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O Sunset do Bloco OZB foi realizado no último sábado, 6, em parceria com o 
Acqua Mania Park. Quem compareceu pode acompanho o sol se pôr e nascer 
com 12 horas de música!

Exame detecta a perda de audição
A Organização Mundial de Saúde refere que cerca de 28 milhões de brasileiros 

sofram de perda auditiva, isso representa 14% da população brasileira. O número 
de pessoas com perda auditiva tende a aumentar, uma vez que a população está 
envelhecendo e outro fator é a exposição ao ruído de um modo geral.

Por Ana Paula Bertagnolli
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Sunset do OZB
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Trecho 
cantado pe-
lo "backing

vocal"

Agir como
o artista
de van-
guarda

Morador 
temporário
da Cidade
Olímpica

O mais
extenso da
França é 
o Loire

Cobertura
da coroa
do dente

"(?) Soli-
dão", de

Lulu San-
tos (MPB)

"Senta a
(?)!", lema
de grupo
da FAB

Califa su-
cessor de
Maomé
(Rel.)

Marca da
obra do
perfec-
cionista

Gás 
usado na

decoração
"kitsch"

Material
usado con-
tra queda
de cabelos

Período
próximo a
24 horas
em Marte

Peça me-
cânica da
bicicleta

Paço (?),
edifício
colonial
carioca

Desafio
constante

para o
surfista

A maior
cidade da
Jordânia

Incorpora-
ção (de 
conheci-
mento)

Formato
do palito
de dentes

"Sex (?)
the City",
série dos
EUA (TV)

Manabu
Mabe, pin-
tor nipo-
brasileiro

Conjunto
de pétalas

da flor
A (?): te

Que inspira
muita

emoção

Senhor
(abrev.)

Vinho 
de uso

medicinal

Dramaturgo das
"tragédias cariocas", 
que abordam a sor-
didez da sociedade

Amanhã, 
em francês
Desinência
do plural

"O Senhor dos (?)",
trilogia de filmes

Postura editorial de
tabloides britânicos

Tem direito a (algo)

Liberdade; confiança
(fig.)

Olá!
Ondas

Tropicais
(abrev.)

Carne do 
"picadinho"
"National",

em NBA

Instituição voltada
para o comerciário

Nossa!

Concede
Animal 
da feira
pecuária

Então
Título de

Odilo
Scherer

Utilidade 
do cimento
na massa
Esmeradas

Conjunção
que indica
condição

Prós e
contras

Hábitos de
culturas 

diferentes,
aos olhos
do estran-

geiro
(Antrop.)

3/amã — and. 6/argila — demain. 16/costumes exóticos.

Áries (21/3 a 20/4): Importantes 
questões na carreira. Renovação ne-
cessária, que envolve também a elimi-
nação de antigas ambições. Grande 
poder de colocar em prática as mu-
danças necessárias.
Touro (21/4 a 20/5): Nova consci-

ência sobre os seus propósitos, pen-
samentos e conceitos. Questões que 
envolvem estudos, conhecimentos, 
viagens, publicações e justiça estão 
intensifi cadas.
Gêmeos (21/5 a 20/6): Uma mu-

dança radical pode ser necessária 
para a evolução emocional. Questões 
fi nanceiras e afetivas estão em um 
momento de grande transição e de 
necessário desapego.
Câncer (21/6 a 21/7): Imensas 

transformações nos relacionamentos, 
associações e parcerias. Contatos 
profi ssionais interessantes. É excep-
cional fase para resolver antigas ques-
tões emocionais.
Leão (22/7 a 22/8): É necessário 

cuidar mais da saúde, repensar há-
bitos e atitudes. Não adie mais o que 
precisa ser feito. O trabalho é benefi -
ciado com foco, determinação, ética e 
clareza.
Virgem (23/8 a 22/9): Amadure-

cimento emocional é desafi o. Não 
repita antigos erros. Projetos criativos 
pedem engajamento. Responsabili-
dades com crianças e com a materia-

lização de suas ideias.
Libra (23/9 a 22/10): Desejo por 

concretude, estabilidade e bases sóli-
das. Importantes questões relaciona-
das à casa e família. Cuidado com a 
rigidez e a insistência em velhos com-
portamentos.
Escorpião (23/10 a 21/11): Foco 

em conhecimentos que podem be-
nefi ciar o trabalho. Seja determinado. 
Evite distrações, concentre-se no es-
sencial. Resolva pendências e planeje 
os passos.
Sagitário (22/11 a 21/12): Metas 

materiais tangíveis estarão em pauta 
ao longo do ano. Bom momento para 
planejamento e para observar as con-
sequências de atos passados. Evite a 
dispersão.
Capricórnio (22/12 a 20/1): Aten-

ção com tendência a atitudes manipu-
ladoras. Pode haver confl itos de poder 
e autoridade. Evite confrontos e a tei-
mosia. Em breve inicia um novo ciclo.
Aquário (21/1 a 19/2): Fase de re-

solver pendências no trabalho ou saú-
de. Percepção das consequências de 
negligências passadas. Hora de corri-
gir esses erros e de se aprimorar.
Peixes (20/2 a 20/3): Projetos en-

volvendo amigos, grupos e empresas 
estão em pauta, mas exigem organi-
zação e disciplina. Deverá demons-
trar excelência em 2018, sendo mais 
focado.

Devemos julgar um homem mais pelas suas 
perguntas que pelas respostas (Voltaire)

14/01 - Dia de Santa Elisabete Ana Bayley Seton; Dia dos Enfermos; 15/01 - Dia de 

São Mauro; Dia Mundial do Compositor; Dia do Adulto; 16/01 - Dia de São Marcelo; 

Dia de Santo Honorato; 17/01 - Dia de Santo Antão; Dia dos Tribunais de Contas do 

Brasil; 18/01 - Dia de São Suplício; 19/01 - Dia de São Mário; Dia de Santa Marta; 

20/01 - Dia de São Fabiano; Dia de São Sebastião; Dia do Farmacêutico

O rapaz vai pra festa e lá encontra a ex. Ele diz para ela:
- Pois é, era pra gente estar completando 2 anos de namoro se 

você não tivesse me traído.
E ela responde:
- Verdade, mas a culpa foi sua!
O rapaz questiona:
- Eu fui o culpado?
E ela explica:
- Claro, se você não tivesse descoberto estaríamos juntos até hoje!

Ingredientes
1 lata de leite condensado
1 lata de abacaxi em calda
1 lata de leite integral (a mesma 

medida da lata de leite condensa-
do)

1 caixinha de creme de leite
2 colheres (sopa) de amido de 

milho
1 colher (sopa) de manteiga
6 ovos
2 pacotes de biscoito tipo cham-

pagne
6 colheres (sopa) de açúcar

Modo de preparo: Corte o abacaxi em pedaços bem pequenos e reserve. 
Você pode substituir o abacaxi em calda por abacaxi fresco.

Em uma panela grande, leve o leite condensado, as gemas peneiradas, o 
leite e a manteiga. Mexa bem até levantar fervura.

Acrescente, aos poucos, a maisena dissolvida em um pouquinho de leite e 
misture bem até engrossar. Desligue o fogo e coloque todo o abacaxi picado no 
creme ainda quente. Reserve.

Na batedeira, bata as claras em neve. Acrescente o açúcar e bata até in-
corporá-lo na mistura. Com a batedeira desligada, adicione o creme de leite e 
mexa delicadamente com uma colher de pau, sempre de baixo para cima.

Para montar, coloque metade do creme de abacaxi em um refratário de vi-
dro. Por cima, coloque todos os biscoitos champagne, mesmo que forme mais 
de uma camada. Despeje a metade restante do creme e cubra com as claras 
em neve.

Para enfeitar, coloque fatias de abacaxi, ou até mesmo coco ralado.
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Abrindo a temporada 2018 da casa dos 
melhores shows da região, a Capital 922 
traz hoje a dupla sertaneja Conrado & Alek-
sandro, dona dos sucessos “Tô bebendo 
de Torneira”, “Quem Nunca”, “Halls Preto” 
e muito mais. Informações de mesas e ca-
marotes pelos fones 99961-6230 ou 3324-
6975.

Hoje acontece em Lagoa dos Três Cantos 
a 45ª edição do tradicional Festival do Cho-
pp, na Sociedade Recreativa Sempre Uni-
dos, com a banda Corpo e Alma. Reserva 
de barris com a diretoria ou com Leandro 
pelo fone (54) 99623-0249.

A Casa de Cultura de Ibirubá recebe dia 
21 (19h) o stand up solidário “Bagual do 
Gaudêncio”. Os valores dos ingressos são 
R$ 20 (meia) R$ 40 (inteira) ou o valor so-
lidário de R$ 30 + 1kg de alimento não pe-
recível, entregue no local. Informações na 
Loja Beija-Flor ou no site Minha Entrada 
(bit.ly/2zQN8lO).

Dia 27 acontece em Linha Glória/Lagoa 
dos Três Cantos a 21ª edição do tradicional 
Festival do Chopp, com Rogério Magrão e 
Banda, Grupo Só Alegria e chope da Brah-
ma. Informações e reservas de barris pelo 
fone (54) 99113-6226.

Tendências que vão
bombar no verão 2018

A moda está sempre pensando no futu-
ro e nesse momento as fashionistas de 
plantão já estão querendo conhecer as 

tendências do que vai fazer sucesso no próximo 
verão. Confi ra dicas de tendências que vão bom-
bar no verão 2018 e que não podem faltar no seu 
guarda-roupa.
Floral renovado - Para quem pensa que estampas 

fl orais são sempre iguais fi ca a dica para fi car atenta as 
mudanças. As fl ores que serão sucesso no verão de 
2018 são maiores e estão em padronagens diferencia-
das. Peças pintadas a mão e mix de estampas fl orais 
estarão bem em alta na estação mais quente do ano 
que vem.
Maxi-babados - Os babados adicionam mais mo-

vimento para a silhueta feminina, o que mudo é o ta-
manho deles, agora os babados aparecem maiores e 
tendo um papel de mais destaque nos looks.
Azul Serenety - A família de tons de azul chamada 

de serenity oferece a sensação visual de tranquilida-
de como o próprio nome sugere. As modelagens das 
peças com esse tom são bem variadas desde looks 
cheios de personalidade fashion com vestidos e ca-
misas com maxi-mangas até camisas convencionais. 
Para estar por dentro dessa tendência é interessante ter 
peças nessa família de azul.
Bralettes - O movimento de deixar a lingerie a vista 

já vem acontecendo há algum tempo, contudo, no pró-
ximo verão promete se fi rmar. O mais legal é que existe 
uma série de possibilidades para fazer essa composi-
ção, desde looks mais sensuais até aqueles mais doces 

com mix de estampas.
Sobreposição com transparência - Os vestidos 

com barra transparente estarão no closet de 10 entre 
10 fashionistas. Um truque de styling que é válido, para 
montar um look arrasador, é escolher complementos 
com menos sensualidade como tênis ou sapatilha.
Calça jeans rasgada - Se o jeans já estava com 

uma pegada destroyed nesse verão, no seguinte terá 
ainda mais intervenções. Os rasgos estarão maiores e 
poderão ser acompanhados de lavagens diferenciadas. 
O modelo rasgado boyfriend é um dos que virão mais 
fortes como tendência do verão de 2018. Para arrema-
tar o look é interessante combinar com peças mais bá-
sicas, mas que tenham um ar mais elegante.
Texturas e shapes inusitados - A natureza será um 

dos temas base para as grifes e por isso será possí-
vel encontrar muitos looks com texturas e shapes nada 
convencionais. As cores fortes aparecem para reafi r-
mar essa força com fundo inusitado, você poderá con-
tar com peças incríveis para compor o seu closet.
Bordados e aplicações artesanais - O verão 2018 

também terá os seus momentos de certos “exageros” 
com peças com trabalho de aplicação como bordados 
e itens artesanais. Calçados,roupas e acessórios esta-
rão com um estilo mais vistoso, por assim dizer. Para 
investir certo nessa tendência é bom procurar por pe-
ças que tragam esse exagero permeado por toques de 
elementos da natureza.

As mais discretas podem apostar em peças que te-
nham identidade com o mar. (Beleza e Moda – R7 Meu 
Estilo).
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Bruna Bohrz colou grau em Psicologia pela 
Universidade de Passo Fundo na sexta-feira, 5. 

Após a cerimônia, a comemoração foi realizada na 
Asfuca, com animada festa. Seus pais Infrid, Marli 
e irmão Gabriel desejam muito sucesso e realiza-

ções. Parabéns Bruna!

“Um dia, quando olhares para trás, verás que 
os dias mais belos foram aqueles que lutaste.” 

(Sigmund Freud)

Edith Zart completou 

94 anos no dia 29/12. A 

comemoração foi realizada 

na Associação dos Moto-

ristas de Ibirubá. As felici-

tações partem dos fi lhos 

Arnane, Milcar, Gastão, 

Mirna, Melania e demais 

familiares. Parabéns!

94
co
na
rist
ta
Ar
Mi
fa

O primeiro ano 

de vida de Marília 

Soldin Pezzini 

foi comemorado 

com festa dia 

17/12, no Estrelão 

Park, em Ibirubá. 

Pais e manos a 

parabenizam!
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13/01 – Ademar 
Winter, Renato Kunz, 
Carlos Alexandre 
Klein, Sirlei Rizzi, 
Irma Soder, Afonso 
Arão Farias Andrade, 
Adriana Huther, Seno 
Kerkhoff, Claci Braun, 
Katyaline Henrich, 
Mabeli Fernandes 
Chagas, Rogério Mo-
linari, Amanda Knob, 
Mª Luíza Prestes, 
Vera De Bortoli, Juliani 
Sand, Geferson Diet-
ze, César Marx, Mar-
cos Ludwig;
14/01 - Antônio Al-

berto Biazus, Dalci 
Grando, Dionísio To-
nello, Waldemiro Ci-
prandi, Mariane Gra-
ve, Clair Tomé Kuhn, 
Nilton Benz, Salete 
Lauxen, Fernando An-
tonello da Silva, Eclair 
Luiz Nicolodi, Salete 
Wollmeister Lopes, 
Cláudio Rogério Eli-
cker, Lidia Mª Pedrot-
ti, Anderson Matheus 
Schwaab, Jordana 
Jandrey, Irineu Prass, 
Walério Pedersen, Eli-
ta Gastring, Jéssica 
Taís Dierings, Tiago 
Giacomolli, Adriano 
Guilherme Meinen, 
Vanessa Elisa Küntzer, 
Edson Scapini Freese;
15/01 - Lucas Ale-

xandre de Ávila, Ma-
teus Caponi, João 
Herthal, Ana Lory 
Oberherr, Margari-
da Guedes, Henrique 
Stumpf, Avani Lúcia 
Rebelatto, Carla Seve-
ro, Patrícia Horbach, 
Adriano Born, Simone 
de Campos, Letícia de 
Campos, Lires Kolling, 
Lourdes Walker, Luci 
Souza Spada;
16/01 – Jorge Ro-

drigues, Mercedes 
Ana Dalla Nora, An-
derson Oberher, Wal-
dir Engster, Herta 
Mann, Cecília Simone, 
Camila Adiers Medina, 
Eusébio Luiz Urnau, 
Liane Falcade, Pedro 
Bullé da Silva, Elisiana 
Vargas Martins, Patrí-
cia Zeilmann, Vilmar 
Pott, Jamille Kronhar-
dt, Anselmo Tadeu 
dos Santos, Simplício 
Ludwig, Délcio Jacó 
Geisel, Jonatan Diego 

dos Santos, Nórton De 
Pellegrini, Doris Sch-
neider, Eliane Mohr, 
Irene Vogt, Tiago 
Schultz, Karine Merg, 
Wilmar Weibs, Luana 
Souza Horbach, Mar-
garida Müller Grave, 
Anderson Oberherr, 
Francisco Erli Figueira 
da Silva, Osmar Bis-
solotti, Paulo Delmar 
Wottrich, Susana Re-
bellatto;
17/01 – Vitor Mello 

Nogueira, Vander An-
dré Pazinato, Silvana 
Vergutz, Carolina So-
der, Fernando Luft, 
Neiva Andrade de 
Souza, Líria Krug Sch-
midt, Carolina Malda-
ner Chaves, Osmar 
Ervino Kogler, Valmir 
Nicolodi, Norberto W. 
Sperling Neto, Virgí-
nia Lupatini, Tanise 
Adriane Freitas, An-
dréia Matte, Paulo 
Goelzer, José Avelino 
Binsfeld, Alexander 
Pereira, Juarez Alves, 
Laize Zwicker, Jussa-
ra Hilgert, Ruani Ro-
berta Richert, Vander 
Pazinato, Tatiane Frá 
Dal Molin, Luana Otto 
Krein;
18/01 – Aline Heller 

Jandrey, Clarissa Fle-
ck Dall’Oglio, Délcio 
Maciel, Sonia Güths, 
Volnei Corrêa da Sil-
va, Adilino Dillenburg, 
Ana Carolina Maurer, 
Eusébio Seibel, Daua-
na Ioara Prass, Marília 
Huppes, Jordenson 
Miguel Plentz, Alcir 
Vogel, Cláudia Viana 
Schwaab, Aline Hel-
ler, Jonas Fernando 
Seger, Vanessa Diehl, 
Naraci Katzer, Daniela 
Huther, Vanderlei Rü-
dell;
19/01 – Anelise 

Maria Muskopf, Mar-
ta Oberherr, Felipe 
Güths, Cléa Peukert, 
Jaderson Andrade, 
Jair Luis Scortegag-
na, José Oliveira Me-
deiros, Elenita Pezzini 
Thiesen, Daniel Luís 
Vargas, Rejane Watte, 
Edimilson Juliano do 
Nascimento, Lucas 
Roberto Binsfeld Ro-
drigues, Ignácio Mal-
daner;

F eliz aniversário!

A crescente oferta de opções de instituições de ensino superior tem gerado um novo desafi o ao estu-
dante: como decidir entre tantas alternativas, a fi m de dar um passo certeiro na sua carreira?

Nesse caminho, existem vários aspectos que devem ser levados em consideração para não se arre-
pender mais à frente, nem transformar expectativas e sonhos em frustração, perda de tempo e dinheiro.

Quer saber como escolher a faculdade certa? Veja, a seguir, 5 dicas que preparamos para você!

Carreiras
Como escolher a faculdade certa?

1. Verifique a estrutura e as opções ofere-
cidas pela instituição

Uma questão importante a ser observada já 
de cara é a estrutura oferecida pela instituição 
de ensino: como é a biblioteca, os laboratórios, 
as salas de aulas, e quais são as opções práti-
cas de aprendizagem.

Os materiais disponibilizados, os portais do 
aluno e de oportunidades de trabalho também 
devem estar no seu radar. Os recursos online 
são especialmente relevantes no caso de cur-
sos à distância (EAD). Fazer uma visita prévia 
ao local, em caso de curso presencial, pode ser 
a receita certa para eliminar todas as dúvidas 
nesse sentido e ficar mais seguro quanto à de-
cisão.

2. Avalie a localização e a distância a 
ser percorrida

Se você vai fazer o curso 
presencial, outro ponto cru-
cial é a localização da fa-
culdade e quanto tempo 
você levará para che-
gar até lá. Caso a con-
dição financeira não 
permita uma mudança 
de endereço para mo-
rar perto da universida-
de, é muito importante 
avaliar bem esse último 
item.

Você pode desper-
diçar uma, duas horas ou até mais do seu dia 
em deslocamento, tempo que poderia estar es-
tudando de forma mais adequada. Além disso, 
o desgaste e os custos com transporte devem 
ser levados em consideração. Avalie opções de 
ônibus regulares e fretados, além de possíveis 
refeições caso o trajeto seja muito longo.

3. Verifique a reputação da faculdade
O olhar da comunidade e do mercado de tra-

balho com relação à faculdade também deve 
ser um aspecto a ser analisado por você antes 
da escolha. Optar por uma graduação olhando 
apenas o aspecto financeiro pode ser um gran-
de equívoco.

Essa dica é especialmente importante para 
quem vai fazer um curso EAD. Muitas vezes, 
algumas instituições atraem os alunos com 
preços acessíveis, mas durante a graduação 
deixam a desejar em qualidade de ensino, de 
ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e até 
de suporte para dúvidas.

Como escolher a faculdade demanda pes-
quisa, converse com amigos, professores do 
ensino médio e até profissionais de RH, no in-

tuito de buscar uma decisão mais assertiva.

4. Observe a nota de avaliação do MEC
O Ministério da Educação (MEC) realiza um 

exame para avaliar a qualidade das instituições 
de ensino superior e disponibiliza o resultado 
em seu site. Essa nota é um indicador impor-
tante a ser levado em consideração.

A pontuação vai de 1 a 5, sendo que, a partir 
de 3, a nota é considerada regular. Esse crité-
rio é observado também por muitas empresas 
do mercado de trabalho na hora de selecionar 
candidatos.

Você também pode analisar a posição em 
rankings de universidades. Cada lista vai levar 
em conta diferentes critérios, que podem incluir 

a qualificação dos professores, 
as estruturas físicas, a quan-

tidade e a qualidade das pu-
blicações acadêmicas, bem 

como oportunidades ofe-
recidas aos alunos, entre 
outros.

5. Veja quem são os 
professores e a grade 
curricular

Verifique quem são as 
pessoas que compõem 

o corpo docente, quais as suas 
qualificações e experiências de merca-

do. Muitas faculdades disponibilizam essas in-
formações previamente, por isso, vale a pena 
pedir antes de fechar a matrícula e até mesmo 
pesquisar via internet ou contatos próximos.

Se você quer mergulhar de cabeça no lado 
acadêmico da graduação, você também pode 
pesquisar os professores na plataforma Lattes. 
Lá você encontra não só que curso os docentes 
fizeram, mas também os temas que pesquisam, 
os artigos e livros que publicam, bem como ou-
tros projetos em que se envolvem.

Nessa mesma linha, vale a busca antecipada 
pela grade curricular que compõe o curso e pe-
las oportunidades de prática de trabalho. Esses 
pontos podem levar você a se tornar um profis-
sional mais completo, com melhores perspecti-
vas de colocação.

Viu como escolher a faculdade certa é mais 
fácil do você imaginava? A vivência acadêmica 
no ensino superior é vital para o futuro profis-
sional. É por meio dela que o estudante traça-
rá seu caminho - por isso, aproveite as dicas 
acima, converse com pessoas e busque infor-
mações mais detalhadas. A realização dos seus 
sonhos depende muito do que você fizer neste 
momento! (www.vestibular.com.br/dicas)
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Seis vezes sim: irmãos 
realizam casamento triplo

Três irmãos André, Andrea e Jéssica Scherer 
compartilharam o momento mais importante 
na vida de um casal. Em uma cerimônia re-

alizada no sábado, 6, na Igreja Matriz São Tiago, 
os três casais afi rmaram perante Deus o seu amor. 
André casou-se com Kátia Simone Backes, An-
drea com Carlos Henrique Schlindwein Rodrigues 
e Jéssica com Guilherme Corazza Pastório.

O fato inusitado surgiu através de uma brinca-
deira. Todos os fi nais de semana os casais se reú-
nem na casa da mãe de André e em um domingo, 
em fevereiro do ano passado, brincaram que iriam 
casar todos juntos. Em uma semana, Kátia realizou 
um breve orçamento e o apresentou aos demais. 
Estava decidido, haveria um casamento triplo no 
dia 6 de janeiro de 2018.

Andrea e Carlos, Jéssica e Guilherme já esta-
vam casados no civil, mas sempre desejavam o 

cerimonial religioso.
Nestes onze meses, todos os detalhes foram 

planejados com muito carinho, revelou Katia. Tudo 
era decidido em conjunto, com muita conversa. 
“Sempre fomos parceiros, optamos em fazer algo 
simples, onde as pessoas se sentissem a vontade, 
pois queríamos acima de tudo, que nossos convi-
dados pudessem partilhar desse momento espe-
cial conosco”, destacou a recém-casada.

O dia da noiva também foi realizado em con-
junto. Katia, Andrea e Jéssica aproveitaram o mo-
mento especial para relaxar e receberam todos os 
mimos para aproveitar ao máximo o tão esperado 
dia.

Foram 340 convidados que acompanharam a 
cerimônia conduzida pelo padre Aloísio Werlang, e 
posteriormente, divertiram-se até o amanhecer na 
festa, no Salão Paroquial.
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Quinze: vice-prefeito faz doação 
de  25 ares condicionados

Na reunião que a Administração Municipal 
realizou terça-feira (9), com os coordena-
dores municipais, entidades e imprensa, o 

prefeito Gustavo Stolte comunicou a doação de 25 
ares condicionados de 18.000BTUs para as salas 
de aula das escolas municipais, feita pelo vice-pre-
feito Paulo Adalberto Prante. O ato de Paulo Prante 
é uma contribuição para a comunidade, e que aten-
de uma reivindicação das comunidades escolares.

Os aparelhos foram entregues na mesma ma-
nhã e serão instalados o mais breve possível – 
estarão funcionando quando do início do ano le-

tivo. O vice-prefeito não informou o valor exato, 
mas estima-se um investimento de R$ 45 mil.

A atitude do vice-prefeito “veio da vontade 
de contribuir de alguma forma com o município, 
e assim, suprir uma demanda da comunidade 
escolar”. No início do mandato, em 2017, Paulo 
Prante solicitou que seu salário fosse reduzido 
na mesma proporção dos coordenadores. Como 
isso não foi possível, ele optou por reverter es-
ses valores em condicionados para as escolas. 
Depois de trocar ideias com o prefeito, chegou-
-se a conclusão desta compra.

Todas as salas de aula receberão o equipamento

Paulo é um incentivador da educação e não mediu esforços em ajudar as escolas do 
município, certo de que sua iniciativa reverterá em qualidade e maior produtividade 
nos educandários
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Altas temperaturas provocam 
mudanças no organismo

A elevação das tempera-
turas, com a chegada 
do verão, implica em 

mudanças no organismo. A ho-
meostasia, mecanismo que pos-
sibilita o organismo funcionar 
entre 36 e 37 graus Celsius, ati-
va diferentes mecanismos para 
manter essa condição. Entre 
eles, como explica a clínica geral 
do Complexo Hospitalar Edmun-
do Vasconcelos, Lígia Brito, a 
perda de líquido pelo suor.

Apesar do processo ser algo 
natural, a não recuperação des-
sas substâncias pode acarretar 

em sintomas como queda de 
pressão, tontura, mal estar e até 
mesmo desidratação. Segundo a 
médica, a hidratação e a alimen-
tação são dois pontos importan-
tes para evitar situações piores, 
como os desmaios.

A reposição da água e sais 
minerais perdidos pelo suor não 
pode ser feita de qualquer ma-
neira. Lígia Brito alerta que os 
isotônicos, ricos em sódio e po-
tássio, devem ser utilizados so-
mente por atletas.

“Os isotônicos são indicados 
somente para quem faz exercí-

cio, pois nesta situação ocorre 
maior perda de sais minerais. 
Já o consumo em excesso, por 
quem não pratica atividade fí-
sica, pode acarretar em um au-
mento de pressão”, reforça.

A maneira mais saudável de 
repor esses componentes é pela 
ingestão de água, frutas, legu-
mes e verduras. “O consumo de 
água e desses alimentos é fonte 
de boa parte dos sais minerais 
necessários para o organismo”, 
fi naliza a clínica geral. 

(R.Nascimento/Tree)
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Representantes da
Hemolago visitam o prefeito

LTC - Acompanhado da vice-prefeita Juliane 
Kempf, do Presidente da Câmara Ivair Lavall e da 
diretora de Saúde Nathiele Schwantes da Silva, o 
prefeito de Lagoa dos Três Cantos, Dionisio Wag-
ner, recebeu em seu gabinete na manhã de 5 de 
janeiro membros da Associação de Doadores de 
Sangue de Lagoa dos Três Cantos (Hemolago).

A associação foi fundada recentemente, em 
dezembro, e tem sede na Rua Arlindo Becker, nº 

197. Seu objetivo é “promover a assistência social, 
apoiando os pacientes acometidos de enfermida-
des, em especial aqueles que necessitam da repo-
sição de sangue, priorizando aqueles que estiverem 
em tratamento neste município, bem como promo-
ver o voluntariado contribuindo para o aumento de 
doadores de sangue, conscientizar e sensibilizar a 
população através da divulgação e eventos sobre a 
importância da doação de sangue”.
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O setor da Vigilância Sanitária da Secreta-
ria Municipal de Saúde de Tapera con-
tinua alertando a população sobre a in-

festação do Aedes aegypti, causador de graves 
doenças, como a dengue. Na última análise, o 
município chegou a 8 em uma escala que vai até 
10 no que se refere a contaminação do mosquito, 
situação considerada de gravidade.

O trabalho de vigilância, prevenção e alerta 
quanto aos cuidados vêm sendo feitos há anos, 
mas o mosquito está ganhando esta briga.

Neste domingo, 14, ocorre concurso para a con-
tratação de quatro agentes epidemiológicos, pro-
fi ssionais que trabalharão exclusivamente voltados 
para prevenção e combate ao mosquito, soman-
do-se ao trabalho de conscientização das agentes 
de saúde.

Neste período de dias quentes, os cuidados têm 
de aumentar, uma vez que água limpa e parada 
é apropriada para a proliferação dos insetos. Esta 
pode se acumular até mesmo em uma tampinha de 
garrafa jogada na rua, uma carteira de cigarro ou 
um pneu, uma garrafa, um vaso, na caixa de água 
e em locais os mais inusitados.

Então, vistoriar a residência, a empresa, a rua 
deve ser entendido como tarefa de todos, confor-
me alerta a Secretaria Municipal de Saúde, uma 
vez que qualquer um pode ser a primeira vítima.

Tipos de dengue
Existem cinco tipos de dengue, mas os tipos 

mais presentes no Brasil são a dengue tipo 1, 
2, 3 (mais comum) e 4 (mais rara). Todas geram 
os mesmo sintomas, que são febre alta, dor de 
cabeça, dor no fundo dos olhos e cansaço ex-
tremo.

Agrava-se o perigo quando uma pessoa é 
contaminada pela doença mais de uma vez, com 
risco de ocorrer a dengue hemorrágica. Ela está 
relacionada à reação exagerada do organismo 
ao vírus, podendo levar à hemorragia interna e 
externa e morte.

Mosquito
O paciente contrai a doença através do mos-

quito Aedes aegypti que procria em velocidade 
rápida e vive em torno de 45 dias. Depois de ser 
picado, o paciente demora até 15 dias para apre-
sentar sintomas. A transmissão geralmente ocor-
re em lugares quentes, em torno de 30ºC e 32ºC.

A fêmea do mosquito coloca os seus ovos em 
lugares úmidos e o embrião é capaz de se de-
senvolver em até 48 horas e virar adulto em me-
nos de 10 dias. Geralmente, o Aedes costuma pi-
car nas primeiras horas da manhã e nas últimas 
horas da tarde, sua aparência conta com listas 
brancas pelo corpo.

Tapera incrementa combate 
ao mosquito Aedes

Nova médica na 
UBS Dona Borja

Mosquito pica geralmente nas primeiras horas da manhã e à tardinha

A diretora de Saúde, 
Fernanda Luiza Erig, e 
a coordenadora de Pro-
gramas de Saúde, Lilian 
Durigon, apresentaram 
ao prefeito Volmar Hel-
mut Kuhn e ao vice-
-prefeito Jorge Luiz de 
Quadros a nova médica 
da Unidade Dona Borja. 
A médica Érica Freitas 

Alvarenga está aten-
dendo naquela unidade 
desde segunda-feira, 
dia 8.

A Dra. Érica é natural 
de Goiânia e graduou-
-se na Universidade Fe-
deral de Santa Maria. 
Ela vem atuar em Tape-
ra através do Programa 
Mais Médicos.

A Prefeitura de Fortaleza dos Valos efetuou esta 
semana a dedetização e desratização para controle e 
eliminação de pragas e insetos em esgotos e bueiros. 
A ideia é prevenir o surgimento de vetores de doen-
ças, como baratas, ratos, escorpiões, mosquitos e 
outros insetos.

Os agentes aplicam um inseticida que não ofere-
ce risco direto à saúde humana, mas que elimina os 
focos de pragas. Além deste produto, também foram 
armadas iscas para os roedores.

Fortaleza dedetiza áreas 
públicas na cidade
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Como cuidar da psoríase no verão?

Há um consenso no meio 
científi co, que aponta di-
versos fatores relaciona-

dos ao verão como benéfi cos para 
amenizar os sintomas e, principal-
mente, as lesões causadas pela 
psoríase. Dois desses aspectos 
são a luz do sol e a umidade do ar.

Segundo um artigo publicado 
no portal científi co WebMed, a ra-
diação solar auxilia na redução das 
manchas de pele características, 
enquanto a elevação da umidade 
do ar, trazida pelas chuvas, con-
tribui para aliviar a pele ressecada 
pela patologia.

Por tais motivos, para quase to-
dos os tipos e graus de psoríase, 
os “banhos de sol” fazem parte 
dos cuidados diários e fundamen-
tais do tratamento. Mas também 
vale lembrar que são necessárias 
algumas precauções quanto à ex-
posição do paciente à radiação 
solar.

De acordo com a consultora, 
Dra. Maria Inês Harris, algumas re-
gras servem para quase todos os 
casos. “O recomendado no trata-
mento geral da doença é de 5 a 15 
minutos por dia de exposição ao 
sol, com a pele previamente hidra-
tada, recomendando-se para tal 
um creme calmante sem corticoi-
des”, afi rma a especialista.

A expert ainda reforça que ex-
posições solares rotineiras e lon-
gas, ou em horários de pico, não 
são aconselháveis aos pacientes, 
mas caso não seja possível evitar, 
é indicado que eles utilizem “fi ltro 
solar adequado ao seu tipo de pele 

e ao índice UV local”. Já nos casos 
de psoríase eritrodérmica, varia-
ção incomum da doença e que 
atinge 75% do corpo, os pacientes 
não podem se expor ao sol. “Isso 
porque, nesse quadro, as lesões 
encontram-se generalizadas e po-
dem provocar comichão ou ardor 
intensos em qualquer reação ad-
versa”, explica a Dra. Harris.

Fora a umidade do ar e os ba-
nhos de sol, existem outros fatores 
e precauções, relativos ao verão, 
a serem observados pela pessoa 
com psoríase, que podem ajuda 
amenizar os sintomas da doença. 
Abaixo, a consultora comenta al-
guns deles:

Água do mar
Também ajuda no processo de 

troca de pele e, por consequência, 
na redução dos efeitos da doença. 
“É preciso, porém, hidratar a pele, 
antes e depois da exposição, com 
cremes calmantes sem corticoi-
des, em função do ressecamen-
to causado pelo sal. O mesmo 
vale ao entrar em águas cloradas, 
como as de piscinas”, orienta a 
consultora científi ca. Além disso, 
segundo informações da Compa-
nhia Ambiental do Estado de São 
Paulo, só se deve entrar no mar se 
a água estiver própria para banho.

Tecidos das roupas
O material das roupas infl uencia 

na temperatura corporal, e logo na 
transpiração, fator que piora o qua-
dro de irritação das lesões. “Reco-
mendam-se então os tecidos de 

algodão e peças mais soltas do 
corpo”, declara a especialista.

Picadas de insetos
As mordidas de insetos podem 

agravar a psoríase, mas os com-
postos presentes nos repelentes 
também. “Nesses casos, o pa-
ciente deve usar roupas compri-
das durante a noite e considerar 
opções possíveis para manter os 
mosquitos afastados”, explica a 
especialista.

Diminuição do estresse
Esse fator, que também piora a 

doença, pode diminuir no verão, já 
nas férias ou recesso do trabalho. 
“Com isso, há mais tempo para 
fazer atividades relaxantes, como 
exercícios, meditação, passeios, 
etc”, sugere a Dra. Harris.

Vergonha da exposição
Há pacientes com psoríase que 

não usufruem dos benefícios do 
verão para amenizar a doença, em 
função de um possível constran-
gimento em expor as lesões. Se-
gundo os especialistas que lidam 
com os casos da doença, princi-
palmente psicólogos, nesse mo-
mento, a família e os amigos de-
vem motivar essa pessoa a ignorar 
o preconceito, inclusive consigo 
mesma, e apoiá-la nas situações 
de frustração. “É preciso fi car claro 
para o paciente que o lazer e a vida 
social que ele leva não devem so-
frer nenhuma alteração em função 
da psoríase”, fi naliza a Dra. Harris. 
(Camila Marques)

A Organização Mundial de Saúde refere que 
cerca de 28 milhões de brasileiros sofram de per-
da auditiva, isso representa 14% da população 
brasileira. O número de pessoas com perda audi-
tiva tende a aumentar, uma vez que a população 
está envelhecendo e outro fator é a exposição ao 
ruído de um modo geral. Ainda, o uso de fones 
de ouvido e equipamentos de som e celulares em 
volume elevado é cada vez mais frequente entre 
os jovens, o que contribui para que ocorra pro-
blema auditivo cada vez mais cedo.

É importante que, uma vez por ano, todo mun-
do realize um exame auditivo para verificar como 
está a sua audição. Tão logo essa dificuldade 
seja percebida, o paciente deve procurar ajuda 
especializada de um audiologista, profissional 
capacitado pra cuidar da audição, e fazer uma 
avaliação e tirar suas dúvidas. Quanto antes essa 
ajuda for procurada, maiores serão os benefícios 
para o paciente e menores serão os prejuízos.

Ana Paula Bertagnolli
Fonoaudióloga – Audiosom

Atendimento em Ibirubá junto a Clinibel
Fone (54) 3324-4043

Exame detecta a 
perda de audição
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