de buffet. Tudo é 
pensado para o cliente materializar o sonho de uma festa orga-
nizada em um ambiente amplo e acolhedor, mas com um preço 
justo que cabe no bolso - sem com isso comprometer o padrão de 
atendimento recebido.

Para sua festa infantil o salão oferece pacotes a partir de ape-
nas R$ 600,00, que incluem a locação do espaço, mesa temática, 
decoração com balões e malhas, assim como decoração das me-
sas de convidados (incluindo o centro de mesa personalizado), 
brinquedos com monitor (piscina de bolinhas, cama elástica e 
piscina de bolinhas baby), espaço baby com mesinhas infantis, 
som, pista de dança com laser, fraldário, tapete vermelho na en-
trada, caixa de presentes decorada, lounge com confortáveis esto-
fados e segurança na porta.

Vale lembrar que a casa oferece, de forma opcional, o buffet 

completo para sua festa, incluindo os salgados, o bolo, os doces e 
o refrigerante. E você pode parcelar o pagamento tranquilamen-
te. Agende sua visita pelo fone 3264.1031 ou 8549.4745.

Com uma agenda bastante concorrida, é preciso marcar sua 
festa com antecedência.

Divulgação/Rosemari

Divulgação/Rosemari
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A Prefeitura de Porto Alegre pu-
blicou no Diário Oficial um Termo 
de Cooperação Cultural com a Fun-
dação Cinema RS (Fundacine) no 
valor de R$ 181,58 mil. Os recursos 
serão investidos no acompanhamen-
to técnico da terceira etapa da obra 
de restauração do Cine Theatro Ca-
pitólio, bem como na implantação 
da Cinemateca Capitólio. Da parte 
do Ministério da Cultura, estão sen-
do aportados R$ 800 mil para a con-
clusão das obras. O edital das obras 
deve ser publicado em duas semanas, 
e a previsão é de que a conclusão da 
reforma ocorra em quatro meses.

Iniciado em 2004, através de uma 
iniciativa da Fundacine, da Prefeitu-
ra de Porto Alegre e da Associação 
dos Amigos do Cinema Capitólio 
(AAMICA), o projeto de restauração 

Cine Capitólio deve estar 
pronto em quatro meses

do prédio teve as duas primeiras eta-
pas patrocinadas pela Petrobras, que 
investiu cerca de R$ 4 milhões para a 
reforma, pela Lei Rouanet. 

Com a conclusão das obras, a ci-
dade ganhará um importante centro 
cultural de pesquisa e preservação 
da memória audiovisual do RS, que 
contará com uma sala principal de 
exibição, com lotação de 188 lugares, 
cinco salas para exibição de recursos 
multimídia com espaço para pesqui-
sa, café, lojas e salas de exposição. 
Reinaugurado com o nome de Ci-
nemateca Capitólio, o prédio vai ar-
mazenar a memória audiovisual do 
Rio Grande do Sul. O edifício é hoje 
tombado como patrimônio histórico 
pelo Iphan, e o projeto foi totalmente 
adequado aos padrões da Cinemate-
ca Brasileira.

Uma parceria firmada entre a 
Prefeitura de Porto Alegre, o 

Governo do Estado e o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento (BID) 
fortalecerá as políticas públicas para 
a proteção da juventude e preven-
ção à violência no município. Em 
ato realizado no Paço Municipal, foi 
assinado um acordo de cooperação 
técnica para a implantação de cen-
tros do Programa de Oportunidades 
e Direitos (POD) Juventude na Capi-
tal. A Prefeitura, que passa a integrar 
o Comitê de Coordenação Estraté-
gica do POD, disponibilizará áreas 
para a construção dos centros POD 
Juventude em locais abrangidos pelo 
programa Territórios da Paz, nos 
bairros Lomba do Pinheiro, Restinga, 
Rubem Berta e Cruzeiro, e também 
participará da prestação de serviços e 
gestão dos centros. A condução das 
ações no município se dará através 
da Secretaria dos Direitos Humanos 
e Segurança Urbana, com atuação da 
Guarda Municipal e Secretaria da Ju-
ventude.

O prefeito José Fortunati destacou 
a inovação dessa parceria da Prefeitu-
ra com o Estado e o BID, instituição 
que tem dado uma grande contribui-
ção à cidade através de recursos para 
obras de infraestrutura e que agora 
oferece a oportunidade de investi-
mento voltado a um segmento social. 
“É uma parceria fundamental para 
enfrentarmos conjuntamente a ques-
tão da violência, especialmente em 

Porto Alegre terá centros de 
oportunidades para jovens

relação a esse público tão vulnerável, 
que precisa de oportunidades”, disse 
o prefeito. Já o secretário Estadual da 
Justiça e Direitos Humanos, Fabiano 
Pereira, destacou a agilidade da Pre-
feitura em dar andamento às tratati-
vas para a execução do POD. “Pela 
segunda vez, estamos discutindo esse 
tema com o prefeito e estamos fina-
lizando a terceira missão com o BID 
para buscarmos esse projeto diferen-
ciado pelo seu caráter social e pela 
rede que envolve, olhando a seguran-
ça pública de outra forma”, avaliou o 

representante do Governo do Estado.
O POD, que será financiado pelo 

Governo do Estado, visa a redução 
dos índices de violência e criminali-
dade, buscando garantir direitos por 
meio da geração de oportunidades, 
com projetos sociais voltados a jo-
vens em situação de vulnerabilidade. 
O programa deverá ser implantado 
nos municípios de Porto Alegre, Via-
mão e Alvorada, atingindo um públi-
co estimado em 60 mil jovens de 14 a 
25 anos ao longo dos 5 anos previstos 
para execução. Local será transformado em centro de pesquisa e preservação da memória.

João Fiorin/Arquivo PMPA

Assinatura de acordo de cooperação técnica entre a Prefeitura e a Secretaria 
de Estado da Justiça e dos Direitos Humanos para implantação de centros 
do Programa de Oportunidades e Direitos (POD) Juventude nos Territórios 
da Paz na Capital. Na foto: Prefeito José Fortunati (E) e Secretário Estadual 
da Justiça e dos Direitos Humanos, Fabiano Pereira (D).

Ivo Gonçalves/PMPA
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mundO animal

Um estudo dos restos de 
uma espécie de dinossauros 
encontrados nas monta-
nhas dos Pirineus reforça a 
hipótese de que a extinção 
destes animais não foi gra-
dual, mas repentina, como 
consequência do impacto 
de um asteroide contra a 
Terra.

A descoberta paleonto-
lógica e sua posterior aná-
lise demonstraria que estes 
exemplares mantiveram sua 
diversidade até a extinção 
final, há 65 milhões de anos, e, 
portanto, que seu desaparecimento 
não foi gradual, como dizem certas 
teses, informou o Instituto Catalão 
de Paleontologia (ICP).

A revista científica “Paleo 3” 
publicou, em sua última edição, os 
resultados da análise dos fósseis de 
dinossauros saurópodes encontra-
dos nos Pirineus, uma cordilheira 
localizada na fronteira entre Espa-
nha e França.

O estudo indica que os sauró-
podes - dinossauros herbívoros 
de pescoço e cauda longos e andar 
quadrúpede -, que viveram no final 
do Cretáceo na Europa, mantive-
ram sua diversidade até a extinção, 
há cerca de 65 milhões de anos, ao 
contrário das teorias gradualistas.

O trabalho de pesquisa, reali-
zado por especialistas espanhóis 
da Universidade de Zaragoza e da 
Universidade Autônoma de Barce-
lona, junto com especialistas fran-
ceses e italianos, reforça a hipótese 

Restos encontrados nos Pirineus 
provam que dinossauros foram 
extintos de forma súbita

de que a extinção dos dinossauros 
pode ter sido brusca e repentina 
devido ao impacto de um asteroide 
com a Terra e ao desajuste ambien-
tal causado pelo evento.

Os pesquisadores, dirigidos por 
Bernat Vila, da Universidade de 
Zaragoza e do ICP, estudaram os 
ossos de fêmur achados em jazidas 
dos Pirineus e no Sul e Sudeste da 
França, áreas que no final do Cre-
táceo faziam parte da chamada 
Ilha Ibero-Armoricana, um anti-
go arquipélago que existiu no sul 
da Europa, assinalaram as fontes. 
Os autores destacaram que a ex-
tinção dos dinossauros é um 
dos fatos mais relevantes da his-
tória da vida na Terra ao se re-
lacionar com o impacto de um 
grande objeto extraterrestre. 
Neste sentido, o artigo demonstra 
que os Pirineus constituem um lu-
gar ideal para responder se o im-
pacto do asteroide foi a causa da 
extinção dos dinossauros ou não.

Um menino britânico que sofre da 
rara condição de mutismo seleti-

vo, que inibe sua capacidade de se co-
municar, vem contando com o auxílio 
de uma gata para conseguir falar. 

Lorcan Dillon, de sete anos, foi diag-
nosticado como portador dessa con-
dição aos três anos de idade, quando 
estava no jardim de infância.

A criança se comunicava em casa, 
mas fora do ambiente familiar seu 
comportamento era diferente. ‘’Nota-
mos que ele não falava com as outras 
crianças’’, afirmou Jayne Dillon, a mãe 
da criança. 

Jayne afirma ter visto um anúncio 
da entidade Cat’s Protection, uma en-
tidade britânica que oferece assistência 
a gatos, e resolveu adquirir um animal 
para entreter a criança.

“EU TE AMO”: Desde que ele ga-
nhou a gata, batizada de Jessy-cat, seu 
comportamento mudou radicalmente. 

‘’Ele fala com ela, diz: ‘Eu te amo, 
Jessy’. Ela participa de atividades com 
ele, está ajudando-o a ter mais autocon-
fiança’’, afirmou Jayne.

As mudanças que a gata estaria pro-
piciando ao pequeno Lorcan não se li-
mitam ao lazer. 

‘’Ele agora já fala com sua professora 
e até lê para ela, o que é impressionante 
para crianças com essa condição, que 
raramente falam’’, relatou a mãe. 

MUTISMO SELETIVO: De acor-
do com estudos, a condição de mutis-
mo seletivo afeta cerca de 3 em cada 10 
mil crianças. Mas outros especialistas 
dizem que a condição seria mais co-

Gata ajuda menino com mutismo 
seletivo a se comunicar com o mundo

mum do que se imagina, atingindo até 
7 entre mil pessoas.

O mutismo seletivo tende a ser 
identificado em crianças de 3 a 6 anos 
de idade, mas acaba só sendo diagnos-
ticado quando os jovens começam a 
frequentar a escola, onde fica mais fácil 
identificar a condição. 

Mesmo após o diagnóstico, é difícil 
determinar suas causas precisas. Ele 
pode ser provocado por diversos fato-
res, como problemas auditivos, defeitos 
de dicção, síndrome de Asperger, trau-
mas ou ansiedade. 

BBC Brasil

Divulgação/CZS

O convívio do menino com sua gata o ajudou a superar problemas de saúde.

Um asteroide deve ter sido a causa da 
extinção brusca dos dinossauros.

Divulgação/CZS

ALIMENTAÇÃO: Um animal bem 
alimentado é um amigo feliz. Forneça 
alimentos apropriados, de acordo com 
a espécie e a idade do animal. Os adul-
tos devem ser alimentados duas vezes 
ao dia, e os filhotes de quatro a seis 
vezes ao dia. Mantenha sempre água 
limpa e fresca à disposição. Recolha os 
restos de alimentos do comedouro do 
animal, evitando, assim, a proliferação 
de ratos, baratas e formigas. 

Dicas para seu animal de estimação
HIGIENE: O cão deve ter abrigo 

confortável, protegido do sol, da chuva 
e do vento. Para evitar algumas do-
enças, recomenda-se um banho por 
mês. Já os felinos são animais muito 
limpos e não precisam tomar banho 
frequentemente. E lembre-se: todo 
proprietário deve recolher as fezes de 
seu animal nas ruas, nas calçadas e nos 
parques. É uma atitude de cidadania e 
obrigatória por lei.
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Beleza da mulher

Passar protetor solar, cremes 
hidratantes e fazer tratamentos 
estéticos são ótimas soluções para 
conquistar uma pele de pêssego. 
Contudo, a alimentação inadequa-
da pode comprometer a saúde da 
cútis, mesmo com o uso constante 
desses recursos. Por isso, manter 
uma dieta rica em minerais é fun-
damental para retardar o processo 
de envelhecimento cutâneo.

Com ação antioxidante, os mi-
nerais são substâncias inorgâni-
cas que compõem os tecidos do 
organismo. Também atuam no 
processo de formação de colágeno 
e elastina, proteínas responsáveis 
por manter a estrutura da cútis. 
“Sais minerais combatem radicais 
livres, retardam o processo de en-
velhecimento e auxiliam na cica-
trização”, explicou Maria Cláudia 
dos Santos, nutricionista do Hos-
pital e Maternidade São Luiz, de 
São Paulo.

Confira, a seguir, as fontes de 
manganês, selênio e zinco e como 
incluí-las sem excessos na dieta, 
para obter uma cútis bonita e sau-
dável.

MANGANÊS: Exerce funções 
eficazes para o metabolismo de 
aminoácidos, carboidratos e co-
lesterol, além de ser essencial na 
cicatrização. O mineral pode ser 
encontrado em cereais integrais, 
castanhas, soja, frutas, feijão e 
verduras.

SELÊNIO: Defende as célu-
las de radicais livres que surgem 
todos os dias sob a influência de 
toxinas ambientais, como tabaco 
e estresse. O selênio pode ser en-

Dieta rica em minerais retarda 
envelhecimento da pele

contrado em cogumelos, cereais 
integrais, nozes, frutos do mar e, 
principalmente, na castanha-do-
pará.

ZINCO: Encontrado em abun-
dância no organismo, o mineral 
auxilia na formação de tecidos e 
melhora o sistema imunológico. O 
zinco pode ser encontrado em ali-
mentos como pão integral, frutos 
do mar, feijão, carnes magras, leite 
e derivados.

Se você é fã de recei-
tas de beleza casei-

ras, vai adorar saber 
que um só produto da 
sua despensa pode aju-
dar a melhorar pele, ca-
belo e couro cabeludo. 
Trata-se do vinagre de 
maçã, que tem proprie-
dades anti-inflamató-
rias, antifúngicas e ain-
da ajuda a equilibrar o 
PH da pele. 

Segundo a dermato-
logista Juliana Carne-
vale, o vinagre de maçã 
é indicado por ser mais 
puro e por carregar os 
benefícios da fruta, que 
é rica em vitaminas e 
antioxidantes. Veja, na 
lista abaixo, cinco dicas 
práticas para incorpo-
rar o vinagre na rotina 
de beleza:

1. Para uma pele li-
sinha

Por causa da acidez, 
o vinagre fecha os po-
ros da pele e a deixa 
extremamente brilhosa. 
Para atingir esse efeito, 
basta misturar o vina-
gre ao seu hidratante 
corporal.

2. Para um cabelo brilhante
A maioria das mulheres não 

remove adequadamente o xam-
pu e o condicionador, o que dei-

Vinagre de maçã: cinco maneiras de 
usar o produto como aliado da beleza

xa resíduos e acaba pesando o 
cabelo e o deixando sem brilho. 
Para evitar isso, faça uma solu-
ção misturando cinco gotas de 
vinagre de maçã com água gela-

da. Depois de remover 
o xampu e o condicio-
nador, aplique a solu-
ção nos fios e não enxá-
gue novamente.

3. Para um banho 
revigorante

Misture um pouco 
de vinagre de maçã na 
água da banheira e dei-
xe suas propriedades 
anti-inflamatórias acal-
marem possíveis irrita-
ções na pele.

4. Para limpeza do 
couro cabeludo

O vinagre de maçã 
tem propriedades an-
tifúngicas naturais que 
podem ajudar a eli-
minar a descamação 
do couro cabeludo em 
função da caspa. Crie 
seu próprio xampu de 
limpeza profunda mis-
turando uma solução 
com metade água, me-
tade vinagre e aplican-
do com uma embala-
gem de spray.

5. Para higienização 
profunda no rosto

O vinagre balanceia 
o PH da pele e atua 

como um adstringente. Use a 
mistura “metade vinagre, meta-
de água” como um tônico antes 
do seu ritual de hidratação di-
ário.

Divulgação/CZS

O vinagre de maçã produz ótimos efeitos para a saúde 
da pele e dos cabelos.

Com ação antioxidante, minerais 
presentes em alimentos com cereais 
também atuam no processo de 
formação de colágeno e elastina.

Divulgação/CZS
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A Faculdade Tecnodohms 
oferece o Curso de Extensão em 
Gestão Eletrônica de Segurança 
Privada - GESP, compreendendo 
os processos, procedimentos e 
demandas para que o profissio-
nal seja capaz de exercer ativida-
des na área de segurança priva-
da. O palestrante será o advoga-
do e especialista em Segurança 
Corporativa, Anselmo Amorim 
Porto.

O conhecimento de aspectos 
relevantes de segurança privada, 
bem como dos procedimentos, 
práticas, competências e cir-
cunscrições, fornece subsídios 
para o planejamento, o desen-
volvimento e a supervisão de 
programas, planos e projetos de 
segurança, na gestão de empre-
sas de segurança, vigilância pa-
trimonial, serviços de segurança 
de instituições, organizações e 
setores de administração de pa-
trimônio público e privado.

Curso de Extensão 
em Gestão Eletrônica 
de Segurança Privada

O público-alvo são profissio-
nais que trabalham com segu-
rança privada, que prestam con-
sultoria/assessoria em segurança 
privada, gestores e empregados 
responsáveis pelo GESP das 
empresas de segurança priva-
da e das empresas que possuem 
serviço orgânico de segurança, 
além das escolas de formação de 
vigilantes e estudantes que estão 
cursando gestão em Segurança 
Privada e demais interessados 
no assunto. 

O curso será ministrado nos 
dias 20 e 27 de outubro de 2012, 
no horário das 9h às 12h, e as 
inscrições podem ser feitas até o 
dia 18 de outubro, na Secretaria 
da Faculdade Tecnodohms, na 
Av. Américo Vespúcio, 483, Hi-
gienópolis. A taxa de inscrição é 
de R$ 50,00. A faculdade forne-
cerá certificado de participação 
e material de apoio para os par-
ticipantes.

10

educaçãO

Foi ao som do violão do compositor 
gaúcho Yamandu Costa que 1.068 

estudantes da rede municipal de ensino 
de Porto Alegre e de dois colégios esta-
duais mergulharam no tema “Lingua-
gem e Produção de Sentidos: Como nos 
Expressamos”, que abriu a 3ª edição do 
“Fronteiras Educação - Diálogos com 
a Geração Z” deste ano, que integra o 
projeto cultural Fronteiras do Pensa-
mento. O evento, que teve a mediação 
do escritor Fabrício Carpinejar, ocorreu 
no dia 21 de agosto último, no Salão de 
Atos da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS). 

Depois os estudantes ouviram aten-
tamente o jornalista Juremir Machado 
da Silva, que falou sobre os diferentes 
sinais existentes e sobre semiótica, ci-
ência que estuda e interpreta seus sig-
nificados, assim como a historiadora 
e doutora em Literatura Comparada, 
Joana Bosak, que tratou, entre outros 
assuntos, da beleza e da arte como ex-
pressão humana.

As atividades prosseguem em 4 
de setembro, com “Mundo, Justiça e 
Sustentabilidade”; 23 de outubro, com 
“Ciência: Teorias Cientificas e Ceticis-
mo”; e 13 de novembro, com “África 
Contemporânea”, que contará com a 
presença do escritor moçambicano Mia 
Couto.

Desta primeira reunião da 3ª edição 
do Fronteiras Educação, que acontece 
desde 2010, participaram estudantes de 
18 escolas da rede municipal: Dr. Libe-
rato Salzano Vieira da Cunha, América, 

Fronteiras Educação é aberto 
para mais de mil alunos

Afonso Guerreiro Lima, Chapéu do 
Sol, Professor Gilberto Jorge Gonçalves 
da Silva, José Mariano Beck, José Lou-
reiro da Silva, Lidovino Fanton, Vila 
Monte Cristo, Gabriel Obino, Professor 

Anísio Teixeira, Deputado Victor Issler, 
Pepita de Leão, Grande Oriente do Rio 
Grande do Sul, Décio Martins Costa, 
Vereador Antônio Giúdice, Aramy Sil-
va e Vereador Martim Aranha.

Tema da abertura foi “Linguagem e Produção de Sentidos”.

Mirele Pacheco/Divulgação PMPA

Nunca devemos dizer “estadia” em 
lugar de “estada”. Portanto: “Minha 
estada em São Paulo durou dois dias”, 
mas “A estadia do navio em Santos só 
demorou um dia”. O correto é “estada” 

para permanência de pessoas e “esta-
dia” para navios ou veículos.

Todo mundo gosta de dizer “ma-
gérrimo”, “magríssimo”, mas o super-
lativo de “magro” é “macérrimo”.

infOrme dOhms

dicas de pOrtuguês

O Programa de Voluntários da 
Copa das Confederações 2013 e da 
Copa do Mundo 2014 já tem 105.856 
inscritos. Destes, 6.099 são candidatos 
do Rio Grande do Sul.  O cadastro é 
feito acessando o link https://ems.fifa.
com/Volunteer/Brazil/Login/. Para se 
inscrever é preciso ter 18 anos ou mais 
até três meses antes da Copa das Con-
federações e/ou da Copa do Mundo e 

RS tem 6.099 inscritos para o voluntariado da Copa
ter disponibilidade de 20 dias corridos.

Os voluntários poderão atuar em 
áreas que incluem serviços de transmis-
são, alimentação, transporte, protocolo, 
credenciamento, tecnologia da infor-
mação, operações de imprensa, hospi-
talidade, serviços médicos e competi-
ções, entre outras. Após o recrutamento 
e seleção, será realizado treinamento 
em duas fases (online e presencial).
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infOrme marista ipanema

Alunos e professores de 30 escolas 
da rede municipal de ensino lotaram 
a Casa do Gaúcho, no Parque da Har-
monia, para o lançamento do Projeto 
Galera Curtição 2012. As atividades, 
organizadas pela Secretaria Munici-
pal de Saúde (SMS) e pela Secretaria 
Municipal de Educação (SMED), vão 
envolver também as escolas estaduais 
interessadas em participar do pro-
jeto, que tem o objetivo de chamar 
atenção dos jovens sobre a importân-
cia de cuidados com a saúde. 

Durante todo o segundo semestre 
letivo de 2012, será realizada uma 
gincana entre escolas municipais e 
estaduais. As tarefas terão atividades 
de lazer, culturais e educativas, to-
das elas valendo pontuação. Além de 
saúde, o projeto vai abordar também 
os temas sexualidade, raça e gênero 
(masculino e feminino). Os enfoques 
tomam como base o programa Saúde 
e Prevenção nas Escolas (SPE).

Projeto destaca importância 
de cuidados com a saúde

Estão convidados a participar os 
estudantes da 6ª a 9ª série das 47 es-
colas da rede municipal e os alunos 
das fases P 30 a C 30 dos 250 esta-
belecimentos da rede estadual. Todas 
as escolas receberam material in-
formativo sobre o desenvolvimento 
do projeto. As inscrições podem ser 
feitas pelo site www.galeracurticao.
com.br, onde está disponível também 
o acesso ao facebook para que os par-
ticipantes se mantenham conectados. 
Podem ser conferidas ainda no site as 
tarefas propostas para a gincana e as 
pontuações.

Em dezembro, no evento de en-
cerramento, as três escolas com me-
lhor pontuação serão agraciadas com 
prêmios para uso coletivo da institui-
ção, além de prêmios para os alunos 
e professores das equipes campeãs. 
Outros prêmios serão sorteados en-
tre as escolas que tiverem aderido ao 
projeto.

Orientação ao plantio e cuidados 
com o meio ambiente também 
se aprendem no colégio
O Colégio Marista Ipanema, em 

parceria com o Círculo Gaúcho 
de Orquidófilos (CGO), está apli-
cando uma proposta em sala de aula 
para envolver a Educação Infantil no 
plantio de orquídeas em árvores do 
colégio e a observação das mesmas 
na natureza, como a melhor forma 
de pôr em prática a aproximação ini-
cial das crianças com as disciplinas 
escolares que envolvem ciências bio-
lógicas e estudo do meio ambiente, 
de absoluta e indiscutível relevância 
nos tempos atuais. Os associados do 
CGO dispõem-se a realizar curso de 
cultivo de orquídeas junto a estudan-
tes, educadores e pais, bem como a 
proceder ao plantio orientado de or-
quídeas e bromélias nativas do Rio 
Grande do Sul em árvores do pátio 
do colégio ou em local destinado a 
orquidário/bromeliário, com poste-
rior acompanhamento sobre o de-
senvolvimento e floração das plan-
tas, incluindo uso de adubos e outros 
cuidados gerais. 

Os estudantes da Educação In-
fantil receberam orientações dos 
orquidófilos que visitaram o colégio 
sobre como realizar o plantio e cui-
dados com as mudas. Após a pales-
tra, todos foram colocar em prática 
o plantio  no bosque do colégio.  A 
proposta é cultivar as plantas, cuidá-
las e apreciar sua beleza. A biblioteca 
recebeu dos convidados dois exem-

plares autografados do livro “Orquí-
deas e Bromélias, Manual Prático de 
Cultivo”, do engenheiro agrônomo 
Sérgio Inácio Englert, para pesquisas 
e continuação do projeto.

CÍRCULO GAÚCHO DE OR-
QUIDÓFILOS: O Círculo Gaúcho 
de Orquidófilos, fundado em Porto 
Alegre, em 2 de junho de 1949, tem 
por objeto o cultivo e estudo das or-
quídeas e por finalidades congregar 
todos os que se interessam pelas or-
quídeas; estimular e auxiliar a cultu-
ra das orquídeas e manter intercâm-

bio com pessoas ou entidades úteis 
à consecução de seus fins sociais. O 
CGO promove quatro exposições 
anuais de orquídeas, reunindo os 
principais produtores de orquídeas 
da Grande Porto Alegre e apresen-
tando também o acervo dos associa-
dos do Círculo Gaúcho de Orquidó-
filos, com premiações para as catego-
rias mais relevantes. Além disso, são 
também recebidas para exposição 
plantas trazidas por cultivadores e 
associações orquidófilas de outras 
cidades do Estado. 

Estudantes aprenderam a cuidar das mudas e realizaram o plantio.

Gincana vai estimular hábitos saudáveis e abordar temas diversos.

Samuel Maciel/PMPA
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O festival internacional de teatro 
Porto Alegre em Cena, que se realiza-
rá de 4 a 24 de setembro, chega a sua 
19ª edição trazendo à Capital, pela 
primeira vez, o grupo alemão Berli-
ner Ensemble, com a montagem “Mãe 
Coragem e seus Filhos”, de Bertolt 
Brecht. Como nas edições anteriores, 
haverá uma significativa mostra do 
teatro do Mercosul para apresentar o 
que há de melhor sendo produzido 
nos países vizinhos. A Mostra de Te-
atro Uruguaio Contemporâneo marca 
a primeira homenagem do Porto Ale-
gre em Cena a um país e trará grandes 
atores, como Walter Reyno e Isabel 
Schipani, além de autoridades cultu-
rais. 

Textos dos dramaturgos Eduardo 
Pavlovsky, Carlos Gorostiza e Román 
Podolsky figuram na mostra Merco-
sul, onde a Argentina também está 
representada com quatro peças, in-
cluindo “Molly Bloom”, de Carmem 
Baliero, baseada no último capítulo de 
“Ulisses”, de James Joyce. O destaque 

Grupo alemão 
Berliner Ensemble 
estreia no Porto 
Alegre em Cena

argentino está no espetáculo “Fuerza 
Bruta”, dirigido por Dique Jame, su-
cesso nos palcos de vários países.

A literatura também se faz pre-
sente nesta edição, com espetáculos 
como “Sargento Getúlio”, baseado na 
obra de João Ubaldo Ribeiro; “Cartas 
de Maria Julieta e Carlos Drummond 
de Andrade”; “O Filho Eterno”, de 
Cristóvão Tezza; “Preferiria não?”, de 
Denise Stoklos, em texto baseado na 
obra de Herman Melville. Estes es-
petáculos terão sessões comentadas 
com psicanalistas membros da SPPA 
(Sociedade Psicanalítica de Porto Ale-
gre).

Produções portuguesas, israelen-
ses e alemãs ocupam os teatros da 
cidade, apresentando teatro (Cão que 
Morre Não Ladra), dança (Ballet Na-
cional de Marseille e Ido Tadmor) e 
música (Pablo Held Trio). Do Brasil, 
o festival compilou para esta edição 
peças premiadas de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Pernambuco, Bahia, Minas 
Gerais e Distrito Federal.

A exposição Metrô de Paris, de 
Luciano Spinelli, estará na Ga-

leria Lunara (5º andar da Usina do 
Gasômetro) até o dia 23 de setem-
bro. 

O artista apresenta um novo 
olhar sobre o Metrô de Paris, um 
complexo que possui 16 linhas que 
se estendem por 214 quilômetros e 
transporta 3,9 milhões de pessoas 
por dia, ocupando o quarto lugar no 
mundo em volume de passageiros e 
o terceiro em número de estações. 

Luciano Spinelli é fotógrafo e 
videomaker, vivendo entre Paris e 
São Paulo. PhD em Comunicação 
Visual (Universitat Pompeu Fabra, 
Barcelona) e Sociologia (Universi-
té Paris Descartes Sorbonne). Seu 
trabalho focaliza a vida urbana, a 
foto-etnografia e o imaginário da 
sociedade pós-moderna. O presen-

Exposição traz Metrô de Paris 
para dentro da Galeria Lunara

te projeto foi desenvolvido durante 
sua pesquisa de doutorado. Suas 

fotografias podem ser vistas no site 
www.lucianospinelli.com

Exposição mostra o Metrô de Paris na Galeria Lunara.

Divulgação/PMPA

O Programa Municipal de Fomento 
ao Trabalho Continuado em Artes Cêni-
cas para a Cidade de Porto Alegre rece-
berá inscrições de 24 de setembro a 8 de 
outubro. Publicado pela Secretaria Mu-
nicipal da Cultura, o edital visa selecio-

nar e apoiar projetos de pesquisa e pro-
dução na área de artes cênicas, através 
de grupos de dança, circo e teatro, que 
se responsabilizem pela fundamentação 
e execução desse projeto. O valor desti-
nado ao vencedor será de até R$ 100 mil.

Aberta seleção para projetos em artes cênicasO local para resgatar a memória 
da arquitetura e do ativismo am-
biental em Porto Alegre ganhou um 
endereço oficial, com o tombamento 
do imóvel localizado na Rua Jacinto 
Gomes, número 39, que durante 80 
anos abrigou três gerações da família 
Lutzenberger. 

Casa Lutzenberger agora é 
patrimônio histórico da Capital

A CASA: O casarão da Rua Jacin-
to Gomes, 39, bairro Santana, abrigou 
três gerações da família Lutzenberger 
de 1932 até 2002. Foi construída pelo 
arquiteto e artista plástico alemão 
Joseph Lutzenberger. O imóvel foi 
tombado pelo Patrimônio Histórico 
e Cultural de Porto Alegre (EPHAC). 

O procedimento atendeu à solicitação 
das proprietárias, sendo aceito pela 
Coordenação de Memória Cultural 
da Secretaria Municipal da Cultu-
ra. Para a cidade e a comunidade, o 
tombamento significa que a obra não 
poderá ser destruída ou descaracteri-
zada. 
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O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012)

Apesar de já estar saindo de 
cartaz, eu não poderia deixar de 
falar de um dos filmes mais es-
perados do ano. É extremamente 
complicado para um fã tentar fa-
zer uma crítica isenta, para não di-
zer impossível. É muita prepotên-
cia da minha parte tentar julgar o 
trabalho de um gênio como Chris 
Nolan e de grandes atores como 
Christian Bale, Morgan Freeman, 
Michael Caine, Anne Hathaway, 
Marion Cotillard, Gary Oldman, 
Joseph Levitt e Tom Hardy. O que 
posso dizer é que o filme é espe-
tacular.

O longa-metragem tem um 
ritmo muito frenético, exigin-
do muita atenção do espectador, 
como é do gosto de Nolan (vide 
“A Origem”). Para quem acompa-
nhou toda a saga, a obra está com-
pleta, com referências às histórias 
anteriores e alimentando a fanta-
sia do que poderia acontecer após 
este terceiro episódio.

A história se passa 8 anos após 
os acontecimentos do último fil-
me, quando Batman assume para 
si a culpa pelos crimes do pro-
motor de justiça Harvey Dent, o 
Duas-Caras, inocentando-o a fim 
de despertar na população a espe-
rança de justiça e paz. Quando um 
novo mal desperta sobre Gotham 
City, Bruce Wayne percebe que a 
cidade ainda precisa do Batman.

Esta obra segue a abordagem 

de terror psicológico dos outros 
dois filmes, e Tom Hardy conse-
gue transmitir tudo através do 
olhar de Bane. Além disso, a alte-
ração na voz, em função da más-
cara que o personagem usa, causa 
calafrios.

A trilha sonora de Hans Zim-
mer é precisamente perfeita. As 
cenas de ação são excelentes, mas 
eu esperava mais das lutas entre 
Bane e Bruce Wayne. As surpre-
sas estão em alguns personagens 
com nomes alterados para não 
levantar suspeitas até o final, uma 
jogada brilhante dos roteiristas. O 
curioso é a ladra Selina Kyle, que 
não é citada como “Mulher-Gato”. 
E quem tinha dúvida se Hathaway 
convenceria como “mulher fatal” 
vai mudar de ideia depois deste 
trabalho. Meu destaque, entre-
tanto, é para a Marion, que ficou 
realmente muito parecida com 
sua personagem dos quadrinhos 
e está linda.

Cada cena deve ser saboreada. 
É efetivamente um final épico. O 
fim de uma jornada que deixará 
saudades e aquele desejo insaci-
ável de mais uma continuação, 
ainda mais com todas as surpre-
sas do final do filme. Torço para 
que não façam um ‘reboot’ tão 
cedo, para que este trabalho se 
perpetue no imaginário popular. 
ASSISTAM!!!

*Crítico de Cinema
www.cinemasemfrescura.com.br

JOÃO COLOMBO*

Novo Conceito lança três best-
sellers de Emily Giffin
Fundada em 2004, a editora paulista 

Novo Conceito, da cidade de Ri-
beirão Preto, está trazendo ao Brasil a 
consagrada escritora americana Emily 
Giffin, autora de três sucessos editoriais 
em todo o mundo.

Emily Giffin é formada pela Wake 
Forest University e pela Escola de Di-
reito da Universidade de Virgínia. De-
pois de trabalhar em uma empresa de 

advocacia por vários anos, mudou-se 
para Londres para escrever em período 
integral. A autora vive hoje em Atlanta 
com seu marido e três filhos.

Conheça um pouco mais sobre es-
tes lançamentos da Novo Conceito, que 
podem ser adquiridos nas principais li-
vrarias do país ou através da Central de 
Atendimento: (16) 3512.5500.

Vale a pena conferir!

Divulgação/CZS

Ame o que É Seu
Emily Giffin

Esta é uma história para quem algum dia já se perguntou: “Como amar de verdade a 
pessoa que está comigo, se não consigo esquecer alguém que ficou no passado?”. O ca-
samento de Ellen e Andy não parece perfeito, ele é perfeito. O reaparecimento de Leo 
desperta sentimentos há muito adormecidos, e Ellen se põe a questionar se sua vida atual 
é de fato como ela queria que fosse.

leitura

Questões do Coração
Emily Giffin

Tessa Russo é mãe de dois filhos e esposa de um renomado cirurgião pediátrico. Valerie 
Anderson é advogada e mãe solteira de um garotinho de seis anos, Charlie, que nunca conhe-
ceu seu pai. Embora as duas vivam na mesma área de Boston, elas têm pouco em comum, com 
exceção do amor incondicional por seus filhos. Mas em uma noite, um trágico acidente faz 
suas vidas convergirem para um mesmo ponto de maneira inimaginável.

Presentes da Vida
Emily Giffin

Darcy Rhone sempre teve todos os homens aos seus pés. Tinha um emprego glamou-
roso, um seleto círculo de amizades e um noivo perfeito, Dexter Thaler. No entanto, tudo 
mudou quando Darcy se envolveu com o melhor amigo de seu noivo: seu noivado acabou 
e perdeu sua melhor amiga, Rachel.
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Quando se fala em limpar o 
forno, a primeira lembrança 

que vem à cabeça é muito traba-
lho, esfregação e produtos de lim-
peza pesada. No entanto, segundo 
os fabricantes de fogões, a tecno-
logia autolimpante aplicada nos 
fornos atuais tornou essa imagem 
obsoleta, e o grande problema 
seria o fato de que muitos consu-
midores ainda não sabem exata-
mente como manter os fornos de 
hoje limpos sem prejudicar seu 
funcionamento. 

O QUE SIGNIFICA AUTO-
LIMPANTE? A característica au-
tolimpante significa que as pare-
des do forno são preparadas para 
reagir com a gordura sob a ação 
do calor e evitar que a sujeira for-
me crostas. Segundo a Esmaltec, 
as paredes internas do forno são 
revestidas com um tipo de esmal-
te especial microporoso, que sub-
metido a altas temperaturas reage 
com a gordura, proporcionando 
a redução do teor de substâncias 
gordurosas que ficam acumuladas 
nas paredes após a utilização do 
forno. 

Por ser um esmalte, o uso de 
produtos de limpeza ácidos ou à 
base de soda cáustica, esponjas 
grossas e palha de aço não são in-
dicados, pois eles podem corroer 
o revestimento e, com o esmalte 
prejudicado, as próximas limpe-
zas se tornarão mais difíceis e o 
forno estará sujeito a enferrujar. 
Fernanda Paes, da Atlas Eletrodo-

Como limpar o forno: uma tarefa simples
mésticos, explica que 
como o revestimento é 
poroso, também não é 
indicado o uso de quí-
micos a base silicone, 
que podem tapar os 
poros e reduzir a capa-
cidade autolimpante do 
esmalte. 

O teto e a bandeja 
também são revestidos 
com esmalte, mas neste 
caso é um produto di-
ferente, que não é auto-
limpante. Por isso, nes-
sas regiões é possível 
usar detergente neu-
tro e esponja ou pano 
macio na limpeza dos 
resíduos. De acordo 
com Mariana Francis-
co, gerente de marke-
ting da linha de fogões 
da Mueller, as grades 
não costumam receber 
acabamento esmaltado, por isso 
podem ser limpas com palha de 
aço e sabão sem problemas. Da 
mesma forma, os vidros podem 
ser limpos normalmente usando-
se água, esponja e sabão. 

De acordo com as empresas 
fabricantes de fornos, o segredo 
para que a função autolimpante 
funcione corretamente é interca-
lar os tipos de receitas que você 
leva ao forno. A cada dois assados 
gordurosos, como carnes, peixes 
e massas, faça um assado seco, 
como bolos, tortas e pães. 

Mariana Francisco explica que 
quando o forno é aquecido para 
o preparo de um prato que não 
libera gordura durante o cozi-
mento, o esmalte das paredes vai 
reagir com o calor e promover a 
evaporação dos resíduos do úl-
timo assado gorduroso feito. Ou 
seja, ao intercalar os tipos de as-
sado, você impede que os restos 
de gordura se acumulem nas pa-
redes do forno. 

E QUANDO O BOLO DER-
RAMA? E se o bolo ou queijo 
da pizza derramarem e acabarem 

casa & decOraçãO

caindo sobre a bandeja, 
nada de usar palha de 
aço, espátulas ou obje-
tos pontiagudos para 
raspar a sujeira e lim-
par o forno. O indicado 
é esperar ele esfriar ou 
ficar quase frio e fazer 
a remoção com uma 
esponja ou pano macio 
e detergente. Também 
é possível aplicar um 
pouco de água pontu-
almente sobre a sujeira 
para que ela amoleça. 

Mas é preciso ter 
cuidado com a tempe-
ratura do forno ao fazer 
a limpeza. Se o forno 
estiver muito quente, o 
choque térmico entre a 
temperatura dele e a da 
água usada na limpeza 
pode causar trincas no 
esmalte, fazendo com 

que ele comece a descascar.
Substâncias como óleo, gor-

duras, massas e molhos podem 
manchar o esmalte da bandeja 
quando derramam, e, neste caso, 
os resíduos podem ser removi-
dos, mas não há muito o que fa-
zer em relação à mancha. Se você 
não costuma alternar os tipos de 
assados e acha que a capacidade 
autolimpante de seu forno já está 
saturada, ou seja, a gordura ape-
nas acumula e não é eliminada, 
limpar o forno pode realmente 
ser uma tarefa difícil. 

Débora Muller orienta que an-
tes de aplicar produtos a base de 
soda cáustica no forno você deve 
desligar o equipamento da toma-
da e, se for o caso, forrar o chão 
para que respingos não causem 
manchas no piso e colocar luvas.

Segundo Débora, uma solução 
de uma colher de vinagre para um 
litro de água pode ser aplicada 
para finalizar a limpeza do forno 
sempre que algum produto for 
usado. Ela explica que o vinagre 
tem a capacidade de remover os 
resíduos dos produtos de limpeza 
que possam ter restado no forno. 
Para quem costuma usar bicarbo-
nato de sódio, é importante sa-
ber que ele é eficaz para eliminar 
odores e nem tanto para remover 
sujeira. 

BICOS: Embora muita gente 
tenha o hábito de limpar os bi-
cos do forno com palitos ou agu-
lhas, isso não deve ser feito, pois 
coloca em risco a segurança do 
forno. Fernanda Paes mencio-
na que quando você insere uma 
agulha no bico causa dois efeitos. 
O primeiro é empurrar a sujeira 
para dentro e, com isso, quando 
o forno for ligado, o gás terá de 
empurrar a sujeira para fora para 
poder sair. Além disso, a agulha 
ou qualquer outro objeto pode 
alargar a saída de gás, fazendo 
com o forno comece a ficar supe-
raquecido e cause, por exemplo, 
o amarelamento das laterais e do 
painel do fogão. 

A tecnologia dos fogões autolimpantes facilitou muito a 
vida das pessoas.

Divulgação/CZS
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O laranja quebra a seriedade, 
mas com responsabilidade. 

Quem explica é a arquiteta Acla-
ene de Mello, de Porto Alegre. 
“É um tom que não é alegre e an-
sioso, como o amarelo, nem ale-
gre e agitado, como o vermelho; 
o laranja passa alegria, mas sem 
euforia”. Até por isso, como disse 
Gregório Bastos Alencar, coor-
denador de produtos das Tintas 
Eucatex, é ideal para quem quer 
estimular a criatividade.

O laranja vai muito bem em 
ambientes sociais, como salas de 
estar. Aclaene, que mora em um 
dos estados com temperaturas 
mais baixas do país, diz que usa 
a cor exatamente para aquecer o 
cômodo. “O frio deixa as pesso-
as encolhidas, sem vitalidade, e 
o laranja quebra isso.” É possível 
até agradar aos clássicos e aos 
descolados usando tons alaran-
jados. “O ambiente sóbrio pode 
ser apenas pincelado com a cor; 
já os mais modernos ganham 
peças grandes alaranjadas, como 
um sofá, que chamam uma deco-
ração mais despojada.”

Há, no entanto, uma impor-
tante restrição ao laranja em 
salas de jantar. “Ele estimula a 
fome e não deve ser usado em 
excesso; parede laranja, então, 
nem pensar”, diz Aclaene. Alen-
car vai ainda mais longe ao re-
comendar que pessoas em dieta 

Laranja, cor da alegria sem 
euforia, estimula a criatividade

evitem totalmente a cor. Além 
disso, a arquiteta afirma não 
gostar da cor em lavabos, pois 
esses ambientes não costumam 
ter janela. “Esta cor pede um 
pouco de luminosidade natural 
para ficar bem.”

Na hora de combinar, Alencar 
recomenda tons de “terra”, como 
ocres ou marrons. Aclaene, por 
sua vez, acrescenta o marfim en-
tre as misturas possíveis e afirma 
que peças de madeira ou couro 
harmonizam com tons alaranja-
dos. Já amarelo, vermelho e ou-
tras cores fortes podem tornar o 
ambiente cansativo se combina-
das com o laranja.

As cores claras, sobretudo o 
branco, são as mais usadas nas 
paredes dos imóveis brasileiros, 
porque combinam facilmente 
com outras tonalidades. Mas há 
outras opções para fugir dessa 
escolha clássica, como o verde. 
“Dentre os tons coloridos, é o 
mais coringa”, afirmou a arqui-
teta Maria Helena Torres, do 
Rio de Janeiro. Por isso mesmo, 
cabe em todos os ambientes.

Tem sido muito usado em 
banheiros. Mas é preciso to-
mar algumas precauções. “Na 
parede atrás do espelho não se 
deve usar um tom puxado para 
o musgo, pois atrapalha o refle-
xo”, afirmou Maria Helena. Para 
esse ambiente, ela recomenda 
um verde mais claro - aliás, a 
arquiteta recorre muito a essa 
cor nos banheiros que projeta 

Cor verde é coringa 
que acalma e refresca

no calor da capital carioca. Até 
por isso, tem buscado o tom 
exato do famoso mar do Rio de 
Janeiro.

Outra característica do verde 
é passar a sensação de calma. 
Por isso, fica bem em quartos 
e salas. Para uma cliente que já 
tinha uma das paredes pintadas 
nessa cor, Maria Helena sugeriu 
tornar a sala mais clara, tiran-
do móveis de tons escuros, para 
ressaltar o colorido. O resulta-
do foi um ambiente mais acon-
chegante. “Os tons esverdeados 
confortam as emoções e trans-
mitem equilíbrio e esperança”, 
avalia a designer de cores da 
Suvinil Ana Kreutzer.

Na cozinha, a arquiteta pre-
fere apostar em outras cores. “O 
verde vai bem nesse ambiente, 
mas a cozinha fica melhor com 
cores mais quentes, que insti-
gam mais o apetite e a vontade 
de ficar junto.”

E com que outras cores ele 
vai especialmente bem? Ana 
destaca tons de caramelo, la-
ranja e vermelho. Maria Helena 
gosta da combinação com bege 
e um “azul arroxeado”. A arqui-
teta ficou contente com o re-
sultado de um projeto para um 
banheiro que tinha como peça 
principal um grande painel 
representando um campo de 
lavandas. Ela usou, então, pas-
tilhas verdes e lilás para ornar 
com a imagem, além de fazer a 
pia também em tons esverdea-
dos.

O laranja é uma cor que quebra a seriedade, mas sem causar euforia. 
Estimula a criatividade e fica bem em ambientes sociais.

Para fugir do branco, tons esverdeados são uma opção muito funcional. 
Dentre os tons coloridos, o verde é o mais coringa de todos.

Divulgação/CZS
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França atrai gourmands com festival 
gastronômico a preços fixos

gastrOnOmia

Veja quais ingredientes são neces-
sários para preparar a sobremesa

Os macarons, doces franceses 
preparados à base de amêndoas, con-
quistaram a culinária mineira. A re-
ceita é uma sugestão para substituir 
os bem-casados em festas e casamen-
tos. O chef Leonardo Paixão ensina 
quais são os ingredientes necessários 
para preparar a sobremesa.

Ingredientes
300 g de açúcar refinado;
300 g de açúcar de confeiteiro;
300 g de farinha de amêndoa;
1 clara de ovo.

Rendimento: 80 unidades.
Modo de preparo

Misture o açúcar de confeiteiro à 
farinha de amêndoa e acrescente 110 
g de clara de ovo. Separe a mistura. 
Prepare uma calda feita com 300 g de 
açúcar refinado e 100 ml de água. Jo-
gue a calda sobre 110 g de clara de ovo 
e bata até a mistura ficar dura.

Em seguida, junte as duas mistu-
ras e coloque num saco de confeiteiro 
com bico redondo número 8. Con-
feite círculos de dois centímetros em 
cima de um papel manteiga. Asse no 
forno a 150ºC durante 12 minutos.

Depois de pronto, recheie com ga-
nache.

Veja os ingredientes necessários 
para fazer o ganache de chocolate.

Ingredientes
300 g de chocolate meio amargo 

ralado;
200 g de creme de leite fervendo.

Modo de preparo
Misture os dois ingredientes até 

adquirir uma textura próxima a de 
uma mousse. Depois coloque o re-
cheio entre dois biscoitos. Para que 
o macaron fique colorido, basta bater 
um corante com a clara no início da 
receita.

OBS: Você pode enviar sua receita 
para a Vovó Marialva publicar nes-
ta coluna através do e-mail grafite-
com@gmail.com

Aprenda uma receita 
de macaron, doce 
francês que invadiu 
a culinária mineira

Uma celebração da gastrono-
mia, neste mês de setembro, 

pretende seduzir gourmands com 
orçamentos apertados a ingressar 
no mundo da cozinha fina france-
sa, com refeições a preço fixo em 
mais de mil restaurantes em todo o 
país. Em seu terceiro ano, a Tous au 
Restaurant (Todos ao Restaurante) 
inscreveu 1.200 restaurantes, tanto 
estabelecimentos modestos quanto 
aqueles com estrelas Michelin, para 
oferecer uma refeição de três pratos 
a um preço reduzido, de 17 a 23 de 
setembro.

A França tem uma longa e rica 
herança culinária, onde se encontra 
a “refeição gastronômica”, uma tra-
dição social carregada de rituais e 
adicionada à lista da Unesco de Pa-
trimônio Cultural em 2010. Mas a 
cozinha francesa - frequentemente 
à base de manteiga e creme - é mui-
tas vezes vista como exigente e fora 
de contato com apetites modernos 
por alimentos mais simples e mais 
saudáveis.

Com uma recessão também pe-
sando sobre as escolhas dos con-
sumidores, uma nova geração de 
chefs tem procurado combater essa 
imagem com menus mais leves e 
mais restaurantes casuais que ofe-
recem refeições de qualidade a pre-
ços acessíveis.

Em um almoço para promover 
o evento, os organizadores e mem-
bros da imprensa reuniram-se a 
125 m de altura no Jules Verne, um 

restaurante na Torre Eiffel do chef 
celebridade Alain Ducasse, que so-
nhou com a ideia há três anos. “Nós 
estamos nos matando gastronomi-
camente!”, disse Bros, enquanto 
garçons traziam uma amostra do 
menu de aperitivos que poderão 
estar em oferta em setembro: gela-
tina de pepino com creme de leite 
fresco e um pargo cru servido com 
raspas de limão e ovo picado.

A festa culinária continuou na 
Citrus Etoile, fora do Champs-Ely-
sees, onde bacalhau escalfado em 
um caldo de gengibre e saquê e um 
purê simples de pequenas ervilhas 
verdes enfeitavam as mesas.

Relembrando o evento do ano 
passado, que atraiu mais de 400 
mil pessoas em toda a França, o 
chef Gilles Epie disse que seu res-
taurante estava cheio de comedores 
ansiosos, de jovens a velhos.  “Nós 
tínhamos reservas para a semana 
inteira dentro de uma hora e meia”, 
disse ele. “Havia pessoas que vie-
ram das províncias, jovens que ti-
nham 20 anos de idade, realmente 
foi demais”.

Segundo ele, um evento como 
esse pode abrir as portas para jo-
vens que queiram fazer uma carrei-
ra no chamado “métiers de bouche”, 
literalmente “profissões da boca”.

Em um almoço para promover o evento, organizadores e membros da imprensa 
reuniram-se a 125 m de altura no Jules Verne, um restaurante na Torre Eiffel.

Arquivo/CZS
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medicina & saúde

No Brasil, existem cerca de 
15 milhões de pessoas com 

mais de 60 anos de idade. 6% 
delas sofrem do Mal de Alzhei-
mer, segundo dados da Asso-
ciação Brasileira de Alzheimer 
(ABRAZ). Em todo o mundo, 15 
milhões de pessoas têm Alzhei-
mer, doença incurável acompa-
nhada de graves transtornos às 
vítimas. Nos Estados Unidos, é a 
quarta causa de morte de idosos 
entre 75 e 80 anos. Perde apenas 
para infarto, derrame e câncer. 

O Mal de Alzheimer é uma 
doença neurodegenerativa que 
provoca o declínio das funções 
intelectuais, reduzindo as capaci-
dades de trabalho e relação social 
e interferindo no comportamen-
to e na personalidade. De início, 
o paciente começa a perder sua 
memória mais recente. Pode até 
lembrar com precisão aconte-
cimentos de anos atrás, mas es-
quecer que acabou de realizar 
uma refeição. Com a evolução do 
quadro, a doença causa grande 
impacto no cotidiano da pessoa 
e afeta a capacidade de aprendi-
zado, atenção, orientação, com-
preensão e linguagem. A pessoa 
fica cada vez mais dependente da 
ajuda dos outros, até mesmo para 
rotinas básicas, como higiene 
pessoal e alimentação. 

CAUSAS: A causa do Alzhei-
mer é desconhecida, mas seus 
efeitos deixam marcas fortes no 
paciente. Normalmente, atinge a 

Mal de Alzheimer: a ciência em busca da cura
população de idade mais avança-
da, embora se registrem casos em 
gente jovem. Os cientistas já con-
seguiram identificar um compo-
nente genético do problema, só 
que estão longe de uma solução. 

SINTOMAS DE ALZHEI-
MER: Um aspecto fundamental 
da doença é a manutenção do 
chamado estado de alerta. A do-
ença não reduz o estado de cons-
ciência. O paciente responde tan-
to aos estímulos internos quanto 
aos externos. Pode responder 
mal ou errado, mas está de “olho 
aberto”, acompanhando as pesso-
as e tudo o que acontece em sua 
volta. Muitas vezes, os sintomas 
mais comuns, como a perda da 
memória e distúrbios de compor-
tamento, são associados ao enve-
lhecimento.

Mesmo com uma aparência 
saudável, os portadores do Mal 
de Alzheimer precisam de assis-
tência ao longo das 24 horas do 
dia. O quadro da doença evolui 
rapidamente, em média por um 
período de cinco a dez anos. Os 
pacientes em geral morrem nessa 
fase.

DIAGNÓSTICO DE AL-
ZHEIMER: Diagnosticar alguém 
com Mal de Alzheimer não é ta-
refa fácil. A família do idoso ima-
gina que se trata apenas de um 
problema consequente da idade 
avançada e não procura a aju-
da de um especialista. Ao notar 
sintomas da doença, o próprio 

portador tende a escondê-los por 
vergonha. A família precisa estar 
atenta e, se identificar algo inco-
mum, deve encaminhar o idoso à 
unidade de saúde mais próxima, 
mesmo que ela não tenha um ge-
riatra ou um neurologista. 

TRATAMENTO DE AL-
ZHEIMER: O SUS oferece, por 
meio do Programa de Medica-
mentos Excepcionais, a rivastig-
mina, a galantamina e o done-
pezil, remédios utilizados para o 
tratamento. É bom lembrar que 
os medicamentos não impedem 
a evolução da doença, que não 
tem cura. Os medicamentos para 
a demência têm alguma utilidade 
no estágio inicial, podendo ape-
nas amenizar ou retardar os efei-

tos da doença. 
TRATAMENTO DOS DIS-

TÚRBIOS DE COMPORTA-
MENTO: Para controlar a confu-
são, a agressividade e a depressão, 
muito comuns nos idosos com 
demência. Algumas vezes, só com 
remédio do tipo calmante e neu-
rolépticos (haldol, neozine, neu-
leptil, risperidona, melleril, entre 
outros) pode ser difícil controlar. 
Assim, temos outros recursos não 
medicamentosos para haver um 
melhor controle da situação. 

TRATAMENTO ESPECÍFI-
CO: Dirigido para tentar melho-
rar o déficit de memória, corri-
gindo o desequilíbrio químico 
do cérebro. Drogas como a rivas-
tigmina (Exelon ou Prometax), 

donepezil (Eranz), galantamina 
(Reminyl), entre outras, podem 
funcionar melhor no início da 
doença até a fase intermediária. 
Porém, seu efeito pode ser tem-
porário, pois a doença de Alzhei-
mer continua, infelizmente, pro-
gredindo. Estas drogas possuem 
efeitos colaterais (principalmente 
gástrico) que podem inviabilizar 
o seu uso. Também há o fato de 
que somente uma parcela dos 
idosos melhora efetivamente 
com o uso destas drogas chama-
das anticolinesterásicos, ou seja, 
não resolve em todos os idosos 
demenciados. Outra droga, re-
centemente lançada, é a meman-
tina (Ebix ou Alois), que atua de 
forma diferente dos anticolines-
terásicos. A memantina é um 
antagonista não competitivo dos 
receptores NMDA do glutamato. 
É mais usado na fase intermedi-
ária para avançada, melhorando, 
em alguns casos, a dependência 
do portador para tarefas do dia 
a dia. 

PREVENÇÃO: Incurável, o 
Alzheimer ainda não possui uma 
forma de prevenção. Os médicos 
acreditam que manter a cabeça 
ativa e uma boa vida social per-
mite pelo menos retardar a ma-
nifestação da doença. Entre as 
atividades recomendadas para 
estimular a memória estão leitura 
constante, exercícios de aritméti-
ca, jogos inteligentes e participa-
ção em atividades de grupo. 

Doença de difícil diagnóstico, Alzheimer pode ser confundido com outras 
patologias.

Arquivo/CZS
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O que é rinite alérgica?
O nariz é um dos 

componentes das 
vias respiratórias.  Na 
verdade, é o primeiro 
local por onde o ar 
passa até alcançar os 
pulmões. Dentre ou-
tras atribuições, ele é 
responsável pela lim-
peza, umidificação e 
aquecimento do ar 
inspirado.

Para exercer essa 
função corretamen-
te, o nariz possui um 
complexo mecanismo 
de defesa. Por isso, 
ao entrar em contato 
com alguma subs-
tância tóxica, desen-
cadeia uma resposta 
para impedir que essa substância 
alcance os pulmões. O surgimen-
to da obstrução nasal provoca o 
bloqueio da passagem do agente 
agressor e, através dos espirros e 
coriza, a remoção dessa substân-
cia. 

O sistema imunológico das 
pessoas alérgicas, por caracte-
rísticas genéticas, interpreta que 
determinada substância é tóxica e 
que precisa proteger o organismo 
contra sua entrada. Por essa razão, 
algumas pessoas convivem nor-
malmente com fatores que cau-
sam a alergia, como a poeira de 
casa, sem ter sintomas, ao passo 
que outras pessoas, ao entrarem 
em contato com essa mesma poei-

ra, podem ter rinite e asma.
Os sintomas que os pacien-

tes portadores de rinite alérgica 
apresentam são obstrução nasal 
(entupimento), coriza, espirros 
(algumas vezes o paciente espirra 
mais de 20 vezes seguidas) e co-
ceira no nariz. Essa coceira pode 
ser na garganta ou nos olhos.

Poeira, pólen e alguns alimen-
tos são substâncias que podem 
causar alergia. Aqui no Brasil a 
poeira domiciliar é o fator de risco 
mais importante. Ela é constituída 
por descamação da pele humana 
e de animais, por restos de pelos 
de cães e gatos, restos de barata e 
outros insetos, fungos, bactérias e 
por ácaros, organismos microscó-

picos da família dos aracnídeos.
No colchão de nossas camas e 

nos móveis estofados de nossas 
casas, podem acumular-se mui-
tos fragmentos de descamação de 
pele. Exatamente por essa razão, 
nesses locais é grande a quanti-
dade de ácaros, aracnídeos que 
vivem nas camadas profundas dos 
tecidos, abraçados às fibras. Áca-
ros não são capazes de viver sobre 
uma superfície lisa, por exemplo, 
em paredes.

O tratamento dos pacientes 
portadores de rinite alérgica é 
composto por três pontos funda-
mentais: higiene ambiental, trata-
mento medicamentoso e vacinas 
antialérgicas.

medicina & saúde

A odontologia do tempo de nossos 
pais e avós era praticada com um enfo-
que basicamente cirúrgico restaurador, 
ou seja, os pacientes procuravam o pro-
fissional já com seus problemas dentários 
instalados, muitas vezes com a extração 
como única solução de tratamento.

Todos nós cansamos de ouvir histó-
rias de casos onde as pessoas iam ainda 
jovens ao dentista para extrair dentes e 
colocar as tão famosas e eficientes pró-
teses. Seriam elas as pererecas parciais 
removíveis, o pivô unitário, a denta-
dura total ou qualquer um destes tra-
balhos que resolveriam o problema de 
dor, de tantos cuidados com higiene e 
fio dental e ainda proporcionariam um 
sorriso “teclado de piano”, novinho em 
folha! Uma maravilha!

Sabemos hoje que os profissionais 
da área da odontologia preconizam um 
modelo preventivo de atendimento, 
sendo a manutenção de dentes em boca 
e saudáveis o nosso maior objetivo.

Quando perdemos dentes, o osso 
ao redor sofre perda de estrutura, 
dando aquele aspecto de “boca mur-
cha” ao paciente.

A fisionomia fica alterada e enve-
lhecida. Entre outros aspectos, esta 
é uma das vantagens do tratamento 
com implantes osseointegráveis: o vo-
lume ósseo da região fica preservado, 
mantendo o preenchimento natural e 
rejuvenescendo os contornos faciais.

Com o avanço da medicina moderna, 
alimentação saudável, entre outros aspec-
tos que os dias de hoje nos oferecem em 
termos de qualidade de vida, todos nós 
teremos uma expectativa de vida maior.

Quanto vale um indivíduo poder co-
mer um churrasco com tranquilidade?

Como se mede o contentamento 

Odontologia moderna: quanto vale a felicidade?

de alguém que consegue beijar sem 
constrangimento? E a segurança de 
morder uma maçã, tossir, espirrar 
ou simplesmente gargalhar? E aque-
le sorriso do fundo da alma, sem o 
receio de mostrar dentes amarelados 
que se movem junto com os lábios?

Nascemos para ir ao encontro da 
felicidade. Abandone velhos traumas, 
permita-se querer ser melhor, ilumi-
ne-se com um novo sorriso.

Seus horizontes vão se ampliar, 
seus conceitos vão mudar para me-
lhor, novas portas irão se abrir.

Procure. Informe-se. Questione. 
Confie.

Nossa equipe terá o maior prazer 
em atendê-lo em nosso consultório, 
em um ambiente amigo e acolhedor.

Colocamos nosso site à disposi-
ção para quaisquer esclarecimentos: 
www.yurgelodontologia.com.br

Yurgel Odontologia Especializada
Av. Tramandaí, 192/194, bairro 

Ipanema, Porto Alegre
Contatos: (51) 3246-3208 e 3407-

1025

OdOntOlOgia

Divulgação/CZS

Dr.Allan Chemale Yurgel CRORS11970 
Dra. Karen Moreira Yurgel CRORS11993
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Vida saudáVel

Ovo pode fazer tão mal à saúde 
do coração quanto o cigarro
Uma pessoa que come mui-

tos ovos pode ter o mesmo 
risco que os fumantes de ficar 
com artérias obstruídas e de-
senvolver sérios danos cardí-
acos. David Spence, professor 
de Neurologia da Universida-
de Western, no Canadá, en-
controu uma relação entre o 
consumo da gema de ovo e o 
desenvolvimento da ateroscle-
rose, processo que contribui 
para o risco de ataque cardíaco 
e acidente vascular após placas 
de gordura se acumularem nas 
paredes das artérias. Até então, 
só era conhecida a má influên-
cia do cigarro na formação da 
placa arterial.

Liderado por Spence, o gru-
po de pesquisadores examinou 
1.231 pacientes que foram in-
ternados no centro vascular 
de um hospital universitário 
após um derrame cerebral, até 
mesmo os com riscos leves. 
Eles fizeram um breve questio-
nário sobre os hábitos diários 
das pessoas (dieta, exercícios, 
cigarro, etc) e cruzaram com 
os dados de medição da pare-
de carótida feita no hospital. A 
pesquisa revelou que as arté-
rias haviam ficado mais estrei-
tas em 20% dos pacientes que 
comiam ovos com frequência, 
frente aos 2/3 dos que fumam 
bastante.

Mesmo com a descoberta, é 
preciso lembrar que o risco do 
cigarro ainda é muito maior 
do que o consumo da gema 
do ovo. Os danos existem nos 
dois casos, mas em níveis dife-
rentes, pois o cigarro tem um 
efeito direto no sangue e no 
desenvolvimento das placas. 
Os ovos, por sua vez, têm efei-
to indireto, já que fazem parte 
de uma dieta (que pode ou não 
ser saudável ou gordurosa) que 

interfere nos níveis de coleste-
rol do corpo.

“Uma taxa alta de colesterol 
pode levar às placas arteriais, 
mas há muitas outras questões 
que podem afetar esta taxa 
que não os ovos, como a dieta 
que você ingere diariamente, 
se você faz exercícios, se está 
acima do peso, sua genética”, 
explicou David J. Frid, cardio-
logista da Cleveland Clinic, ao 
site do Huffington Post.

Novo teste de colesterol 
usa fotografia das mãos

Cientistas desenvolveram 
um método não invasivo do 
teste de colesterol com uma 
câmera digital. Eles trocaram 
as amostras de sangue por fo-
tografias das costas da mão dos 
pacientes com risco maior de 
doença cardíaca, segundo estu-
do publicado no International 
Journal of Medical Engineering 
and Informatics.

O grupo, liderado por N. R. 
Shanker, do Instituto de Enge-
nharia e Tecnologia Sree Sas-
tha, na Índia, montou um enor-
me banco de dados que liga os 
testes convencionais de sangue 
às fotografias das mãos de pa-
cientes com os sintomas - do-
bras no dedo e análise da pele 
revelam se a pessoa tem taxas 
altas.

Um programa de computa-
dor processa a nova imagem e 
a compara com as informações 
existentes em seu banco. De 
acordo com o texto, o diagnós-
tico é mais rápido e barato do 
que os atuais métodos, mas ain-
da não faz análises detalhadas 
entre os tipos - eles dizem que 
vão publicar uma extensão do 
assunto em outro estudo.

A medição identifica a quan-
tidade e o tipo de colesterol que 
circula no sangue. Uma taxa 
muito alta aponta que o orga-
nismo não conseguiu absor-
ver tudo e pode trazer riscos. 
O excesso fica depositado nas 
artérias e bloqueia o fluxo san-
guíneo normal, podendo causar 
sérios problemas cardiovascu-
lares.

Arquivo/CZS

Pesquisa mostra influência de uma dieta com ovos na formação de 
placas arteriais.

Não coma demais - Comer demais acaba provocando mal-estar. 
Evite comer de 2 a 3 horas antes de ir para cama. A comida aumenta 
a quantidade de ácido em seu estômago, e você não vai dormir bem.

Reduza o consumo de álcool, chocolate, alimentos gordurosos 
e menta - Esses alimentos provocam aumento de ácido no estômago, 
causando má digestão.

Pense antes de beber - Coma algum alimento antes de beber para 
evitar que a bebida seja absorvida muito rapidamente. Saiba quando 
parar também!

Não coma muito rápido - Coma aos poucos, sem pressa, masti-
gando bem os alimentos.

Não encha todo o prato - Pegue um pouco de cada comida e vá 
saboreando aos poucos.

Dicas de saúde
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carrOs & mOtOs

GM vai lançar esportivo Trax no 
Salão de Paris em setembro
A Chevrolet confirma que vai mos-

trar o utilitário esportivo Trax 
pela primeira vez ao público no pró-
ximo Salão de Paris (França), entre os 
dias 14 de setembro e 4 de outubro. 
O carro já foi flagrado em testes no 
Brasil e teve suas projeções publicadas 
pela revista C/D em abril. Segundo a 
reportagem, o novo modelo deverá se 
chamar Enjoy no mercado brasileiro.

Em estágio de ajustes bem avan-
çado, poderá ser lançado no ano que 
vem para competir com a nova gera-
ção do Ford EcoSport, Renault Duster, 
entre outros modelos com apelo aven-
tureiro que estão por vir, como o Peu-
geot 2008 e o Fiat 500X. A versão na-
cional deverá seguir o mesmo padrão 
adotado em outros países do mundo. 
Terá 4,25 metros de comprimento por 
1,78 de largura e 2,56 de entre-eixos.

Entre as opções de motor, na Eu-
ropa o carro terá 1.4 turbo de 140 
cavalos, 1.6 aspirado e 1.7 turbodie-
sel de 130 cv. As versões equipadas 

com câmbio manual terão sistema 
start&stop, que não deverá ser o caso 
do carro vendido no Brasil, que terá, 
provavelmente, caixa automática de 
seis marchas. Conforme as especifi-

cações técnicas divulgadas pela GM, o 
Trax não será um dos modelos mais 
espaçosos do mercado, pelo menos 
levando em conta a capacidade do 
porta-malas: apenas 358 litros.

Quantidade de etanol na 
gasolina vai aumentar em 2013

Após reduzir a quantidade de 
etanol na gasolina no ano passa-
do, em 2013 a Petrobras irá pro-
mover um aumento do combus-
tível renovável na mistura final 
vendida nos postos. De acordo 
com o presidente da subsidiária 
de biocombustíveis da Petrobras, 
Miguel Rossetto, ainda não há 
uma definição quanto ao novo 
porcentual. “O governo deveria 
definir já os novos valores para 
que os produtores se preparem 
para a mudança”, afirmou.

A redução realizada em 2011 
foi feita em decorrência de uma 
quebra da safra de cana-de-açú-
car pelo clima adverso nas re-
giões produtoras e por causa de 
investimentos insuficientes nos 
canaviais. No entanto, o cenário 
para o próximo ano indica agora 
mais oferta de etanol no Brasil, 
segundo Rossetto.

“Defendo isso (o aumento 
no percentual). Defendo que o 
governo tem de sinalizar para a 

próxima safra. Quanto mais rá-
pido o governo sinaliza, melhor 
é a capacidade de planejamento 
do setor para a próxima safra. 
Acho isso muito importante, e 
todos nós avaliamos que teremos 
condições de abastecer a volta de 
25% de etanol na gasolina já no 
ano que vem”, afirmou Rossetto 
em entrevista a uma agência de 
notícias.

O executivo admitiu que, para 
2012, não é possível elevar a mis-
tura, considerando a baixa ofer-
ta do biocombustível. “Para este 
ano, obviamente já não dá mais, 
porque estamos na metade da 
safra”, declarou. Em seu relató-
rio quinzenal sobre o andamento 
da safra, a União da Indústria de 
Cana-de-Açúcar (UNICA), que 
reúne os produtores do Centro-
Sul, estimou que a moagem tenha 
atingido 216,8 milhões de tonela-
das até 1º de agosto, 16,6% abai-
xo do que foi moído até a mesma 
data na safra anterior.

Divulgação/CZS

Novo utilitário esportivo será vendido no Brasil em 2013 para brigar 
com EcoSport, Duster e companhia.

Zé chega na casa de um amigo todo arreben-
tado, sujo, roupa rasgada, arranhado... O amigo, 
muito espantado, pergunta:

- Cara! Você tá vindo de onde?
- Do enterro da minha sogra.
- Nossa! Mais parece que você veio de uma 

guerra!
- Foi mais ou menos isso... É que ela não queria 

ser enterrada!

rir é O melhOr remédiO

Empurrãozinho
Dafra lança linha de bicicletas elétricas

A Dafra nem quis tomar conheci-
mento da polêmica em torno da clas-
sificação legal das bicicletas elétricas. 
Enquanto os legisladores se digla-
diam, a montadora brasileira decidiu 
lançar uma linha com três modelos, 
batizados de DBX, DBL e DB0. Cada 

um deles surge com uma missão bem 
definida. A DBX é a bicicleta de en-
trada, direcionada para a famigerada 
Classe C. Ela custa R$ 1.990 e é para 
uso como meio de transporte. A DBL 
é um pouco mais cara, R$ 2.490, e pre-
tende atingir um público um pouco 

mais sofisticado, que tenha demanda 
tanto para ir ao trabalho quanto para 
o lazer. O terceiro modelo, DB0, tem 
design caprichado e é mais voltada 
para o lazer. Ela será vendida somente 
pela Polishop a partir de setembro e 
deve custar em torno de R$ 4 mil.
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Divaldo Pereira Franco

COMUNIDADE ESPÍRITA ALDEBARAN
“Os homens semeiam na Terra o que colherão na vida espiritual: os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza.” (Allan Kardec)

Coerência e austeridade
O teu compromisso com a imorta-

lidade é portador de grave e alta 
responsabilidade. Ele diz respeito ao 
teu futuro espiritual, em favor do qual 
deves investir os teus melhores recur-
sos, por considerar-lhe o sentido de 
elevada magnitude, em razão da sua 
perenidade.

Renasceste na Terra, com a desti-
nação luminosa, a fim de libertar-te de 
toda e qualquer sombra, que te vem 
impossibilitando o avanço na direção 
da plenitude e tem sido o fator determi-
nante dos teus conflitos e dificuldades 
evolutivas.

Conhecedor, que és, dos conteúdos 
sublimes da fé racional que haures na 
Doutrina Espírita, já não podes permitir 
o luxo enfermiço da ignorância, nem as 
justificativas infantis em torno das im-
possibilidades, que te cabem ultrapassar 
com naturalidade e entusiasmo.

A luz que norteia os novos caminhos 
é bênção que vens fazendo jus pelos es-
forços contínuos de libertação das maze-
las que te têm acompanhado ao largo do 
tempo.

Não mais te detenhas nos comporta-
mentos infelizes, aqueles que proporcio-
nam prazeres mórbidos, mas intoxicam 
a mente e pervertem os sentimentos, 
agrilhoando-te às masmorras do atraso 
moral.

És filho de Deus, que te ama, haven-
do-te concedido a honra de conhecer-
Lhe o Embaixador incomparável, que 
se ofereceu em sacrifício espontâneo, a 
fim de que pudesses fruir da vida e dessa 
vida que proporciona abundância.

Antes, embora sentisses a necessida-
de de crescer interiormente, de fruir paz, 
de encantar-te com todos os contributos 
com que a Natureza te felicita, encontra-
vas-te dependente dos instintos básicos, 
que nutriam as paixões primárias, im-
pedindo-te a experiência das emoções 
elevadas.

Com Jesus aprisionado nas torpes 
celas do dogmatismo e da perversidade, 
das superstições e fórmulas sacramen-
tais, cuidando dos poderosos e olvidan-
do-se dos pobres de espírito, seguias hip-
notizado pela ilusão das compensações 
concedidas pelo arrependimento antes 
da morte, aguardando um céu de ocio-
sidade e contemplações eternas, ou rece-
ando o terrível inferno onde não vigem a 
misericórdia, nem a compaixão.

Desorientado, talvez, pela impro-
priedade de tais conceituações, abraçaste 
o materialismo imediatista e frustrante, 
buscando ignorar o sentido nobre da 
vida, buscando fruir tudo quanto o mo-
mento podia oferecer, permanecendo, 
no entanto, interiormente vazio de sig-
nificado e desestimulado para a luta de 
renovação.

Nesse momento significativo, porém, 
encontraste Jesus descrucificado pelo 
Espiritismo, o companheiro dos desa-
fortunados e dos vencidos, dos tristes 
e dos oprimidos, dos que choram sem 
conforto nem esperança, os viandantes 
sem roteiro, o qual, de braços abertos, a 
todos alberga no Seu generoso coração 
de Mestre irretocável.

Ouvindo-Lhe dos lábios sensíveis 
a melodia imperecível do Sermão da 

Montanha, renasceram, na tua alma, as 
esperanças, renovaram-se os teus propó-
sitos de trabalho, renasceste para a vida 
e, agora, fascinado pelo Seu exemplo de 
amor, tentas seguir-Lhe as luminosas 
pegadas pelos ínvios caminhos da atua-
lidade aflita.

Não vaciles, nem te permitas à parali-
sação da tua marcha.

Avança resoluto e conquista o tempo, 
recuperando aquele malbaratado na in-
sensatez e na desorientação.

*   *   *
O teu compromisso com Jesus é for-

mal e trata-se de um contrato sério para 
todos os teus dias atuais e futuros.

A Sua doutrina é feita de energia e 
de vida, não havendo lugar, nos seus 
postulados, para a indecisão, a amargu-
ra, o arrependimento da dedicação, as 
negociações ilícitas muito do agrado da 
frivolidade humana.

Aceitaste-Lhe a companhia e a dire-
triz, havendo-te prometido fidelidade e 
coerência existencial em relação aos seus 
ensinamentos.

A coerência te facultará a austeridade 
na conduta mental, verbal e comporta-
mental, não anuindo os vícios que pre-
dominam nos grupos sociais e aos quais 
eras afeiçoado, mudando de atitude com 
energia e demonstrando que já não per-
tences mais aos círculos dos comporta-
mentos vãos e atormentados.

A transformação moral a que te de-
ves impor inicia-se através dos novos 
hábitos mentais e edificantes, deixando, 
à margem, aqueles que te intoxicavam e 
produziam tormentos de vária ordem.

As paisagens psíquicas a que te afei-
çoaste estarão sempre enriquecidas de 
quadros cambiantes de beleza enrique-
cedora que te falam de amor e de mansi-
dão, de alegria e de trabalho, de esforço 
regenerativo e de aprendizagem.

Quando alguém sai de uma furna 
onde se homiziava demoradamente, 
sofre a cegueira produzida pela feérica e 
abundante luz. Faz-se necessário absor-
vê-la cuidadosamente, adaptando-lhe a 
vista e acomodando-se ao deslumbra-
mento que os olhos enfrentam e se tor-
nará o novo mundo de observação.

É natural, portanto, que, ao sair das 
densas trevas da ignorância do bem e 
do abismo em sombras dos torpes com-
portamentos, a nova paisagem produza 
um choque inicial, fascinando a pouco e 
pouco, o observador que a descobre.

Cultivando a saúde emocional, o 
candidato à ascensão não tergiversa, não 
sendo gentil para com os outros atra-
vés da defecção na própria crença, mas, 
delicadamente, declinando das contri-
buições perturbadoras e mantendo-se 
íntegro, em grande fidelidade, a tudo 
aquilo que hoje faz parte da sua agenda 
de comportamento iluminativo.

A sua grande preocupação deve cin-
gir-se ao combate às imperfeições que 
ainda o atraem aos hábitos que reconhe-
ce doentios e de que se deseja libertar, 
não facultando espaços para os deva-
neios inquietadores a que se encontrava 
acostumado.

Uma agenda de preocupações novas, 
mais com o interior do que com o exte-
rior da existência, toma-lhe os campos 
da mente e enriquece-se, cada vez mais, 
ao constatar a grandeza da existência 
que lhe passava despercebida, porque 
sempre estava entulhada pelo lixo das 
coisas irrelevantes.

Automaticamente, modifica-lhe a 
área da saúde e do bem-estar, respirando 
melhor o oxigênio da esperança e da ale-
gria real, modificando-se significativa-
mente e de tal forma que se surpreende 
ante os acontecimentos que passam a se 
suceder no seu caminho. 

Sem dúvida, é necessária a coerência 
entre o bem que se crê e como se com-
porta, facultando austeridade dinâmica 
e não agressiva em relação a tudo e a 
todos.

*   *   *
Essa coerência sempre a mantiveram 

os primeiros discípulos de Jesus, alguns 
dos quais abraçaram o martírio, jubilo-
sos, cantando as glórias do Céu com ol-
vido dos tormentos da Terra.

Poderiam ter abjurado, porque lhes 
era concedido esse direito, sob a justifica-
tiva de que, ficando no corpo, poderiam 
servir mais, trabalhar mais pela divulga-
ção do pensamento de Jesus. No entanto, 
sabiam que, nessa conduta, ocultava-se o 
medo do testemunho de provar a imor-
talidade e a mansidão do Rabi.

Foi exatamente essa coragem estoica 
e doce que surpreendia os perseguidores 
que mais se encolerizavam, temendo-lhe 
o sublime contágio...

Como hoje não mais existem as per-
seguições declaradas públicas e legais, 
tem em mente que as arenas são muito 
mais amplas e perigosas, porque se ini-
ciam nas fronteiras do sentimento pes-
soal, alargando-se na direção do mundo 
inteiro.

Mantém-te vigilante, portanto, coe-
rente e austero na tua vivência com Jesus.

 
Joanna de Ângelis
Psicografia de Divaldo Pereira 

Franco em 10 de maio de 2011, em Zu-
rique, Suíça.
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Você abre seus olhos e enxerga a 
luz suave e difusa da fibra ótica e 

do amanhecer.
O gelo circunda você. Parte dele 

entalhado em forma de móveis e es-
culturas, parte na forma de blocos 
maciços que compõem as paredes, o 
teto e até mesmo o piso.

Apesar da beleza do quarto, po-
rém, é hora de levantar. Afinal, a tem-
peratura do seu cômodo é de menos 
cinco a menos oito graus celsius, e 
você acabou de passar a noite em um 
saco de dormir sobre uma base de 
gelo.

Esta é parte da experiência pela 
qual muitos passam quando se hos-
pedam nos chamados hotéis de gelo.

São edificações inteiras, com quar-
tos, salas, recepção, salões, restauran-
tes, construídas apenas com blocos de 

gelo.
Anualmente, em algumas regiões 

do planeta, essas obras incomparáveis 
da engenharia moderna são edifica-
das para receber hóspedes de todo o 
mundo.

São, usualmente, construídas ao 
lado de grandes rios, onde é possível 
se obter água, congelá-la e cortá-la em 
grandes blocos de gelo, levando-os ao 
local da construção.

Além de engenheiros especiali-
zados, são convidados sempre es-
cultores, artistas de várias regiões do 
globo, que trabalham no acabamento 
final de cada quarto.

Porém, o mais intrigante de tudo é 
que esses iglus de luxo permanecem 
em pé, funcionando, apenas por qua-
tro ou cinco meses a cada ano.

Depois desse tempo, eles literal-

mente viram água, derretem, voltam 
a ser rio.

Por mais que os engenheiros e ar-
tistas que participam da construção 
desejem se apegar à sua obra de arte, 
não podem, pois sua criação dura 
pouco tempo.

Isso não os desestimula de forma 
alguma. Ano após ano estão lá, cons-
truindo um hotel diferente, sempre 
com o máximo de capricho e beleza 
possíveis.

*   *   *
Será que a vida na Terra não é 

como viver num hotel de gelo?
Usufruímos das coisas, mas elas 

não nos pertencem. Elas voltam para 
o rio da vida quando retornamos ao 
mundo espiritual.

Desse modo, o que ganhamos, ao 
erguer nossos edifícios na Terra, ao 
fazer conquistas materiais, não são os 
bens propriamente ditos, mas sim as 
edificações na alma.

O prêmio por anos de trabalho ho-
nesto, dedicado e sério não são imó-
veis, ações, veículos, etc.

Hotéis de gelo
Mensagem

É a disciplina conquistada. É a in-
teligência desenvolvida. É a capacida-
de de gerenciar pessoas, de encontrar 
soluções para problemas com maior 
facilidade.

Esses, sim, são alguns bens do Es-
pírito, que não perdemos, que não 
derretem após o inverno.

É importante ter objetivos relacio-
nados à matéria, certamente. Temos 
como missão trabalhar pela melhoria 
material do planeta.

Contudo, é imprescindível que 
não nos apeguemos às coisas, perden-
do o foco de nossas verdadeiras metas 
na encarnação.

A escultura de gelo pode derre-
ter, se desfazer, porém o escultor sai 
melhor de cada experiência, sai mais 
maduro e capaz a cada obra esculpida 
com dedicação.

Aí está a verdadeira conquista.

Redação do Momento Espírita.

O Monge e o Guerreiro
Lizarbe Gomes
Pelo espírito Fernando

Uma emocionante história que si-
naliza que sempre é tempo de deixar o 
amor superar os erros do passado dis-
tante para a construção de uma nova 
vida, sem ódio e cheia de felicidade.

À venda nas livrarias.
www.lumeneditorial.com.br

Lúmen

Movida pela Ambição
Eliana Machado Coelho
Pelo espírito Schellida

Romance repleto de ensinamentos, 
mostrando-nos que sempre podemos 
modificar nossa vida no instante se-
guinte, não importando o que fizemos 
no passado recente ou distante.

À venda nas livrarias.
www.lumeneditorial.com.br

Lúmen

Livros                    Livros                    Livros                    Livros                    Livros                    Livros                    Livros                    

Depressão e 
Autoconhecimento
Wanderley Oliveira

A cura real de todas as doenças 
está na vida interior de cada um de 
nós. O que ainda não sabemos é 
como acessar esses talentos e po-
tenciais curativos na vida mental.

À venda na AJR (ver anúncio na pág. 21)

Dufaux

Despertar Espiritual
Cristina Lessa Cereja
Pelo espírito André Luiz

A história verídica daqueles que 
superaram suas dificuldades no cami-
nho da autossuperação. Ensinamen-
tos que o auxiliarão em seu percurso 
pessoal rumo à própria libertação.

À venda nas livrarias.
www.comalivros.com.br

Coma

A Epístola de Lentuli
Pedro de Campos
Pelo espírito Emmanuel

Uma obra histórica, amparada em 
muita pesquisa e na narrativa de Em-
manuel, mentor de Chico Xavier, so-
bre o caráter e a fisionomia de Cristo. 
Uma obra essencial à cultura espírita.

À venda nas livrarias.
www.lumeneditorial.com.br

Lúmen

Palô - Inocência do Amor 
Verdadeiro
Wilson Frungilo Jr.

Romance de profundos ensina-
mentos sobre a felicidade, tanto na 
Terra como nos planos espirituais, 
num intercâmbio de amor e fé, ensi-
nando o real significado da humildade 
e do amor.

À venda nas livrarias.
www.ideeditora.com.br

IDE
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No dia 21 de agosto, na Secre-
taria da Fazenda de Porto Ale-
gre, foram apresentadas, em lici-
tação pública, as quatro propos-
tas de empresas para operar as 
novas linhas de lotação Restinga 
e Belém Novo. As interessadas 
em prestar o serviço de trans-
porte são Stadbus Transportes, 
Consórcio Seletivo Sul, Viação 
Reunidos e Consórcio Seletivo 
de Transporte por Lotação da 
Zona Sul. 

A prefeitura vai analisar as 
propostas, e a expectativa é de 
que em 45 dias seja conhecida a 
empresa vencedora da permis-
são pública. “Até o final do ano, 
as linhas devem entrar em ope-
ração. Ao todo, serão 34 veículos 
do tipo táxi-lotação, todos adap-
tados para cadeirantes e com ca-
pacidade de 25 pessoas sentadas. 
Destes, 12 serão da linha Belém 
Novo e 22 da Restinga”, afirmou 
o diretor-presidente da EPTC, 
Vanderlei Cappellari. 

As novas lotações Restinga 
e Belém Novo foram criadas a 
partir de lei proposta pela pre-
feitura, atendendo também 
solicitação da comunidade. O 
projeto básico define dados 
como demanda das linhas, tipo 

de veículo e proposta inicial de 
itinerário, que pode ser alterada 
de acordo com a necessidade. 
Os veículos atuarão nas duas 
linhas, ligando bairros como 
Restinga, Belém Novo, Chapéu 
do Sol e Ponta Grossa ao Cen-
tro Histórico da cidade. A li-
nha Restinga passaria pela Juca 
Batista, Cavalhada e Azenha, 
enquanto a Belém Novo fun-
cionaria pela Juca Batista, Wen-
ceslau Escobar e Padre Cacique. 
O projeto prevê que o novo ser-

viço entre em operação com bi-
lhetagem eletrônica, acessibili-
dade universal e ar-condiciona-
do em toda a frota. A atividade 
será classificada como categoria 
especial de transporte seletivo, 
com trajetos de extensão igual 
ou superior a 50 quilômetros. 
Mesmo com trajetos mais longos 
por percorrerem bairros afasta-
dos do Centro, a lei garante o 
mesmo valor da passagem prati-
cado na categoria de lotação co-
mum, hoje definido em R$ 4,25.

Quatro empresas apresentam propostas para 
linhas de lotação Restinga e Belém Novo

Linhas Restinga e Belém Novo terão 34 veículos, todos adaptados a 
cadeirantes.

Andrey Cidade/Divulgação PMPA


