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Programação das missas de março

A Misericórdia
Pe. Luiz Antonio Mascarello

Pároco e Reitor - Paróquia /Santuário Nossa Senhora do Rosário de
Pompéia - I Santuário Mariano do
Rio Grande do Sul

É tempo de Misericórdia. Estamos vivendo o Ano Santo,
o Ano da Misericórdia. E Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. Para o Senhor,
a misericórdia significa abrir
o coração ao miserável. Portanto, misericórdia é a atitude
divina que abraça, é o doar-se de Deus que acolhe que
dedica a perdoar. Misericórdia é a carteira de identidade
de Deus. O Ano Jubilar da Misericórdia acontece, por causa da humanidade ferida.
O mistério da fé cristã parece encontrar nestas palavras
a sua síntese. Tal misericórdia
tornou-se viva, visível e atingiu o seu clímax em Jesus de
Nazaré. O Pai, “rico em misericórdia”, depois de ter revelado o seu nome a Moisés
como “Deus misericordioso
e clemente, vagaroso na ira,
cheio de bondade e fidelidade”, não cessou de demonstrar, de vários modos e
em muitos momentos da história, a sua natureza divina.
Na “plenitude do tempo,
quando tudo estava pronto
segundo o seu plano de salvação, mandou o seu Filho,
nascido da Virgem Maria,
para nos revelar, de modo
definitivo, o seu amor. Quem
O vê, vê o Pai”. Com a sua
palavra, os seus gestos e toda sua pessoa, Jesus revela a
misericórdia de Deus.
O Santuário Nossa Senhora do Rosário de Pompeia é
centenário, e é um Santuário
com a Porta Santa, pelo Ano
da Misericórdia. Maria continua maravilhosamente em
seu trono com mãos estendidas sobre cada um de nós,
mansos ou rudes, pobres ou
ricos, longe ou perto do seu
Filho, porque é mãe e quer
que escutem o seu Cristo. Por
isso, Jesus, pela força da sua

ressurreição, nos alcança sua
misericórdia que é infinita.
Deus nos chama a uma generosa entrega e a oferecer-lhe tudo, também, nos dá as
forças e a luz de que necessitamos para progredir e continuar a nossa história.
Neste Ano Santo da Misericórdia, poderemos fazer a
experiência de abrir o coração àqueles que vivem nas
mais variadas periferias existenciais, que muitas vezes o
mundo contemporâneo cria
de forma dramática: Quantas situações de precariedade e sofrimento presentes no
mundo; Quantas feridas gravadas na carne de muitos
que já não têm voz, porque
o seu grito foi esmorecendo
e se apagou por causa da
indiferença dos povos ricos.
Neste Ano Jubilar da Misericórdia, a Igreja sentir-se-á chamada ainda mais a
cuidar destas feridas, aliviá-las com a solidariedade e a
atenção devida.
“A Igreja tem a missão de
anunciar a misericórdia de
Deus, coração pulsante do
Evangelho, que por meio dela deve chegar ao coração
e à mente de cada pessoa”.
“A misericórdia não é contrária à justiça, mas exprime
o comportamento de Deus
para com o pecador, oferecendo a possibilidade de arrepender-se”.
A Misericórdia é chave para indicar o agir de Deus para conosco; É a sua responsabilidade por nós, por isso
deseja o nosso bem, que sejamos: felizes, com alegria e
serenos... A Igreja tem o dever de anunciar a misericórdia de Deus.
O Ano Jubilar da Misericórdia também inclui a Indulgência Plenária.

Pinto Bandeira

Terça-feira, dia 12
110 anos da presença das Irmãs
de São José em Pinto Bandeira
18h – Missa Matriz
19h30min – Missa Capela Santa Cruz

to Antônio

Quarta-feira, dia 13
18h – Missa Matriz

Quinta-feira, dia 21
17h30min - Caminhada em
agradecimento intempéries Capela Anunciata
19h30min – Missa - Capela
Anunciata
19h30min – Missa - Capela
São Luiz

Quinta-feira, dia 14
19h30min – Capela São Gabriel
Sexta-feira, dia 15
18h – Missa Matriz
19h – Formação de Ministros
da Eucaristia
Sábado, dia 16
18h – Missa Matriz
17h30min - Capela Santo André
18h30min - Missa e Encontro
Família De Toni - Capela São
Marcos
Domingo, dia 17
9h – Missa – Encerramento da
Colheita – Matriz
Terça-feira, dia 19
18h – Missa Matriz
19h30min - Missa Capela San-

Terça-feira, dia 26
18h – Missa Matriz

Quarta-feira, dia 20
18h – Missa Matriz
19h30min – Missa Capela da
Misericórdia

Quarta-feira, dia 27
18h – Missa Matriz
19h30min - Missa – Cursilho
– Ultréia - Capela São Marcos
Quinta-feira, dia 28
19h - Missa – 1º dia tríduo da
festa das capelinhas – Matriz
Sexta-feira, dia 29
19h – Missa - Missa – 2º dia
tríduo da festa das capelinhas

Sexta-feira, dia 22
18h – Missa Matriz

Sábado, dia 30
19h – Missa - 3º dia tríduo da
festa das capelinhas

Sábado, dia 23
16h – Missa Matriz
17h30min – Missa Capela N.
Sra. do Carmo
18h – Casamento Matriz

Terça-feira, dia 01/05
8h e 10h30min – Missa Matriz
12h - Almoço
14h30min – Terço Matriz
Missas no santuário:
Terça, Quarta e Sexta-feira
sempre às 18h;
Sábado às 16h;
Domingo 09he 18h;
Quintas às 18h terço na Matriz.
Todo dia 07 do mês missa votiva às 18h.

Domingo, dia 24
9h – Missa Matriz
10h30min – Missa e Festa de
São Marcos
18h – Missa Matriz
19h - Formação de Liturgia e
Canto – Matriz

Linha Brasil em festa
A comunidade São Marcos da
Linha Brasil de Pinto Bandeira
promove festa no domingo, dia 24
de abril em honra a seu padroeiro,
São Marcos.

A programação inicia, às
10h30min com missa festiva, seguido de almoço. No cardápio, almoço tradicional da região com sopa de capeletti, carne lesso, piem,
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Produtores iniciam colheita do caqui
redução da produtividade de aproximadamente 80% devido à geada
(10%) e a Antracnose (70%). Esta última tem acarretado severos
danos à cultura fazendo com que
muitos produtores deixem de produzi-la. Estima-se que a área plantada irá diminuir em 40% no município na próxima safra devido a
esta doença, explica a Engenheira
Agrônoma Melissa Maxwell Bock.
Segundo diagnóstico da Emater todas as frutíferas cultivadas no
município nesta temporada apresentam queda de safra. Uma série
de fatores climáticos motivou esse
cenário desolador nas plantações,
como o forte calor de agosto que
antecipou a brotação e o florescimento das plantas, a geada tardia
de setembro causou danos em boa
parte da produção e, para piorar,
choveu muito acima do normal no
final do ano.
A antracnose afeta principalmente as variedades de polpa escura, como o Chocolatinho e o
Kyoto, sendo uma doença causada
pelo fungo Colletotrichum e atinge
folhas, ramos e frutos. Os sintomas
iniciais são pequenas manchas superficiais, circulares de coloração

Fotos Marlove Perin

Originário da Ásia, o caqui conquistou produtores e consumidores da região. No Rio Grande do
Sul são cultivados 1.750 ha, sendo
que 1.250 na Serra Gaúcha. destacando-se os municípios de Caxias
do Sul, Antônio Prado e Farroupilha. Em Pinto Bandeira 40 agricultores produzem caqui e são plantados aproximadamente 100 ha da
cultura, com uma média de produção de 15 toneladas/ha. As principais variedades de caqui plantadas
são Kyoto e Fuyu.
Na propriedade dos irmãos,
Carlos, Antônio e Isidoro Bigolin
em Pinto Bandeira, as plantações
de caqui ocupam seis hectares da
cultivar Fyiu. “Nossa expectativa
é de uma safra menor. Em 2015
colhemos em torno de nove mil
caixas e este ano pretendemos
colher cinco mil, porém vale ressaltar que tiramos as plantações
mais velhas.O início da colheita foi marcado por preços atraentes, em torno de R$ 3 o quilo,
situação que se inverte em época de maior pique onde os preços variam em torno de R$1,60
a R$2,50 o quilo.
Na safra de 2016, houve uma

que deixam de circular na cadeia
produtiva.
Melissa Maxwell Bock
assume a EMATER
A Engenheira Agrônoma Melissa Maxwell Bock assumiu no dia
21 de março o Escritório Municipal da Emater/Rs-Ascar de Pinto
Bandeira. A Engenheira agrônomo encontrava-se no Escritório Regional de Ijuí e agora, contribuirá
com sua experiência no município.

Os irmãos, Isidoro, Carlos e Antônio cultivam cinco mil pés da variedade Fuyu

marrom a preta. As lesões tendem
a aumentar de tamanho, atingindo
parte do fruto ou mumificando-o
totalmente. Em condições favoráveis, de alta umidade e temperatura, nota-se a formação de círculos
concêntricos com uma massa de
esporos de coloração laranja ou
rosada. Para um efetivo controle
é necessário que se seja adotado
um manejo preventivo evitando o
aparecimento do inoculo.
Perdas na safra
As perdas acumuladas no setor

vitícola de Pinto Bandeira em razão das intempéries climáticas de
2015 chegam a R$ 19,4 milhões,
conforme levantamento da Emater/RS-Ascar. A lavoura de pêssego sofreu o maior impacto financeiro com um prejuízo estimado
de R$ 7,6 milhões, o que significa
que cerca de 30% das lavouras sofreram danos, seguido pela cultura
da uva onde os produtores amargam perdas de R$ 6,3 milhões. O
impacto financeiro da quebra nas
duas principais frutas cultivadas no
município soma R$ 13 milhões,

Melissa Maxwell Bock, Engenheira
Agrônoma
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Prefeitura e Senar
finalizam cursos de doces e
aproveitamento de alimentos
A Prefeitura de Pinto Bandeira
em parceria com o Senar/RS realizou na última semana de março

Camionete Nissan
Frontier Cabine
Dupla 2.8 Turbo
Diesel SE 4x2 2.8
ONE - 2003
Valor a Combinar
Tratar pelo fone
(54) 3457 1015

cultores na qualificação da produção de suas propriedades.
O prefeito João Pizzio acompanhou o encerramento dos cursos e
destacou o trabalho e o esforço de
toda a equipe da administração para consolidar Pinto Bandeira como
o município. “Trabalhamos para o
desenvolvimento de Pinto Bandeira, sempre visando ações para melhorar a vida da população do município. Como está parceria com
o Senar, que possibilita o crescimento e o bem estar das famílias
do meio rural”.

Teresinha Massoco
Paese deixa o PDT
e vai para o PP
A Vereadora de Pinto Bandeira
Teresinha Massoco Paese deixou
o PDT. É o primeiro vereador
a usar a janela partidária, novidade na legislação para as eleições
2016, para trocar de partido, que

encerrou no dia 2. Teresinha é a
mais nova integrante do Partido
Progressista (PP). A filiação ocorreu em recente evento com a participação do presidente do partido
(PP) Heleno Facchin.
Divulgação

Vendo

mais dois cursos com a participação de 25 mulheres, da comunidade Linha Brasil, Linha Jacinto
Norte, Centro, Marcelino Moura, Linha Liberdade e Linha Silva
Pinto Norte. Os cursos de Tortas e
Docinhos e Aproveitamento Integral dos Alimentos foram ministrados pela instrutora do Senar, Marinez Furlanetto Demarco.
Os cursos fazem parte do Programa Municipal de Qualificação e
Desenvolvimento do Meio Rural e
Setor Primário de Pinto Bandeira,
que tem por objetivo apoiar os agri-

Pinto Bandeira

Vice-Prefeito deixa PMDB
O vice-prefeito Lóris Francischini está com os dois pés fora do
PMDB. Ele usou sua conta pessoal no facekook, dia 28 de março,
para comunicar a saída do partido.
“Depois de 31 anos fazendo parte do PMDB, comunico que pedi
a minha desfiliação do partido. A
decisão de deixar o PMDB ocorre

devido à incompatibilidade com alguns membros do partido. No entanto, meu trabalho enquanto gestor político continua em buscar
sempre atender a todos e defender
os projetos de interesse do município” disse. Procurado pela redação do jornal, Lóris não quis se manifestar em qual partido se filiou.

Presidente do PP Heleno Facchin e a Vereadora Teresinha Paese

Coleta de segunda, quarta e sexta-feira - A partir do meio dia
Iniciando na Ponte do Rio Burati, sentido a Linha 28 | Pousada Don
Giovani - Linha Amadeo | Estrada Campo - Linha 28 | Descida da
Linha 32 | Finaliza até Cave Geise, na Linha 32 | Retorna até o
Salão da linha 32 | Segue até a Linha 47, na propriedade de Euclides Tasca | Retorno até o Salão da Linha 28 | Segue até a Sede do
Município, Ruas Sete de Setembro, Padre Damaso Trani e Luis
Segale, Loteamento Ferrari e Loteamento Pompeia.
Roteiro da primeira terça do mês - Lixo Reciclável - A partir do meio
dia
Pousada Fornasier Linha 28 | Frutas Rubbo | Pousada Don Giovani
- Linha Amadeo | Seguindo até a residência de Sérgio Botin, divisa
com Farroupilha | Retorna até a Don Giovani, seguindo pela Estrada Campo, linha 28 | Finaliza até a Cave Geise, linha 32 | Retorna
até o Salão da Linha 32 | Segue até a Linha 47, na propriedade de
Euclides Tasca | Retorna até o Salão da Linha 32 | Segue A Esquerda Via Linha Jacinto | Segue até o Moinho Rigon divisa com
Farroupilha, estrada onde não realiza coletas | Segue Capela
Santa Cruz, sentido VRS 855 altura do trevo de acesso da Linha 40,
entrando na Estrada da família Bigolin coletando na Vinícola Valmarino até a propriedade de Isidoro Bigolin | Segue para a Linha
40 coletando até o Salão Paroquial | Segue sentido à residência
de Justino Ferrari | Retorna até a VRS 855.
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Prefeitura inaugurará a primeira
Creche Escola de Pinto Bandeira

Magalhães Advocacia Assessoria Jurídica
Dr. Flávio Machado Magalhães
Advogado
OAB/RS 100.580

Rua Almirante Barroso, 14 , Espaço Irmão de São José
Sala Maria Olívia, Centro, Pinto Bandeira, RS, CEP: 95717-000
(54) 9907-6504, e-mail: drflavio@aaap.org.br

Inauguração da creche será na sexta-feira, 15, às 14h30min

A Prefeitura de Pinto Bandeira
abre as comemorações de aniversário do município no dia 15 de abril,
às 14h30min, com a inauguração da
Creche Escola de Educação Infantil
Leonel de Moura Brizola, a primeira creche do município.
A creche escola ocupará uma
área de 445 m², em um prédio locado da antiga Cooperativa Vinícola Pompeia. O espaço foi adaptado
para receber duas salas amplas uma
para o maternal e a segunda para o
berçário. Também contará com parquinho, pátio, refeitório, fraldário
e brinquedos lúdicos. Além, disso,
o prefeito João Pizzio, explica que
a creche se diferencia das habitu-

ais por ter um sistema de monitoramento com câmeras e interfonia, para que os pais possam acompanhar
em tempo real, através de um aplicativo, o desempenho das crianças.
De acordo com o Prefeito desde a retomada de Pinto Bandeira
como município a reestruturação
dos serviços básicos, como a educação são prioridades para administração. No entanto, Pizzio, ressalta
que a construção da creche enfrentou contratempos, devido à dificuldade de encontrar um terreno para construção no Centro da cidade,
por isso se optou pela locação do
imóvel. “O objetivo sempre foi viabilizar um espaço para atender essa

demanda de crianças, mas que fosse em um local de fácil acesso. Da
mesma forma a administração vem
atendendo com qualidade os outros
níveis de educação do município e
aguardando para em breve a implantação do Polo da Universidade
Federal de Santa Maria, que ainda
não está funcionando devido a crise
do governo federal, mas a semente
já está plantada”, afirma o Prefeito.
A Creche Escola funcionará em
período integral, das 6h30min às 18h,
com as crianças recebendo cuidados
na alimentação, higiene e trabalho
pedagógico de qualidade. Estão disponíveis 50 vagas para crianças com
idades entre zero e três anos.

Festividades do aniversário Pinto Bandeira

20 anos de Emancipação Política

15 a 17 de abril de 2016

Programação
Dia 15/4
13h- Gravação do Programa Sem Nome – Rádio Oi FM
14h- Inauguração da Creche Escola de Educação Infantil Leonel de Moura
Brizola
16h- Entrega oﬁcial do Grupo Policial Militar – GPM de Pinto Bandeira
Dia 16/4
9h- 2ª Rústica Pinto Bandeira
14h- Abertura Oﬁcial da Semana do Município
14h30min- “Contos da Floresta” Teatro de Bonecos/Fantomania
15h30min- Teatro Infantil / Ong Catavento
17h- Curso de Degustação (Asprovinho)
19h-Show Alemão Babaloo
20h30min -Show Baile com Rodrigo e Lorenzo

Garotos da Rua

Rodrigo Lorenzo

Dia 17/04
06h- Programa Galpão do Nativismo / Rádio Gaúcha
9h- Missa de encerramento da colheita
10h- Apresentação da Banda de Fuzileiros Navais de Rio Grande
10h10min- Exposição de Carros Antigos
Pinto Stock
14h- Banda Monty Panthon
15h- Banda Jovem Ainda
16h- Garotos da Rua
17h30min- Banda The Benthes
18h30min- Banda Malvinas
19h30min- Tenente Cascavel

Tenente Cascavel

Coordenação
Mais informações www.pintobandeira.rs.gov.br/20anos ou pelo fone 3468-0210.

Realização
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Pinto Stock no domingo

Social

ck. AS festividades iniciam com
Encontro de Carros Antigos. A
entrada é gratuita. No local haverá Food Truck.

Aniversariantes

Rua José Salvatti, 260 - Pinto Bandeira / RS | (54) 8432 1615

Massoterapia e Beleza
Massagem Terapêutica
Massagem Relaxante
Tratamento Muscular
Drenagem Linfática
Estética Corporal

Quem também comemora aniversário são os alunos Karollyne Eduarda Lopes, Eduarda
Iovino de Oliveira, Carlos Henrique Vidal da Silva e Ediani de
Oliveira Carboni

Salvador Longo, 74 anos, Vereador componente do Grupo Nani, Linha Jacindo de Pinto Bandeira conquista 1ºlugar no Jogo
da Mora durante a 12ª Olímpiada Colonial de Caxias do Sul na
Festa Nacional da Uva

Fabiane Camara e Vagner Branchi casaram no dia 19 de março, em cerimônia religiosa na
Igreja Nossa Senhora da Salette
Divulgação

Sônia Gregio e o marido Lori Zapalai prestigiaram o casamento
de Vagner Branchi e Fabiane Camara

Carla Almeida

Divulgação

No próximo domingo, dia 17
de abril, a partir das 10h na Praça
Central de Pinto Bandeira acontece o tradicional evento Pinto Sto-

Pinto Bandeira

Cauana da Rosa e Tainá Verônica Paese alunos da Escola
Barão de Mauá comemoram o
aniversário

Limpeza de Pele
Depilação
Tratamento e Embelezamento
dos Cabelos
Manicure e Pedicure
Aniversariantes do mês de abril
da Escola Emílio Meyer professora Luana Spadari, Miguel
Angheben, Yuri Franceschini e
Bianca Sobierai

Gazeta de
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MP investiga denúncia
do salário de Prefeito
e Vice de Pinto Bandeira

Nota de Esclarecimento da
Prefeitura de Pinto Bandeira
O caso tem provocado polêmica no município. Em nota oficial,
o prefeito João Pizzio disse que
“após a emancipação do municí-

Prefeitura de Pinto Bandeira

O Ministério Públido do Estado (MP-RS) abriu um inquérito
civil para investigar possíveis irregularidades apontadas pela Câmara de Vereadores do município
quanto a um suposto reajuste salarias do Prefeito de Pinto Bandeira, João Pizzio, e do vice, Lóris
Franceschini.
A denúncia realizada pelo Poder Legislativo tem por embasamento a Lei 20/2013, de 4 de janeiro de 2013, que dispõe sobre
fixação de subsídios. Conforme a
acusação o chefe do Executivo teria aumentado em aproximadamente R$ 1,6 mil sua remuneração mensal e R$ 1 mil do vice,
sem aprovação da Câmara de Vereadores.
Segundo a acusação, em 2013
foi aprovado o pagamento de R$
13,1 mil ao Prefeito e R$ 3,9 mil
ao vice, valores publicados no Diário Oficial do Município (DOM).
Em 2014, o Projeto de Lei de autoria do Executivo que revisava estes valores foi rejeitado em plenário pelo Legislativo, assim como
todas as propostas subsequentes
em que visavam o reajuste. Entretanto os salários do prefeito e vice foram reajustados em todos os
anos posteriores.
De acordo com informações do
Legislativo, em meados de 2015 foi
solicitado ao Tribunal de Contas
do Estado (TCE-RS), através de
ofício, a apuração da remuneração do Prefeito e Vice. A resposta
foi encaminhada em dezembro e,
após avaliação do órgão, foi constatada a alteração nos subsídios. Segundo o documento os salários do
prefeito e vice em 2013 eram respectivamente R$ 13.100,00 e R$
7.860,00, em 2014, R$ 13.874,21
e R$ 8.324,53 e em 2015, o salário
de Pizzio chegou a R$ 14.738,57 e
do vice Lóris a R$ 8.843,15.
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pio nenhum servidor teve reajuste de salário no Executivo, nem o
prefeito e nem o vice-prefeito, diferente da Câmara Municipal de
Vereadores que concedeu aumento de salário para seus dois servidores e, acima da inflação em 2014,
tratando de forma diferenciada os
servidores do município”.
As explicações no documento
ainda dizem “o que foi concedido a todos os servidores em 2014,
2015 e 2016 foi a Revisão Geral
Anual prevista no art. 37, inc X
da Constituição Federal que não é
aumento de salário o que, infelizmente, por falta de preparo e de
estudo, alguns vereadores não conseguem entender. No caso específico do prefeito e do vice-prefeito,
como a Câmara de Vereadores se

omitiu nos anos de 2014 e 2015 foi
utilizada a mesma lei, com base no
Estatuto dos Servidores e visando
a observância do teto, já que nenhum servidor pode receber mais
que o prefeito, o que inviabilizaria
a contratação de médico, que possui o salário mais alto em nosso
município” explica Pizzio.
Ainda de acordo com a nota divulgada “ somente neste ano, 2016,
a Câmara fez um projeto e inacreditavelmente o rejeitou, é que não
foi concedida a revisão anual, o
que trará prejuízo ao município,
na medida em que, tratando-se de
direito constitucional, o município
terá que pagar com juros e correção monetária. Temos somente a
lamentar estas ações irresponsáveis e ignorantes de alguns vereadores” finaliza.
Em nota divulgada na quinta-feira, 07 de abril, assinada por oito
vereadores, a Câmara cobra novas
explicações da prefeitura acerca de
supostas afirmações em redes sociais de que a situação política e a
condição jurídica do município estariam ameaçadas.
E diante desta nota sobre uma
“possível queda do município” Pizzio esclarece “não era e nem nunca foi intenção deste prefeito causar pânico na cidade ou causar
discórdias; Sempre trabalhei de
forma ética e responsável cumprindo a função de um administrador
público que é o bem comum de
todos. De fato, houve um acontecimento que traz grave prejuízo
ao município, todavia, como ainda não encontramos solução para
o problema, não divulguei nada”.

Paulo Fernando Ferreira

Adestrador e
Consultor Comportamental
Psicologia Canina
(54) 9914 2711
pauloadestramento@hotmail.com

Dor de cabeça
frequente pode
sinalizar bruxismo
Dr. Marcelo Luis Fleck Carraro
Dr. Mário Antônio Ozelame Pedroso
Duo Clínica Odontológica.

O problema pode levar à
desgaste e perda dos dentes, bem como lesões nas articulações da mandíbula, com
sérios prejuízos à mastigação
Quando você acorda costuma sentir dor de cabeça
ou na musculatura da mandíbula? Isso pode ser sinal de
bruxismo, que é o hábito de
ranger os dentes, especialmente durante a noite. Segundo pesquisas, este problema afeta entre 10% e 20% da
população. Sofrem as crianças, jovens e adultos, independentemente do sexo, sendo suas consequências vistas
apenas após um longo período de atividade do bruxismo.
Geralmente este problema
ocorre em pessoas com grande nível de estresse ou ansiedade, seja pelo trabalho ou
emocional, porém também
pode ter origem devido a alguma má posição dentária,
que provoca contatos errados entre os dentes.
A pessoa afetada muitas
vezes demora a perceber o
problema, pois sendo um hábito involuntário e noturno,
geralmente é relatado pelo
cônjuge, que ouve o barulho
do ranger dos dentes ou pelo

cirurgião-dentista, que detecta o desgaste dos dentes em
consultas de revisão.
O tratamento deve ser individualizado para cada paciente. Como o bruxismo tem
causas variadas, o tratamento também segue na mesma direção. Independente
da etiologia do bruxismo pode ser sempre indicado o uso
durante o sono de placas relaxantes, rígidas de acrílico,
moldadas pelo cirurgião-dentista segundo o formato dos
dentes do paciente, uma vez
que ajudam a reduzir o atrito
que provoca o desgaste e o
abalo dos dentes, promovendo conforto funcional. Outras
formas de tratamento incluem
terapias para controle emocional ou mesmo aplicação
de toxina botulínica nos músculos envolvidos.
Se você percebeu que há
um desgaste ocorrendo em
seus dentes, tem relatos de
rangido noturno ou sente frequentes dores na face, procure a Clínica Odontológica
Duo! Lá você encontra profissionais capacitados para
diagnosticar e indicar o melhor tratamento para este problema.
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Pinto Bandeira festeja Festa das Capelinhas
No domingo, 1º de maio, a comunidade de Pinto Bandeira fará
uma grande festa em homenagem
às capelinhas, com o tema “Maria:
a Mãe e Filha da Misericórdia” no
I Santuário Mariano do Rio Grande do Sul.

A programação inicia com o tradicional tríduo, nos dia 28, 29 e 30
de abril, no Santuário Nossa Senhora do Rosário de Pompéia às 19h.
No dia festivo, dia 1º, as confraternizações iniciam com missa às 8h
e às 10h30min seguido de almoço

ao meio dia. No cardápio tem sopa de capeletti, lesso, piem maionese, salada verde, galeto, churrasco,
leitão, pão, vinho e refrigerante. Às
14h30min terá terço no santuário.
Mais informações e reservas (54)
3468 0000.

Clareamento
dental: deixando seus
dentes mais brancos e
mais jovens
Dr. Roberto Marin e
Dra. Cristina Comiotto
Pompéia Odontologia
Com o passar do tempo,
os dentes vão escurecendo e
manchando, ficando com aspecto mais amarelado. Dentes brancos aparentam aspecto mais bonito e saudável e
podem ser obtidos através do
clareamento dental, que deve
ser indicado avaliando a individualidade, a idade integridade
dos dentes e os motivos do escurecimento.
O clareamento é obtido
através de um gel que ao penetrar no esmalte e dentina libera oxigênio, reagindo quimicamente com os pigmentos
causadores do escurecimento. É um tratamento seguro e
eficaz.
Quais são as maneiras de
clarear os dentes?
-Consultório: é feito um isolamento dos dentes para proteção gengival e aplicado o gel.
Tendo um resultado mais rápido e efetivo;
- Caseiro: é feito com a mol-

deira de silicona e o gel e possui
orientação do dentista. A moldeira é feita exclusivamente para a boca do paciente.
Pode prejudicar os dentes?
Não. O clareamento não altera a estrutura do dente nem
desgasta, não clareando resinas, blocos e porcelanas. Podendo causar sensibilidade,
para qual se usam dessensibilizantes.
Dicas para manter os dentes
mais brancos
- Utilize escova macia e sem
escovar com força;
- Não esqueça de usar sempre o fio dental;
- Cigarro e café devem ser
reduzidos;
- Se optar pelo clareamento, procure orientação e monitoramento profissional. A Pompéia Odontologia Integrada
oferece tratamentos dentais.
Fale conosco pelo telefone (54)
3468 0102.

