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dia dOS PAIS
pai, que ensina e passa a 
capa de herói de geração 
em geração!
feliz dia dos pais!
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L A B O R A T Ó R I O

O sangue do nosso corpo, 
quando em estado normal, 
deve transportar pelo menos, 

95% de oxigênio. Este é o nível de satura-
ção de oxigênio necessário para manter 
nossas células e nosso corpo saudáveis. 
Níveis abaixo desse índice são preocu-
pantes e devem ser muito bem anali-
sados.    Este é o nível de saturação de 
oxigênio necessário para manter nossas 
células e nosso corpo saudáveis. O nível 
de saturação de oxigênio baixo, pode 
significar uma complicação observada 
em algumas pessoas com COVID-19 e se 
chama “hipóxia silenciosa”. Nesse caso, o 
paciente não sente falta de ar, está está-
vel, mas corre um sério risco de saúde, 
pois o nível de oxigênio no sangue está 
comprometido.

O Covid-19 exige muitos cuidados 
após seu diagnóstico. Por isso, além 
do termômetro, outro equipamento de 
acompanhamento da saúde que ganhou 
destaque durante a pandemia, foi o oxí-
metro. O pequeno aparelho tornou-se um 
aliado importante para médicos e pacien-
tes, pois informa qual a porcentagem de 
oxigênio no sangue.  

Médicos que atendem pacientes gra-
ves com o coronavírus relatam que eles 
podem ter um nível de saturação de oxi-
gênio entre 70% e 80%, porém já foram 
mostrados casos com leituras inferiores 
a 50%.

Pacientes que precisam repor oxi-
gênio, necessitam também um moni-
toramento constante com internação. 
Monitores hospitalares de sinais vitais 
oferecem mais segurança aos profissio-
nais de saúde, que podem averiguar com 
precisão o estado dos pacientes.

O que é saturação do oxigênio?
A saturação do oxigênio mede a por-

centagem do oxyhemoglobin (hemoglo-
bina do oxigênio-limite) no sangue, e é 
representada como a saturação arterial 
do oxigênio (SaO2) e a saturação venosa 
do oxigênio (SvO2). A saturação do oxi-
gênio é um parâmetro vital para definir o 
índice de oxigênio do sangue e a entrega 
do oxigênio.

Para adultos, a escala normal do SaO2 
é de 95% a 100%. Um valor mais baixo de 
90% é considerado a baixa saturação do 

oxigênio, que exige o suplemento externo 
do oxigênio.       

O que acontece quando a saturação 
do oxigênio cai?

O nível da saturação do oxigênio mais 
baixa do que 90% é considerada uma 
hypoxemia, que pode resultar em com-
plicações cardiopulmonares, apnéia do 
sono, entre outros problemas. 

Os sintomas mais comuns da hypo-
xemia incluem dor de cabeça, frequência 
cardíaca alterada, tosse, falta de ar, con-
fusão mental e cianose (que causa uma 
aparência azulada na pele e na mucosa 
visível). 

Oxímetro
O oxímetro, aparelho para monitorar 

a saturação do oxigênio, pode ser adqui-
rido em farmácias ou pela internet, sem 
receita médica, e tem um funcionamento 
intuitivo. Com o equipamento em casa, 
fica mais fácil para o paciente acompa-
nhar o nível de oxigenação do organismo

O monitoramento pode ser feito cerca 
de três a quatro vezes por dia em pes-
soas com suspeita de Coronavírus, que 
tenham sintomas como febre, tosse e dor 
de garganta. Mesmo sem sentir descon-
forto para respirar, o paciente precisa 
procurar por atendimento profissional em 
uma unidade, se o oxímetro aferir menos 
que 95%. 

Como medir
Para usar corretamente o oxímetro, 

apoie a mão em cima de uma mesa 
posicionada abaixo da altura do cora-
ção. Em seguida, encaixe o aparelho no 
dedo, de preferência o anelar, mantenha 
em repouso e observe o resultado por 
alguns minutos. Resultados falsos podem 
ocorrer quando houver a presença de 
esmalte, se as mãos estiverem frias, se 
as medidas forem realizadas com o indi-
víduo deitado, ou se ele se movimentar 
durante a medição.

A melhor opção para se proteger do 
COVID-19 e não arriscar sua saúde ainda 
é seguir as orientações e protocolos de 
higiene e segurança, ficando o máximo 
possível em casa e quando for necessário 
sair, sempre com o uso de máscara. 

SATURAÇÃO DO OXIGÊNIO E COVID-19: QUAL A RELAÇÃO?  
https://www.centraldeconsultas.med.br/blog/saturacao-do-oxigenio-e-covid-19-qual-a-relacao/ 
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U R O L O G I A

“Como é maravilhoso que ninguém 
precise esperar um momento antes de 

começar a melhorar o mundo” 
– Anne Frank.
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ADAPTAÇÕES

O QUE PODEMOS FAZER PARA FORTALECER NOSSA IMUNIDADE?

Psicóloga do NAP Fernanda Kirsch - contato@napvs.com.br 

Karine Tonial - Graduada em Educação Física - CREF 030176-G/RS - k.tonial@gmail.com

Em março de 2020 nossas vidas 
mudaram, entramos em uma 
pandemia cheios de dúvidas, 

incertezas, medos e com ela muitas coi-
sas mudaram. As vivências familiares 
foram intensificadas e a pandemia nos 
exigiu que fizéssemos alterações em toda 
rotina familiar. 

As crianças ficaram em casa sob cui-
dado dos pais que puderam trabalhar 
em home office, alguns sob cuidados 
dos avós e assim fomos nos virando da 
forma como foi possível. Aos poucos 
fomos retomando nossas atividades, e 
a única certeza que temos é que está 
tudo diferente. E, com tudo isso, todos 
nós perdemos alguma coisa, tanto nós 
adultos quanto as crianças e os adoles-
centes. Todos sofremos com os impactos 
da pandemia, ninguém passou ou está 
passando ileso. Algumas mudanças tor-
naram-se necessárias neste período e 
estamos aprendendo e reaprendendo 
a viver este período. Nos adaptamos ao 
uso de máscaras, aos novos protocolos 
e ao nosso “novo normal”. 

Em alguns momentos nós adultos 
ficamos confusos, assustados e sem 

Desde que a pandemia come-
çou, um dos assuntos mais 
abordados desde então é quais 

os tipos de estratégias podemos utilizar 
para melhorar nossa imunidade. Quer 
uma das respostas para essa pergunta? 
Então mexa-se!

saber lidar com estas novas situações 
e privações que a pandemia gerou em 
nossas vidas. O mesmo acontece com 
as crianças e adolescentes, não pode-
mos esperar que eles saibam como lidar 
com todas estas questões e é natural 
que eles apresentem comportamentos 
e sentimentos conflitantes e por vezes 
não saibam como agir frente a isso. 

É importante que os pais possam aco-
lher seus filhos, que possam dizer que é 
natural se sentirem diferentes e que não 
existem emoções boas ou ruins, e que 
está tudo bem sentir medo e raiva, por 
exemplo. Ouçam o que eles têm a dizer e 
digam que estão juntos para lidarem com 
as dificuldades impostas pela pandemia. 
O acolhimento e a escuta são as prin-
cipais formas que o adulto pode utilizar 
para ajudar os filhos a lidarem de uma 
forma mais positiva com este momento.

 Cada família pode lidar com os pro-
blemas e dificuldades das mais diversas 
formas, e se sentirem necessidade procu-
rem ajuda de um psicólogo, para que este 
profissional possa orientá-los e ajudá-los 
a enfrentar as adversidades. 

 O exercício físico é um grande 
aliado para manter ou melhorar nosso 
sistema imunológico, nos mantendo 
mais saudáveis e menos suscetíveis a 
doenças.  A prática regular proporciona 
uma inflamação benéfica ao nosso corpo. 
Esse estresse gerado pelo exercício faz 
com que nosso corpo perceba essas 
alterações e crie respostas anti-inflama-
tórias necessárias para nos recuperar, 
reforçando nosso sistema imunológico. 

 Ao iniciar, escolha por uma moda-
lidade que lhe traga prazer, bem-estar e 
possa servir como um momento de lazer, 
pois além de lhe nos proporcionar vários

benefícios também serve como uma vál-
vula de escape, reduzindo o estresse e 
a ansiedade do dia a dia, favorecendo 
ainda mais nossa imunidade. 
Além do exercício físico, também é 
importante manter uma alimentação 
equilibrada, tomar bastante água e ter 
uma boa noite de sono. Com um combo 
desses, estaremos com nosso sistema 
imunológico forte e bem desenvolvido, 
conseguindo prevenir nosso corpo de 
problemas e doenças. E aí, vamos come-
çar hoje?

RUA PAULISTA, 18  CAMPO BOM  FONE 3598.7232

MUSCULAÇÃO . DANÇAS . LUTAS . GINÁSTICA . PILATES 

A C A D E M I A

Santo Inácio de Loiola, 58 - Centro - Campo Bom - RS

51 3038.1527
51 3598.4161
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COMO ANDA O SEU ÂNIMO?
Psiquiatra do NAP Pedro Barbieri Ferronatto – CREMERS 40744-RQE 38250  - contato@napvs.com.br 

Em tempos de pandemia, onde 
estamos sendo obrigados a 
muitas vezes abrir mão da nossa 

rotina, é comum que algumas pessoas 
se sintam desanimadas até mesmo para 
tarefas simples do dia a dia, e precisamos 
estar atentos a isso.

Especialmente entre os mais jovens, 
a falta da escola, que é um importante 
balizador da rotina, pode resultar num dia 
desorganizado.

Muitos adolescentes passaram a 
acordar mais tarde e a consequente-
mente, dormir mais tarde, trocando o dia 
pela noite.

Com isso, é fácil que muitos acabem 
caindo na armadilha de substituir algu-
mas atividades que exijam mais esforço 
como, por exemplo, se exercitar ou estu-
dar, por atividades mais passivas, como 
ficar navegando em redes sociais.

De uma hora para outra, as ativida-
des antes prazerosas passam a ficar 
desinteressantes e a pessoa pode entrar 

num círculo vicioso, ficando mais isolada 
e menos ativa. É o que chamamos em 
psiquiatria de avolia e anedonia: falta de 
ânimo e dificuldades de sentir prazer.

Mas como sair dessa?
O primeiro passo é reconhecer o pro-

blema! Às vezes nem nos damos conta 
que estamos entrando nesse estado. 
Depois, mãos à obra! O estabelecimento 
de uma agenda, recheada de atividades 
legais e prazerosas, é uma excelente fer-
ramenta! Mas lembre-se: a depressão é 
justamente a doença da falta de motiva-
ção. Portanto, não espere ter ânimo para 
colocar os seus planos em prática. O que 
você terá que ter é compromisso. Terá 
que ter essa combinação consigo próprio 
e fazer as atividades que você mesmo se 
propôs no seu planejamento. Você verá 
que o começo será difícil, mas logo você 
começará a perceber os benefícios de ter 
uma rotina e o bem-estar que isso vai lhe 
proporcionar.

Assim, ficará cada vez mais fácil voltar 

a fazer as atividades que você gosta.
Se no meio do caminho você perceber 

que está difícil fazer isso sozinho, um pro-
fissional da área poderá te ajudar. A Ati-
vação Comportamental é uma ferramenta 
valiosa da psiquiatria para o tratamento 
da depressão. Não adie o seu bem-estar!
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 99816.9613              psicoscarlethnardes

Atendimentos em Novo Hamburgo e Sapiranga

scarlethnardes@gmail.com           

vínculos com pessoas da mesma idade 
e onde passamos boa parte do nosso 
tempo de infância e adolescência.  

Mas inclusão escolar não é somente 
colocar um aluno com deficiência dentro 
da sala de aula. Inclusão é sobre fazer 
parte. Inclusão é sobre dançar na festa! 
Algumas formas de fazer isso é promo-
ver momentos de desmistificação sobre o 
assunto entre os colegas.  Estimular que 
as crianças falem e aprendam sobre as 
dificuldades e potencialidades umas das 
outras pode ter um forte poder inclusivo. 

E, apesar da inclusão ter um excelente 
papel dentro da escola, os pais podem 
(e devem!) ajudar. Às vezes, nós adultos, 
temos nossos próprios tabus e sentimos 
dificuldade para falar sobre assunto que 
não fomos ensinados a falar sobre. Defi-
ciência pode ser um desses assuntos. 

Na nossa época, podia ser “feio” ou 
“má educação” falar sobre deficiências. 
Mas posso te garantir: conhecimento nos 
leva mais longe! 

Então, para os pais, fica a dica:  se a 
criança perguntar, explique. 

Se você lidar com o assunto de forma 
natural e ensinar o respeito ao próximo 
sempre, você criará um ser humano mais 
tolerante. O futuro agradece! 

equilibrado. Para que isso aconteça, seu 
uso deve ser feito com moderação. É 
importante usarmos sempre ao nosso 
favor e o equilíbrio é o melhor caminho! 

Precisamos estar atentos até quando 
o uso da tecnologia está prejudicando 
a vida pessoal, profissional, financeira e 
espiritual. Muitas patologias se originam 
do afastamento de atividades básicas, 
como atividades físicas e contato com 
pessoas. Para que possamos realizar o 
uso da tecnologia com moderação e de 
modo que seja proveitoso para o dia a dia, 
precisam ser tomado medidas simples 
para que ela não vire a vilã do momento. 
Pausas frequentes da tela, intercalar com 
atividades físicas, definir horários, evitar 
seu uso antes de dormir são algumas 
dicas simples.

Quando perceber que o  uso  da  tec-  

nologia saiu do controle, procure criar 
regras para si mesmo, definindo horá-
rios e tempo de uso dos aparelhos, para 
que a qualidade de vida seja preservada. 
Se não conseguir sozinho, um psicólogo 
pode ajudar.

Esses dias eu ouvi uma explicação 
muita boa: Imagine uma festa. 
Acessibilidade é quando você 

deixa a pessoa entrar na festa, inclusão 
é quando você a convida para dançar. 

Se fala muito em inclusão no contexto 
escolar. E, claro, faz sentido. É na escola 
que aprendemos a maior parte de nos-
sas habilidades sociais, onde formamos 

O desenvolvimento das tecno-
logias da informação e comu-
nicação, especialmente a 

internet, não está somente encurtando 
a distância geográfica, mas também pro-
vocando uma série de mudanças nas for-
mas de relacionamentos interpessoais. 
Mas, usado em exagero, pode causar pre-
juízos à saúde, como depressão, ansie-
dade, síndrome dos olhos secos, dores 
na coluna, insônia, dores nos pulsos etc.  

A tecnologia não pode ser vista como 
vilã, mas sim como ferramenta para uso 

Thais Selau - Psicóloga CRP 07/28511 - Mestre em Psicologia - contato@napvs.com.br

Psicóloga do NAP - Elise Faleiro  - contato@napvs.com.br

ACESSIBILIDADE OU INCLUSÃO?

USO ABUSIVO DA TECNOLOGIA 

Quando eu tinha 5 anos de idade, minha 
mãe me disse que a felicidade era a 

chave para a vida. Quando eu fui para a 
escola, eles me perguntaram o que eu 

queria ser quando crescesse. Eu escrevi 
‘feliz’. Eles me disseram que eu não 

entendi a tarefa, e eu disse a eles que 
eles não entendiam a vida” 

– John Lennon.
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O QUE É MELHOR: ESTUDAR PRESENCIAL OU A DISTÂNCIA?
Luciana Rohden - psicologa - sanapsico@hotmail.com

precisamos tirar o melhor das experiên-
cias vividas. Então, possivelmente iremos 
aprender novas formas de ensinar, fazer 
e transmitir conhecimentos. 

Estamos no período onde muitas 
aulas ainda são à distância. Muitos 
cursos são oferecidos nesta modali-
dade e muitos estão sendo reformulados 
para permanecerem assim, mesmo que 
em algum momento “a vida retome sua 
normalidade”.

Quais as vantagens e desvantagens 
desta modalidade à distância?

Algumas vantagens já têm sido apon-
tadas para alguns grupos etários. Por 
exemplo, os jovens e adultos que cursam 
ensino superior, cursos de extensão e 
pós-graduação. Primeiro vem a econo-
mia de tempo e dinheiro quanto a des-
locamento e alimentação. Geralmente 
este grupo já trabalha e pode retornar a 
sua casa, fazer uma refeição, organizar a 
rotina do dia seguinte e ainda participar 
da aula online no conforto da sua resi-
dência, isso claro, quando há condições 
favoráveis. Para muitos, isso é visto com 
um ganho em qualidade de vida.

Para quem tem boa disciplina, estudar 
à distância pode trazer melhor organiza-
ção e aprendizado. A maioria das aulas 
podem ser assistidas a qualquer tempo, 
deixando o aluno escolher seu melhor 
momento. O aluno também pode estu-
dar caso precise se distanciar de sua 
cidade de moradia, conciliando a vida 
social, estudo e trabalho. Geralmente 
os cursos oferecidos à distância tem a 
mesma certificação que cursos presen-
ciais, mas é importante verificar a proce-
dência do curso, a instituição de ensino 
e ter boas referências. Em sua maioria, 
os cursos online têm custo menor, já que 
não exigem da Instituição uma infraestru-
tura para seus alunos.

Para outro grupo etário, nossas crian-
ças e adolescentes, as desvantagens 
desse processo de aprendizagem à dis-
tância são mais marcantes.

E as instabilidades, inseguranças 
e contradições seguem fazendo 
parte do nosso dia a dia nesse 

período de pandemia. E como saber 
se você está fazendo a melhor esco-
lha? Como saber se este é o caminho a 
seguir? Quais as possibilidades que você 
tem para escolher?

Uma grande preocupação ainda é a 
educação dos nossos jovens e das crian-
ças. Como vai ficar tudo isso? Como 
recuperar o que não foi possível ensinar 
e repassar aos alunos? São muitos ques-
tionamentos que insistem em querer res-
postas rápidas.  No entanto, não  temos 
estas respostas de forma tão imediata 
como se gostaria. Muitas coisas perdi-
das só serão recuperadas, reformuladas 
e reescritas ao longo do tempo, mas um 
tempo ainda indeterminado. Penso que

Aulas práticas, de conteúdos que 
exigem esta modalidade, ficam comple-
tamente prejudicadas e não são substi-
tuídas apenas por conteúdos.

Além de maior dificuldade de concen-
tração e captação dos conteúdos ensina-
dos para nossas crianças e adolescentes, 
eles precisam de ajuda nas tarefas esco-
lares. Seus pais ou responsáveis nem 
sempre tem o conhecimento para ensi-
nar os filhos. Muitos pais não têm nem o 
ensino fundamental ou médio completos.

É muito mais difícil para crianças e 
adolescentes se organizarem sozinhos no 
momento de estudar, então o local físico 
para irem aprender, a escola, faz toda 
a diferença nesta aquisição de conhe-
cimento. Além do mais, com toda esta 
situação de distanciamento social que a 
pandemia nos impõe, não socializar com 
outras pessoas também traz prejuízos no 
desenvolvimento emocional e intelectual 
do ser humano. 

Falta de um lugar adequado de estudo, 
acesso à internet boa e falta de organiza-
ção individual também são desvantagens 
que acompanham o estudo à distância.

Diante destas considerações é difícil 
dizer se é bom ou ruim o estudo online. 
Este conceito é relativo à condição de 
cada um, de recursos financeiros, emo-
cionais e cognitivos. para esta escolha. 

Sabemos que para determinados 
grupos é melhor o ensino presencial, 
principalmente para os pequenos. O 
estudo online exige muito mais maturi-
dade, responsabilidade e organização, 
características esperadas de quem a vida 
já exigiu.

Este texto não é para dizer o que é 
melhor no que diz respeito à forma de 
estudo. É para trazer uma reflexão diante 
das mudanças que estamos vivenciando.

Não há escolha melhor ou pior. Há 
aquela que você julgar mais adequada 
a sua vida.

Um Abraço carinhoso a todos e bons 
estudos
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saúde e beleza na estética

1- Faça um mural com as suas fra-
ses preferidas

Sim, essa pode ser uma ideia 
genial. Pois, as suas frases preferidas, na 
verdade, são aquelas que você se iden-
tifica e que te deixam melhor, não é? Por 
isso, lê-las todo dia ao acordar pode ser 
uma auto terapia. Até porque, elas pode-
rão te encorajar a fazer aquilo que tem 
medo, e poderão lhe deixar mais positiva, 
diante a sua realidade.

2- Vista algo muito especial
Sabe aquela calça que você ama? 

Aquele vestido tubinho, que te deixa 
muito sensual? Pois então, coloque eles 
e pare na frente do espelho. Pois, agora 
será a hora de você se apreciar, se sentir 
bonita e se elogiar.

Sobretudo, a nossa dica é para você 
investir na sua aparência. Pois, assim 
você estará investindo na sua persona-
lidade e também na sua autoconfiança. 

3- Use seu batom favorito
Acredite, aquele batom vermelho 

deslumbrante seu te fará melhor. Aliás, 
pode ser até mesmo aquele rosa nude 
que você tanto ama. Pois, o que importa 
é você se sentir bem e entender como 
se sentir bonita. Enfim o segredo é, ache 
alguma coisa que deixe os seus lábios e 
o seu sorriso ainda mais bonitos. Pois, o 
sorriso pode ser mágico.

4- Pense positivo
A sua mente é muito mais poderosa 

do que você imagina. Ou seja, tudo que 
você pensa no seu interior reflete no seu 
exterior. De modo geral, se você pensar 
coisas negativas e ruins, consequente-
mente o seu exterior espelhará somente 

coisas ruins.
5- Pratique exercícios
“Ah, mas eu odeio academia”. Mulher, 

de início ninguém gosta. Porém, depois 
que você pega o ritmo, o jeito e o hábito, 
o seu corpo começará a pedir ativida-
des físicas todo dia. Basicamente, o seu 
organismo acostuma, e o seu ódio por 
atividades físicas começarão a diminuir 
cada vez mais.

Sobretudo, é importante destacar que 
os pontos positivos dos exercícios físicos 
vão muito além de, deixar o bumbum tur-
binado. Além do mais, atividades físicas 
queimam calorias, limpam sua mente, te 
ajudam a concentrar mais e te proporcio-
nam uma ótima noite de sono. Ou seja, 
te demos inúmeras dicas para iniciar sua 
rotina fitness, agora só falta começar, né?

6- Diga a si mesma o que você é
De modo geral, se formos parar para 

pensar nós gastamos mais tempo nos 
julgando, apontando os nossos próprios 
defeitos, do que nos incentivando e elo-
giando nossas características, não é? 
Portanto, essa dica de agora é você fazer 
exatamente o contrário.

Basicamente, nossa dica é para você 
olhar para o espelho e dizer 5 coisas que 
você gosta no seu corpo e mais 5 coisas 
que você gosta da sua personalidade. 
Acima de tudo, no início pode ser um 
pouco complicado e vergonhoso. Mas, 
depois você entenderá e perceberá o 
poder que seu amor próprio tem.

E lembre-se o segredo de como se 
sentir bonita é se elogiar, se aceitar e 
entender os seus limites. Uma outra dica, 
pare de focar nas qualidades dos outros, 
e comece a reparar nas suas qualidades, 
nos seus pontos positivos e poderosos. 

7- Ensine a gentileza
Sobretudo, se você não sabe, a genti-

leza tem o poder de deixar a pessoa mais 
bonita, do que ela já é. Basicamente, o 
fato de ser gentil, não é ser bobo e dei-
xar as pessoas fazerem o que quiser com 
você. 

Portanto, ser gentil é entender que 
cada um tem sua beleza externa e interna 
única. Ou seja, entender que você é 
bonita do seu jeito.

Enfim, o que achou das nossas dicas? 
Achou fácil os 7 passos de como se sentir 
bonita?

COMO SE SENTIR BONITA EM 7 PASSOS 
Artigo adaptado: https://areademulher.r7.com/dicas-truques/como-se-sentir-bonita/ 
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automóveis

R E V E N D A S

tocoautomoveiscb@gmail.com / autocarro.com.br/toco
Rua Oswaldo Cruz, 97 - Bela Vista - Campo Bom (Próximo do Hospital)

O LUGAR CERTO PARA OS BONS NEGÓCIOS

3049.3737

TOCO
Flademir Dieter (Toco)

Cel. 99915.7318

AUTOMÓVEIS

Av. dos Estados, 4787 - Centro - Campo Bom - RS
FONE: 3597.4277 - 99952.9606FONE: 3597.4277 - 99952.9606

Pneus - Rodas - MultimarcasPneus - Rodas - Multimarcas

VISA - MASTERCARD
BANRICOMPRAS

HIPERCARD

6X nos cartões: 6X nos cartões: 

O F I C I N A S  /  E S T É T I C A  A U T O M O T I VA

Aproximadamente 68% dos 
gases poluentes que estão na 
atmosfera hoje são emitidos 

pelos carros. Isso não prejudica somente 
o meio ambiente em si, mas a nossa vida 
prática também.

Cada vez mais, assuntos relacionados 
à sustentabilidade, vida verde, produtos 
ecologicamente corretos vêm sendo 
abordados. Isso não acontece por acaso. 
A cada ano, a poluição do meio ambiente 
piora gradativamente. Por isso, tomar 
medidas que reduzam esses números é 
necessário.

Vários governos já firmaram acordos 
no que diz respeito a punições a empre-
sas e pessoas que poluam mais que o 
esperado, ou até mesmo incentivos 
fiscais às empresas “verdes” (que são 
consideradas não poluentes ou pouco 
poluentes). Mas, e você? Sabe como 
reduzir a quantidade de poluição que 
produz ao meio ambiente? A Auto Visa 
Rio elaborou uma lista com 6 dicas para 
te ajudar a evitar que seu veículo polua 
demais.

Dicas para que seu carro polua menos 
o meio ambiente

Atente-se aos pneus
É muito importante que você se lem-

bre de calibrar os pneus semanalmente, 
pois, quando ficam abaixo do volume 
indicado, aumenta-se o consumo de 
combustível. Também é necessário estar 
atento à medida de ar que deve ser colo-
cada, que é específica para cada carro.

Evite congestionamentos
Congestionamentos fazem com que 

você gaste mais combustível e, con-
sequentemente, polua mais o meio 
ambiente. Além disso, o tempo que o 
motor permanece ligado enquanto o 
carro está parado também influencia no 
nível de poluição emitida.

Escolha o combustível correto
O combustível mais ecológico é o eta-

nol. Por ser feito a partir da cana-de-açú-
car, ele emite menos gases poluentes e é 
o ideal para quem deseja reduzir a polui-
ção que o veículo causa ao planeta.  

Não deixe o tanque na reserva
Quando deixamos o tanque na 

reserva, os bicos injetores ficam entupi-
dos pelos resíduos que permanecem no 
fundo do tanque. Isso prejudica o motor e 
faz com que a evaporação de combustível 
seja maior, tornando-o mais poluente.

Evite arrancadas
Acelerar ou frear bruscamente quando 

não há necessidade faz com que o gasto 
de combustível seja maior. Além disso, 
tente não esticar tanto as marchas. Isso 
também faz com que seu carro consuma 
mais e, como consequência, polua mais 
o meio ambiente.

Manutenção regular
Sem dúvidas, a melhor forma de estar 

com seu carro sempre correto e sem 
poluir muito é realizando a manutenção 
regular. Peça para seu mecânico fazer 
uma revisão geral, checando catalisa-
dores (principal agente antipoluente do 
veículo), filtros de ar e de combustíveis, 
válvulas injetoras e velas de ignição.

MEIO AMBIENTE: FAÇA SEU VEÍCULO POLUIR MENOS
https://autovisario.org.br/meio-ambiente-veiculo-poluir-menos/ 



9

AQUI BICHOS

PET TERAPIA

COMO É FEITA A RAÇÃO DE CACHORROS E GATOS?  

PET SHOP MASCOTTE - COLABORÇÃO SIMONE MELO VOLTZ-simonemelovoltz@outlook.com
Fonte: https://jovempan.com.br/programas/jornal-da-manha/pet-terapia-ajuda-a-amenizar-efeitos-do-isolamento-social-na-pandemia.ht. 

Fonte: https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/petblog/2018/12/11/como-e-feita-a-racao/ 

▶Ajuda a amenizar efeitos do isola-
mento social na pandemia?

▶Terapia Assistida por Animais é 
uma técnica usada para estimular tanto 
aspectos físicos quanto emocionais dos 
pacientes.

 ▶terapia assistida por animais, conhe-
cida por “pet terapia”, pode ajudar a ame-
nizar efeitos do isolamento social durante 
da pandemia de Covid-19. Há um mês, 
Jacinto Eliseu Jacobucci, mais conhecido 
como seu Teco, de 84 anos, se mudou 
para um residencial de idosos. No local 
vivem quatro cachorros, entre eles o Lord, 
um Golden Retrivier, que virou o com-
panheiro inseparável do novo morador. 
“Esse aqui se apegou de tal forma que 
não me larga um instante. Onde eu vou, 
ele vai. É um amor de cachorro”, relata 
Teco. Assim como ele, Francis Cahn, de 

Como surgiu?
A primeira ração surgiu em 

Londres, por volta de 1890. Foi 
pensada por James Spratt, que inventou 
a primeira forma de ração: um biscoito. 
O sucesso logo o fez pensar em expandir 
a fabricação.

A primeira ração em lata veio em 1922, 
da marca Ken-L Ration. A possibilidade 
de poder comprar grandes quantidades e 
armazenar, sem necessidade de preparo, 
levou o sucesso das rações em lata.

Com a Segunda Guerra Mundial, a 
carne e o metal se tornaram mais escas-
sos e assim veio a necessidade de apri-
morar o processo e veio a ração seca. E 
apenas depois dos anos de a 1970 que 

73 anos, também vive no residencial. 
Ela conta que trouxe a pequena Lupita, 
da raça chihuahua, para morar com ela. 
“Eles tem uma maneira de amar e de rea-
gir diferente do que nós estamos acos-
tumados com a nossa sociedade. A vida 
fica mais colorida, vamos dizer assim”, 
opina. Em meio à pandemia, quando o 
distanciamento social é a principal arma 
para lutar contra o coronavírus, a busca 
pelo afeto se tornou fundamental. Uma 
alternativa tem sido a Terapia Assis-
tida por Animais (TAA), a “pet terapia”, 
uma técnica usada para estimular tanto 
aspectos físicos quanto emocionais dos 
pacientes.

▶sentimentos de solidão e incapaci-
dade são comuns entre os idosos e que 
o método tem sido uma importante fer-
ramenta de apoio. “Fisicamente, porque 
eles ajudam nossos idosos a fazerem 
caminhadas, exercícios. Mentalmente e 
também na parte do coração, sentimen-
tal, porque eles dão amor e recebem esse 
amor de volta”

 ▶Cachorros e gatos “São animais 
dóceis acostumados ao carinho, ficam 
no colo, os idosos acariciam e o simples 
ato de estar no colo do idoso vai trazendo 
uma relaxamento, vai trazendo um bem-
-estar. Então há uma diminuição do nível 
de cortisona, o hormônio do estresse, vai 
trazendo bem-estar e melhora o humor 
do idoso, por exemplo.”

as rações se tornaram específicas para 
cães ou gatos.

Ingredientes da ração
Para atender as necessidades de cães 

e gatos, em um equilíbrio nutricional ade-
quado para sua alimentação, são utiliza-
dos vários ingredientes. O tipo de matéria 
prima pode variar de acordo com o tipo 
de ração. 

Em um geral, as substâncias utilizadas 
são de origem de carnes como, peixes, 
carne vermelha, cereais, frutas, trigo, 
arroz ou soja, farinha de ossos e outros 
órgãos de animais, batata, raízes de ver-
duras, milho, linhaça, feijão e pode conter 
também aditivos de vitaminas.

Como é feita?

A primeira etapa é a moagem, onde 
os ingredientes são reduzidos a partícu-
las. Depois desse processo, vem a mis-
tura, que é muito importante para que os 
nutrientes sejam todos aproveitados de 
forma homogênea. É durante a mistura 
que são adicionados os corantes, pala-
tabilizantes, e quando a ração for úmida, 
os líquidos.

Depois a ração pode ser peletizada ou 
passar pelo processo de extrusão. Essas 
etapas definem o tamanho dos grãos, 
para que não fiquem nem pequenos 
demais, nem grande demais, sendo ade-
quados para o porte e idade do animal.

P E C U Á R I A S  .  P E T  S H O P
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gastronomia

R E S T A U R A N T E S

RECEITAS PARA AUMENTAR  A SUA IMUNIDADE

Enquanto estamos passando 
por um momento muito deli-
cado, é fundamental manter a 

cabeça saudável e também o corpo. 
E não é somente através dos impor-
tantes exercícios, mas também com 
as receitas para aumentar a imuni-
dade. Logo que, essas receitas para 
aumentar a imunidade ajudam muito 
a fortalecer nosso sistema imunoló-
gico. Afinal, elas servem como um 
combustível essencial no combate a 
doenças, vírus, bactérias e infecções. 
Por isso, manter um cardápio rico em 
nutrientes e vitaminas é algo essen-
cial. Ainda mais que são diversos os 
alimentos que nos servem como esse 
perfeito e fundamental combustível. 
Como por exemplo, frutas cítricas, 
tomate, brócolis, espinafre, couve, fei-
jão, grão-de-bico, fígado, alho, ervilha, 
nozes, gengibre e muito mais. Mas afi-
nal, o que fazer com esses alimentos? 
Por isso tome umas boas gotinhas de 
própolis dissolvidas na água, lave bem 
as mãos e vamos à cozinha preparar 
receitas para aumentar a imunidade 
juntos.

▶CREME DE ESPINAFRE 
Em primeiro lugar podemos dizer 

que o creme de espinafre faz parte 
de umas das receitas para aumentar 
a imunidade!

Porque além de ser rico em ácido 
fólico, o espinafre é uma espécie de 
superalimento, e também um aliado 
fundamental para impedir o surgi-
mento de doenças e infecções. Por-
tanto é óbvio que o espinafre está 
presente no cardápio das receitas 
para aumentar a imunidade.

Ingredientes
1/2 maço de espinafre lavado; 1 

colher sopa de manteiga; 1 cebola 
picada, alho a gosto; 2 colheres de 
sopa de maisena; ½ litro de leite; 1 

lata de creme de leite; 100g de par-
mesão ralado.

Modo de preparo
Em primeiro lugar ferva as folhas 

de espinafre na água com sal por 
cerca de 4 minutos, depois escorra, 
esprema as folhas e pique-as; Logo 
depois aqueça a manteiga em uma 
panela, e refogue a cebola e o alho, 
para em seguida juntar o espinafre 
no refogado; Em seguida dissolva a 
maisena no leite, adicione à mistura 
e mexa até engrossar; Por fim, com 
o fogo já desligado, misture o creme 
de leite e o parmesão e mexa mais 
um pouquinho e pronto, aí é só servir!

 
 ▶ CHÁ DE GENGIBRE
  Chá de gengibre é outra receita 

simples, mas eficaz pelos benefícios 
que o gengibre traz contra o cresci-
mento de bactérias e o desenvolvi-
mento de vírus em nosso corpo.

Ingredientes
1 a 2 cm de raiz de gengibre fresca; 

1 xícara de água fervente.  
Modo de preparo
Esmague o gengibre, coloque na 

xícara com a água fervente e deixe 
repousar por cerca de 10 minutos; 
Coe e beba ao longo do dia.  

▶ SUCO DE MORANGO
  Essa é uma das receitas para 

aumentar a imunidade mais simples, 
porém mais cheias de vitamina C. 

Ingredientes
2 xícaras de morango; 300 ml de 

água; mel a gosto para adoçar.
Modo de preparo
Basta adicionar tudo no liquidifi-

cador e bater bem – se quiser, pode 
incluir 2 ou 3 cubos de gelo. O mel 
substitui o açúcar para adoçar.  
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Casa NaturalCasa Natural
CAMPO BOM - NOVO ENDEREÇO

Rua Ernesto Dorneles, 16 - Centro - 99220.1354

SAPIRANGA
Av. João Corrêa, 498 - Centro - 99237.7540 / 4123.0138

ALIMENTOS INTEGRAIS . SUPLEMENTOS . FITOTERÁPICOS

A L I M E N T O S  N A T U R A I S

C O N D I M E N T O S

S U P E R   .   M E R C E A R I A

Rua Guia Lopes, 4886
B. Vista  Novo Hamburgo

HORÁRIOS:
TERÇA A SÁBADO
7:00 às 12:00
15:00 às 19:30

DOM, SEGUNDA E FERIADOS
7:00 às 12:00

PICANHA ASSADA COM SAL GROSSO

Esta receita de picanha é um 
sucesso. Fica pronta super 
rápido, não suja a churras-

queira e a carne, além de úmida, fica 
com um sabor incrível.

INGREDIENTES
• 1 peça de picanha de até 1,2 kg
• 4 claras de ovos
• 1 kg de sal grosso
• ½ xícara (chá) de farinha de trigo
• ramos de tomilho fresco a gosto

MODO DE PREPARO
1. Preaqueça o forno a 220 ºC (tem-

peratura alta). 
2. Numa tigela, coloque o sal 

grosso, as claras e a farinha de trigo. 
Misture com uma espátula até ficar 
uniforme - com aspecto de areia 
grossa molhada. 

3. Numa assadeira grande, coloque 
⅓ da mistura de sal grosso e espa-
lhe, pressionando com as mãos, para 
obter uma camada fina do tamanho 
da peça de picanha. Disponha os 
ramos de tomilho sobre o sal grosso. 

4. Com um pano de prato limpo, 
seque a peça de picanha e coloque 

sobre a camada de sal, com a gor-
dura para cima. Envolva toda a pica-
nha com o restante da mistura de sal 
grosso, formando uma capa - pres-
sione com as mãos para que fique 
bem firme. 

5. Leve a picanha ao forno e dimi-
nua a temperatura para 200 °C (tem-
peratura média). Deixe assar por 45 
minutos para servir a carne ao ponto. 
Se você gosta da carne bem pas-
sada, deixe assar por 1 hora. Para a 
carne mal passada, 35 minutos são 
suficientes. 

6. Retire a picanha do forno. A 
camada de sal grosso, depois de 
assada, torna-se uma placa bem dura 
e levemente dourada. Com o auxílio 
de uma faca grande - utilize o lado 
contrário ao fio -, bata por toda a late-
ral da picanha para quebrar a crosta. 
Retire a placa de sal e reserve para a 
hora de servir. 

7. Raspe o excesso de sal da carne 
e transfira a picanha para uma tábua. 
Corte metade da peça em fatias finas. 
Cubra a picanha com a placa de sal 
grosso reservada - além de decorar, 
ela mantém o calor. Sirva a seguir.

“Quando a porta da felicidade se 
fecha, outra se abre, mas muitas vezes 

olhamos tanto tempo para a porta 
fechada que não vemos que outra foi 

aberta para nós” – Helen Keller.
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ÓTICA E RELOJOARIA . ESCOLA . FESTAS 

E S C O L A S

Polo - Sapiranga  / RS

F E S T A S

Ó T I C A  E  R E L O J O A R I A

Campo Bom: 51 3597.6216
Estância Velha Centro: 51 3561.0133
Estância Velha Rincão: 51 3561.5106

contato@opticaelaine.com.br
www.opticaelaine.com.br

A CRIANÇA E O APREENDER NOS TEMPOS DE PANDEMIA.

ANSIEDADE, EXPECTATIVAS E MODELOS
 CABE ALGUÉM NESSA CIRANDA?

Suzana Maria Raupp – Psicopedagoga Clinica e Pedagoga  - Whats 984066725

Carolina N. Ramos - Psicóloga CRP 07/33061 - (51) 998850120 - contato@napvs.com.br

cada aluno tem seu ritmo e um jeito de 
entender. Muitas vezes não conseguem 
se organizarem para tirar dúvidas e 
questionar.

O entender e  o saber, precisa de expli-
cação e monitoramento sempre. Pois 
para uma boa aprendizagem se faz com 
uma boa cognição.

O aluno que já tem algum transtorno 
de aprendizagem ( dislexia , discalculia 
,disgrafia, déficit de atenção e outros.)  
Precisam ser assistidos com metodolo-
gia ,apoio e  motivação , tendo estratégi-
cas  com organização. Muitas vezes com 
diagnóstico e  acompanhamento de um 
profissional específico.

Nesses tempos de pandemia, o ensino 
a distância muitas vezes precisa ser feito 
com um diagnóstico específico. Pois mui-
tos alunos não estão acompanhando por 
algum motivo. O que percebemos no 
primeiro momento, muita dificuldade e 
necessitando muitas vezes de compreen-
são com uma forma diferente de ensinar 
para  aprender.

Todo aluno com um bom olhar, boa 
metodologia e organização. Terá sucesso 
em entender, fazer e apreender.

beleza, de trabalho, de mãe, de filho, de 
família, de mulher, de homem, de status 
financeiro, e por aí vai. E assim, vamos 
observando uma grande dose de culpa 
gerada à medida que se torna impossível 
alcançar esses padrões. 

Culpa, ansiedade, expectativas enre-
dam-se na trama da busca por encaixar-
-se em padrões determinados. Por isso 
é necessário refletir o quanto isso nos 
custa, ao passo que esses padrões apri-
sionam outras formas de existir, ditando 
somente uma forma de viver. A questão 
que precisamos avaliar é o quanto esse 
processo implica em deixar para trás o 
que de fato desejamos, sendo esse um 
grande gerador de sofrimento. Desse 
modo, a psicoterapia se ocupa de atentar 
aos rastros do desejo, questionando para 
que(m) esses modelos servem.  

O estudante que vive neste 
momento num processo de 
aprender e saber, está pas-

sando por etapas de difícil cognição, por 
muitas vezes suas dúvidas não conseguir 
serem  esclarecidas.

Esses acúmulos de dúvidas  e incerte-
zas acabam gerando angustias e dificul-
dades na execução das tarefas.

A criança estudando em casa, nem 
sempre é acompanhada  e gerenciada no 
feito das tarefas e o saber dos conteúdos. 
Os professores passam os conteúdos, 

É cada vez mais presente uma 
determinada questão no dis-
curso de quem tem buscado 

psicoterapia: a ansiedade. 
Junto da ansiedade, geralmente vem 

a preocupação de “dar conta”, ou seja, de 
caber em alguma expectativa criada por 
outrem, ou pela própria pessoa. Ao jogar 
uma lupa de aumento no meio dessa 
angústia, percebemos que a ansiedade 
e expectativa estão quase sempre jun-
tas, como irmãs. A ansiedade, em alguns 
casos, mostra-se como efeito da elabo-
ração de expectativas. Então, pergunto: 
por que criamos expectativas? É uma 
pergunta complexa e ampla, que abrange 
muitas respostas. Porém, observo um 
desdobramento muito comum relacio-
nado à criação de expectativas, que é a 
busca em corresponder a um modelo. 
E os modelos são diversos. Modelo de 

“A felicidade não é algo pronto. Ela 
vem de suas próprias ações” – Dalai 

Lama.
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casa & projetos . MODA . VIAGENS E TURISMO

www.casadochef.net3049.3040 | 99658.8963 |

C A S A  &  P R O J E T O S

M O D A

V I A G E N S  E  T U R I S M O

Nos dias de hoje, com aque-
cimento global, falta d’água 
e tantos outros problemas 

ambientais em voga, muitas casas e 
edifícios já estão sendo projetados pen-
sando no melhor para o meio ambiente. 
Se não é o seu caso ou se você ainda 
está construindo e pensando em tudo, 
não se preocupe! Neste post, você vai 
conferir algumas dicas de como ter uma 
casa mais amiga do ambiente, não ape-
nas externamente, como internamente.

Comece pelo básico 
Engana-se quem pensa que ter uma 

casa sustentável tem a ver com custos 
caros e muito trabalho. Você pode come-
çar pelo básico sem gastar nada ou gas-
tando muito pouco! Que tal separar o lixo 
da sua cozinha em reciclável e orgânico 
para facilitar o trabalho da coleta sele-
tiva? E o que me diz de separar também o 
reciclável em sacos diferentes para papel, 
vidro, alumínio e metal?

Para o processo de reciclagem, onde 
matérias-primas usadas são transforma-
das em novos produtos, já é um grande 
adianto. Verifique no seu município os 
horários de coleta do lixo, se há coleta 
seletiva e o que você pode fazer, além 
disso, para ajudar.

 Separar o lixo reciclável do lixo 
comum é fácil, prático e não custa nada. 

Ganha você, ganha a organização da 
sua cozinha e ganha o meio ambiente!

Terra, Planeta Água
Com as grandes estiagens que vem 

ocorrendo durante o ano, muitos municí-
pios estão sendo obrigados a fazer racio-
namento de água. Mas você não precisa 
esperar isso acontecer para fazer a sua 
parte!

Uma ação relativamente simples, que 
até poderia estar no outro tópico, diz res-
peito à reutilização da água. A água que 
cai da máquina quando lavamos roupa, 
por exemplo, ou mesmo a que vai pelo 
ralo no próprio banho, já pode ser reser-
vada e utilizada para lavagem de calça-
das, quintais, carros e o que mais a sua 
imaginação permitir.

Outra dica, talvez não tão simples, mas 
que vale a pena, é a instalação de um 
sistema de captação da água da chuva. 
Através de calhas e tubulações, a água 
pode ser armazenada (sempre tampada) 
e utilizada para molhar o jardim e até nas 
descargas.

Aquecimento solar
Os aquecedores solares também são 

uma excelente forma de manter a casa 
mais sustentável. Quando utilizamos do 
sol para geração de energia de aqueci-
mento para a água, por exemplo, temos 
o que é chamado de aquecimento solar 
térmico.

Este tipo de aquecimento, como toda 
energia solar, além de gratuito, não emite 
carbono e tem um bom custo benefício, 
uma vez que não será mais necessária 
a utilização de chuveiros elétricos e isso 
reduzirá a conta de energia elétrica.  

COMO TER UMA CASA MAIS AMIGA DO AMBIENTE
https://www.somaurbanismo.com.br/como-ter-uma-casa-mais-amiga-do-ambiente/ 
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“Tudo tem beleza. Mas nem todos 
podem ver” – Confúcio.



14 E D I Ç Ã O  3 0 6  .  A G O / S E T  .  2 0 2 1

E S C R I T Ó R I O S  .  A D V O G A D O S

“Em primeiro lugar, tenha um ideal 
prático e definitivo; uma meta, 
um objetivo. Em segundo lugar, 
disponha dos meios necessários 

para atingir os seus fins; 
sabedoria, dinheiro, materiais e 

métodos. Em terceiro lugar, ajuste 
todos os seus meios para esse 

fim” – Aristóteles.
 Av. João Correia, 1453

Centro - Sapiranga

direito

Lei prevê Indenização aos profis-
sionais de saúde incapacitados 
pela COVID-19, ou a seus depen-

dentes em caso de óbito do profissional 
– Lei.14.128/21

A lei que foi publicada no dia 26 de 
março de 2021, trouxe a previsão de 
pagamento de indenização aos profis-
sionais e trabalhadores de saúde que 
restarem incapacitados permanente-
mente, em decorrência da COVID-19, ou 
seus dependentes, em caso de óbito do 
profissional.

A indenização será paga nos seguin-
tes valores e situações, respectivamente:

com testagem nos laboratórios de 
análises clínicas;

c) agentes comunitários de saúde e 
de combate a endemias;

d) aqueles que, mesmo não exercendo 
atividades-fim nas áreas de saúde, auxi-
liam ou prestam serviços de apoio pre-
sencialmente nos estabelecimentos de 
saúde para a consecução daquelas ati-
vidades, no desemprenho de atribuições 
em serviços administrativos, de copa, de 
lavanderia, de limpeza, de segurança e de 
condução de ambulâncias, entre outros, 
além os trabalhadores dos necrotérios e 
dos coveiros;

e) aqueles cujas profissões, de nível 
superior, médio e fundamental, são reco-
nhecidas pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social, que atuam no Sistema 
Único de Assistência Social.

É importante destacar que a presença 
de comorbidades, não afasta o direito à 
indenização e para ter direito ao benefí-
cio, presume-se a COVID-19 como causa 
da incapacidade permanente para o 
trabalho ou óbito, mesmo não sendo a 
causa única, principal ou imediata, desde 
que mantido o nexo temporal entre a data 
de início da doença e a ocorrência da 
incapacidade permanente para o traba-
lho ou óbito, se houver.  

Os dispositivos da lei, somente se apli-
cam aos casos em que a Covid-19 tenha 
sido contraída durante o estado de emer-
gência de saúde pública de importância 
nacional (Portaria do Ministério da Saúde 
188 /20).

Incapacidade permanente, R$ 50 mil, 
em parcela única.

Óbito, R$ 50 mil, em parcela única, ao 
seu cônjuge ou companheiro, aos depen-
dentes e aos herdeiros necessários.

Aos Dependentes menores de 21 anos, 
será pago R$ 10 mil por ano, para cada 
um, até completar 21 anos, e se os depen-
dentes cursarem ensino superior, o paga-
mento estende-se até os 24 anos;

Aos dependentes com deficiência, 
independente da idade, será pago o valor 
resultante da multiplicação da quantia de 
R$ 10 mil reais, pelo número mínimo de 5 
(cinco) anos – o equivalente ao total de 
R$ 50 mil reais;

No caso de óbito, será agregado o 
valor relativo às despesas de funeral.

Conforme previsão legal, serão bene-
ficiados os profissionais que trabalham 
no atendimento direito a pacientes, ou 
àqueles que realizam visitas domiciliares. 
A lei define profissional ou trabalhador de 
saúde, como sendo: 

a) profissões de nível superior reco-
nhecidas peço Conselho Nacional de 
Saúde, além de fisioterapeutas, nutricio-
nistas, assistentes sociais e profissionais 
que trabalham com testagem nos labora-
tórios de análises clínicas;

b) profissões de nível técnico ou 
auxiliar vinculados as áreas de saúde, 
incluindo profissionais que trabalham

INDENIZAÇÃO COVID – 19    
Luciane Trevisol Pinheiro - Pinheiro & Pinheiro Advogados - Advogada – Especialista em Direito Médio - contato@pinheiroepinheiroadvogados.
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www.expresscopias.com.br

(51) 3598.6114 | (51) 3038.6500
Rua Rui Barbosa, 40 - Centro - Campo Bom | RS

Gráfica Digital
graficadigital@expresscopias.com.br

Papelaria
livraria@expresscopias.com.br

Os escribas eram uma classe 
social muito importante no 
Egito. Apenas eles tinham a 

possibilidade de fazer carreira no ser-
viço público ou como administradores 
de grandes propriedades.

A escrita era uma profissão especia-
lizada. O escriba, enquanto trabalhava, 
sentava-se de pernas cruzadas e num 
rolo de papiro desenhava ou pintava o 
que lhe era pedido, para tal dispunha 
de uma pena ou de um pincel de junco. 
Usava, normalmente, os pigmentos ver-
melho e preto. Escrevia da direita para 
esquerda.

Os escribas constituíam uma pequena 
elite da sociedade pois a maior parte da 
população não sabia ler nem escrever. 
O prestígio que lhes era atribuído é evi-
denciado pela popularidade das estátuas 
esculpidas.

As crianças que estudavam para 
serem escribas começavam a fazê-lo 
com 4 ou 5 anos de idade. Os escribas 
eram formados nas escolas, sobretudo de 
Mênfis, uma das capitais do Antigo Egito.

Deviam saber ler, escrever, desenhar, 
pintar, bem como dominar na perfeição 
o idioma, a literatura e a história do seu 
país. Deviam ainda ter um grande conhe-
cimento na área da matemática, astrono-
mia, contabilidade e mecânica. Só assim 
um indivíduo estaria apto para se candi-
datar a membro da classe oficial culta.

Durante o Império Antigo muitos 

escribas pertenciam à família real ou às 
famílias mais importantes, só durante o 
Império Médio e sobretudo no Império 
Novo é que esta profissão se alargou a 
outros estratos da população, aumen-
tando assim a sua base de recrutamento 
e estando, pelo menos teoricamente, 
ao alcance de qualquer pessoa. A dife-
rença de tratamento e de estatuto que 
os escribas tinham em comparação com 
as outras profissões era maior e melhor, 
e isso é notório na chamada “Sátira dos 
Ofícios”.

Era uma profissão muito desejada, 
pois pelo escriba passavam toda a con-
tabilidade do lugar onde trabalhava ou 
do seu senhor, além de ajudar o faraó, 
recebendo os impostos e tributos, entre 
outras formas de administração fiscal.

Claro que nem todos os escribas con-
seguiam desempenhar os cargos mais 
importantes, contudo, mesmo esses que 
não alcançavam esse objetivo ficavam 
com cargos administrativos de relevo 
ligados à recolha dos impostos a nível 
regional, ao recrutamento militar, como 
administradores dos celeiros ou do gado, 
elementos económicos importantes no 
Antigo Egito.

Graças aos escribas foi-se mantendo 
o estado egípcio sem grandes transfor-
mações, pois eram eles também que edu-
cavam o povo para manter o seu antigo 
modo de vida. É através dos seus regis-
tros que conhecemos também muitos 

aspectos administrativos, políticos, eco-
nómicos, sociais e culturais da antiga 
civilização egípcia.

A escrita egípcia foi também deve-
ras importante graças aos escribas, pois 
permitiu a divulgação de ideias, comuni-
cação e controle de impostos. Existiam 
duas formas de escrita: a demótica (mais 
simples) e a hieroglífica (mais complexa 
e formada por desenhos e símbolos). As 
paredes internas das pirâmides eram 
repletas de textos que falavam sobre a 
vida do faraó, orações e mensagens para 
espantar possíveis saqueadores.

Uma espécie de papel denominado 
papiro, produzido a partir de uma planta 
com o mesmo nome, também era utili-
zado para registar os textos

OS ESCRIBAS EGÍPCIOS
http://www.valentecontabil.com.br/portal/cultura/escribas.html#ixzz6t3aXcG8e
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seguros . imóveis

1. Contrate apenas os serviços 
primordiais

Os contratos de seguro para 
automóveis, em geral, disponibilizam 
uma lista de serviços adicionais e opcio-
nais, como assistência mecânica 24 
horas, carro reserva, franquias reduzidas, 
entre outros.

Assim sendo, uma dica importante 
para baixar o seguro do carro é analisar 
quais os serviços estão sendo incluídos 
no contrato. Feito isso, fique somente 
com aqueles que atendem às suas 
necessidades e cabem no seu bolso.

2. More em uma casa com garagem
No momento da contratação do 

seguro, é muito comum que você tenha 
de responder a um questionário infor-
mando os principais riscos a que o 
veículo é exposto diariamente. Nesse 
cadastro, por exemplo, será perguntado 
a respeito do local onde o automóvel é 
guardado: se na rua ou em uma garagem 
fechada.

Dependendo da resposta, o valor do 
seguro pode alterar. Em geral, quando o 
carro passa o dia e a noite na rua, os ris-
cos de que danos aconteçam a ele são 
bem maiores. Por outro lado, se o veículo 
é mantido em um local adequado, seja 
durante o dia, seja no período noturno, o 
custo do seguro tende a diminuir. 

3. Prefira carros nacionais com 
pouco tempo de uso

Como dito inicialmente, o modelo do 
automóvel também é um ponto que inter-
fere no cálculo do valor do seguro. Em tal 
situação, como regra, os carros nacionais 
e com pouco tempo de uso são os que 
apresentam mais vantagens na hora da 
contratação.

Esse tipo de carro acaba tendo uma 
manutenção simples e barata, além 
de estar menos sujeito a sofrer falhas, 
variáveis essas que são bem-vistas pela 
seguradora e que certamente ajudarão a 
reduzir o valor do seguro. Fique atento!

4. Entenda que quanto menor a uti-
lização, menor será o preço do seguro

Em relação ao seguro para carro, é 
essencial que você perceba que o cálculo 
do valor desse serviço está diretamente 
relacionado aos riscos a que o veículo é 

exposto. Dessa forma, não há como negar 
que um carro que é utilizado todos os 
dias, passa longas horas parado na rua e 
circula em rodovias com frequência está 
sujeito a riscos bem maiores que aquele 
mantido na garagem e usado somente 
fins de semana, concorda?

Atualmente, ainda mais nas grandes 
cidades, as pessoas têm dado preferên-
cia por utilizar outras modalidades de 
transporte, como os serviços públicos e 
os aplicativos de mobilidade. Com isso, 
você não dependerá tanto do seu veículo 
e poderá usar isso a seu favor na hora de 
contratar um seguro. 

5. Atente-se aos danos a terceiros
Uma das grandes vantagens de esco-

lher o melhor seguro para o seu carro é 
a possibilidade de se proteger contra 
eventuais danos causados a terceiros. 
Afinal, qualquer pessoa pode se distrair 
e se envolver em um acidente.

Se isso ocorrer, você certamente vai 
querer estar coberto por um seguro, o 
qual arcará com os prejuízos sofridos 
pelo seu veículo e, ainda, os ocasiona-
dos ao automóvel de um terceiro. Porém, 
essa cobertura de terceiros é opcional e, 
como dá para imaginar, aumenta o valor 
da contratação.

Talvez ela seja dispensável, se você 
utiliza o carro com pouca frequência e 
para deslocamentos curtos. Por outro 
lado, se conduz seu veículo diariamente, 
pode ser vantajoso manter a cobertura.

6. Instale um rastreador no seu carro
Por fim, outra dica de ouro para aju-

dá-lo a deixar o seguro do carro mais 
barato é instalar um rastreador veicular. 
Esse equipamento, na prática, é útil para 
a localização do automóvel em caso de 
furto ou roubo, alavancando bastante a 
probabilidade de recuperação do bem.

Assim, quando o veículo já está equi-
pado com um rastreador, a lógica é que 
a seguradora tenha à disposição um 
recurso extra para aumentar a proteção 
do carro, o que significa que os riscos 
suportados pela empresa são menores. 
Em razão disso, o valor do seguro tam-
bém tende a diminuir.

           3597-7264
www.valoratualseguros.com.br
Rua Ida G. Knieling, 170 - Campo Bom - RS

SSEEGGUURROOSS  ttooddooss  ooss  rraammooss!!

C O R R E T O R A S  D E  S E G U R O S 6 DICAS PARA CONSEGUIR O
SEGURO DE CARRO MAIS BARATO
https://www.bv.com.br/bv-inspira/noticias/seguro-do-carro-mais-barato 
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www.certoimoveis.net
certoimoveis

facebook.com/certoimoveissap

Av. João Corrêa, 128 . Centro . Sapiranga51 3134.2444

I M O B I L I Á R I A S

“Comece onde você está. Use o 
que você tem. Faça o que puder” – 

Arthur Ashe.



GUIA DE PRODUTOS 
E SERVIÇOS
| ACADEMIAS / ART. ESPORTIVOS
   SUPLEMENTOS

Movimente Academia - 3598.7232
Oxi Academia - 3038.1527

| ALIMENTAÇÃO / SUPER /
 FRUTEIRAS / LOJAS 

Com. Carnes Clécio - 3593.8877 
Lambe Lambe (Prod. Aliment.) - 3597.2128
Nonna Romana (pad. Conf.) - 3559.4019
Rodasinos Conservas - 3559.2662
Super Central (CB) – 3598.5311

| BAZAR / PAPELARIA / EMBAL-
 AGEM

 
Casa do Chef - 3049.3040
Casa do Contador (CB) - 3598.4219 / 3598.4220 
Express Papelaria - 3598.6114  / 3038.6500

* Projeto e Execução
   Residencial e Com.
 Consultoria*
Decorações* 
Móveis* 
 Papel de parede*

   e presentes
&99845 8787

R. G. Daltro Filho, 43 - 2º andar - Sapiranga

| ARQUITETURA / ENGENHARIA /
DECORAÇÃO

Sara R. Gomes (Eng. Amb.e San) - 98406.6689

BL AUTO PEÇAS

TELE-ENTREGA 3599.3595 / 3039.1292

NACIONAIS E IMPORTADAS . NOVAS E RECONDICIONADAS

Av. Presidente Kennedy, 442 - Centro - Sapiranga - RS

3933.4505
3933.4506

98035.6390

Rua Major Bento Alves, 882
Sete de Setembro
Sapiranga - RS
51 3198.6869 / 99989.8902

REPINTURA AUTOMATICA - ESPELHAMENTO - MARTELINHO DE OURO

20 Anos

| AUTOMÓVEIS / MOTOS /
 ACESSÓRIOS / OFICINAS

Baiano Pneus - 3597.37823
Bonattus Rest. Automotiva - 3598.2998
Carniel Cen. Aut. (SAP) - 3529.2170 / 991661202
Centro Multicar - 35979190
Gbs Car - 99952.9606 / 3597.4277

Multilar
Fone 51 3038.5801 - multilar_campobom@hotmail.com
Av. Brasil, 685 - Loja 07 - Centro Comercial - Campo Bom/RS 

ELETRÔNICA

JJUUNNGGJJUUNNGG
Rua Major Bento Alves, 1292
7 de Setembro  Sapiranga
Fone 51 3559.2599

Consertamos aparelhos de todas
as marcas e modelos TV . SOM
DVD . ELETRODOMÉSTICOS
MICROONDAS

AUTORIZADO:

Av. Emílio Vetter, 206 - Genuíno Sampaio - Campo Bom - 3598.4670

marcotec_rebobinagem@hotmail.com| ADVOGADOS / ASSESSORIAS
Advocacia Lobo - 99896.4941/ 3039.5213 
Kassiandra Zat - 3039.5213 
Maria R. Gomes - 3594.2581
Pinheiro & Pinheiro Adv. (SAP)- 984101063

Maria Cricelde Spies
OAB/RS 50.590

Rua Benjamin Constant, 378, sala 02 , Novo Hamburgo

Fone: 51 3066.1545 - 51 99988.6432

AÇÕES CÍVEIS, APOSENTADORIAS,
DIREITO DE FAMÍLIA

PastéisPastéisPastéisPastéis Av. Tiradentes,381  Campo Bom

TELEGULA
3597.6828 / 3038.6828

| ALIMENTAÇÃO / REST. / PIZ-
 ZARIAS / CAFÉS

Casa Natural - 99220.1354 / 99237.7540

Enseada - 3597.2040
Takeshi (sushi) - 3066.6660

Av. 20 de Setembro, 3848 - 2º piso - Centro - Sapiranga - RS

3039.2933

RODÍZIO DE BIFES
PIZZAS

PANQUECAS

Aceitamos:

| AUTOM. REVENDA / AUTOLOCA-
 DORA / DESPACHANTES

Av. Brasil, 1880 . Loja 02
Centro . Campo Bom . RS

51 3049.1300 / 99258.6305

AUTOLOCADORA

3049.3737
99915.7318TOCO

AUTOMÓVEIS

Dr. José Pinto Rodrigues
Rua São Pedro, 284 - sala 101 / 102 - Sapiranga - Fone 3599.1450

Cirurgião Dentista  CRO 3122

| CIRURGIÕES DENTISTAS

Carlos B. Blumm - 3597.1941

Luciano Eifert - 3064.2828
Leonardo Gemelli - 3064.2828
Magali Garcia - 3064.2828

| CLÍNICAS

Charles Genehr - Q10 - 3597.3420 / 99255.1772 
Clinica Infanto Juvenil - 3599.2402 / 99988.2230 
Demian Rosseti (Clínica Olhos) - 3597.8436
NAP (atend. Psico) - 3035.3606
Rita de Cássia (ped) - 3559.7408/99826.2534

Cia do Dente Av. Victor Hugo Kunz, 2759
2º andar - Canudos - NH

3580.1125
99564.2880

51 3599.3657 / 51 99645.5698
Rua Almirante Barroso, 461
Sala 5 - Sapiranga
Esq. com Pres. Kennedy

| FLORICULTURA E PAISAGISMO

| ESCOLAS / CURSOS

E. Ed. Inf. Tindolelê - 3529.6276 / 99266.1250
Cantinho do Inglês (CB) -992527739

| FOTOS / FILMAGENS

| FESTAS / EVENTOS / BRINQUE-
 DOS / SOM

Binha Festas – (SAP) - 981758902

| FONOAUDIOLOGIA
Keiko Pasini (Nap)- 98129 6899

Av. João Corrêa,
111 / 104
Sapiranga
99785.8997
99180.9750

| FISIOTERAPIA / ACUPUNT. /
 QUIROPRAXIA

Rua David Canabarro, 112
Sala 21 - Centro

Novo Hamburgo/RS
Fone 3939.5068

98059.7044

| CONTABILIDADE / ASSESSORIA
 RH

Confiança Contabilidade - 3583.2220
Contratys - 3066.4140
Kirsch Contabilidade - 3049.2302
Cont. A. Pacioli – 37972723 - 30386688

Av. João Corrêa, 1765 - Sapiranga - RS - 3599.2752
eletronicabetosapiranga@live.com

Eletrônica Beto
CONSERTO DE TV . VENDAS DE ANTENA UHF E VHF . COMPONENTES ELETRÔNICOS

| ASS. TÉC. / REFRIG / ELETRÔNI-
 CAS / MOTORES  

3559.8021

Mecânica
Rua Antão de Farias, 619
Centro - Sapiranga

Inspeção Eletrônica . Suspensão
Freios . Motores . Caixas
Nacionais e Importados.

Gabriela Pasini - Massoterapeuta (Nap) - 99479 2323
Giulia Pereira Quiro (SAP)  - 4123.0111/98509.9971
Santa Coluna (Quiro) SAP - 99916 - 6240
Thalles Augusto Zeni Quiro (NAP) - 99307.6060 



| IMOBILIÁRIAS

Certo Imóveis - 3134.2444
JG Imóveis - 3597.1941 / 3597.1752

Sinuelo - 3593.3064

3599.1877
99500.1917

IRMÃOS

MACIEL
MATERIAIS ELÉTRICOS

Rua Quinze de Novembro, 143 . Sapiranga . RS

3582.9093 / 3253.5649 / energisul@sinos.net

RUA DOS ANDRADAS, 278 CENTRO   CAMPO BOM

Frizon Fashion HairFrizon Fashion Hair

frizonsalaomary@yahoo.com.br
Presidente Roosevelt, 328 - Centro - Sapiranga

5511  33559999..22887788

5511  9999990011..66444499

Rua Major Bento Alves, 969
Sapiranga - RS
www.ciadostapetes.com
ciadotapete@gmail.com

Rua Gal. Daltro Filho, 18/02
Sapiranga

99901.3077
3559.5725

Cabelo e estética
harmek c

3599.1376      99856.6248
Av. João Correa, 225 - Centro - Sapiranga - RS

kcharmecabeloeestetica

Reiki

Pigmentação
de sobrancelha

Ferragem AF - 3597.6144

K & R Pioner - 3597.3353

| LOJAS CORTINAS / TAPETES /
 FORRAÇÕES

|  LOJAS M. CONSTRUÇÃO / FER-
 RAGEM / ELÉTRICOS

| LABORATÓRIOS/ RADIOGRAFIAS/
 EXAMES 

Exato - 3599.8300/3039.3388

|MÉDICOS 
Suzana Ambros(CB)  - 3049.2569 

| PRODUTOS HOSPITALARES 
Sat Ortopédico (Sap) - 3559.5590 

Lisane L Pacheco (NAP) - 99814.6624
Luciana B. Rohden - 99201.5343
Madalena Lauschner - 99989.6573
Mateus Luis Pacheco (NAP) - 3035.3606
Maurício Weyh Ferreira (Psiq. NAP) - 98101.8554
Natália F. Weiller- Q10 - 3597.3420/99255.1772
Natalia Ramos (Nap) - 983476956
Nemar Gil Limeira Neto - 99328-2007 
Pedro B. Ferronatto (Nap)- 99375-3003
Rejane Friedrich (NAP) - 3035.3606 
Ricardo Cataneo (NAP) - 99736.1052      
Sabrina Schmidt (NAP) - 3035.3606 
Scarleth Nardes - 99816.9613 
Scheila Flesch (NAP) - 3035.3606
Thais Selau (Nap) - 99244-9244
Vanessa Arruda (Nap) - 99544.8690
Virginia Seidl Silva (NAP) - 99314.1465 

| PSICOPEDAGOGA 
Amanda Siebel (Nap) - 98034.6816
Berenice Ody (NAP) - 3035.3606 
Cheila Martins (S. Vital) - 3049.2569 
Fernanda Ramminger - 99698.0473
Liseane F. Metzler - Q10 - 3597.3420/99255-1772 
Natália F. Silveira - 99288.4424 
Suzana M. Raupp - 98406.6725

| SAÚDE E BELEZA NA ESTÉTICA

Esquina da Beleza - 998083601
Dico`s Cabelereiro -996845407
Salão Deori -997187488 / 35982004

| ÓPTICAS / JÓIAS / RELÓGIOS
Campo Bom - 3597.1879 
Elaine Óptica - 3597.6216

| INFORMÁTICA

| LOJAS/CONF./TECIDOS/ALUGUÉ-
IS/CONSERTOS 

Pinha Originals . Moda Sustentável - 99291.2711

| FUNILARIAS

Funilaria Sinos - 3598.4237

| LOJAS / COLCHÕES / MÓVEIS /
 PERGOLADOS  

Av. dos Estados, 3200 . Centro . Campo Bom
(ao lado do Bicicross/Resid. Monte Carlo)

51 99988.7860

lordestofados@gmail.com
atendimento@lordestofados.com.br

@lord_estofados

lordestofadosoutlet

)

Av. P. Kennedy, 1557
Sapiranga
)    51 99773.3213
)    51 99533.5027    

Av. 20 de Setembro, 3586 - Sap

) 3559.4361 / 99742.9190 

99831.2551

vena estética e cabelo

Rua G. Daltro Filho, 2212 - Canudos - Novo Hamburgo

3524.2797 • 3524.1578
ravenanoivas@terra.com.br

www.ravenanoivas.com.br

| TERAPIA OCUPACIONAL 

Carmela Slavutzky (Nap)- 99623 9164

Rua Tiradentes, 701 - sl 7 - Centro - Sapiranga
51 99931.8294

Vidraçaria Sapiranga

Av. Senador Alberto Pasqualini, 191 - Centro - Sapiranga

3599.1543
98125.5221

- Pingadeiras / soleiras
- Pias / Cozinhas

- Lavatórios
- Túmulos - Escadarias

- Fogão campeiro

| SERRALHERIA / TELAS / BOX 
/ VIDROS / MOLDURAS 
/ MARMORARIAS

99894.5165

Av. 20 de Setembro, 3801
Sala 05 - Sapiranga - RS

Piccolo - 3597.3436 
Viva Cor Tintas - 3597.2222

| TINTAS / PINTURAS 

Inova Cor - 3529.1060

| TABACARIA

| PSICÓLOGOS / PSICANALISTAS
Adriana P. Corsetti - NAP - 98454.1464
Aline Kruse - Psicóloga resp. NAP - 99629.9525 
Ana P. Terra - (Essência) - 98050.2200 
Arlete K. Rohde - 3593.2525 / 3559.8218
Bruna Schabarum (NAP) - 99506-7771
Contratys - 3066.4140 / 98406.4406
Carolina Nunes Ramos (Nap) - 99885-0120
Daniela Henkel(NAP) - 98162.9005
Diala Martins (NAP) - 3035.3606 / 98261.5608
Daiana Conceição (Nap) - 99554-1002
Dioglas Marian Voltz (NAP) - 99870-2936  
Drielle Demkio (Nap) - 98112.9992      
Elaine Borges -   99144.2513
Elise Faleiro (Nap) - 99884.1052
Fernanda Rausch Kirsch (Nap) - 997933085
Gabriela Golin - 99999.5823
Gabriela da Silva Marques (NAP) - 3035.3606
Gelson Dewes (Nap) - 99718.4070
Geraldine Alves dos Santos (NAP) - 98117.6575
Gisele C. E. Kunst (NAP) - 98112.3600
Jussara Ramos Zanette (NAP) - 99235.8737
Kelen Dal Castel Haas (Nap) - 99964-2231    

| SEGUROS

Acaso Adm. Seg.- 3038.7727 
Dakasa Cor. Seg.-  (51) 3038.3939 / 99326.0366
Paulo Sperb - 3598.1616 
Valor Atual – 35977264

• Comércio de produtos veterinário • Rações

Rua Tamoio, 65 • Centro • Campo Bom • RS Fone 3597.3079

Agrícola Campo Bom

Esp. Animal(Clín.Pet) - 3527.6072 / 99692.9682
Faro Animal - 3597.2020

Santos Bichos - 3038.1068

| VETERINÁRIAS / AGROPECUÁRI-
AS/ PETS

ANUNCIE AQUI! 

|TRANSPORTES/VIAGENS 
Plano de Viagens – 3517.6900 
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Calhas - Coifas - Colarinhos - Algerosas - Grades
Portão de Contra Peso | Com máquinas de 8 metros

99885.5930 - João  |  99688.2668 - Marino 3598.4237

C O N S T R U Ç Ã O  .  F E R R A G E N S

Os ambientes para saúde 
possuem um uso intenso 
e contínuo dos serviços, 

o que gera constante higienização 
e manutenção. Além disso, alguns 
ambientes possuem higienizações 
terminais muito abrasivas. Para 
atender às demandas dos diferentes 
tipos de higienização e manuten-
ção, as tintas utilizadas nas paredes 
e forros precisam ser corretamente 
especificadas. Nos ambientes para a 
saúde, de forma simplificada, utiliza-
mos basicamente dois tipos de tinta: 
a tinta acrílica e a tinta epóxi. É sobre 
as vantagens, desvantagens e cor-
reta especificação destas tintas que 
vamos falar neste post.

A tinta mais utilizada em ambientes 
para a saúde, a tinta acrílica é solúvel 
em água, tem secagem rápida e pos-
sui em sua fórmula resinas acrílicas, o 
que faz com que essa tinta tenha um 
alto grau de impermeabilidade. Sendo 
assim, a utilizamos pois esta possui 
boa resistência para lavagens e higie-
nizações. Há também no mercado 
alguns fabricantes que oferecem a 
tinta acrílica com elementos antibac-
terianos e fungicidas na sua composi-
ção. O acabamento da tinta também é 
um importante aspecto de especifica-
ção, podendo ser fosca, semibrilho ou 
acetinado. O acabamento fosco não 
é recomendado para ambientes que 
possuam higienização intensa, pois é 
mais suscetível ao aparecimento de 
manchas. Dito isso, a grande vanta-
gem da tinta acrílica, além das já cita-
das, é a sua facilidade para retorques 
e manutenções, por não se tratar de 
uma tinta muito espessa e ter seca-
gem rápida.

Com alta qualidade e espessura 

em sua composição, as tintas com 
base em resina epóxi possuem alta 
resistência à umidade e a produ-
tos químicos, alta durabilidade, são 
impermeáveis e de fácil higienização. 
Essas caracterizas as tornam indi-
cadas para ambientes médico-hos-
pitalares que necessitam de higieni-
zações mais abrasivas, como UTIs, 
centro cirúrgicos, necrotério, entre 
outros. Há no mercado basicamente 
duas composições: as hidrossolúveis 
e as bicoponentes. A grande vanta-
gem da hidrossolúvel é a baixa emis-
são de odores. Embora tenha muitas 
vantagens, a tinta epóxi requer mão 
de obra mais especializada para a sua 
correta aplicação, possui preço mais 
elevado que a acrílica e há a neces-
sidade de manutenção contínua. Isso 
porque, com pancadas, ela pode trin-
car e os reparos não são tão aceitá-
veis. Às vezes é necessário refazer a 
pintura de toda a parede, lixar e pintar.

Todas as especificações para 
materiais em ambientes para saúde 
precisam ser feitas com base em 
vários fatores determinantes. Acre-
dito que para as tintas não é diferente. 
Investimento financeiro, durabilidade, 
resistência à abrasão, manutenção e 
o aspecto estético são as caracte-
rísticas que devem ser avaliadas no 
momento de escolher o tipo de tinta 
correta para um setor. Não há uma 
receita exata, mas se for para simpli-
ficar eu diria: para áreas não críticas 
e semicríticas tinta acrílica, para áreas 
críticas tinta epóxi. Lembrando que 
esse é um contexto muito resumido 
e, dentro de cada grupo mencionado, 
há algumas especificidades que pode 
fugir a “regra”.

TINTAS PARA AMBIENTES DE SAÚDE. QUAL TIPO USAR?  
https://monizefraga.com/tintas-para-ambientes-de-saude/ - Colaboração: Piccolo Tintas

T I N T A S



o Mês das 
flores
que a beleza da primavera
traga para a sua vida a 
alegria do colorido das 
flores!

  a.revistavitrini

  revista@revistavitrini.com.br

  www.revistavitrini.blog  www.revistavitrini.blog

  51 98406 6813
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