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FORMATURA DE ARQUITETO

ENCONTRO COM O FILHO DA DONA CANÔ!

COM A COLAÇÃO DE GRAU MARCADA
A formatura é realmente um marco na vida dos cidadãos que têm a oportunidade de profissionalizar-se em áreas do conhecimento. Por mais que muitas vezes elas aconteçam em apenas um
dia, a preparação para o grande momento já garante meses de produção e emoção. No último
sábado, dia 3, foi a vez da nova turma de formandos de direito da URI começar a sentir o gostinho
da realização profissional. A turma de formandos foi fotografada pela empresa Conceito A e as
locações escolhidas para o ensaio foram o Santuário Cristo Rei, a catedral e o parque de exposições de Frederico Westphalen. O ensaio ficou lindo e nós temos este preview fantástico! A formatura já está marcada, será no dia 4 de agosto deste ano e acontecerá no Salão de Atos da URI.

O Dia da Mulher foi comemorado internacionalmente no dia 8 de março, ontem, mas no Vitrola, em
Frederico Westphalen, o mês será todo destinado a elas. Em um evento descontraído, intimista e
elegante, a marca da emoção apresentou no sábado, 3, um descontraído desfile de joias que evidenciou a beleza da mulher através de quatro belas modelos que apresentaram as peças mais lindas das duas marcas que compõem o squad de joias presente na loja, a Magma e a Maria Dolores.
O desfile marcou o início das comemorações do mês da mulher. No mês delas, quem dá o presente é o Vitrola. Durante todo o mês de março, a loja oportunizará descontos especiais de 30%,
50% e 70% na compra de joias. São modelos de brincos, pulseiras, anéis, braceletes e vários outros acessórios que poderão materializar todo o sentimento de carinho que sentimos por elas.

Concetio A

NOSSAS MULHERES SÃO COMO JOIAS!

Nosso Sucesso de hoje é alguém
que uniu paixão pessoal com paixão
profissional. Fascinado pelo direito e
pelas manobras acrobáticas, possui
na mente a rota e nas mãos o controle! No solo ou no ar, o frederiquense
já alçou “grandes voos”. Embarque
com a gente nessa história e conheça um pouco do advogado e piloto
Fernando Locatelli.
Quando escutar o som de voos
rasantes e acrobáticos, pode se tratar
dele! Frequentemente Fernando é visto
em FW realizando manobras pelo céu
do “Barril”. Residindo atualmente em
Porto Alegre, Locatelli mantém relação com o município especialmente
porque viaja para visitar a família.
Foi motivado pelo pai, Jaime Locatelli,
piloto há cerca de 50 anos e um dos
sócios mais antigos do Aeroclube de
FW, que Fernando aterrissou no mundo da aviação! Formado em direito, em
piloto privado e em planador, ele é
gerente jurídico de uma multinacional
que trabalha no setor aeroespacial. A
empresa possui em sua carteira clientes como o setor militar, a Embraer e
a Força Aérea Brasileira. Por conta
da profissão, juntou o “útil ao agradável”. Teve a oportunidade de viajar
e conhecer vários países. Continua se
aperfeiçoando e frequenta o curso de
piloto por instrumentos.
VOOS ACROBÁTICOS
Locatelli tem mais motivos para
apreciar as alturas. Ele é o presidente
do Comitê Brasileiro de Acrobacia e
Competições Aéreas (CBA). Entre os
objetivos da entidade, estão o de
desenvolver a prática como atividade
de desporto, a missão de padronizar
técnicas de voos, aumentando assim
a segurança dos pilotos. – A aviação
proporciona um nível de consciência
muito grande na condução de uma
aeronave. Tenho mais de mil horas
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Gente, dona Canô foi uma grande mulher centenária e deu à luz dois dos principais cantores de MPB,
Maria Bethânia e Caetano Veloso. O compositor e
intérprete de “O leãozinho” é um ícone no Brasil e
quem teve o prazer de encontrá-lo foi o permacultor Neimar Marcos da Silva, conhecido por Marcos
Ninguém, um dos fundadores da estação de permacultura criada na cidade de Alpestre. O registro do
encontro foi feito no sábado, dia 3, em São Paulo,
durante um evento político. Além de Caetano, Paula
Lavigne, sua esposa, também esteve presente. Assim
como o cantor, Marcos Ninguém também esteve entre os seletos convidados do evento e, durante essa
semana, esteve em Araras, São Paulo, para ministrar
uma formação em permacultura. Que encontro!

A formatura do curso de arquitetura e
urbanismo da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões
(URI) aconteceu no último fim de semana de fevereiro e quem esteve entre
a turma de formandos foi o arquiteto
e urbanista Marcos André Freitas.
Marcos já atua na área há muitos
anos e é um dos sócios-proprietários
do Studio 187, de Frederico Westphalen. Mas olha que alegria! Marcos
comemorou a conquista com a sua
família, Gissele, Cauã e Vitor. Para
um bom arquiteto, muito importa sua
base, né? Está lindamente construído! Parabéns ao novo profissional!

de voo e nunca tive um problema
com meteorologia ou pane mecânica.
O voo acrobático é mais arriscado,
obviamente existe um gerenciamento
de risco maior porque a aeronave está
voando em condições adversas. Mas
são aeronaves certificadas para isto.
Obedecendo limitações operacionais e
regras, diminui-se os riscos. Prezamos
sempre pela segurança –, explicou o
piloto ao descrever que as acrobacias
são todas pré-determinadas no solo.
E qual é a sensação lá de cima
numa acrobacia? Conforme o piloto,
é indescritível! “É quando a gente
consegue experimentar todas as
forças da gravidade se aplicando na
aeronave e sobre o nosso corpo (4 ou 5
vezes a Força G, positivo ou negativo).
A gente se aliena do mundo externo e
fica concentrado no voo!”, contou. No
futuro, Locatelli almeja representar
o Brasil nas competições internacionais mundo afora. Ainda, avançar
nas categorias utilizando aeronaves
maiores, com máxima motorização

o que lhe permitiria, por exemplo,
manobras mais complexas.
SUCESSO A BORDO
Na definição de Fernando, sucesso
tem a ver com conquista! “Acho que
sucesso se traduz nas conquistas
dos objetivos de cada pessoa. Não
depende do retorno financeiro, isto
pode ser uma consequência. Na minha
visão, sucesso é a tradução dos teus
sonhos: ser piloto acrobático era um
dos meus! Consegui duas vezes ser
vice-campeão na minha categoria, um
reconhecimento gratificante e que me
sinto privilegiado por isso”.
Para ele, ser piloto lhe proporciona
uma condição apurada sob a rotina.
– A gente acaba sendo alguém mais
focado e que pensa à frente. Alguém
que reflete sobre como agir em uma situação diferente e adversa. Isso acaba
fazendo com que tenhamos uma visão
proativa, agindo antes do problema!
É algo que aumenta o nível de alerta
e que reflete no dia a dia –, finalizou.

