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As inscrições ao concurso das 
Soberanas de Tapera estarão 
abertas até dia 27/2, próxima 

terça-feira. O concurso irá eleger a 
Rainha, Senhorita Indústria e Comér-
cio, Senhorita Turismo e Princesas do 
Município.

A realização é da Administração Mu-
nicipal em parceria com escolas, enti-
dades sociais, associações, empresas 
e comunidades do interior. Cada par-
ticipante poderá apresentar uma can-
didata. Ela tem de ter idade entre 14 
e 25 anos e residir em Tapera, e não 
pode ser casada ou estar em regime 
de união estável, nem ter fi lhos.

A fi cha de inscrição deve ser entre-
gue no Departamento de Cultura com 
uma foto colorida 13x18 de corpo in-
teiro. As candidatas devem ter conhe-
cimentos gerais sobre o município de 
Tapera e Brasil, demonstrar simpatia, 
desenvoltura, comunicação e beleza.

Passarão por duas avaliações, na 
área de conhecimentos, dia 16 de 

Encerram terça as inscrições para Concurso Soberanas de Tapera

Soberanas de Tapera 2015/2017: Rainha Luciani Cerutti Mocelin (repre-
sentou o Sicredi), Senhorita Indústria e Comércio Deise Schneider (CTG 
Guido Mombelli), Senhorita Turismo Leandra Kern (Loja La Passion), 1ª 
Princesa Elis Presser Püttow (Dudi Sonorizações) e 2ª Princesa Larissa 

Crestani (Loja estilo Mágico). (Foto Assessoria PMT)

março de 2018, no Centro de Eventos, 
às 14h, podendo ser em forma de en-
trevista, prova oral ou escrita.

A candidata responderá aos ques-
tionamentos, localização geográfi ca, 
dados históricos, econômicos, desen-
volvimento, educação, turismo, meio-
-ambiente, cultura e conhecimentos 
gerais da empresa ou entidade que 
representa.

Nesta etapa de avaliação, a candida-
ta deverá apresentar-se em traje ade-
quado, maquiada e com os cabelos 
arrumados para as fotografi as ofi ciais. 
O desfi le terá os critérios avaliados 
pela Comissão Julgadora em beleza, 
simpatia, postura, traje, desenvoltura e 
apresentação na passarela.

Na noite de 23/3, durante a Toca do 
Coelho, as inscritas realizarão uma 
apresentação pessoal e o desfi le com 
roupa de gala. Serão eleitas cinco can-
didatas, conforme as maiores notas: a 
mais votada será Rainha e consecuti-
vamente as demais.

Terça-feira à tarde, dia 20, a Administração Municipal de Tapera, 
representada pela diretora de Cultura e Turismo Kelly Cristina Lo-
pes, esteve reunida com o diretor da empresa Baumgardt Comuni-
cação e Eventos, Luciano Baumgardt, para uma nova formatação 
do concurso de escolha das Soberanas do Município.

No currículo, o jornalista e publicitário Luciano tem a realização 
de concursos nos municípios de Não Me Toque, Lagoa dos Três 
Cantos e Senhorita Rota das Terras Encantadas.

Tapera faz parceria para 
Concurso das Soberanas
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RECEITA DA SEMANAR

Aeritiv: Brusquet d 
tomat co anjericão
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Trabalhador explorado

Áries (21/3 a 20/4): Energia mais 
sensível e de refl exão. É importante 
fazer um balanço dos últimos me-
ses. Você tende a estar mais so-
nhador e idealista no amor, o que 
pode causar algumas ilusões.
Touro (21/4 a 20/5): Desejo de 

uma sintonia espiritual está acen-
tuado na relação amorosa, assim 
como a necessidade de ser mais 
amigo e companheiro, evoluindo 
espiritualmente por meio do amor.
Gêmeos (21/5 a 20/6): Semana 

importante para questões ligadas 
ao trabalho, à família e às emo-
ções. Energia que se volta para a 
realização dos seus sonhos. Cui-
dado com interferência no trabalho.
Câncer (21/6 a 21/7): Você deve 

se resguardar de situações que 
sente que drenam sua energia 
emocional e física. É um momento 
de grande carinho, sensibilidade, 
empatia e ternura.
Leão (22/7 a 22/8): Momento im-

portante nas situações fi nanceiras 
e emocionais, mas cuidado com as 
ilusões. Atenção para a atitude ca-
rente, dependente e ilusória frente 
a necessidade de carinho.
Virgem (23/8 a 22/9): Relaciona-

mentos e parcerias se fortalecem 
ao longo da semana. Você deve 
ser mais compassivo nas relações. 
Cuidado com o excesso de ideali-
zação emocional e de expectativas.

Libra (23/9 a 22/10): A saúde 
tende a estar mais fragilizada e 
você deve prestar atenção na infl u-
ência das emoções sobre o corpo. 
Momento apropriado para se dedi-
car a um sonho ou a um ideal.
Escorpião (23/10 a 21/11): Você 

tende a estar bastante sonhador. 
Carinho, fantasias e sensualidade 
estão evidenciadas. Trabalhos de 
natureza criativa estão favorecidos. 
É momento de mudanças.
Sagitário (22/11 a 21/12): É pre-

ciso cuidar mais de si, olhar para 
dentro e prestar atenção em ques-
tões íntimas e subjetivas. Forte 
aprendizado de amor-próprio e da 
diferença entre o ideal e o real.
Capricórnio (22/12 a 20/1): Es-

teja atento à linguagem não-verbal, 
à voz interior e à intuição. Procure 
estabelecer dialogar sobre expec-
tativas que podem não estar sendo 
atendidas no relacionamento.
Aquário (21/1 a 19/2): Grandes 

refl exões sobre o que é de fato pre-
cioso em sua vida. Questões emo-
cionais e fi nanceiras em pauta. É 
preciso que haja sintonia de ideais 
e valores com quem você ama.
Peixes (20/2 a 20/3): Grande sen-

sibilidade e necessidade de cari-
nho e de fusão emocional. Cuidado 
com as ilusões. Resolva questões 
profi ssionais. Favorecidos projetos 
criativos ligados à inovação.

Ingredientes

• 4 fatias de pão do tipo

 italiano

• 4 tomates maduros 

picados sem sementes

• 1 dente de alho 

amassado

• 1/2 cebola picada

• 1/2 maço de manjericão

• 6 colheres (sopa) 

de azeite de oliva

• sal e pimenta-do-reino a gosto    | • queijo parmesão ralado a gosto

Modo de preparo
1) Aqueça uma frigideira com 4 colheres (sopa) de azeite de oliva.
2) Quando ele estiver bem quente, acrescente a cebola e o alho amas-

sado. Refogue bem até que ela comece a fi car translúcida.
3) Acrescente os tomates picados e cozinhe até que eles se desman-

chem. Por último, coloque as folhas de manjericão fresco e tempere com 
sal e pimenta-do-reino a gosto. Cozinhe por mais alguns 3 minutos.

4) Cubra cada fatia de pão com os tomates refogados e salpique queijo 
ralado. Coloque as brusquetas em uma assadeira, regue com o azeite 
restante e leve ao forno preaquecido a 180º C por cerca de 15 minutos, 
apenas para o queijo gratinar.

                                                                                           Sirva quente!

O patrão manda o empregado cavar um campo, 8 horas por dia. 
Passada uma semana, ele não vê grande resultado e o coloca para 
cavar com uma mão e a semear com outra, trabalhando 10 horas 
por dia.

Vão-se três semanas, sem grandes resultados. Mesmo assim, o 
patrão, descontente com o trabalho do empregado, diz:

- Cave com as duas mãos, coloque as sementes com a boca e 
trabalha 12 horas por dia.

O empregado chega em casa sempre cansado. Um dia se depara 
com a mulher o traindo e começa a chorar. Como estava inconso-
lável, ela argumenta: qual o motivo dele chorar tanto, já que ele não 
dava atenção a ela há muito tempo. O trabalhador responde:

Se o meu patrão descobre, ele vai inventar de pendurar duas lan-
ternas nos chifres e me colocar para trabalhar também de noite...
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Parabéns às ibirubenses Carina Sehn Krug e 
Betina Huber pela aprovação no exame da OAB.

Nesse fi nal de semana ocorre em Ibirubá o 
Desafi o das Estrelas do Motocross, promoção 
é do Motoclube Papa-Léguas com o apoio da 
Prefeitura Municipal. A entrada é franca. Leve 
a família e veja de perto os melhores pilotos 
do Brasil.

Hoje, às 17h, acontece a abertura ofi cial da 
25ª Mateada da Praça do Bairro Jardim, com 
programação até a tarde deste domingo: dis-
tribuição de erva-mate, gastronomia, apresen-
tações artísticas, boa música e muita diversão. 
Prestigie!

A Agência do Banco do Brasil de Ibirubá con-
ta com novo gerente, Marco André Panosso. 
Ele substituiu Altair Grubler e assumiu o cargo 
na última quinta-feira. Seja bem-vindo!

Felicidades mil ao casal Suelen e Gustavo 
Maldaner, que no sábado passado, dia 17, uni-
ram-se em matrimônio em Balneário Camboriú, 
diante de seus familiares e amigos.

Roberta Rossato Rubin e Ranieri Barbosa 
também confi rmaram seu amor perante Deus 
no sábado, 17, em Cruz Alta. Parabéns ao casal!

Ibirubá, Tapera, Não-Me-Toque e Espumoso 
completam 63 anos no próximo dia 28. Acom-
panhe as programações de aniversário!

De 5 a 9 de março, Não-Me-Toque recebe 
a 19ª edição da Expodireto Cotrijal. Prestigie 
a maior feira internacional do agronegócio no 
estado!

A 17 ª edição do Festival Nacional da Cuca com 
Linguiça também acontece entre 5 a 9 de março, 
em Victor Graeff. Serão 40 horas de shows, gas-
tronomia, muito chope e alegria. Prestigie!

De 2 a 4 de março Lagoa dos Três Cantos 
vive a 17ª edição da Lagoa Fest – a Festa da 
Alegria Germânica. Participe!

25/2 – Dia de São Torásio; 26/2 – Dia 
de São Alexandre; 27/2 – Dia de São Ga-
briel da Virgem Dolorosa, Dia Nacional 
do Livro Didático, Dia do Agente Fiscal, 
Dia do Idoso; 28/2 – Dia de Santo Osval-
do; 02/3 - Dia de São Simplício; Dia da 
Oração; Dia Nacional do Turismo; 03/3 
- Dia de São Marino

A Loja Beija-Flor está em novo endereço, ago-
ra na Serafi m Fagundes, 1060, sala 2 (entre o 
Jornal Visão Regional e o Restaurante Sabor 

Caseiro), em Ibirubá. O novo espaço é aconchegan-
te, feito com carinho para o cliente, e continua com 
o atendimento especial da proprietária Yara Letícia 
Roehe e das colaboradoras Joselina Meinen e Luana 
Cristina Klein.

A Loja possui uma proposta inovadora e conceito 
diferenciado em moda feminina, masculina, gestante 
e plus size. Trabalha com as melhores e mais concei-
tuadas marcas do mercado, como La Treille, Hering, 
Di Treve e Digran (feminina), Emma Fioreze e Mega-
dose (gestante) e Tic By (masculina), dentre outras.

Cada vez mais, a loja conquista a preferência das 
pessoas que possuem bom gosto e prezam pela ele-

Loja Beija Flor em novo endereço

Loja Beija-Flor oferece um leque variado de peças com o 
melhor da moda masculina, feminina, gestante e plus size

Equipe Beija-Flor:  Joselina, a 
proprietária Letícia e Luana

gância, conforto e bom atendimento na hora de 
escolher o que vestir.

A Beija Flor tem super descontão de inaugura-
ção este mês, com várias peças a R$ 25, 40, 50 e 
70. Conheça e aproveite!
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O primeiro dia de “Batalhas” do The Voice Kids foi exibi-
do na tarde do último domingo, 18. Com 24 integrantes 

em cada time, os participantes participam da fase do programa 
cantando em trios, com integrantes do próprio time. Após cada 
apresentação, cabe ao técnico decidir quem avança para a pró-
xima etapa. A cada batalha, dois candidatos deixam a compe-
tição.

O taperense Luis Henrique Schultz, 15, apresentou-se junta-
mente com Victor Hugo Dias e Lorenzo Fortes, do time Simone e 
Simaria, ao som de “Louca de Saudade”, música da dupla Jorge 
e Mateus.

As técnicas elogiaram a sintonia do trio. “São talentosíssimos. 
Deram realmente um show. Tão difícil parar para analisar cada 
um, todos deram o seu máximo”, declarou a dupla sertaneja.

As coleguinhas preferiram seguir com Luis Henrique para a 
próxima fase do programa. Agora ele e os demais classifi cados 
se preparam para uma fase mais difícil, a das apresentações ao 
vivo, que iniciam em março.

Lui Henriqu Schult segu  Th Voic Kid

Rede Globo: Victor Hugo, Luis Henrique e 
Lorenzo Fortes no palco do programa
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24/02 – Igor Adriel Shure, Hellen Schroeder 
Lorenzoni, Matias Borges do Nascimento, Bruna 
Madalena Jacob, Nair Klein, Mustafá Masud Bei-
tuni, Mª de Lourdes da Silva, Gabriela Maldaner, 
Cristian Kolling, Juliano Felice Trenhago, Danuse 
Garcia, Bárbara  Gomes Küntzel, Nair Schwaroski 
Tirloni, Fábio dos Santos, Vinícius Krein Elicker;

25/02 – Eldir Wendt, Elizandra Braatz, Nair 
Marangon, Letícia Lopes de Oliveira, Flavia 
Cristina Pott, Mª de Fátima Anastácio, Robson 
Barbieri, Hilário Schussler, Jéssica Bartholdy, 
Victória da Rosa, Alexandre Márcio Klein, Ivete 
Jacob, Milton Jair Marques Antunes, Cristia-
ne Grahl, Ediovane Pedro de Souza, Vander 
Andrade, Fabiano de Oliveira, Felipe Favero 
Schardong, Laura Tramontini, Eli Maier, Diessie 
Bacci, Idelce Doneda, João Pedro dos Santos, 
Stefânia Orth da Silva;

26/02 – Izadora Mariotti de Jesus, Charles 
Anderson Heller, Carina Maria Goulart, Gilberto 
Kogler, Simoni Henrichsen Iora, Rocheli Petri de 
Souza, Antonio Marcos de Abreu, Clarice Klaes-
ner Augusto, Oldair Giovani Iora, Luan Matheus 
da Silva, Vladimir Andrade, Fernando Oliveira 
Klein, Ilse Klein, Sérgio Luiz Riegel, Marlene 
Wayhs, Priscila de Oliveira, Gilberto Alves Sassi, 
Daniel de Souza, Luís Kolling, Marlon Hartmann, 
Andressa Prediger, Patrícia da Rosa, Paulo Ro-
berto Graminho, Francieli/Frankieli Oliveira, Nei-
de Rosa da Silva, Charles Anderson Heller, Liria 
Ana Schwaab, Daiane Scapin, Nelda Sanders, 
Priscila B. Backes, André Marx;

27/02 – Noeli Vogt, Fábio Wottrich, Fábio 
Terhorst, João Carlos Moro da Rosa, Elói Dres-
ch, Jair Klein, Letícia da Rosa, Bruno Henrique 
Peukert, Patrícia Belini Toledo, Renata da Cos-
ta, Zuleica Guimarães, Joacir Jorge Eckert, 
Sara Ceron Hentges, Ana Caroline Kohl, Fer-

nando Prediger, Joicieli Feil Fagundes, Cristia-
no Graminho Rodrigues;

28/02 – Nelson Lauxen, Daniel Lammers, Ele-
nice Neuland Ferreira, Venilda Lima, Charles 
Schüster, Nelson Lauxen, Mirian Paulina Gabe, 
Lair Schneider, Laudir Edgar Pedrotti, Marno 
Diehl, Romeo Luiz Galera, Jeison Cé da Silva, 
Juliane Schiefelbain, Jonas Felipe Konrad, Alis-
son Roberto Mallmann, Bruna Rodrigues Asma-
rin, Mara Cristina Gastring, Armindo Saatkamp; 
Irene Lutz, Reinoldo Inacio Schwade, Cristiano 
Tonet, Normélia Budke; Iraci Pellenz (29/2).

Março

1º/3 – Marlene Korte, Marco A. Klein, Gilberto 
Antonio Maldaner, Lauro Valdir Scheffl er, Nilsa 
Tatim Werlang, Eduardo Freitas, Ercílio Maran-
gon, Lisiane Freitas Kaufmann, Lisete Altmayer 
Kuhn, Alexandre Mello Jaeger, Djonathan Lau-
xen, Carolina Peukert, Normélia de Oliveira, Vi-
viane Denize Horbach, Wilmar Reinoldo Birkhan, 
Marco Antonio Klein, Antônio Sarturi, Amália da 
Silva, Leonir Frederico Sand, Vinícius Wermeier, 
Cenira Silveira da Cunha, Dienifer Machado Alf, 
Fábio André da Silva, Marines Santos Bock, Nor-
mélia Z. de Oliveira, Geraldo Ribeiro Macedo, 
Laci Olga Walter;

02/3 - Lenita Reuter, Selio Eduardo Klaesner, 
Airton Krauspenhar, Shanna Rebelato, Elia Iser, 
Georgia Gomes, Nelsi Hüber, Sabrina do Nasci-
mento, Francisco André Voll, Nadir da Silva Toni-
ni, Valdomiro da Silva, Lenice Schneider, Arcídio 
Cavalli, Flávia Luiza Rebelato, Ivo Garmatz, Cris-
tiano Antonello, Zoraia Arízio, Dhjordan Kuhn, 
Juliano Sander, Carla Cristiana Borba, Lotário 
Maldaner, Walter Markendorf, Nadir Henrichsen, 
Anelise Wollmeister, Lígia Fernanda Doneda, 
Lucas Klein Alves, Leonilda Welter;

Parabéns Noeli!

Feliz aniversário!

Hoje, a querida Noeli de Campos 

Costa completa mais um ano de 

vida. Homenagens carinhosas 

partem dos familiares e amigos. 

Feliz aniversário, Noeli!

A linda garotinha Re-
nata Braun comple-

ta amanhã, 25 de fevereiro, 
quatro aninhos. As felicita-
ções partem dos pais Elis e 
Mauro, do mano Cristian, 
demais familiares e amigos 
que lhe desejam muitas feli-
cidades.

A encantadora Ana 
Julia Rocha da Sil-
va completou três 
aninhos dia 16. Ela 
recebe os parabéns 
dos pais Marcia e 

Fábio Pereira da Silva, 
mana Shara, avós e 

bisavó, parinhos, tios 
e primos. “Felicidades 
pequeninha, que Deus 

te abençoe sempre, 
amamos você.”

Feliz aniversário ao garotão Luis 
Felipe, que dia 22 completou 

seis anos de idade. As homenagens 
partem dos pais Maristela e Luis. 

id eli de Campos 

RUA RUI BARBOSA, 423  TAPERA  |  FONE: 3385 1315
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Nos últimos dias, a organização do 17º Festival 
Nacional da Cuca com Linguiça (5 a 9 de mar-

ço, em Victor Graeff), divulgou a programação com-
pleta do evento. Serão mais de 40 horas de shows 
gratuitos, regrados a muito chope e gastronomia tí-
pica alemã.

O Festival conta com shows gratuitos durante to-
das as tardes e noites, iniciando às 16h e encerran-
do às 0h, além de muita gastronomia típica, com a 
comercialização do prato que dá nome ao festival: a 
cuca com linguiça.

A última edição do evento, realizada ano passado, 
mostrou ótimos resultados, e alcançou as projeções 
iniciais, com público estimado em 85 mil pessoas.

O evento é uma realização da Associação Comer-

cial e Industrial (ACIVG) com o apoio da Prefeitura 
Municipal de Victor Graeff. 

Defi nida a programação do 17º Festival Nacional da Cuca com Linguiça

Festa de 2017 reuniu bom público

Bandas

Dia 5: Só Alegria, Rainha Musical, Garotos 
de Ouro

Dia 6: Banda Munich, San Marino, Grupo 
Vaneraço

Dia 7: Moinhos de Vento, Enigma, Estrela do 
Mar, The Travellers

Dia 8: Metais em Festa, Grupo Presença, Os 
Quatro Gaudérios, Tchê Chaleira

Dia 9: Orquestra Continental, Alma Nova, 
Cris e Ana Cláudia, Tchê Barbaridade

Espumoso - A Fenox, empresa especiali-
zada em tambos de leite, acessórios, corri-
mões, guarda-corpos, grades e chapas em 
inox, tem sua sede situada em novo local na 
cidade de Espumoso. Os sócios, irmãos Fa-
biano e Ezequiel Maciel, decidiram mudar de 
endereço para ter maior visibilidade e melhor 
atendimento aos clientes. O novo endereço 
fi ca na Avenida Carlos Manoel Kummer, no 
Distrito Industrial de Espumoso.

A Fenox atua há quatro anos no mercado e 
é referência na região. Empresa está estabelecida na Avenida Carlos Manoel Kummer

Fenox vai para novo endereço

Sócios Ezequiel e Fabiano
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Formaturas!

Bettina Ferreira Goulart 
colou grau em Direito 

pela Universidade de Passo 
Fundo, no dia 20/01. Ela recebe 
os parabéns dos familiares e 
amigos, em especial do esposo 
Elias. “Que essa nova caminha-
da seja regada de sucesso e re-
alizações, parabéns!”

Eduarda Rita Paludo Gehrke 
colou grau em curso supe-

rior de Tecnologia em Gestão de 
Recursos Humanos, pela Ulbra Ca-
razinho, no último sábado, dia 17. 
Ela recebe os parabéns do esposo 
Cleomar, pais Atacílio e Lurdes 
Paludo, demais amigos e familia-
res. Sucesso linda!
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Comuns neste período 
do ano, as mariposas, 
especialmente das es-

pécies Hylesia e Euproctis, po-
dem causar problemas na pele 
e olhos das pessoas. De acordo 
com a secretária científi ca da 
Sociedade Brasileira de Derma-
tologia – Secção RS (SBD-RS), 
Vanessa Santos Cunha, elas 
possuem estruturas que se as-
semelham a espinhos, que se 
desprendem com o bater das 
asas e podem se disseminar 
através do vento.

“Estudos recentes apontam 
para a presença de histamina na 
extremidade destes órgãos. Em 

contato com a pele, podem pro-
vocar desde uma simples der-
matite de contato, com coceira, 
vermelhidão e descamação da 
pele até uma urticária aguda. 
Podem, também, em contato 
com os olhos, causar conjun-
tivite de intensidade variável e 
sensação de corpo estranho 
nos olhos”, explica Vanessa.

O sucesso do tratamento, as-
sim como as demais doenças, 
depende da rápida identifi cação 
dos sintomas pela população e 
profi ssionais da saúde. Medidas 
como telas nas janelas e fechar 
a casa antes de anoitecer, além 
de anti-infl amatórios tópicos 

e antialérgicos sistêmicos são 
essenciais para a cura destes 
pacientes e prevenção de novas 
lesões e surtos no futuro.

No início do ano, Sapiranga, 
no Vale do Sinos, relatou um 
surto de alterações cutâneas e 
oculares que poderiam estar re-
lacionadas às mariposas. Con-
forme Vanessa Santos Cunha, 
estas epidemias podem ser 
causadas por desequilíbrios 
ambientais como desmatamen-
to e poluição. No entanto, fora 
estas situações, pessoas mais 
sensíveis também podem so-
frer com a dermatite de contato. 
(Redação: Francine Malessa)

Mariposas podem causar dermatite 
de contato na pele e nos olhos

Secretária científ ica da 
SBD-RS, Vanessa Santos 

Cunha (Foto: Mariana 
da Rosa)

Durante as 
estações mais 
quentes do 
ano aumenta 
a quantidade 
dos insetos
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Nossa audição é um bem 
muito precioso, por isso 

busque sempre manter certos 
cuidados com ela para evitar 
danos e problemas futuros.

• Evite exposição a ruídos 
por um grande período de 
tempo.

• Caso trabalhe em ambien-
te com ruído contínuo, mesmo 
que de baixa intensidade, use 
protetores auriculares.

• Em shows e festas, evite fi -
car próximo às caixas de som.

• Procure orientação médica 
para tratar as doenças gripais 
e demais doenças que podem 
causar perda auditiva (diabe-
tes, hipertensão).

• Quando usar fones de ou-
vido, busque manter um volu-
me agradável.

• Não coloque objetos den-
tro dos ouvidos para limpá-los 
ou coçar (grampos, tampas de 
caneta, cotonetes).

• Busque fazer a audiome-
tria anualmente.

Audição, cuidados importantes

Ana Paula Bertagnolli
Fonoaudióloga – Audiosom
Atendimento em Ibirubá 

junto a Clinibel
Fone (54) 3324-4043
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Cidades como São Pau-
lo, Rio de Janeiro, dentre 

inúmeras outras no nosso país, 
possuem histórias longas, pois 
foram fundadas logo no início da 
colonização portuguesa. Isso fez 
com que muitas das suas cons-
truções sejam antigas, em parte 
por um uso contínuo desses pré-
dios, e também em grande parte 
pela preservação histórica. Claro 
que os prédios não são tão velhos 
quanto a cidade, a maioria data de 
períodos mais recentes com algo 
em torno de 40 ou 50 anos, mas o 
fator histórico mostra uma cultura 
de preservação dos cidadãos, que 
é muito positiva para a cidade em 
termos de turismo, conhecimento 
e patrimônio cultural.

O problema é quando esses edi-
fícios, alguns nem tão históricos, 
apenas antigos, possuem proble-
mas de saúde que não são ime-
diatamente notados, pois são pro-
blemas de saúde estrutural, uma 
doença da construção, por assim 
dizer. Uma delas é a SED, Síndro-
me do Edifício Doente. Segundo 
a OMS (Organização Mundial da 
Saúde), a SED é defi nida como 
“um conjunto de doenças cau-
sadas ou estimuladas pela polui-
ção do ar em espaços fechados”. 
Estes espaços fechados, em sua 
maioria, são as grandes edifi ca-
ções as quais começaram a surgir 
na década de 1970 e hoje são os 
lugares onde passamos a maior 
parte de nosso tempo. Em casos 
extremos chegamos a ter constru-
ções do fi m da década de 1930. 

Prédios de serviços públicos ou 
de empresas mais velhas no cen-
tro da cidade, e até mesmo resi-
dências, sãos os principais focos 
do SED.

É possível notar essas constru-
ções pelo estilo arquitetônico da 
época, pelo tamanho, pela ausên-
cia de tecnologias que só vieram 
a surgir mais adiante, e que não 
foram atualizadas na constru-
ção. No caso de riscos à saúde é 
que temos um problema. A SED 
pode ser percebida quando em 
pelo menos 20% dos usuários 
(ocupantes) destas grandes edi-
fi cações aparecem sintomas tais 
como dor de cabeça, náuseas, ar-
dor nos olhos ou coriza. A existên-
cia da SED só foi reconhecida pela 
OMS na década de 80, quando 
houve uma contaminação coletiva 
de pneumonia num hotel na Fila-
délfi a, o que ocasionou a morte de 
29 pessoas.

No Brasil, o caso marcante foi 
no fi m da década de 1990, quan-
do morreu o então ministro das 
Comunicações, Sérgio Motta, 
em função do agravamento de 
seu quadro clínico que, segundo 
muitos, foi devido à presença de 
fungos no ar. Segundo especialis-
tas no assunto, a SED não provo-
ca doenças, mas pode colaborar 
para agravar males em pessoas 
pré-dispostas ou até mesmo pro-
vocar um estado passageiro. Ou 
seja, quando estas pessoas saem 
das edifi cações consideradas 
com SED os sintomas desapare-
cem.

Numa outra linha de racio-
cínio, a SED pode provocar 
alguns males (ou doenças) 
compartilhados. Um exemplo 
clássico disso é o caso da já 
citada contaminação coletiva 
no hotel na Filadélfi a (EUA) em 
1976 pela bactéria assassina 
Legionella pneumophila a qual 
causou uma forma rara e grave 
de pneumonia.

Um dos grandes problemas 
é que não temos uma ideia de 
quantos prédios hoje sofrem 
disso, nas grandes metrópoles. 
Este é um dado difícil de se ad-
quirir, talvez por medo dos res-

ponsáveis pela administração dos 
prédios e condomínios em passar 
a informação. Porém, segundo a 
própria OMS, pelo menos 30 % 
das edifi cações em todo o mun-
do sofrem de SED. No Brasil, este 
número pode chegar a 50 %. São 
números alarmantes, mas que não 
tocam as autoridades competen-
tes, surpreendentemente.

Talvez a pergunta mais impor-
tante nesse momento, seja: como 
combater isso? Já que muito está 
em risco. Uma das primeiras coi-
sas a se fazer é cuidar das instala-
ções de ventilação e climatização, 
como ar condicionado, desses 
prédios. Já ouvi dizerem que o ar 
condicionado é o culpado desse 
tipo de situação, porém isso é um 
dado enganoso. O equipamento 
só é causa quando o mesmo foi 
mal dimensionado, mal projetado, 
mal instalado e muito mal manti-
do. Podemos citar vários outras 
causas importantes da SED tais 
como acúmulo de poeira, grande 
presença de VOC (compostos or-
gânicos voláteis) e até mesmo os 
produtos de limpeza, todos eles 
responsáveis por alergias e irrita-
ções nas vias respiratórias.

Portanto, a melhor forma de 
combater (ou evitar) a SED é, entre 
outras, manter o ambiente limpo, 
ter controle sobre a quantidade 
de VOC dentro dos ambientes, 
ter controle sobre a quantidade e 
qualidade dos produtos de limpe-
za e conceber um bom sistema de 
ar condicionado, desde o seu pro-
jeto, passando pela instalação e 
comissionamento, até uma manu-
tenção com qualidade. O próprio 
ar condicionado é algo necessá-
rio, vivemos em um país de altas 
temperaturas, mas é preciso estar 
atento aos cuidados pertinentes.

Os cuidados com o prédio fa-
zem muita diferença, então estar 
atento a isso é tarefa da adminis-
tração, mas também pode ser mo-
tivada por um olhar cuidadoso e 
proativo dos ocupantes em geral.

Francisco Pimenta, engenheiro e 
membro do Departamento Nacional 
de Projetistas e Consultores Abrava

Cuidados com ar condicionado: 
sua saúde pode estar em risco
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Aércio Fernando Bocolli*

Resultados insatisfatórios e instabilidade fi nanceira são algumas 
das difi culdades que várias empresas têm vivenciado. O mundo 
contemporâneo traz consigo intensas e aceleradas transforma-

ções econômicas, políticas e sociais. Nesse cenário de mudanças expo-
nenciais, mais do que nunca, torna-se fundamental aos gestores um olhar 
mais atento à gestão da sua empresa. Isso decorrente do fato de que 
a partir do instante que empresários/gestores conhecem a real situação 
fi nanceira de sua empresa, as decisões estratégicas podem ser mais pre-
cisas e efi cazes.

O que dizemos é que não há mais espaço para “amadorismo” e o que 
funcionava há 10, 15, 20 anos, pode não ser mais adequado para o mo-
mento. Por outro lado, para a empresa atingir bons resultados, organiza-
ção e controle do caixa, aliado a fatores como bom atendimento e qua-
lidade do produto ou serviço nunca “saem de moda”. No que se refere 
especifi camente à essa questão dos resultados, quando a empresa não 
apresenta sua situação fi nanceira mapeada, as decisões que visam os ru-
mos da organização tornam-se um fator de risco e difi cultam as decisões. 
Isso porque, quando não se tem o conhecimento e controle dos aspectos 
fi nanceiros, desconhece-se a real situação da organização.

O que fazer então diante desse contexto? Uma análise da situação da 
empresa é de grande importância nesta hora e algumas ações são fun-
damentais, como: a implementação do fl uxo de caixa, a implementação e 
atualização periódica de indicadores fi nanceiros e econômicos, a análise 
dos ciclos operacionais e fi nanceiros e a avaliação/reavaliação constante 
da necessidade de capital de giro. Essas e outras práticas podem elevar 
a performance do negócio e, além disso, proporcionar um crescimento de 
forma sustentável.

Ao serem implementadas, essas práticas - consideradas essenciais - 
possibilitam que a organização passe a desfrutar da cultura de manter 
os dados sob controle e atualizados. Com essas ações pode-se, ainda, 
contar com um fator gerador de vantagem competitiva à organização, pois 
ela estará mais preparada para encarar as vulnerabilidades do mercado e 
a tomada de decisões.

* Mestre em Gestão e Negócios/Unisinos. Atua em consultoria na Orience 
Gestão Empresarial - especializada em gestão de pequenas e médias empresas, 
por meio da implementação e execução de estratégias que visem o crescimen-

to sustentável do negócio. Informações: http://oriencegestao.com.br/ E-mail: 
contato@oriencegestao.com.br

Você está satisfeito 
com os resultados 
que sua empresa 
vem apresentando? 

A Secretaria Estadual da Saúde 
(SES) confi rmou no início da 

noite de quarta-feira (21) o primeiro 
caso de febre amarela no Rio Grande 
do Sul. Segundo o secretário João 
Gabbardo dos Reis, o paciente em 
questão não se vacinou e contraiu a 
doença em Minas Gerais. O último 
registro de febre amarela no Estado 
é de 2009.

O surto em estados como São 
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janei-
ro provocou o aumento da demanda 
nos postos de saúde de Porto Alegre, 
principalmente por quem tinha via-
gens marcadas para São Paulo e Rio. 
A presidente da Sociedade Brasilei-
ra de Imunizações (SBIm), Isabella 
Ballalai, afi rma que o país enfrenta 
um dos piores surtos das últimas dé-
cadas.

Segundo informou o boletim epi-
demiológico do Ministério da Saú-
de na tarde de quarta-feira, o Brasil 
confi rmou 545 casos e 164 óbitos 
entre 1º/07/2017 e 20/02/2018. Foram 
notifi cados 1.773 casos suspeitos, 
dos quais 685 foram descartados e 
422 permanecem em investigação 
No mesmo período do ano passado, 
foram confi rmados 557 casos e 178 
mortes.

Febre amarela
É uma doença febril aguda, causa-

da por um arbovírus (vírus transmiti-
do por mosquitos). 

Sintomas
Os primeiros sintomas são genéri-

cos: febre, calafrios, dor de cabeça, 
dor nas costas, dores musculares 
generalizadas, prostração, náuseas e 
vômitos. Após o período inicial, ge-

ralmente ocorre queda da tempera-
tura e diminuição dos sintomas, pro-
vocando uma sensação de melhora. 
Porém, a febre volta em poucas ho-
ras (no máximo, um ou dois dias). A 
diarreia e os vômitos fi cam com as-
pecto de borra de café.

Silvestre ou urbana?
A diferença entre a febre amarela 

silvestre e urbana é o mosquito ve-
tor; o vírus transmitido é o mesmo. 
As infecções ocorrem quando uma 
pessoa não vacinada entra em uma 
área silvestre e é picada por mosqui-
to contaminado.

Viagem ao exterior?
Para comprovar que tomou a vaci-

na (dose única), na hora de viajar ao 
Exterior é necessário apresentar o 
Certifi cado Internacional de Vacina-
ção ou Profi laxia (CIVP) emitido pela 
Anvisa, conforme defi nido no Regu-
lamento Sanitário Internacional.

Países com risco 

de transmissão
Alguns são Argentina, Bolívia, 

Brasil, Colômbia, Guiana Francesa, 
Guiana, Panamá, Paraguai, Peru, Su-
riname, Trindade e Tobago, Venezue-
la e vários países da África

Países que exigem 

o certi# cado
Alguns: Austrália, Bolívia, Brasil, 

Colômbia, Cuba, Curaçao, Egito, Ín-
dia, Panamá, Paraguai, Arábia Saudi-
ta, África do Sul, Venezuela. No geral, 
são países entre os trópicos.

RS tem primeiro caso 
de febre amarela
Paciente contraiu a doença em Minas Gerais
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