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Centenas de colaboradores, acompanhados de familiares, lo-
taram a Associação dos Funcionários (Asfuca) na noite de 
sábado, 20, para comemorar os 107 anos da Cotribá. Em tom 

de gratidão pelo trabalho e dedicação dos 912 colaboradores, o vice-
-presidente Enio Nascimento abriu o evento com uma mensagem de 
motivação ao grupo. A primeira atração da noite foi a entrada triunfal 
do pianista Rodrigo Soltton, que provocou arrepios e deixou o público 
em êxtase com sua voz marcante e arranjos no seu piano de cristal.

Os gerentes receberam os certifi cados do desenvolvimento e aper-
feiçoamento que disponibilizaram durante o ano para suas equipes. 
Foi um ato simbólico, já que os mesmos deverão ser repassados aos 
funcionários pelos seus respectivos líderes. No entanto, o ponto alto 

da confraternização foi o jubilamento dos 44 colaboradores que completaram 
dez, 15, 20, 25, 30 e 40 anos de dedicação à Cotribá. Um momento de home-
nagens pelo desempenho e participação na construção da história centenária 
da cooperativa.

Após o jantar, o segundo momento marcante da noite deu-se em sequência 
ao agradecimento da gerente de Recursos Humanos, Ana Marlize Schreiner, 
aos envolvidos na organização do evento. Sob luzes e efeitos especiais, Ana 
anunciou a atração considerada patrimônio cultural do Rio Grande do Sul: o 
Grupo Tholl, de Pelotas, que apresentou o espetáculo Imagem e Sonho. Magia 
e encanto resumem o espetáculo de uma hora e meia. A harmonia da trilha 
sonora e os movimentos acrobáticos arrancaram suspiros dos espectadores, 
além de despertar alegria, fascinação e êxtase.

E foi nesse clima que o presidente Celso Krug, encerrou a solenidade, agra-
decendo aos colaboradores pelo ano que se passou, chamando a atenção da 
sintonia do grupo e desejando a todos mais um ano de muito trabalho e desa-
fi os, diante de um 2018 com muitos objetivos e metas.

A noite seguiu animada ao som da banda Inovação – Arte e Show. Os cola-
boradores também receberam brinde na saída e puderam levar para casa uma 
lembrança da noite.

Festa dos 107 anos da Cotribá
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RECEITA DA SEMANA

Cachorr-quent d orn

P
IA
D
A Motorista

Áries (21/3 a 20/4): O momento é 
muito signifi cativo para você rever os 
rumos da carreira e como expressa 
seus talentos. A amizade é o fator 
mais essencial na relação amorosa 
neste momento.
Touro (21/4 a 20/5): Estudos, via-

gens e desenvolvimento profi ssional. 
Lição importante de desapego sobre 
o valor do companheirismo. Retoma-
da de antigos contatos, novas possi-
bilidades.
Gêmeos (21/5 a 20/6): Há coisas 

delicadas que precisam ser conver-
sadas. É importante respeitar a li-
berdade e a individualidade, mas há 
também o desejo de um vínculo emo-
cional mais profundo.
Câncer (21/6 a 21/7): Relaciona-

mento, intimidade, sexualidade e in-
vestimentos em pauta. Novas expe-
riências emocionais e uma abertura 
maior para questões antes reprimi-
das ou inconscientes.
Leão (22/7 a 22/8): Redefi nições 

na saúde e no trabalho. Entendimen-
to afetivo, respeito às diferenças. 
Excepcional momento para dar um 
novo direcionamento ao trabalho e 
aos seus propósitos.
Virgem (23/8 a 22/9): Desafi os na 

vida afetiva. Cuidado com tendência 
ao controle, à manipulação e à pos-
sessividade emocional. Forte teste 
de maturidade emocional e de res-
peito às diferenças.

Libra (23/9 a 22/10): Favorecida a 
abertura emocional, o que signifi ca 
permitir a si e ao outro uma expres-
são dos sentimentos. Trabalhos de 
natureza criativa estão estimulados, 
e atividades no lar.
Escorpião (23/10 a 21/11): Fase de 

distanciamento afetivo, para cuidar 
de si. O progresso profi ssional de-
pende de aprimorar a capacidade de 
comunicação e de estabelecer con-
tatos profi ssionais.
Sagitário (22/11 a 21/12): Impor-

tantíssimo momento para fi nanças, 
percepção dos valores e prioridades. 
É hora de ser mais amigo e compa-
nheiro de quem você ama, respeitan-
do o espaço alheio.
Capricórnio (22/12 a 20/1): Mo-

mento importante para suas metas 
pessoais e profi ssionais. Energia rea-
lizadora. Necessidade de se expres-
sar os sentimentos com mais natura-
lidade e consciência.
Aquário (21/1 a 19/2): Ênfase nos 

bastidores e em pendências relacio-
nadas ao cotidiano profi ssional. Fa-
vorecidos cuidados com a saúde e a 
percepção de fi m de um longo ciclo 
em sua vida.
Peixes (20/2 a 20/3): Período de 

grandes aprendizados emocionais e 
espirituais. Fase oportuna para de-
senvolver novos projetos com o apoio 
de determinados grupos, instituições 
ou amigos.

INGREDIENTES
Massa:
• 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
• 2 xícaras (chá) de leite
• 2 ovos
• 1 e 1/2 colher (sopa) de fermento em pó
• 100 g de queijo parmesão ralado

Recheio:
• 8 salsichas cozidas e picadas
• 1 cebola picada
• 1 tomate picado sem sementes
• 1 pimentão picado
• 1 lata de milho
• 1 lata de ervilha
• azeitonas a gosto
• 1/2 lata de molho de tomate

MODO DE PREPARO

Massa:
Bata no liquidifi cador a farinha, os ovos, o leite e metade do queijo ralado. 

Acrescente por último o fermento e misture delicadamente com uma colher.

Recheio:
1) Em uma panela, leve todos os ingredientes ao fogo médio e deixe cozinhar 

por alguns minutos
2) Unte uma forma e polvilhe com farinha de trigo
3) Despeje a metade da massa, o recheio e cubra com o restante da massa
4) Polvilhe com o resto do queijo
5) Leve ao forno médio (180°C), preaquecido 30 minutos

Uma senhora pega um táxi e in-

dica a direção do hotel onde está 

hospedada. O taxista, por incrível 

que pareça, nada disse durante 

todo o percurso, até que a senho-

ra resolveu fazer uma pergunta e 

tocou levemente seu ombro. Ele 

gritou, perdeu o controle do carro 

e, por pouco, não provocou um aci-

dente!

Com o carro sobre a calçada, a 

senhora, assustadíssima, diz:

- Francamente, como é que eu 

ia saber que você dirige tão displi-

centemente ao ponto de quase ter 

um treco por conta de um simples 

toque no ombro?

- Não me leve a mal senhora, 

mas, é que esse é o meu primeiro 

dia como taxista...

- E o que o senhor fazia antes 

disso? - indaga ela.

- Eu fui motorista de carro fune-

rário por 25 anos...
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Refl exão

Se queres con-
versar comigo, 
defi ne primeiro 
os termos que 
usas. (Voltaire)

28/01 - Dia de Santo Tomás de Aquino; Dia Mundial do Hanseniano; 
Dia do Portuário; Dia do Comércio Exterior; 29/01 - Dia de São Pedro 
Nolasco; 30/01 - Dia de Santa Jacinta Marescotti; Dia Nacional dos 
Quadrinhos; Dia da Não-violência; Dia da Saudade; 31/01 - Dia de 
São João Bosco; Dia Mundial do Mágico; 1º/02 - Dia de Santa Veri-
diana; Dia do Publicitário; 02/02 - Apresentação do Senhor; Dia de 
Iemanjá; 03/02 - Dia de São Brás; Dia de Santo Oscar

Efemérides

A 4ª edição do Crop Show Três Tentos 
acontecerá de 20 a 22 de fevereiro. O even-
to espera receber mais 2.500 pessoas no 
Centro Tecnológico da empresa, em San-
ta Bárbara do Sul. O Crop Show também 
marca a comemoração dos 23 anos da Três 
Tentos. Esse ano o tema principal será “A 
evolução da tecnologia” e contará mais uma 
vez com a participação de diversas empre-
sas parceiras.

Muito bonita a nova agência do Sicredi em 
Ibirubá, na Rua Mauá. O projeto é da arquite-
ta Juliana Agnes e a funcionalidade e a pra-
ticidade para o bom atendimento se eviden-
ciam, além, é claro, do ambiente acolhedor.

Felicidades mil à competente assessora de 
comunicação da Prefeitura Municipal de Ibiru-
bá, Magda D’Amico Teixeira Pimentel, ela que 
trocou de idade na última quarta-feira (24).

Fino Tattooo – Tatuagens & Piercing ago-
ra em novo endereço, na Rua Mauá, 1140, 
em frente à Casa dos Bichos, em Ibirubá. 
Conheça esse novo espaço, feito com mui-
to carinho. Agende um horário pelo fone 
99167-3904.

A Unidade da Universidade Estadual do Rio 
Grande do Sul (Uergs) em Cruz Alta abriu 

80 vagas para os cursos de Ciência e Tecnologia 
de Alimentos e Pedagogia, para o 1º semestre de 
2018. O ingresso é por meio do Sistema de Seleção 
Unifi cada (Sisu) e, para se inscrever, o candidato 
deve utilizar a nota do Enem realizado em 2017. 

As inscrições ocorrerão de 23 a 26 de janeiro, so-
mente pela internet, no site sisu.mec.gov.br.

Ao todo, a Universidade abriu 1485 vagas em 
18 cursos. Metade é reservada para candidatos 
economicamente hipossufi cientes, negros e ín-
dios (de acordo com a população no estado) e 
10% para pessoas com defi ciência.

Uergs abre 80 vagas para 
Pedagogia e Tecnologia 
de Alimentos
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Formatura!

Vinícius Koch colou grau em Medici-
na Veterinária pela Universidade de 
Passo Fundo no dia 26 de janeiro. Os 
pais Carlos e Claudia, mano Henrique, 
noiva Bárbara e cunhada Bruna dese-
jam uma carreira brilhante, plena de 
grandes realizações e amplo sucesso. 
“Vini, a conquista é tua, mas o orgu-
lho é nosso. Parabéns!”

Tapera - O CTG Guido Mombelli 
realizar dia 10 de março um dos 
seus mais belos eventos: o Sarau 
da Prenda Jovem 2018, que não 
ocorre desde 2007. A atual patro-
nagem decidiu resgatar o sarau, 
que marca o ingresso da menina 
moça na sociedade gaúcha.

Os patrões Rodrigo e Sabrina 
Müller estão organizando o sarau, 
que promete ser um dos mais be-
los de todos os tempos. Segundo 
Sabrina, todos estão empenha-
dos no trabalho, patronagem, in-
tegrantes e famílias das meninas 
que irão desfi lar.

Dentro das tradições gaúchas, o 
sarau tem a mesma fi nalidade que 
o debut: apresentar a menina moça 
a sociedade. Hoje, elas frequentam 
os eventos e bailes desde criança, in-
tegram as invernadas, mas é aos 14 e 
15 anos que ofi cializam a participação 
como jovens prendas cultuadoras das 
tradições gauchescas.

O evento iniciará às 22h, com anima-
ção da Banda Chama Galponeira, de 
Salto do Jacuí. Os ingressos e mesas 
já estão disponíveis com a patronagem 
a R$ 20 e R$ 80. A mesa dá direito a 
quatro cadeiras e mais dois ingressos.

CTG Guido Mombelli resgata 
Sarau após onze anos

Evento
O evento social do CTG visa destacar a beleza da mulher gaúcha e respeito pelas tradições e 

costumes. O salão será todo decorado com bonecas de pano para apresentar seis prendas do 
CTG Guido e são aguardadas também jovens de Espumoso, Selbach, Soledade, Salto do Jacuí e 
Tunas. As inscrições podem ser feitas até dia 5 de fevereiro.

Meninas de 14 e 15 anos podem contatar pelo e-mail ctgguidomombelli@hotmail.com ou dire-
tamente com a patroa Sabrina (99636-9863) e com a 1ª prenda Jossandra Ticher (99180-1109).

Cada prenda terá seu par e um casal de padrinhos e dançará a valsa com seu pai, padrinho e 
par. O casal padrinhos do Sarau será Paulo e Carmelise Klasmann.

Sabrina e Rodrigo 
está à frente da 

entidade no resga-
te e no cultivo da 

tradição gaúcha
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27/01 – Carolina Scheffler Prediger, Darci 
Brignoni, Clarisse Tecchio, Ieda Blank, Vanderlei 
Hammärstron, Lucia Scheffler, Rosane Hesse, Lucí 
Garmatz, Ricardo Maurício Solf, Gleide Plentz, Je-
nifer Becker, Guilherme Schemmer, Clacir Petry, 
Andréia Beatriz Hammes, Karine Schwarz;

28/01 – Verno Kreling, Silvio Pott, Elisa Ru-
ppenthal Maier, Lorna Schweig, Joseane Amaral, 
Mª Dolores Staudt, Carlos Roberto Born, Fernando 
Zeilmann, Marciel Gayer, Alana Kunz Kauffmann, 
Mathias Kolling, Nadir Hansen, Inês Hilgert Mal-
daner, Brunhilde Ristow Fredrich, Jacinta Salva-
dori Lutkemeyer, Altamir Machado Alves, Lorna 
Lúcia, Mara Salete da Silva, Jacinta Salvador Lutk-
meyer, Lucas Soares;

29/01 – Celestino Debiasi, Nair Sand, Elemar Ei-
ckstedt, Lucídio da Silva, Isabel Cristina Ciprandi, 
Liamara Kuhn Rauber, Gerssi Tecchio, Gilberto Wie-
zel, Rosmari Merg Eifert, Virgelina Tiemann, Orlan-
do Moura Nogueira, Juliana Pezzini, Rodrigo das 
Neves, Cleonice Michel, Gilmar Galera Magni, Lia-
mar Rauber Pereira, Araci Martins Brabo, Hermes 
Pedersen, Marlise Prediger, Alice Braun Schneider, 
Luciara Gastring, Nelemar Petersen Meinen;

30/01 – Marga Papke, Lara Adriani Wollmann, 
Paula Mazzutti, Joice Binsfeld, Veronica Braatz, 
Valdir Ademar Wermeier, Fernando Schemmer, 
Milton Pedro Kunz, Osmar Luiz Stöhrlick, Nel-
ci Strehl, Eliane Gastring, Pâmela Kaine Pereira, 
Márcio Hoppe, Lucinda Schneider, Omar Budke, 
Edo Diettrich, Jairo Giacomolli, Orlando Battú, 
Cláudia Marconi, Graciela Dalmolin, Amalia Kunz, 
Milton Kunz;

31/01 – Lori Maldaner, Greice Krauspenhar, 
Rosa Inês Schaefer, Thatiana da Silva, Clóvis Peu-
kert Wermeier, Álisson Dillenburg, Édson Fernan-
des de Souza, Éverton Goelzer, Cristiano Almeida 
Rosa, Renato da Silva Finger;

FEVEREIRO
1º/02 – Marli Tiemann, Romeu Vogt, Hildegardt 

Wendt, Bruna Port Schiefelbein, Mª Odete Isaías, Vi-
tório Falcade, Mirna Zeilmann, Antônio Elton Zarth, 
Eli Andrade da Silva, Nilve Peukert, Zizita Teresinha 
Camera, Éderson Spiering, Faber Bublitz, Ida Sgan-
zerla, Lucas Toledo do Prado;

02/02 – Bernadete Maldaner, Eduardo Fleck Rosa, 
Jerônimo Pierezan, José Andrade de Moura, Maria 
Juvelina dos Santos, Francisco Altamiro de Souza, 
Nair Lorenzini Bender, Ivania Rossatto Facco, Dar-
lan Eickstedt, Normélia Klein, Grazieli Sassi, Lisiane 
Morschheiser, Matheus Conterno, Leandro Viana, 
Éverton Scarsi, Nanci Solange Lauxen Greff, Claudio 
Lang, Goswino Kuntzer, Nelson Petersen;

Feliz aniversário!

O lindo garotinho Rian Loser Kempfer completou seu 

1º aninho dia 14, com animada festa em Linha Gari-

baldi, em Colorado. As felicitações partem dos pais 

Fabiane e Diogo, manos Luan e Daniel. Foto Arte 

Felicidades mil a Anita 
Grave, que trocou de 
idade dia 22. A festa 
para comemorar os 
90 anos aconteceu no 
Assisão, dia 21, e com 
familiares e amigos. 
Parabéns! Foto Arte

Dia 20 de janeiro, Maria Léia e Élbio 
Stumpf comemoraram 50 anos de ca-

sados e receberam o carinho de amigos 
e familiares. Parabéns!

Dia 24, completou 10 

aninhos a garotinha 

Yasmin Belline Bau-

mgratz. Ela recebe 

os parabéns de seus 

pais Lair e Débora, 

dos dindos Adriana e 

Nélio e demais fami-

liares. “Feliz aniver-

sário Yasmin, que 

Deus em sua infi nita 

bondade lhe dê tudo 

de bom sempre, ama-

mos você. Parabéns!”

Ondina de Quadros 
completou 90 anos dia 
20. Para comemorar a 

data, reuniu familiares e 
amigos no Salão Católi-
co da Progresso, dia 19. 

Parabéns Ondina, saúde e 
felicidade! Foto Arte

Bodas de Ouro
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O Encontro Regional do Programa Mais Mé-
dicos ocorreu dia 9, em Ibirubá, com uma 

capacitação pedagógica em parceria com a 9ª Co-
ordenadoria de Saúde (9ª CRS), na sala de reuniões 
da Secretaria de Saúde. Aberto para as equipes de 
Saúde dos municípios, participam também enfer-
meiros e gestores.

“É um momento para troca de experiências. Isto 
ajuda a fortalecer o Programa e melhorar a prática 
clínica da equipe”, revela o médico Etiani Messers-
chmidt, que atua também como supervisor do Pro-
grama na região.

Cinco profi ssionais médicos do Programa atuam 
hoje em Ibirubá. Como eles são considerados in-
tercambistas, também são vinculados ao Ministério 
de Educação. “Fazemos uma supervisão acadêmi-
ca. Mensalmente, visitamos todos os médicos do 
Programa vinculados a Ibirubá e aos municípios 
da região, em seu local de trabalho e enviamos um 
relatório mensalmente ao Ministério. E a cada três 
meses, fazemos um encontro regional”, explica o 
Dr. Etiani.

O supervisor informou que a agenda de reuni-
ões para este ano foi passada para os Ministérios 
da Educação e da Saúde no fi nal do ano passado. 
“Provavelmente, em algum momento, haverá a par-
ticipação de alguém destes órgãos, o que será um 
elo importante entre os gestores e os Ministérios”, 
revelou o médico da Secretaria de Saúde de Ibirubá.

A próxima reunião será no município de Colorado 
no dia 22 de maio. Em Ibirubá, ocorre novamente 
dia 11 de setembro.

Saiba Mais

O Mais Médicos é um Programa do Ministério da 

Saúde, criado em 2013, para suprir a demanda de 
profi ssionais médicos, principalmente, em municí-
pios menores do interior do país. O Programa abriu 
possibilidades de trabalho para médicos brasileiros 
formados no país, médicos brasileiros que se for-
maram no exterior e médicos de vários países, cha-
mados cooperados (em sua maioria de Cuba).

Em 2013, Ibirubá aderiu ao Programa e hoje os cin-
co profi ssionais atuam em regime de 40 horas, sendo 
oito horas destinadas a estudos de especialização. 
“Além de atender a demanda do município por pro-
fi ssionais da área, o salário deles é pago pelo governo 
federal. A contrapartida do município é uma ajuda de 
custo, bem mais baixo do que o custo da remunera-
ção destes profi ssionais”, explicou o Dr. Etiani.

No município, os profi ssionais médicos estão atuan-
do junto às Unidades ESFs Floresta (Drª Alinne Gers-
sica Soares de Souza), Hermany (Drª Aracelis Piñeda 
Londres), Jardim (Drª Narjara Berlet) e Alfredo Brenner 
(Drª Yunisaday Gutierrez Macias), e na Unidade de 
Atendimento do Centro (Dr. Alexey Solenzal Omchina).

Ibirubá recebeu encontro 
regional do Mais Médicos

Dia 25, Nelson Veeck completou 74 
anos de vida. É carinhosamente 

felicitado pela esposa Nelsira, fi lhos e fi -
lhas, netos e bisnetos, demais familiares e 
amigos. Feliz aniversário Nelson! 

“Pai, dia 25 foi  um dia muito especial,  
seu aniversário (74 anos). Te admiro como 
pai, amigo, conselheiro, pelo teu otimis-
mo, persistência e pela pessoa carinhosa 
que és. Sempre me espelhei em teus bons 
exemplos, e graças a eles me tornei a pes-
soa que sou hoje. Obrigado por sempre es-
tares ao meu lado. Te amo e desejo tudo 
de melhor sempre!” Neida Veeck Budke
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Ibirubá - O consultório e o atendimento da 
profi ssional de Nutrição da Secretaria Municipal 
de Saúde de Ibirubá estão em novo endereço: 
na esquina das Ruas Sete de Setembro e Flores 
da Cunha, junto ao Posto Odontológico.

A mudança deu-se pela necessidade de mais 
uma sala para o atendimento médico no Postão. 
“Como o nosso trabalho está interligado com 
algumas ações do Posto Odontológico, acha-
mos providencial a transferência e importante 
pelas afi nidades”, justifi cou a nutricionista Cla-
rice Borges.

Além do atendimento clínico realizado pela 
servidora, ela acompanha vários programas 
desenvolvidos pela Secretaria. Alguns têm inte-
gração direta com a profi ssional de Odontolo-
gia Maria Teresa Ortiz Ciprandi, como o Sisvan, 
o Programa Saúde na Escola (PSE), Programa 
Consumo Alimentar e o Bolsa Família.

Nutricionista do município atende 
agora no Posto Odontológico

Clarice Borges

Reeducação alimentar
Os encontros do Grupo de Reeducação Alimentar 

continuarão sendo realizados no PAM da Rua Mauá 
(Postão). “Os trabalhos continuarão na terceira quinta-
-feira do mês, reiniciando as atividades no dia 15/3, às 
9 horas, na sala de reuniões do PAM”, informou Clarice.

Sobre os processos do Estado de cedência de suple-
mentos para pessoas que têm alguma indicação médi-
ca, Clarice informa que, com a mudança do consultório, 
eles serão encaminhados junto ao Posto Odontológico. 
“Eu continuo fazendo todo o trâmite burocrático que 
precisa. Basta as pessoas virem até o consultório”, es-
clarece. Enfi m, todas as ações desenvolvidas na área da 
Nutrição no antigo endereço continuam agora no Posto 
Odontológico.

O horário de atendimento continua o mesmo, das 
7h30min às 11h30min e das 13h às 17h, de segunda a 
sexta-feira. Mais informações pelo fone 3324-1655.
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A vacinação de mulheres grávidas ou com planejamen-
to de engravidar é aconselhável e confere imunidade a 

futura gestante e seu feto. O temor de vacinar gestantes devi-
do ao risco de anomalias fetais e abortos existe, no entanto, 
os efeitos de uma doença infecciosa muitas 
vezes suplantam os eventuais riscos da vaci-
nação. É preferível, se possível, evitar a vaci-
nação de grávidas no primeiro trimestre da 
gestação, recomendação esta para qualquer 
tipo de vacina, inativada ou viva.

Vacinas inativas são seguras, e podem ser 
utilizadas, quando necessário, nas gestantes, 
como por exemplo: difteria, tétano, infl uen-
za, hepatite B e outras. As vacinas que contém 
componentes vivos, vírus ou bactérias, devem 
ser evitadas durante a gestação, pelo risco te-
órico de infecção fetal pelo vírus vacinal, com 
eventual interferência na embriogênese e desenvolvimento do 
feto. São exemplos de vacinas contra indicadas: sarampo, ca-
xumba, rubéola, varicela, tuberculose e infl uenza nasal. 

Mudanças na situação epidemiológica local (epidemias ou 
surtos), viagem (para locais endêmicos de febre amarela) ou 
exposição acidental (hepatite A e raiva), são situações que 
muitas vezes nos deparamos a fi m de se recomendar medidas 
preventivas.

E a vacina da febre amarela? A vacina contra a febre amare-
la não é rotineiramente indicada para a gestante, porém se a 
grávida vive em área de risco ou vai viajar para essas regiões, 
e não está com sua vacinação atualizada, a vacina pode ser re-

comendada a partir do sexto mês de gestação. 
No entanto, a vacinação solicitada à ges-

tante brasileira por motivos de viajem ao ex-
terior, a onde não existe risco de contamina-
ção, esta desaconselhada.

A imunização de mulheres deve fazer par-
te da rotina médica de ginecologistas e clí-
nicos. Muitas vezes nos deparamos com ges-
tantes em situações de risco para algumas 
doenças e que necessitam ser imunizadas, 
por isso um bom acompanhamento de pré 
natal é importante.

Dra. Grazieli Sassi
Professora titular da Universidade de Passo Fundo

Título de especialista em Ginecologia e Obstetrícia –TEGO
Pós graduação em Ultrassom ginecológico e obstétrico – EURP

Pós graduação em Videohisteroscopia – FELUMA

Atendimento na Rua Flores da Cunha, 900, sala 05 - Ibirubá
Telefone para contato 3324-3704

Vacinação de gestantes
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Bianca Bin recorre à mi-
crofi sioterapia, uma téc-

nica francesa de terapia manu-
al para lidar com os traumas 
adquiridos ao longo da vida. 
Em entrevista ao Purepeople, 
a protagonista da novela “O 
Outro Lado do Paraíso” afi rma 
ser adepta do tratamento des-
de 2009, quando passou a ter 
crises de ansiedade que qua-
se evoluíram para síndrome do 
pânico.

“A gente não precisa 

entender, não passa a 

nível de consciente”

A atriz, que se emociona ao 
lembrar os casos de violência 
doméstica de mulheres que a 
param na rua para conversar, 
explica como funciona o trata-
mento terapêutico e conta re-
alizar o procedimento regular-
mente. “A minha Fisioterapeuta 
é do interior de São Paulo e 
vem ao Rio uma vez por mês 
para cuidar de mim. É uma 
reprogramação celular a nível 
de toque. É como se o nosso 
corpo registrasse as situações 
traumáticas desde a vida ute-
rina e primeira infância, e es-
ses potinhos vão enchendo 
toda vez que a pessoa vive um 
momento parecido por medo, 

insegurança”, diz Bianca Bin, 
feliz com a nova fase de Cla-
ra na trama das nove. “É como 
se fossem pastinhas que vão 
enchendo e precisam esvaziar 
em algum momento. A técni-
ca é pelo toque. Com o toque, 
ela vai reprogramando, como 
se mandasse uma informação 
para o corpo. A gente não pre-
cisa entender, não passa a ní-
vel de consciente”.

Artista diz combater 

dor por tristeza com

 microfi sioterapia

Bianca Bin, praticante de 
meditação para lidar com car-
ga dramática da obra de Walcyr 
Carrasco, diz que a técnica 
a impediu de usar remédios 
para transtorno psicológico. 
“Na última sessão eu estava 
completamente triste, aquela 
tristeza que encosta no peito e 
dói. Que a dor vira física, vem 
para fora. Eu não conseguia 
parar de chorar. No fi nal, eu 
já não sentia mais a dor física. 
É como tirar a dor com a mão 
para mim”, conta. “Eu comecei 
quando tive as primeiras crises 
de ansiedade em 2009, estava 
desenvolvendo síndrome do 
pânico. Essa técnica freou, não 
precisei tomar antidepressivos 

A vacina contra a febre amarela está à disposição da comuni-
dade taperense, no calendário de rotina de vacinações. Como 

não há casos registrados da doença no Estado, nada foi alterado 
quanto a aplicação da dose única do medicamento.

Segundo a enfermeira Samantha Mattei, toda a criança recebe a 
primeira dose a partir de nove meses, que vale para a vida toda. Se 
acaso a pessoa não foi imunizada, pode fazê-lo sem preocupação 
ou correria.

O município tem previsto o fornecimento dentro da normalidade e 
não há necessidade de busca emergencial pela vacina. Quem já to-
mou está imunizado, portanto. As pessoas que estão de passagem, 
a passeio ou trabalham em Tapera, e são de área de risco da doença, 
devem procurar vacinar-se nos seus municípios.

“Como não há surto, não há excedentes da dose. Se aplicarmos 
desmedidamente, vai faltar para as crianças”, afi rma Samantha.

Tapera tem rotina normal de 
vacinação contra a febre amarela

e nem medicamentos. O nome 
da Fisioterapeuta é Silvia Pau-
leto”, conclui a atriz.

Tatiane Delbrücke 

Fisioterapeuta 41204-F
Especialista em RPG 
(Reeducação Postura 

Global), Microfi sioterapia
 e Pilates

Pós Graduada em Acupuntura

Consultório de Fisioterapia de 
Tatiane Delbrücke

Rua Três de Ourubro, nº 534
Fone: 54-99189-6112
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Helena Martins/ABr – 
Resolução do Ministério 
da Educação (MEC) ho-
mologada dia 17 autoriza 
o uso do nome social de 
travestis e transexuais 
nos registros escolares 
da educação básica. A 
norma busca propagar o 
respeito e minimizar es-
tatísticas de violência e 
abandono da escola em 
função de bullying, as-
sédio, constrangimento 
e preconceitos. O nome 
social é aquele pelo qual 
as travestis, mulheres 
trans ou homens trans 
optam por ser chama-
dos, de acordo com sua 
identidade de gênero.

A resolução ainda 
será publicada no Diário 
Ofi cial da União. Com 
a edição da medida, o 
ministério atende à de-
manda de pessoas trans 
que querem ter sua iden-
tidade de gênero reco-
nhecida. Em 2015, uma 
resolução do Conselho 
Nacional de Combate 
à Discriminação e Pro-
moções dos Direitos de 
Lésbicas, Gays, Traves-
tis e Transexuais (CNDC/
LGBT) defi niu parâme-
tros para acesso e per-
manência de pessoas 
trans em diferentes es-
paços sociais, entre eles 
o direito ao uso do nome 

social nas redes de ensi-
no.

A realidade, no entan-
to, não está de acordo 
com essa recomenda-
ção do conselho, que 
não tem força de lei. Pre-
sidenta da Associação 
Nacional de Travestis e 
Transexuais (Antra), Kei-
la Simpson, afi rma que 
a exclusão sofrida pelas 
pessoas trans no Brasil 
também é visível no am-
biente escolar. “Quem 
mais está fora desse es-
paço da escola é a po-
pulação trans, porque a 
escola não se preparou 
para nos receber”, criti-
ca.

A nova resolução do 
MEC estimula que as 
escolas de educação 
básica estabeleçam di-
retrizes e práticas para 
o combate a quaisquer 
formas de discriminação 
em função de orientação 
sexual e identidade de 
gênero de estudantes, 
professores, gestores, 
funcionários e respecti-
vos familiares na elabo-
ração e implementação 
de suas propostas cur-
riculares e projetos pe-
dagógicos, além de es-
timular e respaldar quem 
já utiliza o nome social. A 
educação básica inclui a 
educação infantil, o ensi-

no fundamental e o ensi-
no médio.

Mais direitos
A luta pela garantia 

dos direitos da popula-
ção trans tem provoca-
do mudanças em outras 
áreas. Desde 2013, o 
Ministério da Saúde pos-
sibilitou que travestis e 
transexuais passassem 
a usar o nome social no 
Cartão SUS. “Não é uma 
tarefa simples, a gente 
trabalha todo dia para 
que os espaços adotem 
iniciativas como essa 
e respeitem o que está 
posto”, afi rma Keila. Em 
2017, a 4ª Turma do Su-
perior Tribunal de Justiça 
(STJ) decidiu que transe-
xuais têm direito à alte-
ração do gênero no re-
gistro civil, mesmo sem 
realização de cirurgia de 
mudança de sexo. 

No Supremo Tribunal 
Federal (STF), estão em 
debate o direito dessas 
pessoas usarem o ba-
nheiro condizente com 
a identidade de gênero 
que elas reivindicam, 
bem como a possibilida-
de de transexuais altera-
rem o nome no registro 
civil sem a realização de 
cirurgia de mudança de 
sexo.

MEC autoriza uso do nome 
social na educação básica

M iomas uteri-
nos, também 

conhecidos como 
fibromiomas e leio-
miomas, são tumo-
res benignos que 
nascem na parede 
do útero. Cerca de 
20 a 40% das mulhe-
res em idade repro-
dutiva (15 a 45 anos) 
são portadoras de 
miomas. O Hospital 
São Vicente de Pau-
lo (HSVP) de Passo Fundo, desde 
2014 é referência na embolização 
de miomas uterinos, procedimen-
to realizado pelo médico Dr. Gui-
lherme Gomes, especialista em 
Radiologia Intervencionista e Ci-
rurgia endovascular.

Conforme Gomes, os sintomas 
dos miomas variam conforme a 
localização e tamanho. Mens-
truações mais prolongadas e in-
tensas, muitas vezes levando a 
anemia; dor na região pélvica e/
ou na região lombar, dor duran-
te as relações sexuais; sensação 
de peso e aumento de volume do 
abdomen; constipação, dificulda-
de ou necessidade frequente de 
urinar; dificuldade em engravidar 
e abortos de repetição são alguns 
deles. “De acordo com a sua lo-
calização, os miomas podem ser 
classificados em intra-murais, os 
mais frequentes, que se desenvol-
vem inteiramente dentro da pare-
de uterina; sub-mucosos, que são 
os menos frequentes, desenvol-
vem-se na superfície interna da 
parede para o interior da cavidade 
endometrial; e sub-serosos que 
se desenvolvem na porção exter-
na da parede do útero e crescem 
para fora”, explica o especialista. 

O diagnóstico dos miomas é 
confirmado pela ultrassonografia 
(ecografia) abdominal ou trans-
vaginal, entretanto, a Ressonân-
cia Magnética é o melhor exame 
para a detecção dos miomas, 
pois, fornece informações mais 
detalhadas sobre a natureza do 
mioma, sua vascularização e a 
relação deste com as demais es-
truturas pélvicas. “No tratamento 
dos miomas, os medicamentos 
são muitas vezes o primeiro pas-
so, incluindo pílulas hormonais e 
anti-inflamatórios. O maior efei-
to destas medicações, contu-
do, pode ser apenas temporário. 
Caso não melhore os sintomas e 
redução do tamanho dos miomas, 
as terapêuticas cirúrgicas eram 
tradicionalmente realizadas com 
a miomectomia e a histerectomia, 
retirada completa do útero”, enal-
tece Gomes. 

Tratamento rápido, 
menos doloroso e efi caz 

A Embolização de Mioma Uteri-
no é um tratamento moderno com 
excelentes resultados para o tra-
tamento de miomas uterinos, am-
plamente realizado em países de-
senvolvidos desde 1995. Segundo 
Gomes, o procedimento consiste 
em uma técnica minimamente in-
vasiva, com menos riscos que as 
técnicas cirúrgicas, cujo objetivo 
é interromper a circulação sanguí-
nea que irriga os miomas, resol-
vendo o problema de forma rápi-
da e duradoura e preservando o 
útero. Sem a chegada do sangue, 
o mioma atrofi a, reduzindo de ta-
manho e desaparecendo assim, os 
sintomas. “Por não necessitar de 
cortes este tratamento não deixa 
cicatrizes, necessita de apenas um 
dia de internação. A paciente sub-
metida a este tratamento já pode 
voltar rapidamente a suas ativida-
des profi ssionais. O procedimento 
dura geralmente cerca de 60 mi-
nutos. Completada a embolização, 
efetua-se compressão manual da 
virilha durante cerca de 10 minutos, 
onde, fi cará também um pequeno 
curativo compressivo que perma-
necerá até a manhã do dia seguin-
te. Em geral a paciente já poderá ir 
para casa no dia seguinte do pro-
cedimento”, informa o cirurgião, 
pontuando ainda que, o controle 
da redução dos tamanhos dos mio-
mas é realizado por meio de uma 
Ressonância Magnética, realizada 
após seis meses da embolização. 
“Cerca de 95% das mulheres trata-
das tiveram melhora e/ou resolução 
total da hemorragia, dor e outros 
sintomas. Estes resultados foram 
também muito efetivos para o tra-
tamento de miomas múltiplos”. 

A Embolização também pode 
ser realizada para tratamento de 
adenomiose, com resolução de sin-
tomas em até 90% dos pacientes 
tratados e em casos selecionados, 
de tumores avançados do útero, 
visando reduzir os sintomas, tama-
nho e avanço do tumor.

HSVP

Embolização de miomas uterinos: opção 
de tratamento minimamente invasiva
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Tapera – Há dois anos, Carolina Vieira perdeu parte da perna direita, 
quebrou o maxilar, a clavícula, o braço, o quadril e a perna. O pé fi cou 
esmagado. Um mês depois teve a perna amputada 15 centímetros acima 
do joelho. Foi o resultado de um acidente de trânsito, que a colocou em 
uma cadeira de rodas aos 20 anos.

No fi nal de uma festa que ela promovia, em Espumoso, ela foi atrope-
lada por uma moto na saída para Campos Borges. Ela estava na beira do 
asfalto, que não tinha acostamento, aguardando o namorado apanhar o 
carro, acompanhada de uma amiga e um amigo.

Havia cerração no momento do acidente. A amiga, ao lhe puxar, teve 
um braço quebrado e não conseguiu salvar Carolina.

Foi muito difícil e ainda é, declarou, a moça para quem cada dia é um 
desafi o. “Consigo ser forte pela minha mãe, somos muito ligadas desde 
pequena. Ela me criou sozinha. Depois, com o apoio do meu padrasto, 
que para mim é pai”. Ela diz estar aprendendo a levantar da cadeira e 
para a vida.

Carolina disse que não perdeu só a perna: foi o namorado, a liberdade de ir e vir, o trabalho como atendente comercial em uma loja de Espumoso e tudo 
que desfrutava enquanto suas pernas a levavam para onde ela queria. Deixou de trabalhar e hoje mora na sua casa, que o pai construiu, com a felicidade de 
estar bem e ter uma nova pessoa a seu lado.

Suas lutas continuam. Depois de inúmeras cirurgias, ainda tem mais uma para fazer da clavícula. Carolina quer uma cadeira de rodas motorizada para poder 
se deslocar com mais facilidade. “Não temos carro, fi ca difícil, preciso fazer fi sioterapia para fortalecer a perna e então colocar uma prótese”, revela.

Uma rifa entre amigos vai dar esta oportunidade a ela. Sorteará dias 20/2, um XBox para juntar o valor da cadeira, que é de R$ 2.800 – faltam cerca de R$ 
1.000. A cadeira foi usada por uma menina tetraplégica de Espumoso, que faleceu aos 15 anos. A mãe quer vender para arrumar o túmulo da fi lha.

Quem puder ajudar pode ligar no (54) 99128-8150. Amigos estão vendendo a rifa em Espumoso, Carazinho, Tapera e Soledade. O sorteio será realizado dia 
20/2, na Rádio Planetário.

Jovem recebe ajuda para 
recuperar-se de acidente

Carolina tem 22 anos


