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Informação e cultura para você.

Cooperativa Aurora festeja 85 anos
Marcelo Ribeiro

Celebração reuniu mais de três mil pessoas, que contou com lançamento de livro e quitação da dívida com quatro anos de antecedência e um
faturamento de 425 milhões em 2015, e crescimento de 28% sobre o ano anterior
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Nesta Páscoa
comemore
juntinho
do seu amor
Rua Ernesto Gasperin, 325
Pomarosa | BG | RS | (54) 3453-5503
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Programação das missas de março

Páscoa
Pe. Luiz Antonio Mascarello

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

A Páscoa é uma festa cristã que celebra a Ressurreição
de Jesus Cristo. Depois de morrer na Cruz, seu corpo foi colocado em um sepulcro, onde
permaneceu até a sua Ressurreição.
Muitos costumes ligados ao
período pascal originam-se
dos festivais pagãos da primavera. Outros vêm da celebração do Pessach, ou passover, isto é, a Páscoa Judaica. É
uma das mais importantes festas do calendário judaico, celebrada por oito dias, também
comemora o êxodo dos israelitas do Egito durante o reinado
do faraó Ramés II, assim como
a “passagem” de Cristo, da
morta e para a vida.
Como já citado acima, a
palavra Páscoa significa passagem, é um momento celebrativo da Ressurreição de
Nosso Senhor Jesus Cristo, isto é, celebramos a vitória de
Cristo sobre a morte. O Domingo da Páscoa, ou como
nós chamamos, Vigília Pascal, é o ápice do ano litúrgico. É o aniversário do triunfo
de Cristo. Podemos dizer que
é a feliz conclusão do drama
da Paixão e a alegria imensa
depois da dor.
É importante compreender
que não podemos explicar a
grandeza da Páscoa Cristã
sem ter presente a Páscoa Judaica que Israel festejava e
que os judeus ainda festejam
como festejaram os hebreus
há três mil anos atrás. O próprio
Jesus Cristo celebrou a Páscoa
todos os anos durante a sua
vida terrena entre o povo de
Deus, até o último ano de sua
vida, cuja Páscoa aconteceu
na ceia e na instituição da Eucaristia.
Cristo, ao celebrar a Páscoa
na Ceia, deu à comemoração tradicional da libertação
do povo judeu um sentido novo e muito mais amplo. Não é
uma nação isolada que Ele liberta, mas o mundo inteiro, a
quem prepara para o Reino

de Deus. A Páscoa Cristã celebra a proteção que Cristo não
cessou nem cessará de dispensar à Igreja até que Ele abra as
portas da Jerusalém celestial.
É importante lembrar também que a festa da Páscoa
é, antes de tudo, é o acontecimento chave da humanidade, a Ressurreição de Jesus
depois de sua morte. A Páscoa
é ainda a vitória, é o homem
chamado a sua maior dignidade. É o dia da esperança
universal, dia que em torno do
Ressuscitado, unem-se e associam-se todos os sofrimentos,
as desilusões, as humilhações,
as cruzes, a dignidade humana violada, enfim todas as situações que ferem os princípios
humanos que vemos no nosso
dia a dia.
No entanto, a Ressurreição
de Jesus nos revela a nossa vocação cristã e nossa missão. A
mensagem redentora da Páscoa é a purificação total dos
homens, a libertação de seu
egoísmo, de sua insensibilidade, de seus complexos; purificação que, ainda que implique em uma fase de limpeza
e saneamento interior, se realiza de maneira positiva com
dons de plenitude, com a iluminação do Espírito, a vitalização do ser por uma vida nova, que transborda alegria e
paz em uma palavra do Senhor Ressuscitado.
Finalmente, Páscoa é o momento de alegrar-nos com a
Ressurreição daquele que veio
ao mundo para anunciar o caminho da verdade que nos leva ao Pai. Momento de dar
glória a Deus pelas maravilhas
que ele nos concede, pelo
amor que nos liberta de toda
a escravidão, pois Cristo morreu, mas ressuscitou e fez isso para nos ensinar que o seu
testemunho é para ser seguido
por todos, ou seja, matar nossos piores defeitos e ressuscitar
as nossas maiores virtudes, sepultadas no íntimo de nossos
corações.
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Terça-feira, dia 15
19h 30min – Missa - Capela Santo Antônio
Quarta-feira, dia 16
19h 30min – Missa - Capela da
Misericórdia
Quinta-feira, dia 17
19 horas - Formação Ministros da
Eucaristia - Matriz
19h30min – Missa – Capela São
Luiz
Sexta-feira, dia 18
19h30min – Missa – Linha Silva
Pinto Norte
Sábado, dia 19

17h30min - Missa – Capela Santo André
Domingo, dia 20
9h - Domingo de Ramos, bênção
dos ramos e Procissão - Em frente
do cemitério
Terça-feira, dia 22
19h - Procissão do encontro e celebração da penitência - Capela da Paz
e Cruz da entrada do 40
Quinta-feira, dia 24
19h30min - Missa da Ceia – Lava-pés e Adoração a noite toda – Matriz
Sexta-feira, dia 25
9h - Via-Sacra e confissões – Matriz

15h - Celebração da Paixão de
Jesus Cristo e procissão encenada – Matriz
Sábado, dia 26
18h- Vigília Pascal – Matriz
Domingo, dia 27
9h – Missa de Páscoa – Matriz
10h – Missa - Capela 5ª Seção
Terça-feira, dia 29
19h30min - Curso de Batismo:
formação para pais e padrinho
– Matriz
Quarta-feira, dia 30
19h30min - Missa – Cursilho Capela São Pedro
Quinta-feira, dia 31
19h30min – Missa - Capela
Anunciata

Missas de fevereiro
no Santuário
Terça, Quarta e sexta-feira sempre às 18 horas;
Sábado às 16 horas;
Domingo: 09 horas;
Todas as quintas-feiras às 18 horas terço na Matriz;
Todo dia 07 do mês missa votiva às 18 horas.
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Instrutor de cães explica como adestrar os animais
Paulo Fernando Ferreira participou de cursos internacionais e nacionais. O Pinto Bandeirense, também é especialista em psicologia canina
Ter um cachorro tranquilo, educado, obediente e esperto é possível, independentemente da raça.
A afirmação é do adestrador e instrutor canino, Paulo Fernando Ferreira, que reabilita e socializa cães.
O Pinto Bandeirense é membro
da Unidade k9 de São Paulo uma
das pioneiras no país no treinamento e formação de cães, com o
uso das mais modernas e atualizadas técnicas.
Para o adestrado é preciso ensi-

nar o animal ter foco e atenção em
seu proprietário. “As pessoas procuram muito o adestrador devido à
dificuldade de relacionamento com
os seus cães. Com o adestramento
ensinamos o cachorro a se comportar em casa e na rua, então, facilita muito o convívio da pessoa com
seu animal”, explica.
Ferreira acredita também muito na troca de energia. “O objetivo do adestramento é melhorar a
convivência entre o cão e seu pro-

Paulo Fernando Ferreira é instrutor e adestrador de cães de grande e
pequeno porte

prietário, ensinando a dono como
se comportar com o cão de maneira adequada, enaltecendo os
pontos positivos e corrigindo os
negativos sempre com bom sendo e respeito ao animal. Adestrar
não é somente ensinar comandos, e sim fazer do cão, um animal sociável, equilibrado em qualquer situação, sempre respeitando
os limites do cão no processo de
aprendizado” complementa Ferreira. Ele acrescenta: “Cada dia
mais as pessoas estão tendo um
cachorro em casa, tanto para companhia quanto para segurança, e é
um negócio que só tende a crescer. O mercado pet está cada dia
crescendo mais e o adestramento
acompanha o mercado pet. Hoje os maiores problemas são relacionados com cães de porte pequeno por excesso de carinho do
proprietário, dominância e falta
de liderança. È um dos trabalhos
mais procurados na região”, afirma Paulo.
O especialista possui três cães
adestrados em quatro idiomas.
Seu trabalho também está direcionado para as atividades de formação na área militar, que engloba
a busca de explosivos, narcóticos
e resgate.

Seu cão está se
comportando mal?

Treinamento para cães
- Psicologia Canina;
- Reabilitação de cães;
- Fobia do cão;
- Obediência básica e avançada;
- Guarda e segurança: busca e resgate e busca e captura;
- Higiene e comportamento;

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

Instrutor e adestrador de cães
42 cursos brasileiros;
13 internacionais e;
04 de psicologia canina
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Vinícola Aurora celebra 85 anos com grande fe
Celebração reuniu mais de
três mil pessoas, que contou com lançamento de livro e quitação da dívida
com quatro anos de antecedência e um faturamento de 425 milhões em 2015,
e crescimento de 28% sobre o ano anterior.
Noite de festas e de apresentar
as conquistas. Mais de 3.300 pessoas lotaram o Pavilhão da Fenavinho, em Bento Gonçalves, na
sexta-feira, 26 de fevereiro para celebrar os 85 anos da Cooperativa
Vinícola Aurora, completados no
dia 14 de fevereiro. As 1.100 famílias associadas da maior cooperativa vinícola do Brasil mereceram a
celebração, que contou com as presenças e homenagens de autoridades: o governador José Ivo Sartori,
a senadora Ana Amélia Lemos e o
prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pasin, discursaram parabenizando a Aurora pela sua trajetória
vitoriosa, exemplo de superação e
dedicação, e por tudo o que a empresa representa para o Rio Grande do Sul. O prefeito entregou uma
placa ao presidente da Cooperativa,
Itacir Pedro Pozza, de congratulações e com palavras de gratidão à
empresa, pelo que representa para
a cidade e para a região, como uma
instituição vitoriosa da vitivinicultura gaúcha.
No palco, prestando suas homenagens, estiveram também a deputada Silvana Covati, presidente
da Assembléia Legislativa do Rio
Grande do Sul, lideranças de diferentes partidos, sindicais, deputados federais e estaduais.
O bispo Dom Alessandro Ruffinoni celebrou, com padres das comunidades da região, a missa que
iniciou as festividades, abençoando
a produção das famílias associadas
e todos os dirigentes e funcionários
da empresa. Em seguida, dirigentes
da Aurora homenagearam as pessoas que fizeram parte da história da
cooperativa. A festa ainda contou
com o lançamento do livro que resgata a história dos 85 anos da Cooperativa Vinícola Aurora escrito
pelo associado agricultor e escritor
Remy Valduga. Após o protocolo
oficial foi servido um jantar harmonizado com vinhos e espumantes da
marca. A animação ficou por conta
da banda Ragazzi Dei Monti.

Pinto Bandeira

95 famílias são associadas da Cooperativa Vinícola Aurora no município de Pinto Bandeira. Além das
famílias que fazer parte da Cooperativa, a unidade Aurora Pinto Bandeira possui uma área de 24 hectares, localizados no município, com
16 hectares de vinhedos, sendo 9 de
Chardonnay, 4 de Pinot Noir e 3 de

Riesling. Com as uvas produzidas
nessa propriedade, a Aurora elabora o Aurora Pinto Bandeira Chardonnay, o Aurora Pinto Bandeira
Pinot Noir e o Espumante Aurora Pinto Bandeira Extra Brut, todos com Indicação de Procedência.

Dívida quitada com
quatro anos de
antecedência

20 anos depois da grande crise, a Cooperativa Vinícola aurora
anuncia quitação total de débitos
em março deste ano e o maior faturamento histórico. Em seu discurso, o presidente Itacir Pedro Pozza
anunciou a quitação antecipada do
passivo que fora renegociado, em
2000, com bancos credores, com
prazo de amortização estipulado,
na época, até dezembro de 2020,
ação efetiva para recuperar a empresa após a grande crise que ameaçou a sua sobrevivência em meados
dos anos 90. Agradeceu o empenho
de todas as famílias produtoras, aos
funcionários e em especial à equipe
de vendas da vinícola, a qual classificou como “a melhor do Brasil”.

Conselho de Administração - Vinícola Aurora

Sérgio Moret - Secretário e José Pertille - Vice-Presidente entregando placa de
homenagem a Débora Lanfredi e Evandro de Toni - Associados mais jovens

Sérgio Morett - Secretário do Cons. de Adm. da Viní
a Valdecir Dall Oglio e Valdir Dall Oglio - descende

Diretor Geral da
Cooperativa fala de
desafios e conquistas

O diretor-geral da Vinícola, Hermínio Ficagna, deu ênfase ao crescimento da empresa nos últimos anos
destacando que a Aurora teve, em
2015, o melhor desempenho de
toda a sua história, com um crescimento de 28% em relação a 2014,
registrando um faturamento de R$
425 milhões. Este desempenho deve-se a medidas como a criação de
um grupo gestor, que se reúne mensalmente para analisar os resultados, que sensibiliza o associado a
qualificar a matéria-prima, além de
agregar uvas de terceiros. Ficagna
também destacou que, a Aurora fez
um grande investimento na Unidade Vale dos Vinhedos instalando
diversos tanques e equipamentos
de precisão que custaram, aproximadamente R$ 9 milhões. Todas
estas ações somadas devem garantir
que em 2016, mesmo com queda
geral na produção de uvas, a Cooperativa repita o desempenho histórico de 2015, e dobre os volumes
comercializados no último ano, que
somaram 210 mil garrafas.

Itacir Pozza - Presidente da Vinícola Aurora - entregando a placa de homenagem a Jurides Posssamai - descendente do fundador José Possamai

Itacir Pozza - Presidente da Vinícola Aurora -entregando
a placa de homegem a Lourdes Rizzardo - associada que
administra a propriedade sozinha
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esta e lança o livro que resgata sua história
Fotos: Marcelo Ribeiro e Luis Ventura

Itacir Pozza - Presidente da Vinícola Aurora - entregando a placa de homenagem a Ieda Poletto - funcionária com mais tempo de empresa

Harmínio Ficagana - Diretor Geral da Vinícola Aurora - entregando a placa de homenagem a Alessandro Paese - funcionário mais jovem

Itacir Pozza - Presidente da Vinícola Aurora - entregando a placa de homenagem a João Batista Scanagatta - associado mais idoso

ícola Aurora - entregando a placa de homenagem
entes do fundador José Dall Oglio

Hermínio Ficagna - Diretor Geral da Vinícola Aurora - entregando a placa de homegem a Irma de Carli Morlo associada mais idosa

José Pertile, Itacir Pozza, Hermínio Ficagna e Sérgio Morett entregando a placa de homenagem a Jaime
Bortoli - ex-presidente da Aurora

“Orgulho do passado. Prontos
para o futuro”, livro lançado
retrata história da cooperativa

Hermínio Ficagna - Diretor Geral da Vinícola Aurora - entregando a placa
de homenagem a Tiago Morett e Sérgio Morett - descendentes do fundador Luis Morett

José Pertile - Vice-Presidente da Vinícola Aurora entregando a placa de homenagem a Raul Crestani - descendente do fundador Antonio Crestani

Presidente da Cooperativa Itacir Pozza recebendo o primeiro exemplar
do libro do escritor e associado da Aurora, Remy Valduga

Hemínio Ficagna - Diretor Geral - José Ivo Sartori - Governador do RS - Maria Helena Sartori - 1ª Dama - Itacir Pozza - Presidente
da Aurora e Gilmar Sosella - Deputado Estadual RS

Na festa em celebração aos 85
anos da Cooperativa Vinícola Aurora, foi lançado o livro que conta esta trajetória. O livro escrito
pelo associado agricultor e escritor Remy Valduga, “Orgulho do
passado. Prontos para o futuro”,
retrata os momentos críticos da
vinícola e relembra os tempos áureos quando a coopetativa se consolidou como a mais premiada do

Brasil, lembra também os períodos mais remotos como de 1931
a 1951, quando o vinho que a Aurora elaborava era comercializado
a granel, embalado em barris de
madeira de 100 litros. Na segunda
metade da década de 1950, a Cooperativa entrou de vez no mercado do vinho engarrafado. O título
do livro será usado como slogan
para os próximos anos da vinícola.
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Aniversariantes

Renan Bertotti, Leonardo da Silva, Arthur Burlin, Gabriel Lerin e Iarley Da Costa comemoram aniversário

A professora Daiane Ceccon e os
alunos Tainara Frizon, Shirley Marchetto, Gabriel Da Ré e Milene Sobierai comemoraram a troca de
idade neste mês

Mande sua
foto:
gazetadepintobandeira@
gmail.com
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Quem também esta festejando aniversário são os alunos Isabela Bechi,
Lauane Aresi, Eduardo Felipe De Souza, Elemar Silveira, Pietro Mulinari,
Pedro Henrique Alves, Maria Eduarda Woithoski e a Diretora Greice Bettoni

Faça uma criança feliz nesta
Páscoa doando chocolates
Um grupo de amigos de Pinto Bandeira coordenado por Tatiane Moraes
está realizando uma campanha de arrecadação de chocolates para as crianças carentes.
Os interessados em doar caixas de
bombons ou ovos de chocolates, devem entrar em contato pelo telefone
(54) 8432 1615 ou deixar nos postos
de arrecadações: Mercado Adriane

Ferrari, Mercado Tumelero e Mercado Baldissero.
Na última campanha de Páscoa foram arrecadados mais de 500 caixas de
chocolate com a participação de pessoas de Pinto Bandeira e Bento Gonçalves. Quem desejar participar das entregas ou fazer doações e quiser ter mais
informações entre em contado pelo telefone mencionado acima.

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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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.

3468-0206
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Coluna do Chef

Chef Giordano Tarso
Ingredientes:
300g de bacalhau;
700g de batatas;
12 azeitonas;
50g de Amêndoas;
1/2 xícara de folhas de salsa;
150 ml de suco de laranja;
1 colher de sopa vinagre branco;
60ml de azeite de oliva extra-virgem;
1/2 cebola pequena em fatias finas;
1 maçinho de funcho cortado;
4 laranjas, descascadas e cortadas
(opcional).
Modo de preparo
Lave o bacalhau em
água fria corrente
para remover o sal,
em seguida, coloque
na frigideira com um
pouco de azeite pré-aquecido. Cozinhe
por 15 minutos de cada lado ou até que
doure. Transfira para
uma tigela, despeje
água fervente, e assim que amolecer, tire a pele, ossos e desfie o bacalhau.
Cozinhe as batatas
em água fervente até
ficar macia. Deixe esfriar e corte em fatias
grossas.

Ferva o suco de laranja em uma panela pequena até reduzir para cerca
de 2 colheres de sopa, desligue o fogo e adicione o vinagre e tempere
com sal e pimenta do reino moída a
gosto, mexendo vigorosamente para incorporar.
Em uma tigela grande misture o bacalhau, batatas, azeitonas cortadas
ao meio, as amêndoas levemente
tostadas, a cebola, a salsa, o funcho
a laranja, regue o molho e sirva imediatamente.

Pompéia Odontologia inaugura
clínica em Pinto Bandeira
A Pompéia Odontologia acaba
de inaugurar um consultório dentário em Pinto Bandeira. A clínica conta com instalações, equipamentos e atendimento que visam
não só a qualidade técnica como o
conforto e satisfação dos clientes,
além de profissionais especializados
em todas as áreas da odontologia.
Serão oferecidos tratamentos dentro de cada especialidade além de
tratamentos estéticos (próteses cerâmicas, clareamento, tratamentos
restauradores), radiografias e botox terapêutico. A Pompéia Odontologia está localizada Rua Sete de
Setembro, 757 – Centro, em Pinto Bandeira, abre diariamente nos
dois turnos. Mais informações pelo fone (54) 3468 0102.
Com orientação e serviço personalizado, a clínica é formada pe-

Divulgação

Salada de
bacalhau para a
Páscoa

Pinto Bandeira

Dr. Roberto Marin e Dra. Cristina Comiotto

la Dra. Cristina Comiotto, Especializanda em Endodontia e o Dr.
Roberto Marin, Especialista em Ci-

rurgia Bucomaxilofacial e Implantodontia, também Especialista em Ortodontia e Mestre em Ortodontia.

