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Quiropraxista do NAP Thalles Zeni - contato@napvs.com.br
desalinhamentos, associada a outras téc- Quem tem hérnia de disco
nicas geralmente tem excelentes resultapode fazer Quiropraxia?
dos nesses casos.
A hérnia de disco ocorre devido
4- Qual a idade mínima e máxima
a um mau funcionamento biomecânico
para o tratamento?
da nossa coluna vertebral, seja por
Não existe. Nos EUA, onde a profissão
má postura, movimentos equivocados,
é extremamente popular, quiropraxistas
sobrecarga ou trauma. As hérnias discais
estão presentes já na sala de parto para
são tratadas com ótimos resultados pela
verificar desalinhamentos nos recémQuiropraxia, sem uso de medicamentos e
-nascidos. Idosos geralmente se benena maioria das vezes evitando possíveis
cirurgias.
ficiam muito do tratamento quiroprático
para o alívio de suas dores crônicas sem
2- Qual a melhor forma de dormir
uso de medicamentos, pois os ajustes
para não prejudicar a coluna?
aumentam a mobilidade das articulações
É recomendado dormir de barriga
já enrijecidas.
para cima ou de lado, com um travesseiro
5- É necessário encaminhamento
entre as pernas. De bruços é sempre o
médico para buscar um Quiropraxista?
pior jeito, pois ocasiona uma rotação cerNão, não é necessário encaminhavical que normalmente levam a dores nos
mento médico, pois o quiropraxista é um
braços e tensão na cervical. Sempre bom
profissional primário da área da saúde.
lembrar, que passamos 1/3 de nossa vida
6- Como funciona para atletas?
dormindo, e por isso, importante termos
Os atletas geralmente buscam a Quiesses cuidados.
ropraxia para melhora de desempenho
3 - Quiropraxia trata dores de
e perfomance. Partindo do princípio que
cabeça?
articulações alinhadas e em perfeito funSim. Muitas das dores de cabeça
são originadas de tensões musculares
cionamento fazem com que seu corpo
e desalinhamentos de vértebras cerrenda mais, para o atleta a quiropraxia
auxilia e muito.
vicais superiores. A correção desses
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UROLOGIA

“A verdade não causa danos em uma
causa justa.”
– Mahatma Gandhi.
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fonte: https://www.t uasaude.com/virose/ - Drª Sylvia Hinrichsen
boca.
. Lavar as mãos
É recomendado lavar as mãos
3. Não partilhar toalhas, talheres e
sempre antes de comer, antes e
copos
Outra forma muito útil de não se condepois de ir ao banheiro, e sempre que
espirrar ou tossir, porque assim o risco
taminar é usar sempre a mesma toalha,
de ter vírus nas mãos é menor. As mãos
que não pode ser usada pelo doente.
são a principal forma de se ter contato
Talheres, copos e pratos também devem
e facilitar a entrada no corpo do vírus
ser de uso pessoal, e preferencialmente
que estiver espalhado pelo ar e/ou em
devem ser lavados com água quente e
superfícies como mesa, cadeira, caneta,
sabão para eliminar qualquer vírus que
ou telefone.
possam estar nestes objetos.
Assista o vídeo seguinte e veja como
4. Tomar as vacinas necessárias
lavar as mãos corretamente e qual a sua
A vacinação é uma boa forma de evitar
importância na prevenção de doenças:
a contaminação com o vírus da caxumba,
2. Ficar distante do doente
rubéola e tríplice viral, por exemplo. A
A melhor forma de se proteger é ficar
maior parte delas é obrigatória, sendo
fornecida pelo SUS (Sistema Único de
à distância de aproximadamente 1 metro
de distância do doente, mas caso esteja
Saúde), no entanto existem outras vacitomando conta de um bebê com virose,
nas contra certos tipos de vírus que só
a melhor forma de se proteger é sempre
são dadas pelo médico no particular,
lavar as mãos antes e depois de mudar a
como é o caso da catapora e do rotavífralda suja, e não colocar a mesma colher
rus, por exemplo.
e copo que o bebê está usando na sua
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QUANDO O SEGREDO É A CONSTÂNCIA

C

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

onforme o final do ano vem se
aproximando muitos de nós
começamos a ter mais programas como confraternizações com os
amigos, encerramentos com os colegas
de trabalho, festas em família. Isso faz
com que aos poucos vamos deixando
o nosso compromisso com a rotina de
exercícios físicos cada vez mais de lado.
Após esse período, nas promessas de
virada de ano, voltamos a nos comprometer a cuidar mais de nós mesmos e
retomar as atividades. Mas porque tantas
pessoas começam e param tantas vezes
por ano? Priorizar nossa saúde deve ser
algo levado a sério e por mais difícil que
seja conciliar todos os nossos afazeres
diários a uma rotina de exercícios físicos
temos sempre que ter em mente que a
constância é o segredo do sucesso.
Se não é possível ir todos os dias
durante essa semana, mas é possível ir

três ou duas, vá. O fato de nem sempre
podermos ir à quantidade que gostaríamos ou podíamos para aquele momento
as vezes nos faz desistir e a partir do
momento que paramos com tudo nosso
corpo é tomado pelo “espírito da preguiça” e quando temos tempo para retomar acabamos parando de vez, passando-se dois, três, quatro meses.
Aí então nosso corpo grita socorro e
sentimos a necessidade de voltamos a
nos movimentar, porém, se tentarmos
manter a constância nesse período,
mesmo que em frequência menor relacionado aos outros meses do ano, veremos
que é muito mais fácil para seguir em
frente. Sempre iremos colher resultados
positivos se mantermos a constância. Afinal, como já dizia o ditado, antes feito do
que perfeito. Por mais corrido que seja,
continue e siga em frente. Seu corpo e
sua mente agradecem!
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ACUPUNTURA: UMA ALIADA DA SUA QUALIDADE DE VIDA

F

Kátia Günther - Fisioterapeuta/ Acupunturista - contato@napvs.com.br

inal do ano se aproximando...
período de reflexões, planos e
metas. Como está a sua saúde?
Você está se cuidando? Pois saiba que a
acupuntura pode fazer um grande diferencial em sua vida, melhorando vários
aspectos que podem estar precisando
de uma atenção especial.
A acupuntura, tratamento que faz
parte da chamada Medicina Tradicional
Chinesa - MTC, é utilizada há mais de
3.000 anos para o alívio da dor, a cura
de doenças e a restauração do equilíbrio
energético do organismo.
A técnica milenar é baseada na aplicação de agulhas na pele do paciente, em
pontos específicos de seu corpo. Colocar
as agulhas nesses pontos estratégicos
estimula terminações nervosas e desencadeia diferentes efeitos benéficos.
Por meio da acupuntura, muitos

pacientes são tratados para o alívio de
várias doenças físicas e emocionais,
incluindo enxaqueca, asma, insônia e
ansiedade. Este tratamento também
pode ser usado para estimular o sistema
imunológico das pessoas, promovendo
redução nos casos de dor.
Além disso, a acupuntura pode contribuir no tratamento daquelas pessoas
que desejam abandonar o tabagismo,
pois reduz o desejo de fumar. O método
também pode ser um recurso utilizado
para ajudar, como terapia complementar,
no controle da obesidade e na manutenção do peso.
Coloque sua qualidade de vida como
prioridade em 2022, descubra a acupuntura e os diversos benefícios que ela pode
lhe oferecer. Conheça essa especialidade
no Núcleo de Apoio Psicológico - NAP.

“A dúvida não é uma sensação
agradável, mas a certeza é absurda.”
– Voltaire.

MUSCULAÇÃO . DANÇAS . LUTAS . GINÁSTICA . PILATES
RUA PAULISTA, 18 CAMPO BOM FONE 3598.7232
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É PRECISO DESCONECTAR PARA SE CONECTAR

Q

Bruna Schabarum – Psicóloga CRP 07/32196 – contato@napvs.com.br

ual a primeira coisa que
você faz ao acordar, e qual é
a última que faz ao dormir?
De maneira geral, as tecnologias estão
cada vez mais invadindo o dia a dia das
pessoas, bombardeando-as com informações a fim de deixá-las fixadas a uma
tela. E é neste período que por vezes,
perdemos a noção do tempo e nos afastamos daquilo que somos, buscando por
algo que é tido como ideal.
O termo “dependência tecnológica”
é utilizado para nomear o uso abusivo
da internet, seja através do celular, computador, televisão ou vídeo game e que
atua de maneira similar à dependência
química, devido ao prazer físico que o uso
prolongado proporciona à pessoa.
Sendo assim, é importante estar
atento a alguns sinais – principalmente
caso a pessoa já tenha algum transtorno
primário associado, como ansiedade ou
depressão ( já que potencializa o uso
desses dispositivos tecnológicos) – como
4
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quando a pessoa passa horas ininterruptas conectada a internet, negligenciando
inclusive obrigações familiares, pessoais
e profissionais, bem como, apresenta
inabilidade social, alterações no sono,
irritação, dificuldades e/ou desinteresse
em fazer outras atividades e medo constante de ser prejudicado caso esteja
desconectado.
A tecnologia foi desenvolvida para nos
tornar dependentes dela e neste sentido,
por mais que tenha o desejo de se afastar,
alguma nova notificação faz um chamado
para que você “volte” (a se perder), afinal,
você pode até ser um usuário das redes,
mas são elas que te controlam.
Através das redes sociais temos a possibilidade de construir uma “virtualidade”
em relação a uma vida que desejamos
e que assumimos como sendo real, mas
que na verdade, nada mais é do que uma
projeção de algo que não existe, afinal, é
postado somente aquilo que desejamos
mostrar.

De uma maneira geral, a tecnologia
pode funcionar como uma ferramenta
de fuga da realidade, justamente para
aliviar uma dor emocional. No entanto,
a dor é inerente a vida e precisamos
buscar formas de compreendê-la e
elaborá-la. Podemos considerar como
sendo essencial a busca por mudanças
de hábitos (internos e externos), onde se
possa criar momentos de pausa e reflexão, bem como, de autoconhecimento,
afinal, é preciso desconectar para poder
SE CONECTAR.

PSICOLOGIA . PSICOPEDAGOGIA
FÉRIAS DE QUALIDADE

F
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Psicóloga Elise Faleiro - contato@napvs.com.br

inal de ano, férias escolares, festas comemorativas e recesso
do trabalho... Um desafio entre
descansar e dedicar o tempo à família
sem continuarmos com o pensamento
no ambiente profissional...
Sabemos que cada dia mais estamos
expostos a várias tecnologias, parecendo
a extensão das nossas mãos. É tentador
continuar a consultar os emails, mensagens, planilhas e trabalhos futuros.
Porém mantenha o foco nas suas férias,
no divertimento, deixando os problemas
para depois.
Uma maneira de conseguir relaxar
durante as nossas merecidas férias é
se desconectar dos dispositivos eletrônicos nos quais estamos mergulhados
o tempo todo durante muitas horas do
nosso dia. Não é uma solução mágica,
mas funciona.
Podemos colocar em prática algumas estratégias para garantir o merecido
descanso sem ficar estressado com as
tarefas pendentes. Se desligar das redes
sociais é um bom começo. Elas são
boas para a nossa comunicação com
o mundo, mas sabemos que acabamos

despendendo muito tempo para elas.
Evite a sobrecarga dessas informações
para relaxar.
Podemos aproveitar para ler aquele
livro que está a meses ou até mesmo
anos na nossa estante, pegando poeira.
Descubra novamente os prazeres da leitura, a magia da imaginação. Aproveite
o máximo com a sua família, focando no
bem-estar juntos, mas sem esquecer de
si mesmo. Se dê um tempo e aproveite
a sua própria companhia. É maravilhoso
perceber o quanto isso pode ser libertador! Reserve somente um momento do
seu dia, caso precise, para verificar as
coisas importantes do seu trabalho, mas
tente não passar desse limite.
As férias precisam ser desfrutadas
de forma completa para que possa trazer benefícios para a nossa saúde mental
e física e poder voltar potencializando a
carreira de forma positiva. Reflita durante
esse tempo para criar perspectivas de
vida e baixar os níveis de estresse.

99816.9613
psicoscarlethnardes
Atendimentos em Novo Hamburgo e Sapiranga
scarlethnardes@gmail.com

FAMÍLIA, FINAL DE ANO E PLANEJAMENTO PARA O ANO SEGUINTE, BREVE REFLEXÃO!
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Psicóloga Daiane Falcão - contato@napvs.com.br

hega nesta época do ano estamos preocupados com o colégio, as notas finais, semanas
de prova e início das férias das crianças. Além disso, tem a preocupação
de onde passar as comemorações de
final de ano: Natal em casa, Ano Novo
na praia, com a família, com os amigos,
em casa mesmo juntos ou separados? E
sobre o ano seguinte? Como será nosso
planejamento?
São muitas questões e dúvidas, somos
acometidos por vários sentimentos, emoções e pensamentos automáticos nesta
fase do ano. Por sua vez, as crianças
também vivenciam desta ansiedade,
elas costumam absorver muito de nosso
estado mental e emocional. Então deixo
aqui algumas sugestões para que o final
de ano e o planejamento do ano seguinte
seja um momento em família e de maior
tranquilidade:
Primeiramente, entenda que neste

momento o mais importante é que você
possa reconhecer que naturalmente está
num período de maior agitação, busque
alternativas contrárias a esta sensação,
como por exemplo, meditação, exercícios
físicos, leituras agradáveis, momentos
mais frequentes de lazer e um boa noite
de sono; foque em si mesmo, no cuidado próprio. Em seguida lembre que as
crianças são como esponjas e tendem a
sugar com mais facilidade o que estamos
sentindo e vivenciando, então procure
conversar com elas sobre este período,
o que elas estão sentindo e como podem
resolver isso juntos. Por fim, planejem
as festas e o ano seguinte em conjunto,
ouvindo o desejo de todos e levando em
conta as limitações de cada integrante,
exercitem a empatia no núcleo familiar,
com os integrantes mais próximos de
você se decidam sobre o futuro juntos, de
forma mais assertiva, harmônica e com
muita amorosidade.

Tenho certeza que com essas sugestões vocês terão mais momentos juntos,
de apoio e de união, tendo como resultado a diminuição da ansiedade que pode
estar presente nestes meses. Desejo um
ótimo Natal a todas as famílias e um 2022
de muita saúde e sucesso para todos nós.
Um abraço e até mais!
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FELIZ ANO NOVO?
Pedro Barbieri Ferronatto - contato@napvs.com.br

N

os aproximamos de mais um
fim de ano, época que geralmente nos instiga a fazermos
umbalanço do que passou e a planejar
como será o ano que virá.
É comum nos darmos conta de que
alguns planos que tínhamos para esse
ano acabaramnão se concretizando, e
que façamos a velha profecia: “no ano
que vem tudo será melhor!”.
Será mesmo?
Convido você a fazer uma análise
sobre os seus objetivos e as suas atitudes. Será que essas estão de acordo com
os primeiros?
Como podemos esperar ter resultados diferentes pelo simples fato de termos dado mais uma volta ao redor do sol,
caso não mudemos as nossas atitudes?
Porque será que planejamos que no
ano que vem vamos ter a motivação
para fazer asatividades que não estamos
fazendo hoje mesmo!
Porque não começar a se cuidar Hoje?

Porque não ligar para aquela pessoa
que você gosta agora? Será que temos
que esperar ameia noite do dia 31 de
dezembro para isso?
Será que temos que esperar a segunda-feira para Iniciarmos a dieta?
Será que precisamos esperar janeiro
para nos dedicarmos a Pôr os novos planos em prática?
Vivemos todos numa grande máquina
do tempo, mas que só viaja para o futuro.
Enquanto você lê esse texto a máquina
está levando todos nós para 1 ou 2 minutos no futuro.
Essa máquina não tem freio. Portanto,
o futuro, na verdade, nada mais é do que
o AGORA!
Por isso, desejo a todos um ano passado de paz e aprendizagem, um corajoso e ativo ano atual e, quem sabe, um
feliz ano novo.

RELAÇÃO TERAPÊUTICA
Psicóloga Daniessa Rodrigues - contato@napvs.com.br

M

“Se desejamos mudar algum
comportamento em uma criança,
devemos verificar se não se trata de
algo que seria melhor mudar em nós
mesmos.”
– Carl Jung.
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uitas pessoas têm curiosidade e criam fantasias sobre:
como é ir ao psicólogo? Será
que todos tem um divã ou será que existe
uma mesa entre terapeuta e paciente?
Será que faz anotações ou apenas se faz
escuta? O profissional pode chorar junto,
dar risada, ou fica apenas com “cara de
paisagem”? Escolho homem ou mulher?
Enfim, qual a visão de relação terapêutica
existente em sua mente?
Ao iniciar uma sessão de terapia, nos
conectamos integralmente aquele atendimento. É necessário doar-se ao outro
e fornecer uma escuta ativa. De forma
simples e objetiva, na relação terapêutica precisa haver cinquenta por cento
de cada um! É criado um espaço de

confiança que toda e qualquer coisa
pode ser dita e sentida, sem julgamentos.
Chamamos de escuta qualificada. É através da troca que a vinculação começa a
existir.
Então, que tal experimentar uma sessão de terapia?

saúde e beleza na estética
CUIDADOS COM OS CABELOS NO VERÃO

ESTÉTICA

https://belezaesaude.com/cabelos-verao/

Q

uando pensamos em verão,
vem à nossa cabeça: praia,
areia, piscina, sol, vento e
muito calor. Uma delícia! Mas quem não
agradece muito por toda essa diversão
são nossos cabelos, que sofrem muito
com toda essa ação. Nessa estação, precisamos redobrar os cuidados com nossos cabelos, para que eles não enfraqueçam. Para deixar os cabelos protegidos,
fortes e mais resistentes é preciso ter
cuidados não só no verão, mas também
antes e depois.
Veja alguns cuidados simples para
manter os cabelos saudáveis no verão
- Enxágue os cabelos após sair do mar
e da piscina. Este cuidado evita que o sal
da água do mar e os produtos usados
para o tratamento da água da piscina
fiquem acumulados e causem danos
aos fios.
- Mantenha os cabelos e couro cabeludo sempre limpos. No verão, o suor, o
calor e a umidade podem facilitar problemas como seborreia e caspa.
- Evite abusar de químicas nesta
época do ano. No verão as agressões
aos cabelos são maiores (vento, sol, água
do mar, da piscina). Abusar de químicas
coloca em risco a qualidade dos fios.
- Use sempre cremes com fator de
proteção solar. Ainda que o dia esteja
nublado, com céu encoberto e o sol aparecer tímido, é preciso investir na proteção das madeixas. Aplique o produto
nos fios secos ou úmidos pelos menos
30 minutos antes de se expor ao sol. O
chapéu também é uma boa pedida, ele
ajuda proteger os fios e dá um charme
especial.

- Evite usar água quente para lavar os
cabelos e deixe os fios soltos para que
sequem naturalmente. Dê um tempo
no secador: use somente quando for
realmente necessário. Prender o cabelo
ainda úmido pode arrebentar os fios e
deixá-los opacos.
- Faça hidratações regulares. Apesar da maior umidade relativa do ar, da
exposição à água do mar e da piscina,
os cabelos no verão tendem a ressecar.
Cuidados Especiais para Cabelos
Tingidos
O cabelo tingido é o mais prejudicado
durante o verão. Com a ação do sol ele
fica muito ressecado, sem brilho e com a
cor desbotada. Ser loira no verão requer
muito mais cuidados com os cabelos,
pois cabelos loiros não combinam com
cloro da piscina, água do mar e nem com
o excesso de exposição aos raios solares.
Os cabelos loiros têm menos pigmentos e tendem a ser mais finos, leves e
a armarem com maior facilidade. Além
disso, tendem também a ressecar com
mais facilidade. Pensando no bem-estar
dos fios, o ideal é não abrir a tonalidade
dos cabelos nessa época, pois os cabelos
sairão prejudicados no final do verão.
Para fios tingidos ou descoloridos, as
hidratações devem ser mais intensas.
Faça uma hidratação pelo menos uma
vez por semana.
Use sempre produtos específicos para
cabelos tingidos e aplique leave-in nos
cabelos úmidos para evitar os arrepiados.
Shampoos tonalizantes também dão uma
boa ajuda, eles não agridem os fios, dão
brilho e ajudam reavivar a cor.
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“A inveja é uma espécie de adulação.”
– John Gay.
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automóveis
OFICINA S / EST É T I CA A U TOMOTI VA

CONFIRA NESTE POST 5 DICAS ESSENCIAIS PARA
EVITAR O SONO NO VOLANTE

O

Pneus - Rodas - Multimarcas

6X nos cartões:

FONE: 3597.4277 - 99952.9606

Av. dos Estados, 4787 - Centro - Campo Bom - RS

VISA - MASTERCARD
BANRICOMPRAS
HIPERCARD

REVENDAS

TOCO

Flademir Dieter (Toco)
Cel. 99915.7318

AUTOMÓVEIS
O LUGAR CERTO PARA OS BONS NEGÓCIOS

3049.3737

tocoautomoveiscb@gmail.com / autocarro.com.br/toco

Rua Oswaldo Cruz, 97 - Bela Vista - Campo Bom (Próximo do Hospital)
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https://blogwlmscania.itaipumg.com.br/sono-no-volante/T
s principais sintomas do sono e respirar
Ardor nos olhos
Quando se permanece por horas na
O ardor nos olhos é um mesma posição e executando a mesma
dos indicativos mais fortes de que você atividade, é natural que o cérebro se
pode estar com sono. Acompanhado acostume, ficando menos alerta, e que o
desse sintoma, também é comum haver corpo se canse.
uma necessidade contínua de piscar e o
Por esse motivo, é muito importante
embaçamento da visão.
fazer pausas regulares durante os desRedução dos reflexos
locamentos. Nessas pausas, se hidrate,
A sonolência afeta diretamente a faça exercícios para se alongar e dê uma
capacidade de resposta do ser humano. respirada.
Com a atenção prejudicada, os reflexos
4. Não consuma remédios e outras
se tornam mais lentos e a capacidade substâncias que podem estimular o sono
de reação também. Por isso, dirigir se
O sono também pode estar relaciotorna uma tarefa extremamente perigosa, nado com o que você ingere. Isso porque
já que essa é uma atividade que exige existem alimentos e substâncias que conestado de alerta e agilidade nas decisões. tribuem com o sono, como determinados
Dificuldade em se manter na faixa
chás e remédios. Sendo assim, é bastante
Quando se está com sono, atividades relevante que você tenha atenção com o
simples se tornam mais difíceis para o que consome ao longo do dia.
cérebro. Por exemplo, se você percebeu
5. Consuma alimentos mais leves
que está com uma certa dificuldade em
A verdade é que existem diferentes
manter o veículo em linha reta ou dentro explicações científicas que confirmam
da faixa, isso significa que suas capaci- que o processo digestivo causa sono no
dades estão reduzidas e o sono pode ser ser humano.
a causa disso.
Sabendo disso, outra dica para evitar
5 dicas para evitar o sono no volante o sono é não ingerir grandes quantidades
Agora que você já sabe dos riscos de de alimento, seja no almoço ou no jantar.
dirigir com sono e conhece os sintomas Esse hábito, como dito, estimula o sono,
mais comuns, é hora de partirmos para a que pode se intensificar com a chegada
parte prática. A seguir, reunimos 5 dicas da noite, quando naturalmente o corpo já
que ajudarão você a evitar o sono no começa a ficar menos alerta.
volante. Confira!
1. Tenha uma boa noite de sono
Uma das formas mais eficientes de
se evitar o sono fora de hora é dormir
bem durante a noite. O descanso noturno
adequado é o que permite ao corpo
recompor as energias, evitando que você
fique sonolento ao longo do dia, ou pior,
durante a noite, quando a baixa luz estimula ainda mais o sono.
2. Respeite os limites do seu corpo
Em muitos casos, o sono está associado ao desgaste do corpo. Sabemos
que a rotina de um motorista é cansativa, exigindo um grande esforço físico
durante longas horas de condução. Por
isso, é muito importante entender os
sinais de cansaço que o corpo dá, respeitando os seus limites em todas as
situações.
3. Pare para se exercitar, se alongar

AQUI BICHOS
VERÃO E GATOS: UMA COMBINAÇÃO QUE EXIGE CUIDADOS ESPECIAIS

S

PECUÁRIAS . PET SHOP

https://opresenterural.com.br

egundo Vanessa Zimbres,
médica veterinária especializada em Medicina Felina, coisas
que, normalmente, refrescam humanos,
irão beneficiar também os gatos;
Ambientes bem ventilados, gelo e toalha molhada são algumas dicas a serem
adotadas
Engana-se quem pensa que os gatos
não sentem calor e também não passam
mal com as altas temperaturas, típicas
desta época do ano. O verão, para eles,
pode ser sinônimo de problemas de
saúde, desidratação, insolação e até desmaios. É muito comum os tutores se perguntarem: “Gato sente calor?”. Sim, sentem e sentem muito, e é fundamental se
atentar a determinados comportamentos,
que podem indicar que algo não vai nada
bem, e adotar cuidados especiais para
manter os pets confortáveis – e saudáveis – durante os meses mais quentes.
“Os gatos se comportam de uma
maneira mais sutil, diferente dos cães,
mas também sofrem com o calor. Para
aliviar, eles tendem a se lamber com mais
frequência. Essa é uma tática dos felinos
para ajudar a resfriar o corpo”, exemplifica Vanessa Zimbres, médica veterinária
especializada em Medicina Felina, proprietária da clínica Gato É Gente Boa, a
primeira do interior paulista a obter o selo
Cat Friendly Practice Gold.
Inquietude, respiração acelerada e
salivação intensa também são sinais
claros, segundo a especialista, de que o
calor já está incomodando e de que os
gatinhos precisam de um ambiente mais
fresco e arejado. “Tudo o que fazemos

para nos refrescar, também irá beneficiar
os gatos. É muito importante reconhecer estes sinais para não comprometer a
saúde dos pets”, alerta a veterinária.
Pequenas mudanças para refrescar
Não basta, apenas, observar o comportamento, é preciso agir. E, para isso,
Vanessa elenca algumas dicas para manter os gatos bem fresquinhos em climas
muito quentes.
Hidratação: certifique-se de que o
gato tem bastante água – e fresca. Vale
colocar cubos de gelo nos bebedouros
e disponibilizar vários potes pela casa.
Toalhas úmidas: barriga, ponta das
patas e axilas são três das várias partes quentes do corpo do gato. Embora a
maioria não goste de se molhar, a médica
veterinária sugere umedecer uma toalha
e acariciá-lo suavemente da cabeça até
as costas. “Isso vai ajudar não só a refrescar, mas a relaxar o gato. Se ele se sentir incomodado, tente escovar os pelos”,
orienta.
Ambientes: abra as janelas, mas feche
as cortinas para evitar a entrada direta do
sol. Ligue o ventilador ou o ar condicionado em uma temperatura razoável. Nas
áreas externas, se não tiver partes com
sombra, vale fazer cabanas com pano ou
caixas de papelão.
Banho de sol: os gatos amam esse
momento, mas não sabem a hora de
sair. “O ideal é que eles não se exponham
entre 10 e 16 horas, que é quando o sol
está mais forte e a temperatura mais alta.
Se isso acontecer, restrinja a área neste
período”, conclui Vanessa Zimbres.

“Uma imprensa única, mercenária
e demagógica vai produzir, com o
tempo, um povo parecido com ela.”
– Joseph Pulitzer.
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gastronomia
BENEFÍCIOS DO TOMATE
https://belezaesaude.com/tomate/

O

tomate, fruto arredondado
e de cor vermelha, é rico
em licopeno, um agente
antioxidante e anticancerígeno que
intervém nas reações em cadeia das
moléculas de radicais livres.
O tomate está associado a índices
reduzidos de câncer de pâncreas,
cervical e próstata. Ele protege o
organismo de infecções bacterianas,
assim como de perturbações digestivas e pulmonares. Ele age como
desinflamatório, sendo também muito
benéfico para a atividade cerebral.
O suco de tomate puro servido
com salsa ajuda a dissolver cálculos renais. Além disso, é ótimo para
combater as infecções e exerce efeito
antisséptico no corpo, neutralizando
resíduos ácidos.
Valor Nutricional:
Ácido alfa-lipóico, Licopeno,
Colina, Ácido fólico, Betacaroteno e
Luteína.
O tomate contém quantidades de
vitaminas (A, complexo B e C), além
devsais minerais (ácido fólico, potássio e cálcio).
Licopeno

RESTAURANTES
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Os tomates são, de longe, a fonte
mais rica em licopeno, poderoso
antioxidante que combate os radicais livres, retarda o envelhecimento e
pode proteger contra o câncer, inclusive o de próstata.
O licopeno é um carotenoide que
confere a cor vermelha ao tomate e
pode ser também encontrado, em
menores quantidades, na melancia,
na goiaba, no morango e no mamão.
Quanto mais intensa for a cor vermelha do tomate, mais rico em antioxidante ele será.
Por ser um carotenoide, o licopeno
é melhor absorvido na presença de
gorduras saudáveis. A adição de
uma dose moderada de gordura
monoinsaturada facilita o transporte,
a absorção e a ação do licopeno no
organismo. Por isso, para tornar sua
preparação à base de tomates ainda
mais poderosa e saudável, acrescente
azeite de oliva extra-virgem processado a frio.
To mate s c o z i d o s s ã o b e m
melhores!
O calor aumenta a biodisponibilidade do licopeno, ou seja, esse
fitoquímico é melhor absorvido pelo
nosso organismo quando os tomates
são cozidos. Sendo assim, capriche
nos molhos e sopas de tomate.
É importante mencionar que o processo de industrialização do tomate,
para a elaboração de molhos prontos,
catchup e outros, não destrói o licopeno, mas… fique de olho nos rótulos
e observe bem os outros ingredientes,
assim como o teor de calorias e sódio.
Consumo do Tomate
Versátil e saudável, o tomate pode
ser consumido cru, em molhos ou
desidratado (tomate seco). Para obter
seus benefícios de proteção à saúde,
é recomendado o consumo de pelo

menos uma unidade média de tomate
ao dia (aproximadamente 100g) ou
então seis unidades de tomate do
tipo cereja por dia. Para aumentar
a biodisponibilidade de licopeno no
tomate cru, consuma o tomate com
um pouco de azeite de oliva.
O tomate convencional é conhecido por conter muito agrotóxico,
então, sempre dê preferência para
consumir o orgânico.
Suco de Tomate
Outra maneira de consumir o
tomate é na forma de suco. Ele é
refrescante e muito nutritivo. E pode
ser uma ótima opção para substituir
os refrigerantes e as bebidas açucaradas, que engordam e não trazem
benefícios. É rico em vitamina K,
vitamina A, ferro, cálcio, manganês,
magnésio, vitamina C e potássio.
Para fazer o suco de tomate, você
vai precisar de:
2 tomates orgânicos maduros
½ copo de água
manjericão fresco a gosto
1 pitada de sal e pimenta
1 colher de sopa de azeite de oliva
Bata todos os ingredientes no
liquidificador e beba em seguida.

gastronomia
VOCÊ SABE QUAL É A DIFERENÇA ENTRE CHESTER E PERU?

A

https://www.agrolink.com.br/noticias/voce-sabe-qual-e-a-diferenca-entre-chester-e-peru-_367115.html

dúvida não está apenas na
hora de decidir o que servir na
ceia de Natal
Peru é peru e chester é...? Pois é! A
identidade do bicho é um verdadeiro
mistério, já que, normalmente, a gente
só o vê embalado e temperado, prontinho para ir ao forno. Mas ele também não é de outro mundo, embora
alguns acreditem que seja uma aberração criada pelo cruzamento de peru
com avestruz. Na verdade, o chester
nada mais é do que um frangão, um
super frango. Mas esqueça a história
de hormônios.
“Ele foi desenvolvido para ter um
crescimento um pouco mais lento e
um rendimento maior de peito, porque é abatido um pouco mais pesado”,
explica Ariel Mendes, diretor de relações institucionais da Associação
Brasileira de Proteína Animal (ABPA).
“O frango tem um ponto de abate que
normalmente vai de 38 a 42 dias, já o
frango natalino é abatido com até 53
dias”, conta.
O nome Chester foi criado pela Perdigão - empresa que foi incorporada
pela BRF - na década de 1980, assim
como há outras aves natalinas nas
gôndolas do mercado, que vieram
na sequência para aproveitar esse
nicho e são exatamente a mesma
coisa. Em relação à carne, além de
mais concentrada no peito e nas
coxas, ela também é um pouco mais
consistente. Porém, do ponto de vista
nutricional, não há qualquer diferença
para o frango convencional.

Uma curiosidade é que, ainda hoje,
mesmo depois de 37 anos sendo
criada no Brasil, muita gente confunde a ave natalina com o peru.
“São espécies diferentes, o ‘chester’,
quando surgiu, o pessoal dizia que
era um cruzamento de peru com
frango, mas não”, diz Ariel Mendes. O
peru, que veio da América do Norte,
é uma ave naturalmente maior e mais
pesada, a carne dela é mais firme e
tem um sabor mais acentuado.
Macho e fêmea
Com o tempo, a avicultura se tornou
um dos segmentos mais tecnológicos do agronegócio. Por exemplo,
machos e fêmeas, em geral, são criados de forma separada. E, por mais
que à meia-noite, na hora da fome,
a gente não ligue muito para a diferença, isso aparece também durante
a ceia, sabia?
A ave natalina que é vendida no mercado é o frango macho, porque é ele
maior e rende mais. Já no caso do
peru, é o contrário: quem vai à mesa
é a fêmea, menor, o que, tudo bem,
até justifica a confusão na hora de
reconhecer o bicho. “O peru mudou
muito no Brasil, antigamente era mais
pesado e hoje está bem menor”, conta
o diretor da ABPA. “Você tem dois
tipos de peru: esse natalino é abatido
com quatro meses. Como as famílias
são menores, ele é para consumir em
uma noite e não ficar a semana toda
na geladeira. É mais prático e mais
barato. E tem o peru pesado, que é
para exportação ou para industrializar”, completa.

ALIMENTOS NATURAIS

Casa Natural
ALIMENTOS INTEGRAIS . SUPLEMENTOS . FITOTERÁPICOS

CAMPO BOM - NOVO ENDEREÇO
Rua Ernesto Dorneles, 16 - Centro - 99220.1354
SAPIRANGA
Av. João Corrêa, 498 - Centro - 99237.7540 / 4123.0138

CONDIMENTOS

SUPER . MERCEARIA

HORÁRIOS:
TERÇA A SÁBADO
7:00 às 12:00
15:00 às 19:30
DOM, SEGUNDA E FERIADOS
7:00 às 12:00

Rua Guia Lopes, 4886
B. Vista Novo Hamburgo
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ÓTICA E RELOJOARIA . ESCOLA . FESTAS
ESCOLAS

AVALIAÇÕES PSICOSSOCIAIS ESPAÇOS CONFINADOS E TRABALHO EM ALTURA
Psicóloga do NAP - Sabrina Schmidt - contato@napvs.com.br

Polo - Sapiranga / RS

FESTAS

ÓTICA E RELOJOARIA

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

té 2006, diferentes normas
regulamentavam setores específicos da economia, para questões relacionadas à Segurança e Saúde
dos Trabalhadores em Espaços Confinados e Altura.
A partir de então, entram em vigor a
NR-33 (Portaria MTE nº 202/2006) e a
NR-35 (Portaria SIT nº 313/2012), relacionadas, respectivamente, a Segurança e
Saúde de Trabalhadores em Espaço
Confinado e Altura. E, com isso, vem
aumentado a preocupação e fiscalização por parte das Delegacias Regionais
do Trabalho e do Ministério do Trabalho,
exigindo avaliação psicossocial para profissionais que atuam nesses espaços.
Ou seja, exige-se que todo trabalhador
designado para atuar em espaços confinados e trabalho em altura, conforme
o PPRA da empresa, seja submetido a
exames médicos específicos para a função a ser desempenhada, incluindo os
fatores de riscos psicossociais, previstos
no PCMSO.
A avaliação psicossocial visa suprir as
exigências das referidas NR’s, obtendo
informações relativas à saúde geral
do funcionário, a satisfação com sua

atividade laboral, motivação, necessidades, vulnerabilidade ao stress no trabalho, organização do trabalho, apoio
familiar e social, entre outros. As entrevistas contemplam questionário de avaliação psicossocial e testes psicológicos.
A avaliação busca identificar os riscos,
avaliá-los e obter subsídios que contribuam para o planejamento e desenvolvimento de ações voltadas às necessidades encontradas; auxiliando o médico
do trabalho na emissão do atestado de
saúde ocupacional, que torna apto, ou
não, um determinado trabalhador, para
funções em espaço confinado e altura.
Destaca-se a importância da realização da avaliação, assinada por um
psicólogo, em um trabalho conjunto a
medicina e segurança do trabalho. Dessa
forma, a avaliação psicossocial possibilita
à empresa adotar medidas preventivas
em relação à saúde mental dos trabalhadores, auxiliando na diminuição dos
riscos de acidentes de trabalho, na redução dos índices de absenteísmo e afastamentos. Além disso, proporciona relação
custo-benefício favorável para a empresa,
com perspectiva de segurança jurídica e
econômica.

SENTIMENTOS DE TRISTEZA E LUTO NO FINAL DO ANO
PSICÓLOGA do NAP - Paula Daniela G. Ferreira - contato@napvs.com.br

O

“O correlato de amar nossos
vizinhos como a nós é odiar a nós
como adiamos os vizinhos.”
– Oliver Wendell Holmes.
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final do ano é um período que
trás consigo um misto de emoções e sentimentos. As festas
comemorativas dessa época, normalmente nos remetem a ideia de diversão
e celebração. Podemos ficar felizes pela
nova etapa e fazer milhares de planos
para o ano que se inicia, ou podemos
pensar naquilo que não deu certo no ano
que se passou.
É muito comum que no fim do ano, as
pessoas comecem a fazer uma avaliação
do ano e de tudo que as cerca. Mas ao
pensar naquilo que não deu certo, entramos em contato com algumas frustações,
pois os objetivos não alcançados podem
trazer melancolia e tristeza. A frustação
de não ter realizado algo ou de não ter
alcançado algum objetivo, pode gerar
novas cobranças em várias áreas da vida,
cobranças internas e externas.

É importante não focar o pensamento
naquilo que não se pode realizar e focar
as energias em planejar coisas novas,
estabelecer metas possíveis para o próximo ano. Conhecer nossos próprios
limites é ideal para nos tornarmos mais
gentis conosco mesmos. Não se cobre
tanto por aquilo que não deu certo.
Para muitos, essa época do ano também se torna uma lembrança dolorosa
dos entes queridos que já perderam. O
sofrimento de final de ano devido ao luto
é um assunto sério. O ideal para quem
está sofrendo por esse motivo, é se cercar de suas pessoas queridas e aumentar
a interação com elas o máximo possível. É
importante estar ao lado de companhias
agradáveis. Viva seu luto a sua maneira.
Não ignore seus sentimentos. Se permita
sentir. Mas também, não se isole. Se permita sentir a falta, e ao mesmo tempo
viver.

casa & projetos . MODA . VIAGENS E TURISMO
5 TENDÊNCIAS DE ARQUITETURA E DECORAÇÃO
PARA 2022

CASA & PROJETOS

https://www.weg.net/tomadas

3049.3040 |

D

urante a pandemia, ficar em
casa se tornou algo essencial.
Por isso, as novas tendências
de arquitetura e decoração para 2022
prezam pelo conforto com espaços simples e minimalistas, mas sempre muito
aconchegantes, sendo ideais para se
passar muito tempo em casa.
Os móveis que permitem fáceis combinações e diferentes usos também são
reflexos de permanecer em casa, inclusive para trabalhar.
O minimalismo continuará em alta, em
cores neutras, na combinação de linhas
curvas e retas e móveis de linhas simples.
Ambientes integrados:
Os ambientes integrados servem para
gerar amplitude e reaproveitar as áreas
da residência que talvez não sejam tão
utilizadas, como por exemplo, a sacada.
É possível transformar a sala de estar
deixando-a mais ampla e com a vista da
sacada, tornando o local mais aconchegante por exemplo.
Praticidade nas peças e móveis:
O conforto e a praticidade caminham
juntos. Peças e mobiliários fáceis de usar
e combinar ou que possam ser usados
em várias situações são tendência para
2022.
Essa tendência é reflexo do home
office durante a pandemia. É mais simples e confortável ter móveis em casa
que são possíveis de serem realinhados
para as suas necessidades, como por
exemplo, montar uma espécie de escritório improvisado em casa.

Presença da natureza:
O uso de plantas na decoração está
ganhando cada vez mais destaque e vai
desde acrescentar a natureza em alguns
detalhes utilizando cores terracota, em
móveis com plantas em vasos ou até
mesmo em paredes inteiras com painéis
de madeiras.
A ligação da área externa com a
interna é uma grande aposta, tornando
os ambientes uma extensão um do outro
utilizando elementos da natureza.
A iluminação natural será aproveitada, e o uso de materiais como pedra e
madeira tornam a decoração mais autêntica com a presença de irregularidades e
imperfeições.
Decoração no estilo Boho:
É um estilo fácil de adotar e que predomina o uso de peças e tecidos naturais,
tapetes e cores vivas e texturas específicas, deixando o ambiente mais divertido
e aconchegante.
Casa conectada:
Com a tecnologia avançada, é cada
vez mais comum ver casas conectadas.
Além das já conhecidas assistentes virtuais, é possível transformar a casa e
automatizá-la para realizar tarefas simples como ligar as luzes, fechar as persianas e preparar o café.
Casas mais versáteis e multifuncionais
estão em evidência. Dessa forma, adaptar o ambiente para trabalhar em casa de
modo confortável se tornou uma preocupação e faz parte das novas tendências.

99658.8963 |

www.casadochef.net

MODA
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“Amadurecer é coisa terrivelmente
difícil. Fica muito mais fácil passar
de uma infância à outra.”
– Francis Scott Fitzgerald.
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O

O QUE FOI O CAPITALISMO COMERCIAL?
https://www.significados.com.br/capitalismo-comercial/

capitalismo comercial, também
chamado de capitalismo mercantil ou mercantilismo, foi a
primeira fase do sistema capitalista. Se
inicia no final do século XV, com a decadência do feudalismo e se encerra no
século XVIII, com o fortalecimento da
industrialização.
O capitalismo é um sistema econômico que busca a acumulação de riquezas. Nessa fase, o acúmulo do capital era
resultado das trocas comerciais - principal atividade econômica na Europa
naquele momento.
Principais características do capitalismo comercial
- Controle do Estado sobre a economia: o mercantilismo era marcado por
uma forte intervenção do Estado na
economia. Os Estados absolutistas controlavam os mercados e determinavam a
quantidade de impostos.

ESCRITÓRIOS . ADVOGADOS

Av. João Correia, 1453
Centro - Sapiranga
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- Protecionismo: os impostos e tarifas alfandegárias protegiam a entrada de
produtos importados nos países, com o
intuito de proteger as indústrias e manufaturas nacionais.
- Metalismo: a riqueza de um país era
determinada pela quantidade acumulada
de metal precioso (ouro e prata). Grande
parte desses metais foi retirada
das colônias e enviada às metrópoles
nesse período.
- Balança Comercial Favorável: os países esforçavam-se para que suas exportações superassem as importações, de
modo que a situação financeira do país
se mantivesse positiva.
História do capitalismo comercial
Uma das principais mudanças que
marcam o fim do feudalismo e o início do
capitalismo comercial é a relação do trabalho com o capital. Ao invés da relação
servil dos feudos, surge aqui o trabalho
livre e assalariado.
Esse é também o momento das grandes navegações, quando os europeus
descobrem e passam a colonizar terras
nos continentes africano e americano.
Essa colonização se deu, em grande
parte, pela exploração dos recursos
naturais e humanos em benefício da
metrópole.
Embarcações portuguesas no final do
século XV.
Nessa época, a riqueza de uma nação
era medida pela quantidade de metais
preciosos acumulados. Por isso a busca
incessante dos europeus por esses
metais em suas colônias. O tráfico e a
comercialização de escravos também
foi um tipo de negócio bastante lucrativo para os países colonizadores nesse
período.
O capitalismo comercial foi uma fase
importante para o desenvolvimento do
capitalismo nos séculos seguintes, pois
permitiu a acumulação de capital que
possibilitou, posteriormente a Revolução
Industrial.

Surgimento do capitalismo comercial
Antes do início do capitalismo comercial,
o sistema de produção vigente na Europa
era feudal. O feudalismo era uma forma
de organização social, política, econômica e cultural que estava baseada na
posse de terras.
Era uma sociedade de estamentos,
formada pela nobreza, pelo clero e pelos
servos e não havia mobilidade social.
Isto é, não era possível que uma pessoa
mudasse de uma camada social à outra.
Porém, com o crescimento das cidades e o desenvolvimento marítimo, iniciam-se as atividades comerciais e as
feiras livres - espaços onde as pessoas
levavam seus produtos para serem
comercializados.
Com a intensificação do comércio,
os comerciantes - que representavam a
classe burguesa - começaram a acumular
capital. O capital passou a ser a fonte de
riqueza dessa sociedade, em substituição
à terra no feudalismo.
Divisão internacional do trabalho no
capitalismo comercial
Um conceito importante que explica
a organização produtiva mundial a partir
desse período é a divisão internacional
do trabalho. Segundo essa teoria, cada
parte do mundo desempenha determinada função na organização produtiva
global.
Durante o mercantilismo, vigorou a
divisão internacional do trabalho colonial,
representada pela divisão entre colônia
e metrópole. Nesse esquema, a colônia
oferecia especiarias, metais preciosos e
matérias-primas para a metrópole e essa
produzia bens manufaturados.

CONTABILIDADE
TALES DE MILETO

Q

https://mundoeducacao.uol.com.br/filosofia/tales-mileto.htm

uem foi Tales de Mileto
Nascido na cidade de
Mileto (região da Jônia, onde
atualmente fica a Turquia) aproximadamente em 625 a.C., Tales foi considerado
o primeiro filósofo. Os historiadores, para
facilitarem o estudo e a classificação,
nomearam a tradição iniciada por Tales,
e continuada por Anaximandro e Anaxímenes, de escola jônica.
Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo do Ocidente.
Por ser um grande comerciante, o primeiro filósofo viajou pelo Oriente Médio,
o que o fez conhecer o Egito e a região
da Babilônia, atual Iraque. Mediante suas
viagens, o filósofo conheceu a astronomia
babilônica, advinda de povos sumérios,
e a matemática egípcia, que possibilitou
à população do Egito uma engenharia
capaz de construir as famosas pirâmides.
A matemática, em especial a geometria, não era cultivada de modo sistemático e científico pelos egípcios. Uma das
grandes contribuições de Tales foi transformar aquele conhecimento prático em
uma ciência capaz de cultivar e evoluir
os conhecimentos sobre os números e
as formas geométricas.
Tal feito fez com que o filósofo desenvolvesse o ainda atual teorema de Tales,
que permite o cálculo da altura de uma
pirâmide tomando por base o comprimento das retas paralelas e a disposição
angular das retas transversais da figura
geométrica espacial.
Especula-se, com base nos relatos de
Heródoto, que Tales tenha previsto o dia
e a hora exatos de um eclipse total do
Sol, utilizando apenas conhecimentos de
astronomia e cálculos baseados na posição da Lua e da Terra em relação àquele
astro. Esse feito deve ter acontecido por
volta do ano 585 a.C., Ao que tudo indica,
foi nessa mesma época que o filósofo formulou a sua teoria cosmológica, dando
origem à filosofia.
Tales era o típico filósofo observador
inquieto, o que o fez formular uma origem
racional para o Universo, impulsionando-o a cultivar a matemática de modo
sistemático e a estudar a astronomia na
tentativa de entender como tudo funcionava. Diz a história que Tales também

“A esperança é o único bem comum a
todos os homens; aqueles que nada
mais têm - ainda a possuem.”
– TALES DE MILETO

teria formulado uma proposição mais
plausível para explicar as enchentes no
rio Nilo.
Tales de Mileto e a filosofia
Aristóteles diz que, apesar de Tales ser
o primeiro filósofo, a palavra filosofia foi
criada anos mais tarde por Pitágoras de
Samos.
Tales de Mileto iniciou uma busca
pela origem do Universo (cosmologia),
tentando saber qual seria o elemento
gerador (arché) de toda a natureza, objeto
denominado pelos gregos antigos pela
palavra physis. Para Tales, esse elemento
gerador de tudo era a água. O filósofo
constatou essa teoria ao observar que
todas as formas de vida possuíam algum
nível de água em seus corpos, que o ar
possuía umidade, o que o levou a pensar que até os minerais eram compostos de pequenas quantidades de água
imperceptíveis.
A predisposição inicial de Tales de
estudar a origem do Universo, e as suas
observações, deu origem à filosofia, que,
por sua vez, deu origem a todas as ciências que surgiram.
Obras
Não foram encontrados pelos historiadores modernos nenhum tipo de arquivo
deixado por Tales. O que se conhece dele
advém dos escritos de Aristóteles e do
historiador antigo Heródoto.
Isso se deve à distância cronológica
que há entre Tales e os nossos dias. No
entanto, podemos elencar os feitos de
Tales descritos por Aristóteles e Heródoto
como o conjunto de sua obra. São eles:
Teorema de Tales;
Descoberta do triângulo isósceles;
Previsão do eclipse solar em 585 a.C.;
Explicação sobre as cheias do rio Nilo;
Formulação da primeira teoria cosmológica e invenção da filosofia

ESCRITÓRIOS CONTÁBEIS

LIVRARIA . CÓPIAS

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

www.expresscopias.com.br

Gráﬁca Digital

graﬁcadigital@expresscopias.com.br

Papelaria

livraria@expresscopias.com.br
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seguros
CORRETORAS DE SEGUROS

3597-7264

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

SEGUROS todos os ramos!

MESA

M

Fernando Perez - Matrizeiro - 995086858

esa ahhh....mesa sabe; não
consigo encontrar outro
lugar na casa onde haja mais
comunhão entre todos da família, todos
os dias reunidos ali e cada um no seu
lugar e nada de sentar no lugar do outro
eiii....Ali é quase que um lugar sagrado,
sai ano e entra ano e as coisas estão ali,
que bom seria se nunca mudasse, mas os
contingentes da vida faz tudo mudar, até
você que esteve sentado junto a mesa e
hoje não está mais, outros vieram, histórias se somaram lembranças na memória.
Ah se a mesa falasse ela diria: - “Você
esteve aqui e eu lembro de ti, das tuas
risadas, que chegava a doer, das delícias
que você saboreava, das longas histórias contadas por ti.” A gente nem se dá
conta, mas existe um dia, sem sabermos,

que pode ser a última vez em que sentamos junto a uma mesa e isso é incrível.
Aproveite cada momento nela vivido, talvez pode ser o único momento do dia que
toda família esteja reunida e você nem
percebeu. Então obrigado mesa por você
existir. Isso é incrível.

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

F

“O mundo premia a aparência de
mérito com maior freqüência do
que o mérito.”
– François Poitou.
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ique por dentro de mais algumas palavras que fazem parte
do mundo dos seguros!
IMPORTÂNCIA SEGURADA
É o valor monetário atribuído ao patrimônio ou às conseqüências econômicas
do risco sob a expectativa de prejuízos,
para o qual o segurado deseja a cobertura de seguro, ou seja, é o limite de responsabilidade da seguradora, que, nos
seguros de coisas, não deverá ser superior ao valor do bem.
INDENIZAÇÃO
Reparação do dano sofrido pelo
segurado.
INDENIZAÇÃO INTEGRAL
Dá-se à indenização integral do objeto
segurado, quando os danos atingem ou
ultrapassam 75% do valor segurado,
quando o mesmo desaparece completamente ou quando se torna, de forma
definitiva, impróprio ao fim a que era
destinado.
ÍNDICE COMBINADO (Combined
ratio)
É a soma do índice de sinistralidade
com o índice de despesa. Quando o
índice combinado é menor do que 100
(percentualmente), obtém-se lucro
operacional.
ÍNDICE COMBINADO AMPLIADO

É obtido da mesma forma que o índice
combinado, sendo que antes da apuração
do índice de sinistralidade e do índice de
despesas é adicionado o ganho (resultado) financeiro ao prêmio.
ÍNDICE DE DESPESAS (Expense
ratio)
É o percentual de prêmios utilizado
para pagar as despesas operacionais
(administrativas e de comercialização)
da seguradora.
LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO
É o valor máximo da indenização contratada para cada garantia.
LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS
Expressão usada para indicar, nos
seguros dos ramos elementares, o processo para apuração do dano havido em
virtude da ocorrência do sinistro, suscetível de ser indenizado.
LUCRO BRUTO
É resultante do total das operações
das seguradoras, incluindo o derivado
das inversões, depois de deduzidas as
despesas administrativas, patrimoniais,
reservas, amortizações e depreciações.
LUCRO LÍQUIDO
É o resultado do lucro bruto, depois
de deduzidas a reserva legal, as reservas
estatutárias e a reserva para imposto de
renda, e , se for o caso, a reserva para
manutenção do capital de giro próprio.

GUIA DE PRODUTOS
E SERVIÇOS

ELETRÔNICA

JUNG
AUTORIZADO:

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

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

TOCO

| ACADEMIAS / ART. ESPORTIVOS
SUPLEMENTOS

AUTOMÓVEIS

Movimente Academia - 3598.7232
Oxi Academia - 3038.1527

| 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

3049.3737
99915.7318

| BAZAR / PAPELARIA / EMBALAGEM
marcotec_rebobinagem@hotmail.com
Av. Emílio Vetter, 206 - Genuíno Sampaio - Campo Bom - 3598.4670

| ARQUITETURA / ENGENHARIA /
DECORAÇÃO

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

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

OAB/RS 50.590

AÇÕES CÍVEIS, APOSENTADORIAS,
DIREITO DE FAMÍLIA

Rua Benjamin Constant, 378, sala 02 , Novo Hamburgo

Fone: 51 3066.1545 - 51 99988.6432

51 3049.1300 / 99258.6305
Av. Brasil, 1880 . Loja 02
Centro . Campo Bom . RS

AUTOLOCADORA

& 99845 8787

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

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

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

| CIRURGIÕES DENTISTAS
| FESTAS / EVENTOS / BRINQUEDOS / SOM

Carlos B. Blumm - 3597.1941

| ALIMENTAÇÃO / REST. / PIZZARIAS / CAFÉS
Casa Natural - 99220.1354 / 99237.7540

RODÍZIO DE BIFES
PIZZAS
PANQUECAS

Aceitamos:

3039.2933

| 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

BL AUTO PEÇAS
NACIONAIS E IMPORTADAS . NOVAS E RECONDICIONADAS

TELE-ENTREGA 3599.3595 / 3039.1292
nos
20 A

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

REPINTURA AUTOMATICA - ESPELHAMENTO - MARTELINHO DE OURO

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

Dr. José
Pinto Rodrigues
Cirurgião Dentista CRO 3122

Rua São Pedro, 284 - sala 101 / 102 - Sapiranga - Fone 3599.1450

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

Binha Festas – (SAP) - 981758902

| FISIOTERAPIA / ACUPUNT. /
QUIROPRAXIA

| 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

3580.1125
99564.2880

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

Av. João Corrêa,
111 / 104
Sapiranga
99785.8997
99180.9750

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

| FLORICULTURA E PAISAGISMO
Enseada - 3597.2040
Takeshi (sushi) - 3066.6660

| CONTABILIDADE / ASSESSORIA
RH
Confiança Contabilidade - 3583.2220
Contratys - 3066.4140
Kirsch Contabilidade - 3049.2302
Cont. A. Pacioli – 37972723 - 30386688

TELEGULA

3597.6828 / 3038.6828
Pastéis

Av. Tiradentes,381 Campo Bom

| 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

| ASS. TÉC. / REFRIG / ELETRÔNICAS / MOTORES

Eletrônica Beto

Mecânica

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

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

3559.8021

| FONOAUDIOLOGIA

Rua Antão de Farias, 619
Centro - Sapiranga
Rua David Canabarro, 112
Sala 21 - Centro
Novo Hamburgo/RS
Fone 3939.5068
98059.7044

Keiko Pasini (Nap)- 98129 6899

| FOTOS / FILMAGENS

| AUTOM. REVENDA / AUTOLOCADORA / DESPACHANTES
| FUNILARIAS

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

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

Funilaria Sinos - 3598.4237

Fernanda Ramminger - 99698.0473
Liseane F. Metzler - Q10 - 3597.3420/99255-1772
Natália F. Silveira - 99288.4424
Suzana M. Raupp - 98406.6725

| IMOBILIÁRIAS
JG Imóveis - 3597.1941 / 3597.1752

| SAÚDE E BELEZA NA ESTÉTICA
IRMÃOS

MACIEL
MATERIAIS ELÉTRICOS

3599.1877
99500.1917

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

| TERAPIA OCUPACIONAL

Rua Quinze de Novembro, 143 . Sapiranga . RS

Sinuelo - 3593.3064

Ferragem AF - 3597.6144
K & R Pioner - 3597.3353

| INFORMÁTICA

Carmela Slavutzky (Nap)- 99623 9164
RUA DOS ANDRADAS, 278 CENTRO CAMPO BOM

| TABACARIA

| LOJAS / COLCHÕES / MÓVEIS /
PERGOLADOS
51 99988.7860

)

lordestofados@gmail.com
atendimento@lordestofados.com.br
@lord_estofados
lordestofadosoutlet

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

| LABORATÓRIOS/ RADIOGRAFIAS/
EXAMES

|MÉDICOS

| LOJAS/CONF./TECIDOS/ALUGUÉIS/CONSERTOS

Frizon Fashion Hair
99894.5165

51 3599.2878
51 99901.6449
frizonsalaomary@yahoo.com.br
Presidente Roosevelt, 328 - Centro - Sapiranga

Suzana Ambros(CB) - 3049.2569

Exato - 3599.8300/3039.3388

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

k charme
Cabelo e estética

Rua Gal. Daltro Filho, 18/02
Sapiranga

| PSICÓLOGOS / PSICANALISTAS

ravenanoivas@terra.com.br
www.ravenanoivas.com.br

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

| LOJAS CORTINAS / TAPETES /
FORRAÇÕES

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

| LOJAS M. CONSTRUÇÃO / FERRAGEM / ELÉTRICOS

3582.9093 / 3253.5649 / energisul@sinos.net

| PSICOPEDAGOGA
Amanda Siebel (Nap) - 98034.6816
Berenice Ody (NAP) - 3035.360

Shopping das Tintas - 3529.1060

Pigmentação
de sobrancelha

99901.3077
3559.5725

3524.2797 • 3524.1578

| TINTAS / PINTURAS

Reiki

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

Pinha Originals . Moda Sustentável - 99291.2711

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
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
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

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

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

Piccolo - 3597.3436
Viva Cor Tintas - 3597.2222

|TRANSPORTES/VIAGENS
Plano de Viagens – 3517.6900

| VETERINÁRIAS / AGROPECUÁRIAS/ PETS

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

) 3559.4361 / 99742.9190

99831.2551

vena estética e cabelo
Av. 20 de Setembro, 3586 - Sap

| SEGUROS
Acaso Adm. Seg.- 3038.7727
Dakasa Cor. Seg.- (51) 3038.3939 / 99326.0366
Valor Atual – 35977264

Agrícola Campo Bom

• Comércio de produtos veterinário • Rações

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

Santos Bichos - 3038.1068

| SERRALHERIA / TELAS / BOX
/ VIDROS / MOLDURAS
/ MARMORARIAS
- Pingadeiras / soleiras
- Pias / Cozinhas
- Lavatórios
- Túmulos - Escadarias
- Fogão campeiro

3599.1543
98125.5221
Av. Senador Alberto Pasqualini, 191 - Centro - Sapiranga

Vidraçaria Sapiranga

51 99931.8294

Rua Tiradentes, 701 - sl 7 - Centro - Sapiranga

ANUNCIE AQUI!

ferragens . elétrica . Tintas
TIPOS DE TINTAS – CARACTERÍSTICAS E ONDE USAR PARA PINTAR

ELÉTRICAS

Fonte: https://www.t intas.net.br/tipos-de-tintas-caracteristicas-e-onde-usar-para-pintar/
COLABORAÇÃO: PICCOLO TINTAS

S

aiba aqui as características
e onde utilizar cada tipo de
tinta.
A tinta é um item muito importante
para garantir o acabamento de qualquer ambiente. Ela será responsável
por construir parte de sua personalidade, graças a cores, texturas e efeitos diversos.
Entretanto, no momento de pintar
paredes ou objetos, podem surgir
diversas dúvidas. Afinal, qual tipo de
tinta usar? Qual a diferença de cada
uma? Confira a seguir informações
preciosas para não errar na hora de
sua escolha!
Tintas para Ambientes Internos
Ao escolher a tinta para ambientes
internos, é necessário avaliar aspectos, como: rápida ou baixa limpeza e
secagem. As melhores opções são:
· PVA ou Látex: Apresentam pouco
odor, sendo encontradas em acabamento fosco. Possuem baixa resistência ao sol e a lavagens (deve ser
usado apenas pano úmido). Por essa
razão, são muito usadas em tetos
e em locais que sujam com menos
facilidade.
Super laváveis: Têm acabamento
acetinado e podem ser facilmente
lavadas. Devido a esse aspecto, são
ideais para ambientes com alto fluxo
de pessoas, como comércios, escritórios e áreas infantis.
· Inodoras: Nesse caso, seu odor
desaparece em até três horas. Por
isso, são ideais para quem deseja
dar um rápido “up” na decoração. São
encontradas nas versões acetinada e
fosca.
Tintas para Ambientes Externos
Ao pintar um ambiente externo,
é importante levar em consideração a resistência que a tinta oferece.
Afinal, as paredes desse local terão
constante contato com variações do
tempo (sol e chuva). Nesse caso, o
ideal é optar por tintas acrílicas. Elas
podem ter acabamento fosco, de
semibrilho ou brilhante.

Quanto maior o brilho da tinta,
maior é a chance de uma superfície
ser lavável. Para reduzir a aparência
de imperfeições, são indicadas as do
tipo fosco.
Tintas para Ambientes Úmidos
(banheiros, cozinhas e piscinas)
Locais úmidos devem ser pintados
com tinta acrílica ou epóxi. A primeira
tem fácil aplicação e elevado grau
de impermeabilização. A segunda,
além dessa característica, possui alta
durabilidade e resistência a produtos
abrasivos, por isso também pode ser
usada em pisos. Entretanto, deve ser
manejada somente por profissionais
especializados.
Tintas para Objetos de Madeira
ou Metal
Em materiais de metal ou madeira,
devem ser usados esmaltes sintéticos,
pois formam uma espécie de película
protetora em sua superfície. Podem
apresentar acabamento fosco ou brilhante, sendo comercializados nas
versões:
À base de Solventes: Tempo maior
de secagem e cheiro forte;
À base de Água: Seca mais rápido
e tem odor leve.
Após escolher o tipo de tinta ideal
para cada situação, é também importante preparar a superfície que irá
recebê-la. Muitas vezes, é preciso
usar outros produtos para corrigir
imperfeições e outros aspectos. Em
caso de dúvida, sempre vale a pena
contratar um especialista.
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CUIDADOS COM OS CABELOS
NO VERÃO
dicas de ouro para aproveitar o verão
com cabelos lindos e protegidos!
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