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L A B O R A T Ó R I O

Para você saber o que colocar 
no prato na hora de montar seu 
almoço fitness, a nutricionista 

Suzana B. Cavalini (CRN8 8502) reco-
menda adicionar uma boa fonte de car-
boidrato e uma de proteína, além de ali-
mentos citados em outros grupos abaixo.

CARBOIDRATOS
O carboidrato é a principal fonte de 

energia do organismo, principalmente 
para o cérebro. Portanto, para ter um 
bom desempenho e resultado em suas 
atividades físicas, esse macronutriente 
precisa estar sempre presente no seu 
prato. Porém, é importante escolher boas 
fontes de carboidratos, já que eles são 
transformados em açúcar na corrente 
sanguínea, afirma a nutricionista. Veja 
as opções que ela listou:

Mandioca, Batata-doce, Cará, Inhame, 
Batata inglesa, Arroz (integral, vermelho 
ou negro).

PROTEÍNAS
Segundo Suzana, “esse macronu-

triente tem função estrutural em nosso 
corpo, é ele que forma e faz toda manu-
tenção dos nossos tecidos musculares, 
além de estar envolvido na produção de 
hormônios no nosso corpo”. Para quem 
for adicionar carne ao cardápio, a dica é 
optar pelas magras e, no caso das ver-
melhas, o consumo deve ser restrito a no 
máximo 3 vezes por semana. São boas 
pedidas:

Carnes, Ovo, Leite e derivados, Feijão, 
Ervilha, Grão-de-bico, Tofu.

GORDURAS
Normalmente, já há gorduras intrín-

secas nas carnes. Porém, na hora de 
cozinhar ou até mesmo temperar os ali-
mentos, aposte sempre em boas fontes 
de gorduras em quantidade moderada, 
recomenda Cavalini. Veja as sugestões:

Azeite de oliva extra virgem, Óleo de 
coco, Azeite de abacate, Óleo de girassol, 

LEGUMES
A nutricionista afirma que “é dos 

vegetais que vem a maior quantidade 
de fibras, vitaminas e minerais ingerida 
durante uma refeição, portanto esses ali-
mentos devem sempre estar presentes 

em um prato fitness”. Abaixo, ela lista 
algumas opções:

Berinjela, Abobrinha, Cenoura, Beter-
raba, Quiabo, Vagem.

FOLHOSOS
Os alimentos folhosos contam com 

grande quantidade de ferro, cálcio, vita-
minas do complexo B, vitaminas E, K, A e 
fibras. Além disso, também são ricos em 
antioxidantes, diz Cavalini. Veja exemplos 
do que colocar no prato:

Alface, Rúcula, Acelga, Espinafre, 
Agrião, Escarola,  Almeirão.

CRUCÍFEROS
Esse grupo também se enquadra na 

categoria dos vegetais, porém os itens 
citados abaixo são fonte de uma boa 
quantidade de antioxidantes e contam 
com sulforafano, “uma substância que 
estimula as enzimas do organismo que 
são capazes de impedir a ação de agen-
tes carcinogênicos”, afirma a nutricio-
nista. Vale apostar em:

Brócolis, Couve-flor, Repolho, Couve, 
Nabo.

O QUE EVITAR:
Cavalini sugere evitar carboidratos 

refinados, ainda mais associados a fri-
turas, como é o caso da batata frita, por 
exemplo. O mesmo vale para alimentos 
processados como linguiça, salames e 
hambúrgueres. Também entram aqui as 
gorduras saturadas, as animais e óleos 
com grande quantidades de solventes, 
como o de soja e o de milho.

Há boas substituições para todos os 
itens indicados acima, então, para con-
seguir um almoço fitness, é preciso ter 
determinação e seguir todas as suges-
tões listadas!

O QUE COMER PARA UM ALMOÇO FITNESS  
Escrito por Vanessa Herrmann - https://www.dicasdemulher.com.br/almoco-fitness/
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U R O L O G I A

“Prefiro o céu pelo clima, o inferno pela 
companhia.” 

– Mark Twain.
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S A Ú D E  B U C A L

HIPERTENSÃO ARTERIAL X MUSCULAÇÃO

CRIANÇAS PODEM FREQUENTAR ACADEMIAS?

Prof. Esp. Paulo Johann - CREF.: 6303 G/RS - prjohann@bol.com.br - 51 99914-7468

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

A hipertensão arterial promove 
alterações funcionais e estru-
turais do coração, encéfalo, rins 

e vasos sanguíneos, levando ao aumento 
do risco de infarto agudo do miocárdio e 
acidente vascular cerebral.

A principal forma do tratamento não 
medicamentoso da hipertensão arterial 
é o treinamento físico. Embora o aeró-
bio seja ainda o mais utilizado, a mus-
culação tem papel essencial, visto que 
o aumento da força muscular promove 
menores respostas de pressão arterial 
sistólica frequência cardíaca nas ativi-
dades do cotidiano, consequentemente 
menor duplo-produto, ou seja, menor 
sobrecarga cardiovascular.

Uma das importantes respostas fisio-
lógicas que a musculação também pode 
gerar (principalmente em hipertensos) é 
a hipertensão pós-exercício que é a redu-
ção da pressão arterial a níveis inferiores 
aos medidos antes do exercício.

Os mecanismos fisiológicos envolvi-
dos na hipotensão pós-exercício estão 
relacionados às alterações neuro-hu-
morais, como a liberação de substân-
cias vasodilatadoras (óxido nítrico, pros-
taglandinas, lactato, potássio) durante a 
contração muscular que levam a redução 

Essa dúvida é muito comum entre 
pais e mães. Uma criança ou 
adolescente, pode iniciar a prá-

tica de exercícios dentro de uma acade-
mia?

Por muito tempo existia um certo tabu 
ao falar desse assunto. A grande maioria 
das pessoas achava que praticar exer-
cícios resistidos podia afetar de forma 
negativa no crescimento da criança ou 
adolescente.

Praticar musculação, é sim seguro, 
benéfico e indicado. A musculação é 

da resistência vascular periférica.
Também são importantes aspectos 

da hipotensão pós-exercício a mudança 
no ponto de ajuste dos barorreceptores, 
a diminuição da atividade nervosa sim-
pática periférica refletida por vasodilata-
ção,  o relaxamento vascular por stress 
e o deslocamento de líquido através das 
paredes capilares.

É importante sabermos que não é pre-
ciso um alto volume de treino para que 
essa resposta fisiológica seja gerada. Em 
nosso estudo (Carvalho et al.) em ido-
sas com sobrepeso, verificamos que uma 
sessão de musculação de menos de 30 
min totais já promoveu significativa hipo-
funsão pós-exercício.

A meta-análise publicada no Journal 
of the American Heart Association mos-
trou que a musculação pode promover 
reduções na pressão arterial que são 
comparáveis ou maiores do que as obti-
das com o treinamento aeróbio.

Por isso dizer que a musculação apli-
cada como algo que visa apenas a esté-
tica é de uma estupidez gigantesca, pois 
a musculação quando bem aplicada e 
tratamento de diversas doenças cardio-
metabólicas, como a hipertensão.

uma modalidade muito ampla, que com-
preende diversos objetivos. Podemos 
trabalhar toda a parte de desenvolvi-
mento, controle motor, reforço em geral, 
além dos mais procurados como ganho 
de massa muscular, emagrecimento e 
condicionamento físico. Tudo pode ser 
trabalhado sem atrapalhar ou retardar a 
fase atual de crescimento dessa criança 
ou adolescente, mas sim potencializar e 
explorar seu desenvolvimento.

A partir dos 9 anos, a musculatura da 
criança está mais madura para a prática

de exercícios físicos mais complexos, 
sendo possível o início gradual e progres-
sivo dos exercícios e movimentos. Além 
disso, é muito importante destacar que 
todo e qualquer tipo de atividade deve ser 
orientada por um profissional capacitado, 
pois todo e qualquer exercício deve ser 
prescrito de acordo com a necessidade 
e fase que cada criança ou adolescente 
se encontra e ser liberado por seus pais 
ou responsáveis.

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

&

musculação

spinning

funcional

pilates

personal trainer

Q U I R O P R A X I A

“Um homem pode ser destruído, mas não 
derrotado.”

 
–Ernest Hemingway.
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A IMPORTÂNCIA DE VOLTAR
Psicólogo do NAP- Nemar Gil Limeira Neto  - contato@napvs.com.br 

Talvez você não tenha se dado 
conta, mas uma hora teremos 
que voltar: para os nossos 

trabalhos presenciais; para as nossas 
aulas; para as nossas atividades coleti-
vas; para shows; para cinemas lotados; 
entre outras tantas atividades e rotinas 
que fazíamos em meio à multidão. 

A vida humana requer coletividade e 
principalmente trocas. A pandemia nos 
exigiu distanciamento físico e não social, 
mas após quase 2 anos nesse processo 
diário de descobertas de como agir e se 
comportar, é preciso que entendamos 
mais do que nunca, que muitas coisas 
precisarão de ainda mais atenção no 
trato humano e principalmente de cole-
tivização das responsabilidades sociais. 

Há uma geração de crianças que pre-
cisará de um olhar para sua alfabetização 
que ficou comprometida. Há uma gera-
ção de pré-adolescentes que não deu o 
seu primeiro beijo. Há uma geração de 
adolescentes que não foi a festas de 15 

anos e nem à shows. Há uma geração de 
adultos que não pode realizar o sonho 
do primeiro emprego. Há uma geração 
de idosos que não conheceu seus netos. 
E a lista de coisas que antes eram tão 
naturais e que agora serão tarefas mais 
dificultosas de se recuperar se estende. 

O tempo não foi afetado, como sempre 
nunca o é. A vida sim. A de mais de meio 
milhão no Brasil, findou, enquanto a de 
outras tantas ficaram machucadas por 
essas perdas, pelas perdas de emprego, 
pelas perdas de conforto, mas também 
pelas perdas de afago diário, daquele um 
sorriso de canto de boca, ou das garga-
lhadas largas e estrondosas dadas nos 
intervalos das aulas ou na sala do café. 
O abraço naquele desconhecido na hora 
do gol do teu time, ou o dar a mão a um 
idoso ao atravessar a rua, fez falta e vai 
ser preciso voltar. Que a gente não estra-
nhe e nem se sinta mal por fazer essas 
demonstrações de afeto alheio ou aos 
nossos próximos. Vai ser normal sim ter

medo de ainda se contaminar, mas vai 
ser mais normal ainda voltar com mais 
humanidade e coletividade.
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 99816.9613              psicoscarlethnardes

Atendimentos em Novo Hamburgo e Sapiranga

scarlethnardes@gmail.com           

domésticos, familiares, relação conjugal 
e com tudo isso, junta-se a rotina de um 
novo membro familiar, planejado ou não, 
da mesma forma o filho que nasce traz 
consigo novas e muitas outras obriga-
ções a vida de uma mulher.

Amar um filho não significa amar a 
maternidade e todas as complicações e 
afazeres que vem junto, é querer estar 
com seu bebê e vivenciar suas fases e 
ao mesmo tempo poder ter o suporte de 
outras pessoas. A rede de apoio, é um 
desses suportes que pode vir a auxiliar, 
não em todas, mas na grande maio-
ria das atividades que envolvem uma 
criança. Entende-se que a maternidade 
é um acontecimento de grande valida-
ção, com esta vem a falsa impressão 
que é necessário amar junto com o filho 
todas as complicações da maternidade, 
igualitariamente.

Ser mãe não significa tornar-se inatin-
gível a tudo que vem junto com a mater-
nidade, muitas mulheres não possuem 
rede de apoio para auxiliá-las e precisam 
negligenciar cuidados básicos com si 
própria para dar conta de tudo. 

Lembre-se que você não está sozinha.

A maternidade apesar de pare-
cer, somente, um momento 
visto como auspicioso, tam-

bém é um momento que pode causar 
muito estresse, ansiedade e sobrecarga 
aos envolvidos. Culturalmente, a mulher 
é criada para a maternidade e cuidados 
diários da casa, e mesmo atualmente no 
século XXI a situação permanece enrusti-
damente de forma preconceituosa. Omi-
te-se a dor e o cansaço frente a materni-
dade e todas as suas atribuições, dando 
a falsa impressão de que a mulher con-
segue fazer tudo de forma segura e sem 
cansaço aparente.

Com frequência mulheres argumen-
tam a dificuldade ao enfrentarem as opo-
sições diárias com os afazeres maternos, 
com os sentimentos e suas emoções 
ambivalentes frente ao cotidiano com os 
filhos. É a rotina exaustiva que surge com 
o nascer e crescer de um filho.

Em geral, as mulheres, independente-
mente da idade, se rodeiam de multita-
refas, sendo eles desde o trabalho, estu-
dos, limpeza e organização da casa, vida 
pessoal e social, atividade física, animais 

Psicóloga do nap - Daniessa Rodrigues - contato@napvs.com.br

O AMOR PELOS FILHOS E O DESAGRADO DA MATERNIDADE 

Que a comunicação é impor-
tante e fundamental em nos-
sas vidas, todos sabemos. 

No entanto, na maioria das vezes não 
conseguimos nos comunicar da forma 
mais adequada, e aquilo que deveria nos 
beneficiar e facilitar a nossa vida, passa 
a ser algo pesado, e muitas vezes, nos 
causa muitos problemas.

Desde muito cedo aprendemos a 
falar de forma indireta, por vezes agres-
siva, onde acontecem ataques, defesas 
e julgamentos. Junto com a nossa fala 
carregamos muita emoção, e aquilo que 
não conseguimos dizer de forma transpa-
rente e honesta, acaba saindo de maneira 
distorcida. Utilizamos ironia, sarcasmo 
e deboche para proteger nossos reais 
desejos, achando que com isso chega-
remos a algum lugar, e na realidade, fica-
mos cada vez mais longe de nos comu-
nicarmos com harmonia e assertividade.

Com isso não falo que devemos 

ser ingênuos na forma de nos comu-
nicarmos, nos colocando em algumas 
situações delicadas por agirmos com 
demasiada sinceridade, citando como 
exemplo uma reunião de negócios. O que 
falo é que podemos nos comunicar nos 
desarmando, falando o que queremos, 
como nos sentimos, de forma empática 
e compassiva.

A comunicação não violenta evidencia 
o quanto podemos magoar e ferir através 
do que dizemos, e o contrário também 
é verdadeiro. De acordo com Marshall 
Rosemberg, fundador da comunicação 
não violenta, ela vem para nos mostrar 
que por traz de todo comportamento 
existe uma necessidade e é esta neces-
sidade que podemos comunicar. Ao invés 
de dizermos para nosso cônjuge: “você 
sempre me deixa sozinha!”, podemos 
dizer: “você tem trabalhado muito, sinto a 
sua falta!”. É uma forma de comunicação 
mais autêntica e desarmada, onde desli-

gamos o “modo ataque ou defesa”, para 
uma maneira mais objetiva e responsiva.

Mudar a forma como nos comunica-
mos é um processo que exige uma cons-
ciência de que a forma atual utilizada 
não tem sido satisfatória. Se você não se 
sente compreendido ou ouvido, pode ser 
que não esteja se comunicando da forma 
mais assertiva. Pegue a responsabilidade 
para você, não espere que o outro mude 
para você mudar. Ao se desarmar, você 
verá que o outro também se desarma, e 
assim se cria uma atmosfera mais ade-
quada para uma boa comunicação! 

COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA: VAMOS PRATICAR?
Psicóloga do NAP Scheila Flesch  - contato@napvs.com.br 
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Estamos enfrentando vários desa-
fios desde o começo da pande-
mia. Alteramos rapidamente 

vários costumes sociais e dessa maneira, 
o digital se tornou o principal meio de 
comunicação em nossas vidas. 

Mas é no presencial que podemos nos 
relacionar com pessoas e situações lúdi-
cas, principalmente na infância e na ado-
lescência. Afinal, estão desenvolvendo 
habilidades socioemocionais com brinca-
deiras, interação aos pares em diferentes 
momentos e lugares. O convívio com o 
próximo é fundamental para o desen-
volvimento do indivíduo. Todas as ações 
negativas e positivas compartilhadas são 
aprendizagem e as propostas lúdicas são 
instrumentos poderosos para despertar 
o desejo de conhecimento no mundo, 
pois os estímulos dos sentimentos é um 
grande incentivo do aprender. 

A retomada à escola e as atividades 
presenciais podem vir acompanhadas 
de questões emocionais num período 

de incertezas e instabilidades, prejudi-
cando a atenção e o aprendizado. Nesses 
casos, o psicólogo tem um papel funda-
mental na humanização dos processos 
de atendimento. 

Frente à pandemia, uma das principais 
preocupações é o impacto no desenvol-
vimento humano e social. Sendo assim, o 
acolhimento será muito importante para 
suprir a falta do contato físico, abraços e 
apertos de mãos, podendo fazer o uso da 
comunicação, por meio de olhares aten-
tos, escuta respeitosa, um tom de voz 
mais brando e gestos afetuosos, dessa 
maneira desencadeando uma atmosfera 
saudável e favorável nas relações, o que 
pode diminuir os impactos causados 
através da pandemia. Voltar ao conví-
vio social após um período de reclusão 
com vários estímulos positivos e nega-
tivos e relações sociais e sentimentais 
desestabilizadas, será muito importante 
para a saúde mental e desenvolvimento 
psicológico.

A IMPORTÂNCIA DA RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 
Psicóloga do NAP -  Elise Faleiro  - contato@napvs.com.br 

Av. Brasil, 1390 - Sala 301 - Campo Bom - RS - (Prédio da Unimed)

99288.4424

      Psicopedagoga Natalia Faller

PSICOPEDAGOGA CLÍNICA E INSTITUCIONAL

 PEDAGOGA

RUA SILVEIRA MARTINS 109
NOVO HAMBURGO
(51) 3066.4140 / (51) 98406.4406

Atendimento psicológico para crianças,
adolescentes e adultos.
Família e casal.
Atendemos convênios e particular.

PSICOLOGIA . PSICOPEDAGOGIA

P S I C O L O G I A

P S I C O P E D A G O G I A

temas atuais e de grande relevância, tais 
como:

• contextos históricos com abor-
dagem antropológica sobre construções 
sociais e processos de naturalização; 

• características de um român-
tico tóxico e a formação da estrutura de 
violência; 

• os seus efeitos nas rela-
ções sociais e de gênero e formas de 
superação. 

 Ele é destinado a todas as pessoas 
interessadas no tema, principalmente 
profissionais e estudantes das áreas da 
saúde, segurança pública, educação, 
assistência social, gestão e recursos 
humanos. 

Para mais informações sobre o curso, 
basta acessar o seguinte link: https://
napprofundamente.com.br/courses/
romantismo-toxico/

O curso “Romantismo Tóxico” 
é o primeiro estruturado por 
videoaulas da plataforma 

“Profunda Mente” (https://napprofun-
damente.com.br/), do NAP, um ambiente 
virtual de estudos especializados em 
saúde emocional, educação e humani-
dades. Esta plataforma foi lançada em 
março deste ano, mês de aniversário de 
10 do NAP, para o evento online e ao vivo 
“Ciclo de Palestras”, que acontece anual-
mente no NAP.

O curso é constituído por 23 videoau-
las de conteúdos inéditos, onde o profes-
sor Cerveira, doutor na Área de Ciências 
Humanas, convida a todos participantes 
para reflexões e diálogos vivos sobre 

Psicóloga do NAP Aline Kruse - contato@napvs.com.br

CURSO: ROMANTISMO TÓXICO
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saúde e beleza na estética

Em meio a pandemia mundial de 
coronavírus, nos adaptar a nova 
rotina inclui longas horas em 

frente ao computador no home office e 
um meticuloso planejamento de idas ao 
supermercado. Seguindo as recomenda-
ções da OMS e do Ministério da Saúde, 
quando o isolamento social não puder 
ser cumprido, sair em público pede pelo 
uso de máscaras faciais de proteção. E 
não importa se você é um profissional da 
saúde ou uma pessoa comum, é muito 
provável que você logo perceba que, 
enquanto essas máscaras nos protegem 
do contágio ao vírus, elas podem a longo 
prazo causar efeitos colaterais quando se 
trata da saúde da nossa pele.

“As máscaras criam um ambiente 
quente e úmido local, e quando usadas 
por tempo prolongado podem causar 
irritações, erupções cutâneas, acne e 
dermatites de contato”, explica Juliana 
Piquet, dermatologista do Rio. Em casos 
mais graves, como de profissionais que 
usam a máscara N95 por muitas horas, a 
pele pode sofrer com hiperpigmentação, 
descamação e hematomas pelo atrito 
constante.

Uma espinha ou outra valem a pena 
para manter você (e outras pessoas) 
seguro, mas existem uma série de manei-
ras de como preservar a saúde da sua 
pele e diminuir os impactos durante esse 

período turbulento. Confira:
Como escolher sua máscara ideal?
As máscaras cirúrgicas e EPIs devem 

ser usadas exclusivamente por profissio-
nais da saúde na linha de frente do com-
bate ao coronavírus. Mas para a exposi-
ção social, uma série de versões caseiras 
do produto podem ser confeccionadas. 
“Para evitar alergias e irritações causa-
das pelo atrito do tecido, o importante é 
que essa máscara seja preferencialmente 
de algodão, sem tingimento e que seja 
lavada separadamente com sabonete 
neutro ou sabão de coco”, explica a der-
matologista Juliana Neiva.

Dê férias para seu nécessaire de make
Sempre que possível, é um ótimo 

momento para deixar a pele respirar. “É 
necessário evitar o uso de produto de 
maquiagem que podem fazer com que 
partículas fiquem aderidas, inclusive de 
vírus. Para os profissionais da saúde, 
tenho desaconselhado até mesmo o uso 
de filtro solar”, explica Juliana Piquet.

Adapte sua rotina de skincare
Especialmente para quem está 

lidando com a acne durante esse período, 
é muito provável que sua primeira reação 
seja correr para os ácidos e secativos da 
sua penteadeira, mas é hora de deixas a 
pele descansar. “A pele é um órgão de 
defesa e sua barreira cutânea precisa 
estar completa. A fricção causada pelo 
uso de máscaras por muitas horas pode 
intensificar o ressecamento, e por isso 
a hidratação é o passo mais importante 
nesse momento”, explica Juliana Neiva. 
Para evitar ainda mais sensibilidade, dê 
um pause na rotina de esfoliantes e pro-
dutos muito abrasivos que possam agre-
dir ainda mais a cútis nesse momento. 
Invista em fórmulas ricas em ativos res-
tauradores e calmantes com as cerami-
das e vitamina E.

Lave o rosto assim que retirar a sua 
máscara

Lembre-se sempre da importância 
de lavar o rosto e as mãos ao manipular 
sua máscara. “O ideal é usar um sabo-
nete neutro ou glicerinado para esse 
momento”, recomenda Alberto Cordeiro, 
dermatologista de São Paulo. A limpeza 
pode ser complementada com adstrin-
gentes e loções micelares.

COMO EVITAR OS EFEITOS COLATERAIS DO USO DE MÁSCARAS 
FACIAIS NA SUA PELE

https://vogue.globo.com/beleza/pele/noticia/2020/04/como-evitar-os-efeitos-colaterais-do-uso-de-mascaras-faciais-na-sua-pele.html
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“O melhor minuto que gastamos é o que 
investimos nas pessoas” 

– Autor desconhecido.
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A correia dentada, também cha-
mada de correia de distribui-
ção, é uma peça matreira. Além 

de não dar sinais evidentes de desgaste 
ou pistas de que algo está mal, ela man-
tém ocultas na sua parte interna, com-
posta por pequenos dentes de borracha, 
as mazelas que resultam da fricção cons-
tante pelo movimento de tração. Mas não 
se engane com sua aparente singelez: 
se a correia de distribuição chegar a se 
partir, o prejuízo pode inutilizar o veículo 
a um ponto de não valer a pena conser-
tá-lo. Entenda por que ela tem esse efeito 
todo aqui com a gente.

O que é a correia dentada?
Sob a batuta deste componente está 

“apenas” o controle da árvore de cames, 
ou eixo-comando, que garantir a abertura 
das válvulas e o sincronismo delas com o 
funcionamento dos pistões nos cilindros. 
Em outras palavras, é ela que garante que 
a válvula não estará dentro do cilindro 
quando o pistão estiver subindo para 
comprimir a mistura. Se isso acontece, 
empena as válvulas, pode furar a cabeça 
do pistão e até exigir a retífica do motor, 
quando não quebra o bloco ou entorta o 
cabeçote.

Como saber se é necessário subs-
tituir a correia dentada?

Quem conhece seu automóvel como 
a palma de sua mão consegue identifi-
car uma leve perda de energia, vibração 
anormal do motor ou até um aumento 
da média de consumo. Todos esses fato-
res indicam que a correia de distribuição 
está com defeito. O problema é que os 
fabricantes de automóveis usam agora 
correias mais resistentes, mas também 
menos ruidosas. Com isso, mesmo as ofi-
cinas das marcas não conseguem veri-
ficar em que estado ela se encontra. Se 

seu desgaste for pronunciado, a correia 
corre sério risco de arrebentar, com os 
resultados desastrosos para o motor que 
já descrevemos. Não pense que esta tira 
de borracha se parte apenas em movi-
mento, que é a situação mais perigosa 
em que isso pode acontecer. Mesmo com 
o carro em marcha-lenta a correia pode 
ceder. Os danos ao motor podem ser exa-
tamente os mesmos. Os para motoristas 
e passageiros podem comprometer sua 
integridade física.

O segredo para driblar o problema 
é fazer trocas preventivas. A esperança 
média de vida de uma correia varia de 
marca para marca. São os próprios fabri-
cantes que colocam prazo de validade 
na peça, que deve ser substituída de 
acordo com os prazos e recomendações 
do fabricante. Gente mais precavida fará 
a troca a cada cem mil quilômetros (ou 
quatro anos, o que acontecer primeiro). 
Há inclusive quem, ao comprar um carro 
usado, mande trocar a correia indepen-
dentemente de ela ser nova ou usada. 
Cuidado e canja de galinha não fazem 
mal a ninguém…

Não mude a correia de distribuição 
você mesmo

A substituição da correia de distri-
buição não é daqueles trabalhos para 
curiosos ou mecânicos de fim de semana, 
por mais tentadora que seja a ideia de 
poupar umas bom dinheiro efetuando a 
troca com as próprias mãos. Uma correia 
mal colocada terá um feito ruinoso para a 
mecânica. E lá se vai a poupança.

Quando a correia é substituída, a 
bomba de água também precisa de ser 
mudada. Tratando-se de uma tarefa que 
exige muita mão de obra, os custos são 
consideráveis. Numa oficina, o serviço 
inclui todo o kit e a bomba de água.

CORREIA DENTADA - O QUE É E QUANDO DEVE SER TROCADA?  
https://www.kbb.com.br/detalhes-noticia/correia-dentada-o-que-e
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AQUI BICHOS

BENEFÍCIOS QUE BICHOS DE ESTIMAÇÃO TRAZEM À SAÚDE.
PET SHOP MASCOTTE - COLABORÇÃO SIMONE MELO VOLTZ-simonemelovoltz@outlook.com

tommasi.com.br/blog/9-beneficios-que-bichos-de-estimacao-trazem-saude/

De reduzir estresse até detec-
tar câncer, animais podem 
ser muito benéficos à saúde, 

segundo pesquisas.
Bons companheiros.
Eles são graciosos e bons compa-

nheiros, mas não apenas isso. Animais 
de estimação fazem bem à saúde. Prova 
disso é que, recentemente, o hospital 
Albert Einstein, em São Paulo, liberou 
visitas de bichos a pacientes internados, 
inclusive em unidades semi-intensivas. O 
motivo da permissão é a humanização 
do tratamento e a interferência positiva 
que eles exercem na cura. Apesar de a 
decisão ser nova, várias pesquisas já 
demonstraram o poder que esses “ami-
gos” têm para melhorar a qualidade de 
vida. A seguir, você confere alguns moti-
vos para criar (ou continuar criando) um 
bichinho.

  Pet diminui a depressão.
A tristeza também vai embora com 

mais facilidade para as pessoas que têm 
animais. Diversas pesquisas já mostra-
ram que essa convivência reduz a sensa-
ção de solidão, a ansiedade e a depres-
são. Isso porque, quando o humano 
passa parte do dia com um bicho, ele 
passa a produzir mais hormônios como 
a ocitocina, a prolactina e a serotonina, 
que melhoram o humor.

Um estudo feito pela Universidade 
Estadual de Nova York, nos Estados Uni-
dos, mostrou que os bichos de estimação 
são ótimas companhias para combater o 
estresse. O experimento testava os níveis 
de tensão de pessoas em quatro situa-
ções: sozinhas, com seu parceiro, com 
seu animal e com seu parceiro e o animal. 
Eles descobriram, então, que a ocasião 
de maior tranquilidade foi apenas com 
o pet.

Animal em casa faz bem para o 
coração.

Além do amor, os cães, gatos e outros 
pets ajudam de outra forma o coração 
dos donos. Segundo pesquisas dos Cen-
tros de Controle e Prevenção de Doenças 
(CDC) e do Instituto Nacional de Saúde 
(NIH), nos Estados Unidos, criar um 
bicho em casa ajuda a reduzir a pressão 
sanguínea, o colesterol e o nível de trigli-
cérides. Consequentemente, servem de 
prevenção contra ataques do coração e 

cardiovascular, em relação aos donos 
de gatos. Esse resultado foi percebido 
apenas entre pessoas que tinham essa 
espécie, não incluindo os donos de cães. 
Apesar de não explicar a causa, os cien-
tistas acreditam que esse poder está no 
fato de os gatos ajudarem a relaxar e 
reduzir a ansiedade de seus criadores.

outras doenças cardiovasculares.
Cachorros ajudam a detectar 

câncer.
Cães podem ser úteis aos donos 

e médicos na detecção de câncer em 
diversas regiões do corpo, como pele, 
bexiga, pulão, mama, ovário e colo. O 
diagnóstico é feito ao farejarem o local 
doente e é possível que os cachorros 
sejam até treinados para fazer esse tipo 
de descoberta. De acordo com especia-
listas, a precisão deles pode variar nas 
faixas de 80% e 90%.

Cães podem detectar hipoglicemia.
Segundo um estudo conduzido pela 

Universidade Belfast do Queens, na 
Irlanda, e pela Universidade de Lincoln, 
na Inglaterra, diabéticos ou outras pes-
soas que têm bruscas quedas de níveis 
de açúcar no sangue podem treinar seus 
cães para ajudar a evitar crises de hipo-
glicemia. A pesquisa indica que cachor-
ros seriam capazes de detectar uma 
redução do índice glicêmico, ao perce-
ber sinais diferentes de comportamento, 
que o dono pode não perceber, e ao sen-
tir a liberação de feromônios por meio 
do suor. Ainda não há uma conclusão 
fechada sobre o tema, mas um método 
a mais para prevenir o problema seria 
bem-vindo.

 C a c h o r r o s  a j u d a m  n o 
emagrecimento.

Passear com o cachorro é bom para 
ele e para o dono, de acordo com levan-
tamento do Instituto Wellness, no Hospi-
tal Northwest Memorial. As caminhadas 
com o pet são boas para manter e perder 
peso, e, segundo outro estudo do Insti-
tuto Nacional de Saúde (NHI), dos Esta-
dos Unidos, os responsáveis pela saída 
diária são menos propensos à obesidade, 
se comparados com quem não possui 
animal de estimação.

Gatos reduzem risco de AVC.
Um estudo da Universidade de Min-

nesota afirma que gatos podem ser 
benéficos para prevenir acidente vas-
cular cerebral, infarto e outras doenças 
cardiovasculares. O trabalho foi feito por 
20 anos com quase 4.500 pessoas e per-
cebeu-se que aqueles que não criaram 
os bichanos tiveram risco 40% maior 
de morrer de ataque do coração e 30% 
maior de perder a vida por uma doença 

P E C U Á R I A S  .  P E T  S H O P
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https://marmitexdesucesso.com/almoco-fit-6-opcoes/ 

 milho, azeitonas pretas, presunto e 
muçarela light picadinhos . Para tra-
zer um toque especial, acrescente 
uma pitadinha de açafrão. Com isso 
você tem praticamente uma refeição 
completa.
Porém, é possível incrementar ao uti-
lizar acompanhamentos leves, como 
uma salada verde de rúcula e toma-
tinho cereja. Além disso, você pode 
desfiar frango temperado para enri-
quecer a salada.
Lembre-se de utilizar o azeite para 
refogar o alho com a cebola ou man-
teiga, pois é muito mais saudável que 
óleo refinado.
DICA EXTRA: para deixar o arroz 
ainda mais nutritivo, substitua o 
frango por carne vermelha desfiada 
ou até mesmo carne seca.

2. Panqueca de aveia com carne 
moída

Pode parecer apenas mais uma 
receita de panqueca, mas utilizar a 
farinha de aveia no lugar da farinha de 
trigo, enriquece a receita. Aliás, opte 
pelo leite desnatado e temperos natu-
rais, ao invés dos industrializados.
Já para o recheio você tem o patinho 
como carne moída mais saudável. 
Refogue bem a carne em bastante 
alho e cebola até dourar. Experimente 
colocar tomate picadinho para refo-
gar junto da carne e deixar a receita 
mais cremosa.

Se engana quem pensa que 
para fazer um almoço fit você 
só pode utilizar ingredientes 

e misturas básicas, quando há uma 
variedade muito grande de opções e 
combinações.

Mas eu sei também que na corre-
ria do dia a dia fica difícil pensar em 
receitas para diferenciar o cardápio. 
Sendo assim, para te ajudar, separei 
6 opções simples, porém deliciosas 
para seu almoço. Vamos conferir?

1. Arroz diferente encorpado

Se você nunca experimentou fazer 
um arroz diferente, não sabe o que 
está perdendo.

Para fazer uma receita simples, 
eu costumo incluir cenoura, vagem, 

gastronomia

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

RECEITAS PARA AUMENTAR  A SUA IMUNIDADE

Por fim, coloque na travessa para 
levar ao forno, adicione molho de 
tomate pronto, salpique cheiro verde e 
muçarela ralada. Depois é só levar ao 
forno por 12 minutinhos até gratinar.
DICA EXTRA: essa sugestão para um 
almoço balanceado fica ainda melhor 
com arroz branco ou integral. Eu cos-
tumo picar um pouco de beterraba 
cozida, pois acho que a salada com-
bina bastante.

3. Canelone de abobrinha com 
frango

Tenho certeza de que você nunca 
comeu um canelone tão saboroso. 
Para fazer, corte a abobrinha em 
tiras, como se fossem tiras para uma 
lasanha.
Em seguida, desfie 400g de frango, 
tempere e coloque 2 colheres (sopa) 
de ricota e misture. Agora, pegue uma 
colher recheada de frango, coloque 
no meio da tira de abobrinha e enrole.
Assim que finalizar o recheio e a abo-
brinha, posicione os canelones na 
travessa de vidro, cubra com molho 
de tomate e salpique muçarela light. 
Leve ao forno a 180° por 15 minutos.
Essa dica pode ser usada para levar 
na marmita para o trabalho, já que é 
fácil de aquecer e fica incrível.
DICA EXTRA: experimente trocar o 
molho de tomate por molho pesto. 
Além de deixar a receita mais refi-
nada, fica incrível! 
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4. Frango cremoso ao molho de 
alho

Essa dica serve tanto como mis-
tura para um arroz branco como prato 
principal.

Para fazer, pique um peito de 
frango em cubos e tempere, levando à 
frigideira até começar a dourar. Então, 
adicione milho, ervilha e tomate 
cereja a gosto.

O último ingrediente é um molho 
de alho feito com iogurte natural, 
azeite, limão e alho processado, onde 
você vai misturar até ficar homogê-
neo. Adicione parte do molho ao 
frango, polvilhe orégano e pronto.

Contudo, se você procura uma 
refeição mais completa ainda, certa-
mente pode incluir arroz à grega com 
legumes frescos. Afinal, essa é uma 
boa pedida em qualquer ocasião.

5. Nhoque de espinafre

Nesta receita, você vai usar 3 xíca-
ras (chá) de espinafre fresco. Leve em 
uma panela com água quente apenas 
para murchá-lo.

Depois, escorra a água, leve o espi-
nafre ao liquidificador e adicione 1 ovo 
inteiro mais 1 gema, bata até ficar cre-
moso. Em seguida, cozinhe e amasse 
500g de batata doce, como se fosse 
purê.

Agora, junte o espinafre batido 
na batata doce e misture. O próximo 
passo é adicionar 500g de farinha 
integral. Misture mais um pouco.

Por último, transfira à bancada e 
enrole como se fosse uma “cobrinha” 
e corte no tamanho do nhoque. Leve 
em água fervendo e cozinhe até boiar. 
O toque final fica por conta do toma-
tinho cereja cortado ao meio, alecrim 
e azeite.

DICA EXTRA: você pode optar 
por um molho branco light por cima, 
lembre-se de usar o parmesão para 
deixar o sabor intenso.

6. Escondidinho de batata doce 
com frango

Você já experimentou escondidi-
nho de batata doce? Além de fácil, é 
nutritivo e o resultado é fantástico. O 
método de preparo é o mesmo que na 
receita de batata convencional.

No entanto, para o recheio eu 
sugiro frango desfiado com azeitonas 
pretas picadas e azeite. O ideal seria 
montar o escondidinho em ramekins 
ou tigelinhas maiores próprias para 
forno a gás ou micro-ondas.

Salpique queijo light e leve para 
derreter o queijo. Dê um toque de 
mestre com uma folha fresca de man-
jericão ou cheiro-verde fresco para 
finalizar.
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COMO CONDUZIR UMA SITUAÇÃO DE CRISE NAS CRIANÇAS?

RETORNO AO ENSINO PRESENCIAL E SUA IMPORTÂNCIA

Psicóloga do NAP - Daiane Falcão - contato@napvs.com.br

Neuropsicopedagoga do NAP - Berenice Ody - contato@napvs.com.br

alterações de humor. Dito isso, vamos as 
dicas:

Dica 1: durante a crise procure abai-
xar-se na altura da criança e diga a ela 
que você entende o que ela pode estar 
sentindo.

Dica 2: ajude a criança a identificar o 
que sente, buscando dar nome e clarifi-
cando o que aquele sentimento causa.

Dica 3: respire e fale num tom de voz 
ameno, baixo, que traga o oposto do que 
a criança está sentindo.

Dica 4: respeite o tempo da criança, 
se for necessário deixe ela por um tempo 
sentindo esta emoção, não diga a ela que 
ela não pode sentir aquilo.

Dica 5: ofereça seu afeto, abrace, 
escute sem julgar e se ela quiser con-
versar sobre o que sente, seja gentil 
ouvindo e respeitando seus sentimentos 
e emoções.

Dica bônus: se possível ofereça uma 
experiência sensorial para acalmar. Dê 
uma massinha para ela apertar, convide 
pra tomar um banho ou ainda coloque 
uma música favorita da criança, essas 
estratégias podem colaborar no processo 
de equilíbrio entre o sentimento e a crise 
que está vivenciando.

afetivas e significativas. Aprendemos com 
nossos pares! E a escola cabe promover 
o conhecimento, possibilitando a saúde 
emocional dos estudantes, o que também 
trará alívio a ansiedade desse momento 
tão difícil.

Creio que esse seja um dos maio-
res desafios dos pais no que diz 
respeito a lidar com situações 

adversas com as crianças. Essas situa-
ções podem ter como consequência uma 
crise nos pequenos. 

Crises nada mais são do que momen-
tos em que as crianças entram em con-
tato com várias emoções e sentimentos 
e isso gera uma reação que, na maioria 
das vezes, é explosiva. Crianças tem difi-
culdade em reconhecer e lidar com suas 
emoções, isso faz com que elas tenham 

Pensar o retorno para a escola 
ainda provoca insegurança em 
algumas famílias, devido a pan-

demia.  Porém, sabemos que a escola 
promove possibilidades de aprendiza-
gem e o maior ganho que as crianças 
e os adolescentes têm é a socialização. 
Atuar em grupo, trocar ideias, brincar é 
de suma importância para a saúde men-
tal e emocional. Sendo assim, a escola 
é um grande corredor relacional, entre-
meado por experiências que promovem 
um processo sadio de aprendizagem. A 
escola também nos ajuda a autorregular 
as nossas emoções e a todos que neste 
espaço convivem. Portanto, a volta ao 
ensino presencial tem o aval de vários 
educadores e psicólogos que sabem o 
papel social que a escola tem. 

Como nos mostra a neurociência, 
aprendemos através de aprendizagens 

“Você sabe que está envelhecendo 
quando as pessoas de meia-idade que 
encontra na rua são seus amigos, e 

não de sua mãe.”

– Sylvia Walton.
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V I A G E N S  E  T U R I S M O

Considerada uma vertente forte 
dentro da arquitetura contem-
porânea, o estilo arquitetônico 

sustentável começou a se popularizar 
entre as décadas de 1980 e 1990.

Como o nome sugere, os arquitetos 
buscam garantir a Sustentabilidade do 
meio ambiente, fazendo com que as 
construções não provoquem impactos 
negativos na natureza.

Para isso, existem alguns princípios 
que caracterizam a arquitetura susten-
tável, como:

Planejamento da obra tendo como 
base primordial toda a envolvência natu-
ral (ecossistemas, hidrografia, geologia, 
etc), assim como as condições climáticas 
do local;

Reduzir ao máximo o consumo de 
energia gasto na obra, priorizando o uso 
de fontes de energia limpa/renováveis;

Uso de materiais ecológicos, recicla-
dos e regionais (evita o desgaste ambien-
tal que o transporte de materiais pode-
riam provocar);

Garantir que a obra final esteja inte-
grada com o meio ambiente;

Garantir a economia de água durante 
a construção do edifício, assim como 
disponibilizar a infraestrutura adequada 
para que o prédio seja capaz de econo-
mizar água (instalar temporizadores / 
sensores nas torneiras e chuveiros, por 
exemplo);

Garantir que a construção produza 
energia de modo sustentável (instalação 
de painéis solares, por exemplo).

O que é Fachada:
Fachada é um termo relacionado com 

a arquitetura, e significa cada uma das 
faces exteriores de um edifício. Além 
disso, fachada também pode ser sinô-
nimo de aparência exterior, frente ou 
frontispício.

Um equívoco comum é considerar que 
a palavra fachada remete sempre para a 
parte da frente de um imóvel. A fachada 
frontal, também conhecida como fachada 
principal, é apenas uma das fachadas. 
Existe também a fachada posterior e as 
fachadas laterais. A fachada frontal é a 
mais importante, porque tem maior visi-
bilidade e pode ser a única fachada de 
frente para a rua.

As fachadas podem possuir diversos 
estilos diferentes (fachadas clássicas, 
modernas etc.) e podem ser construídas 
em diferente materiais, como vidro, aço, 
e outros. As fachadas são personalizáveis 
porque podem ser um reflexo do proprie-
tário do imóvel em questão.

No sentido figurado, a palavra fachada 
corresponde ao aspecto exterior de 
alguém, podendo ser sinônimo de sem-
blante. Por exemplo: Ele parece muito 
forte emocionalmente, mas isso é só 
fachada. Na realidade ele é uma das pes-
soas mais frágeis que eu conheço.

Fachada também pode ser um termo 
usado para descrever um negócio que 
serve para encobrir uma determinada 
atividade ilícita. Muitas organizações 
criminosas usam certos negócios como 
uma fachada para lavagem de dinheiro.

Relativamente à grafia da palavra 
fachada, muitas pessoas cometem 
erros, escrevendo erradamente faxada 
ou faixada.

ARQUITETURA SUSTENTÁVEL
https://www.significados.com.br/fachada/

1 3

“Você tem de ser o primeiro, o melhor 
ou diferente.” 
– Loreta Lynn.
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“O animal é tão ou mais sábio do que 
o homem: conhece a medida da sua 
necessidade, enquanto o homem a 

ignora.”

– demócrito.

 Av. João Correia, 1453
Centro - Sapiranga

direito

Demócrito de Abdera foi um 
filósofo grego. Ele nasceu 460 
anos antes de Cristo, e morreu 

com cerca de 90 anos de idade. Conhe-
cido como um dos pré-socráticos, Demó-
crito estudou na escola de filosofia de 
Leucipo, tornando-se seu sucessor.

Ele é considerado um dos maiores 
escritores de seu tempo, já que sua 
produção parece contar com cerca de 
90 obras. No entanto, a maioria desses 
escritos foram perdidos no tempo, e até 
mesmo a autoria deles é incerta.

Curiosamente, Demócrito era conhe-
cido na Grécia pelo seu sorriso, sendo 
retratado até hoje dessa forma. Em vida, 
o filósofo viajou defendendo as suas 
teorias que, atualmente, são lembradas 
como uma parte importante da história 
da filosofia.

Teoria filosófica
A filosofia grega surge no século VI 

a.C. com uma preocupação cosmológica 
– ou seja, contrária à visão da cosmo-
gonia que imperava anteriormente. Com 
o pensamento filosófico, Demócrito e 
outros autores queriam explicar o uni-
verso e o sentido da vida sem recorrer a 
entidades divinas.

Assim, Demócrito foi responsável, 
junto com Leucipo, por formular a ideia 
de átomo. Em outras palavras, conforme 
o filósofo o universo e a humanidade são 
formados de partículas pequenas, indi-
visíveis, e pelo modo como essas partes 
se arranjam.

Essa ideia atômica teve impacto sécu-
los mais tarde, quando físicos modernos 
elaboraram as novas teorias sobre os áto-
mos. Segundo Demócrito, essas partícu-
las se movimentam e se colidem a todo 
momento em um espaço vazio, o que 
também torna as mudanças possíveis.

Dessa forma, para ele, as ações 
humanas e até a alma são feitas des-
sas partículas e são ordenadas por elas. 
Portanto, é necessário que o indivíduo 
saiba controlar seus desejos e impulsos e 

direcioná-los em uma ação moral e ética 
que faça o bem para a comunidade.

Influência e discípulos
Sendo uma parte importante da his-

tória da filosofia, Demócrito foi discípulo 
de alguns pensadores que o precederam. 
Entretanto, ele também acabou influen-
ciando as ideias seguintes a seu tempo. 

Discípulos
Demócrito teve seus discípulos em 

sua própria época. Entretanto, a sua teo-
ria sobre os átomos lhe rendeu também 
influências indiretas, como o Giordano 
Bruno, séculos mais tarde. Confira:

Protágoras de Abdera;
Epicuro de Samos;
Giordano Bruno.
Desse modo, as ideias de Demócrito 

ressoam ainda atualmente, fazendo parte 
não apenas da história da filosofia, mas 
também das ciências – principalmente, a 
física. Não coincidentemente, sua teoria 
faz parte de uma filosofia natural e é cha-
mada também de mecanicista.

QUEM FOI DEMÓCRITO DE ABDERA?
https://www.todoestudo.com.br/filosofia/democrito
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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

O que é Empreendedor:
Empreendedor é aquele 

que toma a iniciativa de 
empreender, de ter um negócio próprio. 
É aquele que sabe identificar as oportu-
nidades e transformá-las em uma orga-
nização lucrativa.

O empreendedor é aquele indivíduo 
que é criativo, inovador, arrojado, que 
estabelece estratégias que vão delinear 
seu futuro. É aquele que sabe determinar 
quais e como seus produtos ou serviços 
serão colocados no mercado. É o que 
estabelece metas, que inicia projetos, que 
controla resultados, que visualiza e busca 
o sucesso de seu empreendimento.

Ser empreendedor de sucesso é acre-
ditar na sua capacidade de liderança, é 
estar motivado, ter capacidade de pla-
nejar para o longo prazo e maximizar 
seu desempenho no curto prazo. O bom 
empreendedor é aquele que analisa, 
identifica, define, decide e monitora o 
desempenho do seu negócio. É aquele 
que descobre armadilhas e que imple-
menta novos rumos em busca de resul-
tados eficazes.

Empreendedor individual
Empreendedor individual é aquele 

que atua no mercado com uma atividade 
empresarial própria. É a pessoa física, é 
o titular da empresa, onde o patrimônio 
da pessoa física e do empreendedor 
individual são os mesmos. É o respon-
sável de forma ilimitada pelas dívidas do 
empreendimento.

Empreendedor digital
Empreendedor digital é aquele que 

oferece seu produto ou serviço através 
da internet, com o objetivo de obter lucro. 
O e-commerce – todo comércio realizado 
online permite diferentes maneiras de 
negócios para o empreendedor.

Lojas, fábricas, artesões, produtores 
individuais, entre ouros, podem empreen-
der na rede através de um site construído 
especificamente para a venda de pro-
dutos ou através de links patrocinados, 
redes sociais, e-mail etc.

Empreendedor social
Empreendedor social é aquele indi-

víduo que busca soluções inovadoras 
para os problemas que surgem numa 
sociedade. O empreendedor social atua 

como agente de mudanças, buscando 
novas ideias, criando soluções capazes 
de mudar a sociedade para melhor.

As empresas sociais, diferentes das 
ONGs ou das empresas comuns, utilizam 
mecanismos de mercado para por meio 
de uma atividade lucrativa, buscar solu-
ções para os problemas sociais.

Empreendedor e empresário
Empreendedor e empresário são 

palavras associadas, porém, na prática, 
há uma diferença entre os dois perfis. 
Ser empresário é tomar a seu cargo um 
empreendimento, é gerenciar recursos e 
buscar como resultado o lucro e o cres-
cimento sustentável da empresa. É tam-
bém se ocupar da vida profissional e dos 
interesses de pessoas que se distinguem 
por seu desempenho perante o público.

O perfil do empreendedor é ser ino-
vador, arrojado, é ter um olhar próprio de 
ver os negócios, é querer transformar seu 
sonho em realidade. Para ser empreen-
dedor não precisa abrir uma empresa, 
ele pode ser empreendedor em qualquer 
campo que atue, sendo ele um professor, 
um médico, um industriário etc. Basta ser 
inovador, contribuir com ideias arrojadas, 
com o objetivo de criar algo que revolu-
cione sua área de trabalho.

Portal do Empreendedor
Portal do empreendedor é um site 

do governo federal destinado a fornecer 
orientações ao empreendedor que pre-
tende estabelecer uma atividade produ-
tiva. O portal disponibiliza importantes 
detalhes sobre os tipos de empresas no 
Brasil, sua natureza jurídica, os requisitos, 
benefícios e impedimentos. Disponibiliza 
todas as orientações sobre abertura de 
um empreendimento, permitindo a execu-
ção online dos atos necessários à formali-
zação do Microempreendedor Individual.

SIGNIFICADO DE EMPREENDEDOR
https://www.significados.com.br/empreendedor/

“Só me interessam os passos que 
tive de dar na vida para chegar a 

mim mesmo.”

– Hermen Hesse.
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seguros 

CAPACIDADE (Capacity)
O maior montante de 

seguro ou resseguro disponibi-
lizado por uma companhia, ou pelo mer-
cado em geral. Também utilizada para se 
referir ao montante máximo de negócios 
(volume de prêmios) que uma companhia 
ou todo um mercado poderia subscrever, 
baseado em seu vigor financeiro.

CAPITAL SEGURADO
Termo utilizado pelo segurador para 

definir o valor do seguro no Seguro de 
Vida e Acidentes Pessoais.

CARÊNCIA (waiting period)
Período durante o qual a sociedade 

está isenta de qualquer responsabilidade 
indenizatória.

CARREGAMENTO DO PRÊMIO
Sobrecarga adicionada ao prêmio 

puro para cobertura dos gastos de aqui-
sição dos negócios, despesas de gestão 
da sociedade e remuneração do capital 
empregado.

CARTEIRA DE RESSEGURO (Port-
folio Reinsurance)

A retenção integral pela transferência 
de uma carteira de um conjunto definido 
de apólices de seguro, pela aceitação 
de (1) um conjunto de apólices em vigor 
(carteira de prêmios), (2) um conjunto de 
sinistros pendentes relativo a um con-
junto de apólices (carteira de sinistros), 
ou (3) uma combinação de ambos [(1) e 
(2)] relativos a um conjunto de negócios.

Nos seguros em grupo, é o docu-
mento expedido pela sociedade segu-
radora provando a existência do seguro 
para cada indivíduo componente do 
grupo segurado.

CLASSE DO RISCO
Expressão empregada para designar 

a situação do risco quando encarado sob 
determinado aspecto.

DANO CORPORAL
É o tipo de dano caracterizado por 

lesões físicas causado ao corpo da pes-
soa excluindo dessa definição os danos 
estéticos.

DANO MATERIAL
É o tipo de dano causado exclusiva-

mente a propriedade material da pessoa.
DANO MÁXIMO PROVÁVEL
É aquele em que o risco coberto é 

mensurável, por uma probabilidade 
composta, pois, além da probabilidade 

do evento ocorrer, cabe considerar, ainda, 
que a extensão pode variar desde logo, 
acima de zero até o dano total.

DENÚNCIA
Base de processo administrativo para 

verificação de infrações cometidas pelas 
sociedades de seguros.

DEPRECIAÇÃO (depreciation)
É a perda do valor que aumenta a 

medida que os objetos envelhecem, 
sofrem desgaste ou tornam-se obsoletos. 
De certo modo, a depreciação representa 
o valor desses objetos que já havia sido 
consumido.

DOLO
É uma falta intencional para ilidir uma 

obrigação.
DUPLA INDENIZAÇÃO
Cláusula adicional ao contrato de 

seguro de vida estipulando o pagamento 
em dobro do capital segurado, se a morte 
do segurado ocorrer em conseqüência de 
um acidente.

DURAÇÃO DO SEGURO
Expressão usada para indicar o prazo 

de vigência do seguro.
DANO
Prejuízo sofrido pelo segurado e inde-

nizável de acordo com as condições da 
apólice.

FRANQUIA
Termo utilizado pelo segurador para 

definir valor calculado matematicamente 
e estabelecido no contrato de seguro, até 
o qual ele não se responsabiliza a indeni-
zar o segurado em caso de sinistro.

FRANQUIA DEDUTÍVEL
É a parte do sinistro apurado que não 

é paga pelo seguro. A franquia é deduzida 
do montante que a seguradora estaria, de 
outro modo, obrigada a indenizar.

FRANQUIA FACULTATIVA
É aquela solicitada pelo segurado.
FRANQUIA OBRIGATÓRIA
É aquela imposta pelo segurador.
FRANQUIA SIMPLES
É aquela que o segurador não paga, 

quando o prejuízo for inferior a um deter-
minado valor estabelecido na apólice, e 
não deduz, quando os prejuízos forem 
superiores ao citado valor.

           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 GLOSSÁRIO DE SEGUROS
http://www.vipseguros.net/glossario-de-seguros

“Antes de vencer, tem de crer 
que é digno disso.” 

– Mike Ditka.



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

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 

Nemar Gil Limeira Neto - 99328-2007
Paula Daniela Greff Ferreira (Nap) - 9999 9558
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 

Shopping das Tintas - 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
Daiane Falcão Teixeira (Nap) - 9757 752
Daniessa Rodrigues( Nap) - 9896 1704
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 
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   

| SEGUROS

Acaso Adm. Seg.- 3038.7727 
Dakasa Cor. Seg.-  (51) 3038.3939 / 99326.0366
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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ferragens  .  elétrica . Tintas

E L É T R I C A S

F U N I L A R I A  .  E S Q U A D R I A S  .  T E L A S

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

O psiquiatra suiço Carl Jung 
foi o pioneiro nas pesqui-
sas sobre a psicologia das 

cores. Ele utilizou o estudo como fer-
ramenta de psicoterapia e descobriu 
que cada cor tem um significado que 
provoca uma determinada sensação. 

O QUE AS CORES QUENTES 
TRANSMITEM?

As cores quentes geralmente pas-
sam sensação de otimismo, entu-
siasmo, paixão e são representadas 
pelo amarelo, vermelho, roxo, rosa e 
laranja.

Se usadas no ambiente corpora-
tivo, as cores quentes conferem uma 
sensação de que o ambiente é menor, 
ao mesmo tempo em que estimulam 
a mente de seus colaboradores. Isso 
porque essas cores estimulam o 
nosso sistema nervoso e cardíaco a 
trabalharem mais. 

O QUE AS CORES FRIAS PODEM 
TRANSMITIR?

São consideradas cores frias: azul, 
violeta e verde. Os tons frios têm o 
poder de levar tranquilidade, calma-
ria e harmonia aos ambientes. Pro-
vocam no cérebro uma sensação de 
bem-estar, deixando as pessoas mais 
relaxadas e confortáveis. 

QUAL É A COR DA SEGURANÇA?
As cores neutras são responsáveis 

por transmitir segurança e tradição. E 
são formadas basicamente pelo preto, 
branco, cinza e em outras tonalidades 
e intensidades, sendo as mais conhe-
cidas o bege e o marrom.

QUAL É A COR QUE MAIS ESTI-
MULA A CRIATIVIDADE?

Estudos comprovam que a cor azul 
é ideal para ambientes de trabalho 
por estimular a comunicação, a con-
fiança e a eficiência.

O verde também é conhecido 
como a cor da cura, por ter a capa-
cidade de eliminar condições físicas 
negativas do corpo e energizar de 
forma positiva o ambiente.

QUAL É A COR QUE ESTIMULA 
O ESTUDO?

A INFLUÊNCIA DAS CORES NO AMBIENTE DE TRABALHO
Fonte: HTTPS://ARTICLES.JOBCONVO.COM/A-INFLUENCIA-DAS-CORES-NO-TRABALHO/

COLABORAÇÃO: PICCOLO TINTAS

T I N T A S

Para ambientes de estudo (ideais 
para empresas que possuem espaço 
para treinamentos e cursos), é reco-
mendado o contraste entre as cores 
das paredes e dos móveis. Para isto 
podem ser utilizadas as cores ama-
relo, laranja e marrom. 

O amarelo por ser uma cor vibrante 
ajuda a estimular o sistema nervoso 
central, aumentando a produção de 
serotonina, que influencia diretamente 
na qualidade do aprendizado. 

O laranja também é uma cor indi-
cada para utilizar em um ambiente 
para aprender, pois melhora a pro-
dutividade e a atividade intelectual. 

Já a cor marrom é associada à res-
ponsabilidade e maturidade.

É importante evitar o branco, ama-
relo forte, vermelho e violeta. 

QUAIS CORES REFRESCAM O 
AMBIENTE?

Para refrescar o ambiente, o branco 
é mais indicado, pois tem o poder de 
deixar os ambientes maiores e mais 
iluminados. 

Porém, evite colocar branco em 
paredes com espelhos ou objetos que 
reflitam a  luz solar. 

LUMINOSIDADE TAMBÉM TEM 
INFLUÊNCIA NO AMBIENTE DE 
TRABALHO

Para proporcionar um ambiente de 
trabalho agradável, também é neces-
sário escolher uma iluminação ade-
quada para isso. Sendo assim, é pre-
ciso compreender as necessidades e 
tarefas exercidas pelos colaboradores 
para obter a intensidade perfeita de 
luz e cor. 

Busque ajuda de profissionais 
capacitados.



musculação x 
hipertensão 
a musculação quando bem aplicada 

e tratamento de diversas doenças 

cardiometabólicas, como a 

hipertensão.

  a.revistavitrini

  revistavitrinioficial@gmail.com

  www.revistavitrini.blog  www.revistavitrini.blog

  51 98406 6813
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