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O Simers notifi cou a direção 
do Hospital Santo Ângelo para a 
contratação de mais um médico 
plantonista, melhorar o serviço 
de triagem e o suporte ao atendi-
mento de urgência e emergência. 
A notifi cação é resultado de uma 
vistoria realizada no fi nal de abril 
na instituição, na qual a entidade 
médica constatou que há risco ao 
atendimento dos cidadãos, pelo 
fato de que o médico plantonista 
atende sozinho – o que está em de-
sacordo com as diretrizes do Con-
selho Federal de Medicina (CFM) 
–, entre outras ocorrências.

O ofício também será encami-
nhado para a Secretaria Municipal 
de Saúde, o Conselho Regional de 
Medicina (Cremers) e o Conselho 
Regional de Enfermagem (Coren). 
Na notifi cação, o Simers solicitou 
um prazo de quinze dias para que 
a administração se manifeste a res-
peito dos problemas apontados. 

A entidade médica verifi cou 
também irregularidades na tria-
gem dos pacientes, como a falta do 
Protocolo de Manchester, o que 

sobrecarrega a atividade dos plan-
tonistas. Além disso, constatou 
que o suporte dos serviços de en-
fermagem é defi citário e está em 
desacordo com as regras do CFM 
e do Coren.

No dia da vistoria, o diretor do 
Simers, Willian Adami, foi rece-
bido pelo administrador, Marcelo 
de Oliveira Borges, e pelo prove-
dor, Odorico Almeida. Na ocasião, 

eles informaram à entidade médi-
ca que o hospital, que conta com 
170 leitos, atende a pacientes de 
25 municípios e tem cerca de R$ 
2 milhões em valores não repas-
sados pelo governo do Estado e a 
Prefeitura. Apesar do quadro, Bor-
ges afi rmou que pagou valores em 
atraso aos médicos e que a situa-
ção tende a melhorar ainda neste 
ano.
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Elio Bandeira/Simers

Representantes do Simers foram recebidos pelo administrador Marcelo de 
Oliveira Borges e pelo provedor Odorico Almeida
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Acontece no dia 18 de 
maio a campanha contra 
o abuso sexual de crianças 
e adolescentes,  que tem 
como  objetivo mobilizar 
a população buscando a 
conscientização de que essa 
causa é de todos o dia 18 de 
maio foi eleito como como 
o dia Nacional de Combate 
ao Abuso e Exploração Se-
xual de Crianças e Adoles-
centes, pois foi neste dia, 
em 1973 que  uma menina 
de 8 anos, de Vitória (ES), 
foi sequestrada, violentada 
e cruelmente assassinada, 
seu corpo apareceu seis 
dias depois, carbonizado e 
os seus agressores nunca 
foram punidos. 

Com a repercussão do 
caso, e forte mobilização 
do movimento em defesa 
dos direitos das crianças e 
adolescentes, 18 de maio 
foi instituído como o Dia 
Nacional de Combate ao 
Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. 

Desde então,  trabalhadores do Sistema Único de Assistên-
cia Social – SUAS, organizam-se para realizar ações de mobili-
zação contra a violência sexual de crianças e adolescentes em 
todo o país. O principal objetivo é convocar e alertar a sociedade 
brasileira sobre a prevenção de todas as formas de violência e a 
proteção social de crianças e de adolescentes.

Uma das principais formas de identifi cação da violência 
contra a criança e o adolescente é a denúncia. É por meio das 
ferramentas de denúncia que se articulam as redes de proteção 
e defesa de direitos de crianças e adolescentes. Portanto, é fun-
damental a divulgação desses canais: Disque 100, Conselho Tu-
telar, DPCA (Delegacia de Proteção á Criança e ao Adolescente), 
Juizado da Infância e Juventude, e Ministério Público.

O abuso contra a criança pode começar de uma forma sútil, 
o abusador normalmente possui um perfi l sedutor e costuma se 
benefi ciar do vínculo de confi ança e relação afetiva que já pos-
sui com a criança, envolvendo-a de uma maneira com que faça 
acreditar de que se trata de uma brincadeira, um jogo ou uma 
manifestação de carinho especial por ela ser privilegiada, A

 criança não entende que está sofrendo um tipo de violên-
cia, fi cando sem saber como agir ou reagir. É fundamental que 
pais e professores fi quem atentos à linguagem não-verbal de 
pedidos de ajuda ou sinalizações de trauma, normalmente ex-
pressos em comportamentos, produções gráfi cas ou produções 
lúdicas

Estima- se que apenas 10% de casos de  crianças abusadas 
sexualmente chegam ao conhecimento dos órgãos competen-
tes, dessa forma torna- se um dever de todo e qualquer cidadão 
diante da suspeita de abuso sexual com crianças e adolescentes 
buscar os órgãos competentes e realizar a denúncia.

Neste lindo fi nal de semana, 
em que comemoramos o dia das 
Mães, é muito oportuno falarmos 
de plantas, pois é com os vegetais 
que podemos fazer uma gran-
de relação simbólica nessa data. 
Afi nal, a maior parte das plantas 
nascem, crescem e se reprodu-
zem, deixando as sementes como 
forma de preservar seus descen-
dentes. Assim são as mães, geram 
vidas garantido a perpetuação das 
inúmeras famílias. E, geralmente, 
mães apreciam fl ores, por isso hoje 
traremos uma breve descrição de 
uma espécie vegetal, que produz 
lindas fl ores, pertencente à famí-
lia “Balsaminaceae”, comumente 
utilizada pela população em geral 
para fi ns ornamentais, a popular 
maria-sem-vergonha ou beijinho 
(Impatiens walleriana Hook. F.). 
Esta plântula é uma considera 
como uma PANC (Planta alimentí-
cia não convencional), ou seja, são 
aquelas famosas “daninhas”, “in-
vasivas”, os populares “inços” que 
habitam diversas regiões do país. 
Essas espécies fazem parte de uma 
seleção de plântulas ainda pouco 
difundida, mas com um enorme 
potencial nutritivo. 

O beijinho é um vegetal herbá-
ceo perene (as folhas não caem), 
com aproximadamente 20-40 cm 
de altura. Sua propagação se dá ex-
clusivamente por sementes, sendo 
nativo da África. No que se refere 

aos seus usos, a planta é ampla-
mente cultivada em todo o mundo 
com fi ns ornamentais, principal-
mente na forma de canteiros em 
ambientes/locais de meia sombra, 
normalmente associado a outras 
dezenas de cultivares desenvolvi-
das com o intuito de máximo fl o-
rescimento.

Suas fl ores além de decorativas 
também podem ser consumidas, 
tanto cruas como cozidas, prepa-
radas de várias formas. Todavia, 
as folhas jovens mesmo cozidas 
têm um pouco de ráfi des, estru-
tura formada devido ao acúmulo 
de sais de oxalato de cálcio, e, não 
são comestíveis. Já as sementes 
cruas ou torradas também são po-
tencialmente alimentícias e bem 
gostosas, assim como outras espé-
cies do gênero Impatiens. Se você 
leitor quiser utilizar as sementes, 
pode usá-las em cobertura de pães, 
bem como em torradas e adiciona-
das a saladas. De tal forma que é 
possível se deliciar com diversas 
receitas para com este vegetal, to-
das descritas no livro de plantas 
alimentícias não convencionais do 
Brasil, de Kinupp e Lorenzi, entre 
elas, destaca-se o mousse de fl ores 
do beijinho. Para o preparo colete 
as fl ores e lave com água. Triture 
no liquidifi cador cerca de 300 g de 
fl ores frescas, 200 g de leite con-
densado e 200 g de creme de leite 
ou iogurte natural, 5 g de gelatina 
sem sabor diluída. Leve a geladei-
ra e sirva gelado. As fl ores podem 
ser usadas fl utuando para enfeitar 
o mousse.

Sobre os usos populares para 
esta espécie, são descritas proprie-
dades eméticas (provoca vômito), 
catárticas (laxativo) e diuréticas. 
Estudos recentes realizados com 
Impatiens walleriana Hook. F. re-

velaram que as sementes moídas 
do beijinho têm propriedades an-
tifúngicas, capaz de inibir o cresci-
mento do fungo causador da Can-
didíase (Candida albicans).

Muito fácil de cultivar, não exi-
ge cuidados especiais. É ideal para 
a composição de maciços e borda-
duras em locais semi-sombredos. 
Também pode ser plantado em 
vasos, fl oreiras e cestas penden-
tes. Caso você leitor queira cultivar 
esta belíssima planta ornamental é 
necessário solo fértil, bem nutrido 
e rico em matéria orgânica. Como 
opção de nutriente fi ca a sugestão 
de farinha de osso, além disso o 
solo deve permanecer bem drena-
do e úmido.

Neste sentido, a equipe de es-
tudos BioFlora ressalta que se deve 
ter cuidado em relação a algumas 
espécies do gênero Aspergilus, 
do Beijinho, pois existem mais de 
500 espécies identifi cadas e mui-
tas dessas são tóxicas e facilmente 
confundidas com espécies comes-
tíveis. Por outro lado, exibe uma 
beleza própria capaz de compor o 
paisagismo de muitos ambientes, 
tanto em vasos como em canteiros, 
dando a sensação de alegria e bem-
-estar.

Maria Sem-Vergonha, Beijos ou Não-Me-toqueMaria Sem-Vergonha, Beijos ou Não-Me-toque

BioFlora/URI
Jordana Gabriele Vettorato, Marli Vieira Bocacio, Ricardo 
Dreilich Prestes - Acadêmicos de Ciências Biológicas - 
Bacharelado/URI e Profa. Dra. Nilvane Ghellar Müller

Divulgação

Impatiens walleriana Hook. F. (Beijinho)Impatiens walleriana Hook. F. (Beijinho)

Campanha contra a 
Exploração Sexual contra 
Crianças e Adolescentes
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Referência Especializado em 
Assistência Social) órgão 
responsável pela oferta de apoio e 
orientação para indíviduos e famílias 
que tiveram seus direitos violados./ 
Cidade de São Luiz Gonzaga-RS.
Contato: (55) 98445-7579
Email: harmonizeclinicapsi@gmail.com
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Estudos realizados na Universidade de 
Scranton, nos EUA, descobriram que a pipo-
ca reúne quantidades de antioxidantes tanto 
quanto frutas e vegetais.

As fi bras contidas na pipoca, podem auxi-
liar na regulação do trânsito intestinal e no 
controle do colesterol e triglicerídeos, da gli-
cemia e também no aumento da saciedade.

Além das fi bras o milho contém vitaminas 
como E, B1, B2 e os carotenoides e minerais 
como cálcio, iodo, ferro, zinco, manganês, co-
bre e selênio.

Claro, que tudo depende da maneira com 
que a pipoca é feita.

Prefi ra sempre faze-la em pipoqueiras elé-
tricas, onde não há necessidade de gorduras.

Mas caso prefi ra fazer na panela para re-
lembrar o gosto da infância: Utilize azeite de 
oliva.  Evite o óleo de soja! E se possível nunca 
consumir pipoca industrializada (de micro-
ondas).

Em algumas redes de supermercados en-
contramos milho de pipoca orgânico, com um 
preço similar ao milho transgênico. Essa é 
uma ótima dica para quem quer potencializar 
os benefícios da pipoca.

Nutricionista 
kellyunijui@outlook.com 

Instagram: @kellynutrition

Kelly Kercher

Pipoca, pode?

A resposta é NÃO. A obstrução nasal é uma das afecções 
mais frequentes na infância e, a longo prazo, promove a mu-
dança do padrão respiratório nasal pelo oral. É o que chama-
mos de Síndrome do Respirador Oral (SRO).

Trabalhos recentes mostram que respirar pela boca é uma 
condição presente em até 50% das crianças e suas principais 
causas são rinite alérgica, aumento da adenóide, aumento das 
amígdalas e desvio de septo nasal. Os sintomas mais frequen-
tes da SRO são dormir com a boca aberta, roncos, coceira no 
nariz, salivação, sono agitado, obstrução nasal e irritabilidade 
durante o dia. Inclusive é importante salientar que a criança 
que dorme mal pode apresentar sonolência diurna, enurese 
(“xixi na cama”), difi culdades no ganho de peso e prejuízo no 

Meu fi lho Meu fi lho 
respira pela respira pela 
boca, isso é boca, isso é 

normal?normal?
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desempenho escolar. A respiração oral também aumenta o risco de 
infecções de garganta já que o ar não passa adequadamente pelo na-
riz, que é o órgão responsável por aquecer, umidifi car e fi ltrar o ar. 

Consequências a longo prazo também podem acontecer. Se a boca é 
mantida aberta por um longo período, ocorre um aumento da altura facial 
inferior, arqueamento do palato (céu da boca), fraqueza da musculatura ao 
redor da boca e alterações ortodônticas como a mordida aberta e apinha-
mento dos dentes.

Sendo assim, é importante salientar que toda a criança respiradora oral 
deve ser avaliada por um médico pediatra ou otorrinolaringologista a fi m de 
identifi car as causas e direcionar o tratamento mais adequado.
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O exercício físico vem sofrendo 
um incremento de varias modalida-
des, buscando desta forma oferecer 
novos atrativos para o publico em 
geral. Neste sentido foi criado o Fun-
cional Dance que busca aliar a dança 
com o treinamento funcional no in-
tuito de proporcionar o prazer atra-
vés da dança e a melhoria do condi-
cionamento físico pelo treinamento 
funcional

Quando analisamos o Funcional 
Dance, nos referimos a uma modali-
dade que tem como objetivo otimizar 

o gasto energético, perda de calórica, 
melhoria dos movimentos, fortale-
cimento da musculatura, bem como 
a efi ciência na coordenação moto-
ra. Com esta proposta o Funcional 
Dance apresenta uma modalidade 
que integra de forma efetiva prazer 
e exercício físico visando atender a 
melhoria do seu bem estar e saúde. 

Neste sentido busca-se trabalhar 
estes objetivos nas aulas de funcional 
dance que se caracteriza por estimu-
lar as capacidades físicas dentro da 
dança e através de exercícios funcio-
nais, trabalhando para isso as fun-
ções musculares de forma geral e não 
de forma isolada. O Funcional Dance 
é um método que propõe aulas dinâ-
micas, visando aperfeiçoar padrões 
de movimento unindo o Treinamen-
to Funcional à Dança.

Funcional DanceFuncional Dance
Liria Sodré Machado
Profi ssional de educação física 
CREF 020048 G-RS

Carlos Kemper
Profi ssional de educação física
CREF 0195 G-RS


