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Romaria Fluvial ocorre 
dia 18/2 em Sede Aurora

A 21ª Romaria Fluvial Nossa Senhora da Saúde acontecerá no dia 18 de 
fevereiro, domingo, em Quinze de Novembro. O ato religioso honra 
Nossa Senhora da Saúde, com a condução de sua imagem de barco 

pelas águas do Lago do Passo Real em agradecimento por graças alcançadas e 
o cumprimento de promessas.

A romaria anual tem participação ativa dos moradores de Sede Aurora: a 
santa é padroeira da igreja da comunidade local.

Informações pelos fones 3322-1111 (central de Sede Aurora) e 3322-1500 
(Prefeitura, com Julia), e no e-mail gabinete@pm15nov.rs.gov.br.

Programação:
8h30min: Saída do Camping, em Sede Aurora
9h: Recepção das lanchas e Barcos no Condomínio Recanto do Lazer
9h15min: Início da Romaria Fluvial, passando pelos condomínios Recanto 

do Lazer, Beco do Sol, Refúgio, Costa do Sol e Axilas da Serpente (sendo apenas 
uma parada por condomínio)

10h: Chegada dos Barcos e Procissão Terrestre no Distrito de Sede Aurora
10h30min: Missa na Igreja Nossa Senhora da Saúde
11h30min: Benção da Saúde
12h: Almoço (trazer pratos e talheres)
14h: Reunião dançante

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Quinze de 
Novembro, Sirlei Kogler Fassbinder, convidou esta semana para 

o Encontro Municipal da Mulher, programado para o dia 3 de março. As 
atividades iniciam a partir das 9h, no pavilhão da Comunidade de San-
ta Clara do Ingaí. A iniciativa tem parceria com a Prefeitura de Quinze 
de Novembro.

Após a abertura ofi cial, prevista para as 9h30min, a programação terá 
a palestra “Mulher: quando me amei de verdade”, com Maria Odila Tabor-
da (10h30min), e ao meio-dia ocorre o desfi le para escolha da Rainha do 
Encontro, seguido de almoço e da divulgação do resultado. Às 14h ocorre 
um momento cultural e depois o bailinho. O encerramento será às 17h.

Encontro da Mulher ocorre dia 3 de março

Encontro de 2017 (Arquivo)
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RECEITA DA SEMANA

Carn assad  panel d pessã

P
IA
D
A Ética fl exível ou preconceito de classe?

Refl exão Efemérides

Áries (21/3 a 20/4): Consciência sobre 
seus sentimentos, a possibilidade de um 
novo ciclo de experiências emocionais e 
a forma como você expressa o amor e os 
sentimentos. Importante para o trabalho.

Touro (21/4 a 20/5): A energia indica 
mudanças no lar e na relação com a fa-
mília. Momento importante para agir 
de uma forma mais desapegada, mas 
não menos afetuosa na relação amorosa.

Gêmeos (21/5 a 20/6): Intensifi cação 
das emoções e das reações. Transforma-
ção emocional importante. Importância 
da intimidade e da resolução de proble-
mas na relação afetiva. Criatividade e 
comunicação.

Câncer (21/6 a 21/7): Nova etapa em 
relação a recursos, materiais talentos e 
valores. Aja com mais maturidade e de 
desenvolver autonomia. Excelente mo-
mento para as habilidades profi ssionais.

Leão (22/7 a 22/8): Intensifi cadas as 
emoções, proposta de um novo ciclo em 
sua vida. O momento é positivo para a 
vida afetiva e o relacionamento, desde 
que sejam respeitadas as diferenças in-
dividuais.

Virgem (23/8 a 22/9): Cuidado com a 
saúde, priorize o autoconhecimento. 
Deixe para trás comportamentos que 
têm se mostrado prejudiciais. Estimu-
ladas atividades nos bastidores e traba-
lhos criativos.

Libra (23/9 a 22/10): Acontecimentos 
signifi cativos envolvendo família, casa, 
imóveis e privacidade. Renovação emo-
cional. Favorecido o trabalho em equi-
pe: podem surgir novas oportunidades.

Escorpião (23/10 a 21/11): Energia no 
setor de sucesso, realização e carreira. 
Cuidado com o orgulho e a possessivida-
de. Fortes lições de autonomia e amor-
-próprio. Utilize a sabedoria e a comu-
nicação.

Sagitário (22/11 a 21/12): Conscien-
tização de que não pode mais repe-
tir comportamentos que têm causado 
sofrimento. É hora de mudar a forma 
como você encara o amor e os relacio-
namentos.

Capricórnio (22/12 a 20/1): A fase re-
fl etirá sobre o setor de recursos mate-
riais e de transformações emocionais. 
Você busca mais sintonia de valores, 
mas também precisa respeitar a indivi-
dualidade.

Aquário (21/1 a 19/2): A energia recai 
sobre o setor de parcerias, associações, 
contratos e relacionamentos. Intensifi -
cação dos sentimentos e da necessidade 
de ser empático às necessidades alheias.

Peixes (20/2 a 20/3): Fortes aprendiza-
dos sobre autonomia, individualidade e 
conscientização de situações que se re-
petem na relação amorosa. Momento de 
destaque na vida profi ssional.

Ingredientes

• 1 kg de miolo de acém
• 2 folhas de louro
• 2 colheres (sopa) de vinagre
• 1 cebola picadinha
• 4 dentes de alho
• 5 colheres (sopa) de shoyu
• cominho a gosto
• pimenta branca a gosto
• sal a gosto
• noz-moscada a gosto
• 1 colher (sopa) de óleo

Modo de preparo
Em um recipiente, misture todos os temperos, acrescente a carne e deixe ma-

rinar por 30 minutos.
Aqueça a panela de pressão, acrescente o óleo, a carne com o molho do tem-

pero e tampe a panela.
Quando a panela atingir a pressão, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 1 hora. 

Está pronto para servir!

O fruto de cada 
palavra retorna 
a quem a pro-

nunciou. (Shakur, 
Abu, Primeiros 
Poetas Persas)

04/02 - Dia de São João Brito; 05/02 - Dia de San-
ta Águeda; Dia do Datiloscopista; 06/02 - Dia de São 
Paulo Miki e Companheiros; 07/02 - Dia de São Ri-
cardo; Dia de São Venâncio Fortunato; Dia Nacional 
do Gráfi co; 08/02 - Dia de São Jerônimo Emiliani; 
09/02 - Dia de Santa Apolônia; 10/02 - Dia de Santa 
Escolástica; Dia do Atleta Profi ssional

Depois de mais de cinco anos longe, sem dar notícias, a fi lha aparece em 
casa. O pai logo exige uma explicação. Ela diz:

- Virei prostituta e não tive coragem de contar.
O pai, fi ca descontrolado e xinga:
- Sua �@���©�#$%!, você é a vergonha da família... Nunca mais volte 

aqui.
- Desculpe pai, eu imaginava isso. Porém, só quero deixar essa escritura 

de um apartamento no bairro mais nobre da cidade para a mamãe, uma pou-
pança de 500 mil para o meu irmão... E pra você, esse Rolex e uma BMW zero 
que está estacionada aí na frente.

- O que você disse que era mesmo?
- Prostituta.
- Que susto, eu entendi professora substituta, dá aqui um abraço no papai!
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&
Apimentada
   Adocicada

Felicidades mil ao simpático casal Ro-

nald Stefanello Alves e Angi Visotto pela 

chegada da linda filha Melina.

A programação de aniversário de Ibirubá terá 

novamente a 2ª Etapa do Desafi o das Estrela do 

Motocross, dias 24 e 25 de fevereiro. Já confi r-

mada a presença dos melhores pilotos do RS.

Neste final de semana o Camping Auro-

ra recebe a 1ª etapa da Copa Cidades de 

Motocross. Hoje ocorrem treinos livres e as 

baterias começam a partir das 14h de do-

mingo, abrindo o campeonato. A promoção 

é do Motoclube de Quinze de Novembro.

O Clube Aliança de Tapera não realizará 

bailes de carnaval adulto e infantil este ano 

(as datas estavam marcadas para os dias 9 

e 11/2). A diretoria muda nos próximos dias.

Já a Comunidade de Linha São Pedro/Ta-

pera realizará seu tradicional carnaval dia 12/2, 

segunda-feira. Garante a diretoria que será 

uma das maiores e melhores festas da região, 

com open bar das 23h30min às 0h30min e os 

melhores hits com DJ da Master Mix.

Ocorre neste sábado, dia 3, carnaval re-

gional da 3ª Idade em Tapera, promovido 

pelo grupo Os Animados da Melhor Idade. 

Será no pavilhão do Parque de Exposições, 

a partir das 13h30min.

Hoje à noite, a Comunidade de Lª Coronel 

Gervásio/Tapera promove jantar dançante. 

Neste domingo ocorre a Festa da Padroeira 

Nossa Senhora dos Navegantes, da Comu-

nidade da Barra do Colorado.

Abandone de vez o seu lápis de sobran-

celha, realce ainda mais sua beleza, sobran-

celhas fio a fio, esculpidos um a um, delica-

damente. Agende uma avaliação gratuita na 

Clínica Estética Zen, que conta agora com 

o atendimento da master em pigmentação 

Simone Hedler, de Passo Fundo. Informa-

ções: 3324- 3894 ou 99106-3848.

Moda
Jeans: 5 tendências para usar em 2018
O clássico jeans ganha versões marcantes e atualizadas para o próximo ano e que já estão 

dando as caras pelas ruas do eixo Nova York, Milão, Paris e Londres

O domínio absoluto da calça skinny de mais de uma década 
à chegada mais recente dos modelos pantacourt, o jeans so-
freu uma verdadeira revolução nos últimos anos em termos 
de modelagem. Seja como for, uma coisa é certa: o denim pro-
mete seguir dominado nas mais variadas ocasiões, peças e se-
guindo surpreendente em 2018.

Durante as semanas de moda internacionais, pudemos ver 
modelos que, com certeza, serão tendência no próximo ano, 
e darão status fashion para uma peça que, historicamente, 
foi sempre considerada casual. Para as calças, o truque segue 
sendo combiná-las em um esquema Hi-Lo, ou seja, junto a ca-
misas de seda, sapatos de salto alto e outros itens que deixem 
a produção com ares super elegantes. Nas peças inteiras con-
feccionadas no material, mire suas apostas em modelos mais 
curtos (valem os vestidos ou macaquinhos com mangas) e até 
mesmo em peças denim com acabamentos como franjas ou 
efeitos destroyed. Até as franjas, em alta na estação, passam a 

arrematar peças denim

SILHUETAS FORTES
Esqueça o modelo skinny ou o corte reto. A bola da vez são si-
lhuetas marcantes. Cintura alta, boca mais aberta e modelagens 
quase esportivas têm vida longa na temporada. De dia, os modelos 
funcionam com o clássico tênis branco. Na noite, vale acrescentar 
um salto mais pesado e tops de tecido nobre.

Os modelos quase esportivos 
surgem em alta

Os delavés, de fundo 
acinzentado ou azul, 
chegam com tudo

ETERNAMENTE DESTROYED
O baby blue pede um tempo, enquan-

to as lavagens detonadas e destruídas 
seguem fi rmes no próximo ano. Pense 
em tons como o cinza, rosa apagado e 
até marrom. A ideia é trazer um pouco 
mais de personalidade para o look com 
peças que combinem a silhueta de um 
bom jeans com uma paleta versátil.

 O azul profundo, assim como os modelos boca-de-sino 
mais encurtado, são outros dos hits da estação

ÍNDIGO BLUE 
O tom mais escuro, o azul bem fechado, é outra tendência forte para 

a calça e demais peças. Vale optar por modelos que tenham uma barra 
diferenciada ou um corte marcante (voltando para o primeiro ponto, 

das silhuetas) para dar mais bossa ao look.

DENIM DE PONTA A PONTA

Ao invés de duas peças jeans no 

mesmo look, vestidos, macacões 

e macaquinhos de denim surgem 

numeroros. Mas não pense em 

modelos soltinhos e de tencel, bem 

de verão. O jeans do momento e 

que marca produções como estas 

é forte, tem peso e combina com 

acesssórios mais pesados, como, 

por exemplo, botas over-the-knee.

Looks totais jeans voltam com 

tudo, mas desta vez em peças 

únicas e mais curtas

Por Marcela de Mingo | http://revistamarieclaire.
globo.com/Moda | Fotos: Imaxtree
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Formatura!
Samantha Krüger Pereira da 

Silva colou grau em Psicologia 
pela Faculdade Meridional – IMED 
dia 27/1. Os pais Alexander e Dalila, o 
irmão Maximilian e o marido Dieilon 
desejam a ela uma carreira brilhante, 
plena de realizações e sucesso. “Sami, 
a conquista é tua, mas o orgulho é 
nosso. Parabéns!”

Dia 28/1, no Salão da Comunidade de Li-
nha 5, Ibirubá, aconteceu a festa em co-

memoração aos 25 anos de fundação do Clube 
de Mães Linda Kappaum. A fundação ocorreu 
dia 21/01/1993. Na ocasião houve homenagens 
às 17 sócias fundadoras. 

Valdir, Vilmar e Valmir Blasi recebendo das 
mãos da atual presidente do clube, a home-
nagem para Crista Blasi (In merorian), sócia 
fundadora do clube.

Atual Diretoria



Mais amor, por favor SÁBADO, 3 DE FEVEREIRO/2018 5

03/02 – Lidiane Lewes, Roberto Gua-
reschi, Raquel Frederich Klassmann, Maurí-
cio Silvestri, Rejane Bender, Ingrid de Siquei-
ra, Odair Santos de Souza, Aldino Seffrin, 
Mara Regina Ucker Birgeier, Márcio Grave, 
Rodrigo de Souza, Derci Diehl, Cilda Horba-
ch, Gabriel Bólico Hüther, Egon Kuhn, Cris-
tiane Henkes, Gilberto Zwicker;

04/02 – Joacir Oberher, Débora Elfri-
da Schroeder, Elói Lauxen, Claudiomiro dos 
Santos, Corina Mello Jaeger, Aline Vogel, 
Jaderson Horbach, Marli Teresinha Severo, 
Sara Fredrich, Alice Janete Wermeier, Edi-
néia Franz, Bruna Brandão da Silva, Claudia-
ne Lang, Terezinha Dal Molin Gomes, Clarice 
de Souza Meinen, Valéria Rubert;

05/02 – Lisete Budke, Marlene Tau-
chert, Bruna Eduarda Kreling, Adelma Tere-
za Bonato Both, Raquel Suertegaray, Paulo 
Birkhan, Jeremias Vilges, Djéssica Sulzbach 
Alves, Paulo Molinario, Sônia Regina Cocco, 
Terezinha Dilly Knack, Giovana Sassi, Edgar 
Heller, Júlia Bender, Jaqueline Fredrich, Ro-
sani Schneider, Vivian Aline Monteiro de Oli-
veira, Amália Suptitz, Eduardo Rubin, Jorge 
Schenkel, Elibio Zwicker, Rosalia Schneider, 
Muriel Braatz;

06/02 – Andreza Nodari,  Bianca Hor-
bach Giordani, Nara Rebelato, Antonio Amil-
ton Tecchio, Sandra Mara de Souza, Jane 
Raquel Brandenburger, Tiago Trombetta, 
Fernando Oliveira Klein, Ariberto Küntzer, 

Rafael Dietze, Ivo Luft, Regius Ivan Willig, 
Laura Pause Mendes, Giovane de Souza;

07/02 – Flávia Klein, Oswaldo Welzel, 
Avelino Possamai, Khetlyn Cechetti Gomes, 
Antônio Carlos Teixeira Moreira; Marisa Piere-
zan, Cenira Duarte Silveira, Lário Wendt, Sil-
viane Raabe, Jair Corrêa da Silva, Eledir Oli-
veira, Marianinha Moraes, João Spohr, Silvana 
Rossato, Mª Lúcia da Silva, Maikel Armando 
Schreiner, Andressa Campos Annastácio;

08/02 – Anderson Sbabo, Almira S. 
Lavall, Letícia Jacoby, Ivoni Vieira Goulart, 
Wana Maria Fath, Flávia Klein, Yasmim Ferri, 
Leonardo Luiz Flach, Mercedes Trein, Bazí-
lio Bach, Jeferson dos Santos, Neli Oberherr 
Reichert, Elizete Hepp, Artilho Riegel, Tatia-
na Zeilmann, Marcelo Vogel, Armindo Souza 
Birgeier, Lucélia Mª Fredrich, Cristiane Franz, 
Janete Reichert, Teresinha Schneider;

09/02 – Neli Lúcia Musskopf, Erich 
Detmer, Luciana Arabites Horbach, Monique 
Hoppe, Ayrin Guilherme Becker, Margari-
da Sestari, Olário Pott, Fabiana Iser, Sirlei 
Gomes, Diogo Revelante Fonseca, Arlindo 
Moreira da Costa, Isaac Valério dos Santos, 
Sirlei Laurini Rossato, Vitélio Scapini, Irineu 
Küntzer, Conceição Lima da Silva, Guilher-
me Horst, Waldemar Camera, Ana Cláudia 
Depellegrins, Aline/Álisson Rockembach, 
Fernanda Miron Jappe, Camila Roos, Isac 
Valério dos Santos; Delino Batista Iora, Clei-
de Rohr;

Feliz aniversário!

Completou seus dois ani-

nhos dia 2, a linda garo-

tinha Cassieli de Bairros 

Martins. Ela recebe as 

carinhosas felicitações 

dos pais Alice e Clécio, 

dos dindos Adriana e 

Nélio, demais familiares 

e amiguinhos. Parabéns!

Ontem (2/2) comemorou 
mais um ano de vida 

Nelson Ari Petersen, de 
Quinze de Novembro. As 

felicitações partem da 
esposa Marli, fi lhos Leila e 
Leocir, genro e nora e em 
especial dos netos Miguel, 

Laura e Milena. “Muitas 
felicidades vovô Nelson!”

Luci,
Aniversário é época de refl etir quanto ao que 
passou, e o que desejamos para o futuro é um 
bom momento para recomeçarmos. Que esta 
data seja um ponto de partida para muitas 
realizações, que Deus ilumine sua vida em 
todos os sentidos. Feliz aniversário Luci (27/1) 
e muitas felicidades. Com carinho de toda sua 
família, te amamos!

Murilo,
Mesmo tão pequenino já traz tantas alegrias 
para todos nós, quatro aninhos (4/2), espero 
que você tenha muitas felicidades sempre e que 
Deus esteja sempre com você, o iluminando e 
abençoando. “Feliz aniversário Murilo, te ama-
mos muito. Com carinho os pais Carla e Jonas, 
demais familiares e em especial da vovó Luci!”

A bela garotinha 
Nathália Greff com-
pletou onze anos 
dia 30/1. Ela recebe 
carinhosas felicita-
ções da mãe Leticia 
Prediguer e do pai 
Vagner Greff, e em 
especial da maninha 
Larissa. Parabéns 
Nathália!

COMUNICADO:
SAMUEL MARTINS PINTO (OAB/RS 

62.859), LUIZ FELIPE HENRICH (OAB/RS 
55.028) e ARACELI CERVIERI REBELATO 
(OAB/RS 80.188), informam aos seus clientes, 
amigos, colegas, colaboradores e comunidade 
regional, nos termos do Código de Ética da 
OAB (Resolução nº 02/2015), seu novo ende-
reço profi ssional, qual seja: Rua Mauá, nº 401, 
Sala 02, Esquina com a Rua Tiradentes (frente 
ao Tenarião), Bairro Centro, na cidade de Tape-
ra/RS. Telefone nº (54) 3385-3637.

Bodas de Ouro
Felicidades mil ao casal Alveri Emilio e Selmira Roesler, 

que comemoraram Bodas de Ouro dia 27. A cerimônia e a 
festa aconteceu no Clube 25 de Julho. Foto Arte
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O tradicional Baile de Carna-
val do Clube Aliança de Ta-
pera não irá acontecer neste 

ano. A informação foi repassada pela 
presidente Sirleine Zanatta Martins.

O evento já foi um dos mais presti-
giados da região, reunindo mais de mil 
pessoas, mas com o passar dos anos 
perdeu seu público. Os bailes infantis 
também não são mais realizados.

Os anos 70 foram do famoso Sack’s 
Blok, um jovem grupo de amigos que 
se reunia para festejar a data carna-
valesca. A turma chegou a ter mais 
de 200 pessoas. Tudo era planejado 
um mês antes, mas a fantasia sempre 
era a mesma. Para os homens, túnica 
branca e laço na cintura; para as mu-
lheres, túnica, laço na cintura e véu. 

Depois, o bloco deu lugar – como se 
isso fosse possível – ao “Verde e Bran-
co”, “Maracangalha”, “Kaxkalho”, 
“Alegria Alegria”, “Oba Oba” e “AABB”.

O Aliança abria o carnaval da re-
gião, sempre na sexta-feira. No do-
mingo, a Avenida XV de Novembro 
parava para realizar o “Carnaval 
D’água”. Todos se dirigiam em frente 
do Clube Aliança para se molhar. No 
carnaval da havia até desfi le de rua, 
reunindo foliões de toda a região. Foi 
o fi nal de tempos áureos das festas de 
momo, em Tapera e em toda a região.

A nova geração também se organi-
zou. Os blocos “Buffalo Bill”, “Meke-
trefes”, “Verde e Branco”, “Peraê!” 
“Kxutz” foram alguns que passaram 
pelo salão do clube.

Há alguns anos o “Meketrefes” 
também se parou, mas não os seus 
integrantes. A charanga deu lugar à 
“MekBanda”, grupo de pagode e sam-
ba que apresenta-se em eventos em 
Tapera e região.

Carnaval 2018
Por outro lado, a Comunidade de 

Linha São Pedro realizará o seu tra-
dicional Baile de Carnaval dia 12 de 
fevereiro. A festa inicia às 23h30, com 
uma hora de cerveja liberada e ani-
mação de Master Mix. O ingresso cus-
ta R$ 25.

Um novo bloco foi formado, o “Los 
Pinguços”, que ainda tem inscrições 
abertas. Contato: (54) 99109-5927.

Clube Aliança não terá 
carnaval este ano

 Carnaval de Tapera já foi um dos melhores da região.

Na época havia a escolha da Rainha de Carnaval

Turma do Sack’s Blok
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Dia 27 aconteceu o Enlace Matrimonial de Ana Paula da 
Silva e Geber Daniel da Silva. A cerimonia e a recepção 
aos convidados aconteceu no Clube União Operária de 

Ibirubá. Ao casal votos de felicidades! Foto Modelo

Enlace  Matrimonial
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A Campanha Ja-
neiro Branco, 
voltado a cultu-

ra da saúde mental, está 
lançado em 2018 ganhan-
do mais espaço e todos os 
segmentos da mídia, e vai 
além de janeiro. O objeti-
vo da classe médica desta 
área é alertar as pesso-
as para um viver melhor, 
uma vez que a humani-
dade está sofrendo de um 
“adoecimento emocional”.

Todas as mídias estão 
divulgando este assunto no 
mundo. Em Tapera, a psicó-
loga Grazieli Sattler tam-
bém se volta para a campa-
nha, que iniciou em Minas 
Gerais no ano de 2014. Ela 
diz que a meta da campa-
nha é dar uma atenção es-
pecial ao emocional neste 
momento em que fechou-se 
um período, fi nal de ano, e 
abriu-se outro, gerando no-
vas expectativas. Tempo de 
mudar, de repensar, ter co-
ragem de ir em frente.

Lembra ela que muitos 
casos de depressão agra-
vam-se no fi nal e início de 
ano, período em que mui-
tas pessoas se frustram 

com seus sonhos, trabalho, 
relacionamentos, e a não 
capacidade psicológica de 
resolver muitas vezes leva 
a medidas drásticas. “Mui-
tos tiram a vida por não 
conseguir resolver e nem 
tocar mais a situação”, lem-
brou Grazieli.

O objetivo dessa campa-
nha é chamar a atenção de 
todos os segmentos para a 
saúde da mente, destaca a 
psicóloga, lembrando que 
todos têm limites. “Muitas 
vezes só percebemos o que 
não está certo quando afe-
ta nosso dia a dia, trabalho, 
relacionamento, e nesta 
fase as vezes não se contro-
la mais”.

Tomar medidas de pre-
venção e cuidado com a 
saúde mental é fundamen-
tal. Ao menor sintoma, 
deve-se procurar um pro-
fi ssional da área da psico-
logia; este encaminhará, se 
for o caso de medicamen-
to, a um psiquiatra. O que 
mais atrapalha a realiza-
ção de um trabalho ainda 
maior na área é o precon-
ceito, afi rma a profi ssional.

A depressão e a ansieda-

Janeiro Branco se estende 
no alerta à saúde mental

de são as doenças que mais 
afetam as pessoas, porque 
muitos não superam as di-
fi culdades sozinhos e não 
procuram ajuda. Mesmo 
quem se trata, às vezes tem 
recaída. “Tem que levar a 
série, depressão é doença, 
é muito grande o número 
de pessoas com ansiedade”, 
disse Grazieli.

Ano retrasado, ela 
atendeu na maioria crian-
ças; em 2017 a maioria dos 
clientes foram adultos, al-
guns de fora. Esta é outra 
questão nas doenças men-

tais, lembra. Muitas pes-
soas de uma cidade não se 
trata na cidade onde resi-
dem. “Ainda há um gran-
de preconceito com este 
assunto”, destacou.

Grazieli disse que fun-
ciona falar do problema, 
olhar por outro ângulo, 
não entre amigos e fami-
liares, onde pode estar di-
fícil resolver certas ques-
tões. Destacou que há um 
sigilo profissional. Tudo o 
que é dito em sessão fica 
na sessão, é a ética profis-
sional.

 Grazieli diz que há muito preconceito quanto a 
procurar ajuda profi ssional da área

CARNAVAL
Vacina contra febre 
amarela deve ser 
aplicada 10 dias 
antes da viagem

A orientação é apenas para quem vai 
para as áreas com recomendação e 
nunca tomou a vacina. Quem já tiver 
tomado uma dose ao longo da vida, 
não precisa mais se vacinar

O Ministério da Saúde reforça a orientação 
de vacinação contra a febre amarela para 

todos os viajantes que irão visitar alguma área de 
recomendação de vacina. Para garantir a prote-
ção, a dose deve ser aplicada com, pelo menos, de 
dias de antecedência à viagem, tempo necessário 
para o organismo produzir os anticorpos contra 
a doença. Integram a Área com Recomendação de 
Vacinação cidades de 20 estados e o Distrito Fede-
ral. Para quem vai se deslocar no período do Car-
naval para uma dessas áreas, a recomendação é 
buscar a imunização até o fi m de janeiro.

Na lista dos municípios com recomendação de 
vacinação estão municípios da Bahia, São Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina, por 
exemplo, e também do Rio Grande do Sul – inclusi-
ve da região do Alto Jacuí.
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O primeiro bebê de 2018 
chama-se Melissa San-
dri Krammes, que nas-
ceu no Hospital Annes 
Dias dia 2 de janeiro, 
às 13h27min. Filha da 
vereadora e advogada 
ibirubense Patrícia 
Sandri e do assessor 
judiciário Eduardo 
Henrique Krammes 
(que atua em Giruá), 
Melissa pesou 2kg950g e 
mediu 47,5 centímetros. 
Os pais agradecem aos 
Dr. Carlos Ciprandi, ao 
Dr. Perdigão e a toda 
equipe de enfermagem, 
em especial à enfermei-
ra Sabrina Sandri, por 
todo o carinho.

Registro



Mais amor, por favorSÁBADO, 3 DE FEVEREIRO/201810

Tapera - As Ofi cinas Terapêuticas já retornaram 
às atividades. No primeiro encontro, realizado dia 10 
de janeiro, houve reunião com todos os participan-
tes e ofi cineiros para falar sobre as regras, funciona-
mento e ofi cinas de 2018.

As ofi cinas terapêuticas são oferecidas a pessoas 
que estejam emocionalmente vulneráveis ou en-
frentando depressão, ansiedade, entre outras. Os 
usuários devem ser encaminhados pelo psicólogo 
ou assistente social da equipe da Saúde Mental do 
Município.

Horários:
• Segundas-feiras: ofi cina de artesanato e expressão corporal, das 9h às 11h, com os instrutores Berenice Giacobbo da 

Cunha e Fabrício dos Santos (manhã); ofi cina de artesanato, 14h às 16h, instrutora Berenice Giacobbo da Cunha (tarde).
• Terças-feiras: Reunião de equipe.
• Quartas-feiras: ofi cina de música, refl exão e exercício físico, 9h às 11h, instrutores Márcio Keitel e Fabrício dos San-

tos (manhã); ofi cina de artesanato e música, 14h às 16h, instrutores Márcio Keitel e Márcia Regina de Oliveira (tarde).
• Quintas-feiras: ofi cina de crochê e bordado, 9h às 11h, instrutora Márcia Regina de Oliveira (manhã).

Ofi cinas Terapêuticas reiniciam 
atendimento ao público

247 - A sucessão de casos de 
febre amarela expôs a críticas a 
agilidade e a efi cácia da reação do 
país ao vírus. Entre os erros apon-
tados por especialistas estão pro-
blemas de planejamento, tímida 
vigilância da cobertura vacinal e 
falta de senso de urgência diante 
de evidências de que o vírus se 
aproximava da região mais popu-
losa do Brasil.

Segundo o Ministério da Saúde, 
desde julho de 2017 foram confi r-

mados 130 casos de febre amarela 
no país. Na contagem do governo 
Geraldo Alckmin (PSDB), são 134 
só em cidades paulistas desde ja-
neiro de 2017, com 52 mortes. No 
Rio, são 26 pessoas infectadas só 
neste ano.

As capitais dos dois Estados não 
têm casos humanos autóctones 
da doença, só de pessoas infecta-
das fora. A preocupação, porém, é 
agravada porque elas não estavam 
na área de vacinação recomenda-

da pelo ministério – e, portanto, 
têm elevado contingente despro-
tegido.

No interior de São Paulo e re-
gião metropolitana, nove em cada 
dez casos da doença ocorreram 
em locais fora do mapa de reco-
mendação de vacina – além da 
capital, não há casos humanos no 
litoral.

As informações são de repor-
tagem de Angela Pinho e Claudia 
Collucci na Folha de S.Paulo.

Sucessão de erros facilitou 
expansão da febre amarela no Sudeste
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Neste mês de feve-
reiro, o pequeno e 

pacato município de Ita-
ara, na região central do 
Rio Grande do Sul, será 
palco do 2º UFO Festival, 
evento realizado pelo Mu-
seu Internacional de Ufo-
logia, História e Ciência, o 
primeiro e único da Amé-
rica Latina que apresenta 
a temática extraterrestre.

Desde o ano passado, 
Itaara, através do Museu, 
entrou no rol dos eventos 
ufológicos mundiais - os 
UFO Festivais , já tradi-
cionais nos EUA, nas ci-
dades de Roswell, El Rio 
e Exeter - locais de pe-
regrinação constante de  
milhares de entusiastas 
do fenômeno UFO.

Parafraseando o famo-
so cientista americano 
Carl Sagan, que nos aos 
80 popularizou a ciência 
da Astronomia na série 
Cosmos, “Se não existe 
vida fora da Terra, então 
o universo é um grande 
desperdício de espaço”, a 
humanidade busca res-
posta à questão: “estamos 
sozinhos no Universo?”.

Aos visitantes, o Museu 
irá revelar um universo 

Invasão alienígena no RS: 
2º UFO Festival em Itaara

de possibilidades da “vida 
alienígena”, no campo 
científico e também ufo-
lógico através de exposi-
ção de acervo documental 
e histórico. Histórias de 
contatos imediatos, docu-
mentos secretos liberados 
pelos governos, círculos 
em plantações - fraudes 
ou mensagem extraterre-
nas ainda não codificados 
e muito mais.

O 2º UFO Festival em 
Itaara acontece de 3 a 25 
de fevereiro, com progra-

mação variada para todas 
as idades. Curiosos, céti-
cos, estudiosos e fãs terão 
oportunidade de saber 
mais sobre as polêmicas 
envolvendo os ETs e discos 
voadores durante a pro-
gramação:

Dias 3 e 4/2: 16h - Visi-
ta guiada com a temática: 
“O Homem marcado por 
Ets: 35 anos do caso Nelso 
Tasca”

Dia 3/2: 21h - Evento 
“Uma Noite no Museu” 
(visita guiada noturna so-

mente com auxílio de lan-
ternas).

Dias 10, 11, 12 e 13/2: 
16h - Visita guiada com a 
temática “Arquivos X: fic-
ção e realidade”

Dias 17 e 18/2: 16hs- Vi-
sita guiada com a temá-
tica “Círculos em plan-
tações: obras de Ets ou 
humanos?”

Dias 24 e 25/2: 16h -Vi-
sita guiada com a temáti-
ca “60 anos do Caso Artur 
Berlet , o gaúcho que via-
jou para outro planeta”

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou 
ontem dia 29/1 sobre a resistência generalizada 

aos antibióticos que são usados para combater bacté-
rias que causam várias infeções. Os mais frequentes 
microrganismos causadores de doenças são a Esche-
richia coli, que provoca infeções do trato urinário, e 
as bactérias Klebsiella pneumoniae, a Staphylococcus 
aureus e a Streptococcus pneumoniae, que causam a 
pneumonia, seguidas pela salmonella. A informação é 
da ONU News.

A OMS lançou no início desta semana o Sistema 
Mundial de Vigilância da Resistência aos Antimicro-
bianos, visando “padronizar a coleta de dados dos pa-
íses para dar uma imagem mais completa dos padrões 
e tendências” referentes ao assunto.

Segundo a agência da ONU, o sistema não inclui 
dados sobre a resistência da bactéria que provoca a 
tuberculose, a Mycobacterium tuberculosis, porque o 
relatório global sobre a doença já inclui essas atualiza-
ções desde 1994.

Um estudo da OMS analisou pacientes com suspei-
ta de infeção sanguínea em diversos países, onde as 
bactérias resistentes a pelo menos um dos antibióticos 
variou de zero a 82%. A agência revelou ainda que a 
resistência à penicilina, usada há décadas para tratar 
a pneumonia, variou de zero a 5% entre os países que 
reportaram sua situação. E uma proporção entre 8% 
a 65% de infectados pela bactéria E. Coli apresentou 
resistência ao antibiótico ciprofl oxacina que trata a 
infecção.

OMS alerta 
sobre resistência 
generalizada a 
antibióticos

Facebook e Google represen-
tam ameaça à sociedade, de-

clarou o bilionário George Soros du-
rante discurso no Fórum Econômico 
Mundial em Davos, de acordo com o 
Business Insider.

O bilionário criticou a dependên-
cia que os gigantes da Internet pro-
vocam nas pessoas, chegando a com-
pará-la ao vício em jogos de azar.

“Eles incorporam propositada-
mente dependência nos serviços 

que produzem. Isso pode ser mui-
to prejudicial, especialmente para 
adolescentes. Há certa semelhança 
entre as plataformas de Internet e 
empresas de jogos. Cassinos desen-
volveram técnicas para tirar todo o 
dinheiro dos jogadores, até mesmo 
o dinheiro que eles não têm”, expli-
cou Soros.

Além disso, segundo ele, o Face-
book e o Google estão criando “mo-
nopólio pela liberdade das pessoas”.

“Redes sociais estão induzindo 
pessoas a desistir de sua autonomia 
(…) enquanto o poder de captar a 
atenção das pessoas está concentra-
do nas mãos de poucas empresas, 
ameaçando, assim, o conceito da li-
berdade da mente”, lamentou.

Em seu discurso durante o fó-
rum em Davos, Soros também falou 
sobre o presidente dos EUA, Donald 
Trump, classificando-o como “peri-
go para o mundo”.

Bilionário reprova dependência que 
Facebook e Google causam nas pessoas
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