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“Se eu tenho um 
sonho, ele me leva”
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Ele não é Papai Noel, fada madrinha ou 
personagem saído de alguma fábula. É de 
carne e osso, como todo mundo. Trabalha 
duro, tem rotina puxada, mil e uma coisas para 
conciliar. Mas de uma coisa ele não abre mão: 
dedicar tempo e presença àqueles que ama. 
E não precisa ser super-herói para isso. Para 
sua avó Selita Rockenbach, hoje com 85 anos, 
o educador físico Thiago Bervig vai além: tem 
como meta realizar, ano a ano, algum sonho 
dela, que considera sua segunda mãe. Foi com 
a avó e a mãe que Thiago morou, por alguns 
anos, em Lajeado, período que cultivou ainda 
mais amor por dona Selita. “Ela sempre fez tudo 
por mim e eu disse que quando melhorasse mi-
nhas condições financeiras, ajudaria meus avós, 
minha mãe...”, explica. Há cerca de seis anos, 
ele resolveu questioná-la sobre seus sonhos, 
e aí começou. Coisas simples, como ajudar a 
comprar uma televisão nova, foram atendidas. 

Por duas oportunidades, dona Selita foi leva-
da por Thiago, o neto mais velho, para assistir 
ao time do coração, o Grêmio, na Arena. Numa 
das ocasiões, Selita, fã do meia articulador 
Douglas, confeccionou um cartaz e estendeu, 
durante toda partida, pedindo para tirar uma 
foto. No jogo, Douglas não viu, mas Thiago 
não se deu por vencido. Tratou de descobrir o 
local da saída dos jogadores e conduziu a avó 
para lá. Selita esperou, até que Douglas deixou 
o estádio e perguntou se era ela que gostaria 
de fazer uma foto. O registro é guardado com 
muito carinho. “São coisas que não têm preço, 
são outros valores”, atesta Thiago. Para ele, uma 
conversa, um passeio, pode ser mais importante 

do que um presente. “É preciso dedicar tempo 
para si e para quem a gente ama”.

REALIZAÇÃO
Neste ano, o destino foi São Leopoldo, ao 

Santuário Sagrado Coração de Jesus, onde fica 
o túmulo de padre Reus. Depois de mais um 
sonho realizado, a postagem de Thiago nas 
redes sociais repercutiu: “Têm coisas na vida 
que são impagáveis e uma delas é realizar os 
sonhos da minha vó. Todo fim de ano pergunto 
pra ela o que ela gostaria de realizar no ano que 
está iniciando. Já fomos na Arena ver o nosso 
Grêmio, já tirou foto com jogadores, arrumamos 
a casa, compramos uma TV melhor... Mas esse 
ano ela disse que gostaria de conhecer o San-
tuário do Padre Reus, em São Leopoldo. Então 
fomos realizar. Sem dúvida nenhuma uma das 
coisas mais emocionantes ver a felicidade dela. 
Fomos perto do meio-dia e paramos para al-
moçar numa churrascaria (também era um dos 
sonhos dela comer um espeto corrido) e depois 
nos deslocamos até o Santuário, um lugar en-
cantador e muito lindo... Obrigado, Deus, por 
me ajudar a proporcionar esses momentos com 
ela... e vamos realizar muitos sonhos ainda, vó...
já pode ir pensando no próximo, pode sempre 
contar comigo. Te amo”.

Para a avó, atitudes como essas valem muito. 
“Ele é um amor de pessoa e me leva onde eu 
quiser. Se eu tenho um sonho, ele me leva”, 
disse dona Selita, por telefone, de Lajeado. O 
maior presente, completou ela, é estar cercada 
pelos netos, com muito amor e carinho. Ah, e 
nunca deixar de sonhar. Eis o pedido que o neto 
renova sempre para a avó.
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NO VERÃO, ATENÇÃO REDOBRADA COM A PELE
O câncer de pele corresponde a 33% dos diagnósticos desta 

doença no Brasil, sendo que o Instituto Nacional do Câncer 
(INCA) registra, a cada ano, cerca de 180 mil novos casos. Evitar 
a exposição excessiva ao sol e proteger a pele dos efeitos da 
radiação UV são as melhores estratégias para prevenir a doen-
ça. Por causa disso, o Arauto Saúde entrevista nesta semana 
a dermatologista Débora Rossato. Conforme a médica, cada 
pele exige um fator de proteção solar específico, que deve ser 
levado em conta na hora de comprar o protetor. Pessoas de 
pele clara, no dia a dia, podem usar o fator 30, sendo reapli-
cado a cada três horas. Já quando expostas ao sol, como na 
praia, por exemplo, o fator deve ser 50. Para pessoas com a 
pele escura, o fator pode ser 30, com reaplicação também a 
cada três horas. Outra questão importante é que, na hora de 
comprar o protetor, deve se observar o selo indicativo de que 
o produto foi testado dermatologicamente. “Também deve ter 
proteção UVA e UVB, que são os raios ultravioletas que incidem 
na nossa pele”, explica.

O horário de exposição ao sol também é fundamental. “O 
ideal é pela manhã, antes das 10 horas, e à tarde, depois das 16 
horas. Além disso, quando estivermos na praia ou na piscina, 
o protetor deve ser repassado a cada duas horas. E quando 
sairmos da água, deve ser reaplicado em seguida. O uso de 
guarda-sol e chapéu ajuda na prevenção”, complementa. 

Já com as crianças, que têm a pele mais sensível, é impor-
tante comprar um produto específico para elas, pois estes 
possuem menos conservantes. “Para os pequenos também é 
necessária a proteção UVA e UVB”, frisa. Em caso de queimadura 
na pele em virtude do excesso de sol, é necessário tomar muita 
água; fazer compressas de água gelada pelo corpo; e passar 
hidratante. “Se a queimadura for muito intensa, a pessoa deve 
procurar atendimento médico”, orienta a profissional.

E atenção. Para identificar sinais que possam indicar o de-
senvolvimento de câncer na pele é preciso observar manchas e 
pintas: se a metade da lesão observada for diferente da outra, 
pode ser indicativo de câncer; quando o contorno do sinal, 
pinta ou mancha não é liso; se o sinal, pinta ou mancha têm 
diferentes cores, como preto, marrom e vermelho; se o sinal, 
pinta ou mancha têm um diâmetro maior que seis milímetros.

*A partir desta sexta-feira, o 
Arauto Saúde passa a ser vei-
culado em novo horário nas 
rádios Arauto FM 95,7 e 90,5: 
às 7 horas e às 18h40min.
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