
Silvana Machado é Vera 
Cruz no Musa do Sol
Aos 24 anos, com 1,70 m de altura e olhos verdes, candidata representa a Capital 
das Gincanas em Candelária, onde ocorre o concurso nos dias 2 e 3 de fevereiro
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MAIS BELEZA

“
Me sinto feliz e realiza-
da, darei o melhor de 
mim para trazer o título 
novamente para a nossa 
cidade.”

SILVANA G. MACHADO
Candidata ao Musa do Sol

Desde o início de dezembro, a vera-cruzense vem se preparando para o concurso

GERAL 06ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 15 DE JANEIRO DE 2019

EXAMES LABORATORIAIS
Se você necessita realizar exames laboratoriais com qua-

lidade e segurança, busque pelos serviços do Laboratório 
Ana Nery. O Posto de Coleta está dentro do Hospital Vera 
Cruz, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 horas, 
e das 13 às 17 horas.

CARDIOLOGISTA
O Hospital Vera Cruz possui médico Cardiologista, que 

atende no próprio hospital. Os atendimentos são realizados 
nas segundas-feiras, das 10 às 12 horas. Consultas devem 
ser agendadas previamente pelo fone 3718-1800. Além da 
Consulta, o profissional médico, Dr. Tiago Fortuna, também 
realiza exames de Eletrocardiograma com Laudo.

ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA
Estes dois exames de imagem são realizados no Hospital 

Vera Cruz, mediante agendamento pelo fone 3718-1800. Os 
exames são realizados pelo médico Cirurgião Gastro e Clínico 
Geral, Dr. Jeferson Gass.

DOENÇAS DE PELE, CABELO, UNHAS
O HVC disponibiliza consultas clínicas nesta área, todas 

as quintas-feiras. O atendimento é prestado pela Dra. Dé-
bora Rossato. Consultas devem ser agendadas pelo fone 
3718-1800.

Participar de um concurso 
de beleza não é tarefa fácil. 
Exige preparo, comprome-
timento e dedicação. Nesses 
quesitos, Vera Cruz estará 
muito bem representado, com 
Silvana Gessinger Machado, 
de 24 anos. Com 1,70 metro de 
altura, 60 quilos e olhos verdes, 
a vera-cruzense tem o passa-
porte para concorrer ao Musa 
do Sol, que ocorre nos dias 2 e 3 
de fevereiro, na Prainha Carlos 
Larger, em Candelária.

Apesar de saber da respon-
sabilidade que é representar o 
município no concurso regio-
nal, Silvana diz que não está 
encarando como um desafio. 
“Estou vivendo tudo como 
aprendizado e bons momen-
tos”, comenta. “Estou con-
fiante de mim e darei o meu 
melhor nestes dias”, completa. 
Para Silvana, está sendo uma 
honra poder levar o nome de 
Vera Cruz novamente para o 
Musa. 

“Quando recebi o convite do 
secretário de Cultura, Marcelo 
Henrique de Carvalho, fiquei 
extremamente feliz, pois Vera 
Cruz é um polo de meninas e 
mulheres bonitas e para mim 
fazer parte disso é uma gran-

de responsabilidade”, reflete. 
“Me sinto feliz e realizada, 
darei o melhor de mim para 
trazer o título novamente para 
a nossa cidade”, diz, otimista.

OS PREPARATIVOS
Os preparativos para o con-

curso começaram logo após 
receber o convite para repre-
sentar Vera Cruz no Musa, 
que foi no início do mês de 
dezembro. “Faço academia 
desde agosto do ano passa-
do e a partir de então mudei 
os meus treinos juntamente 
com o acompanhamento dos 
instrutores, e focamos em um 
treino com mais aeróbico e 
musculação, além disso, mu-
dei meus hábitos alimentares 
cortando carboidratos e adi-
cionando mais frutas, legumes, 
verduras e proteínas”, conta. 
“Como estava de férias no 
início de janeiro consegui focar 

nos meu objetivos e estou feliz 
com os resultados que venho 
tendo”, acrescenta. 

Já na parte estética, Silvana 
fechou uma parceria com 
uma grande amiga, e o foco é 
na área abdominal, celulites e 
flacidez. A candidata também 
está fazendo massagens mo-
deladoras e drenagens. “A ro-
tina está acelerada, mas estou 
curtindo. Sei que sem esforços 
não temos conquistas. Está 
tudo sendo maravilhoso, estou 
amando tudo isso”, enaltece.

Silvana já participou da es-
colha das soberanas da escola 
Vera Cruz, o Poli, em 2010, 
quando conquistou o título 
de princesa. Dois anos mais 
tarde participou da escolha 
das soberanas do Município. 
Apesar de não obter nenhuma 
das coroas, reforça que foi um 
grande aprendizado e uma 
experiência que levará para 
sempre com ela. 

Nome: Silvana Gessinger 
Machado
Idade: 24 anos
Cor dos olhos: Verdes
Cor do cabelo: Castanho claro 
Altura: 1,70 metro 
Peso: 60 quilos 
Nome dos pais: Sílvio A. Ma-
chado e Adria C. G. Machado 

PERFIL

· EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
Durante patrulhamento de 
rotina na noite deste domin-
go, dia 13, a Brigada Militar 
de Vera Cruz abordou um 
condutor de um Astra, que 
transitava em alta velocida-
de. Na abordagem, foi rea-
lizado o teste do bafômetro 
que apontou inicialmente 
0,90mg/l. Após 17 minutos, 
o teste foi refeito e apontou 
0,77mg/l. Em função disso, 
o condutor teve a Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH) suspensa, foi detido 
e encaminhado para a De-
legacia de Polícia de Pronto 
Atendimento (DPPA) de San-
ta Cruz do Sul. 

· INCÊNDIO EM ESTUFA
Um incêndio em uma estufa 
de fumo foi registrado por 
volta das 15h30min deste 
sábado, dia 12, em Ferraz, 
interior de Vera Cruz. Con-

forme o Corpo de Bombeiros 
Misto de Vera Cruz, 700 varas 
de tabaco foram incendia-
das, resultando na perda 
total da estufa de alvenaria, 
que ficou comprometida por 
ser muito antiga. Apesar do 
susto, ninguém ficou ferido.

· TORNOZELEIRA
Um homem de 35 anos, fo-
ragido do sistema prisional, 
foi capturado pela Brigada 
Militar nesta segunda-feira, 
dia 14 de janeiro, em Santa 
Cruz do Sul. Ele havia rompi-
do a tornozeleira eletrônica 
neste domingo, dia 13. A 
BM localizou o indivíduo na 
Travessa Copame, no Bairro 
Bom Jesus, por volta das 
8h30min. O detento, que 
responde por crimes de fur-
to e roubo, foi encaminhado 
à delegacia e levado ao 
Presídio Regional de Santa 
Cruz do Sul.
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