
RQE 13599 
TEOT 7325 

Viver BemViver Bem
Sábado, 5 de outubro de 2019Sábado, 5 de outubro de 2019

Porque Saúde é fundamentalPorque Saúde é fundamental

Na última semana foi realizada uma 
confraternização em comemoração ao ani-
versário de 32 anos da Associação de Kung 
Fu Tigre, no Sítio Amambaé, que contou 
com a presença de alunos e seus familiares 
para participar de uma retrospectiva da tra-
jetória da associação, conduzidos pelo seu 
fundador e presidente, Clécio Ebert.

A Associação De Kung Fu Tigre iniciou 
seu trabalho no dia 19 de setembro de 1987, 
em uma reunião entre praticantes de Kung 
Fu na cidade, embora os treinamentos já 
acontecessem desde fevereiro de 1984. 

Além disso, eram realizados treinamen-
tos em diversas Artes Marciais como Ta-
ekwondo e Kung Fu estilo Shaolin desde 
fevereiro de 1981, como também, estudos 
sobre a fi losofi a, cultura, espiritualida-
de, desenvolvimento pessoal e meditação 
kung fu, o então fundador Clécio Herculino 
Ebert, diante da procura de adeptos desta 
arte marcial em ter um local e horário es-
pecífi co para desenvolver os ensinamentos, 
resolveu criar uma entidade com objetivos 
de difundir os ensinamentos milenares do 
Kung Fu chinês por meio de palestras, cur-
sos, intercâmbios culturais e sociais entre 
seus membros. Foi então criado o Estatuto 
Social que norteia as atividades futuras des-
ta entidade.  

A AKFT conta atualmente com aulas de 
Kung Fu e Tai Chi Chuan, com sede locali-
zada na Rua Antunes Ribas, n. 2602, sala 
03.

Associação Kung Fu Associação Kung Fu 
Tigre (AKFT) completou Tigre (AKFT) completou 

32 anos em Santo Ângelo32 anos em Santo Ângelo
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WING CHUN Original 
O que é? Uma Arte Marcial chinesa de máxi-

ma efi ciência em combate humano mão-a-mão em 
relação ao espaço, tempo e à energia empregada, 
baseada em Leis da Física e realidades das estru-
turas, na geometria e no movimento fi siológico e 
biomecânico humano, tem alicerce principal no uso 
das articulações, tendões e ligamentos.

Boneco de Madeira – Mudjong - desenvolver 
e aplicar as técnicas avançadas. 

Armas - Bastão Longo e Espadas Duplas – de-
senvolver o aprendizado técnico curricular avan-
çado do estilo para o emprego das armas em com-
bate.

TAI CHI CHUAN / YANG Tradicional 
O que é? É composto de movimentos circulares, 

concomitantes com respiratórios, que vão relaxan-
do o corpo e a mente à medida que são executados, 
sem necessidade do uso de força física bruta. As 
sequências dos movimentos aprendidas são contí-
nuas, delicadas e circulares, desenvolvem o alonga-
mento do corpo e ativam a circulação da energia do 
praticante, além de relaxar os músculos. 

Objetivos: Desenvolver a harmonia, o equilí-
brio, a leveza, a sensibilidade e a saúde, relaxar a 
mente, assim como o corpo. Auxiliar na digestão, 
acalmar o sistema nervoso, benefi ciar o coração e 
a circulação sanguínea, tornar fl exíveis as articula-
ções e rejuvenescer a pele. Melhorar a autoestima, a 
autoconfi ança e a determinação. Qualidade de vida.

Armas: Bastão Longo. Sabre e Espada reta im-
perial.

Saiba maisSaiba mais
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1 - Como conheceu o KIBERON
Jananine :Conheci por indicação da amiga Lori
2 - Oque buscava
Janaine: Reduzir medidas e peso com reeducação ali-
mentar.
3 - Oque encontro
Janaine  :Com certeza encontrei muito mais que espera-
va, KIBERON trata de dentro pra fora,em um ambiente 
acolhedor,profi ssional exemplar que explica todo o pro-
cesso, desde o inicio e as transformações que irao acon-
tecer.
4 - Apartir de quantas sessoes observou resultados
Janaine:Nossa muito rápido na terceira sessao 
meu organismo começou a funcionar,como te-
nho retenção de liquidos foi incrivel a diferença, e a 
regularidade,emagreci,minha retenção praticamente 
cessou ,como nosso organismo e um conjunto ,o meu esta 
voltando a funcionar,consegui abandonar habitos anti-
gos.
5 - Qunto tempo de tratamento
Janaine: Estou na oitava sessão
6 - Oque a surpreendeu
Janaine: Exatamente tudo me surpreende a cada sema-
na como usar uma calça que a muito tempo não vestia 
mais ,blusas antes apertadas não apenas servem como 
fi cam folgadas,o acolhimento que solidifi ca em amizade.
7 - Resumiria
Janaine: Enfi m,fui em busca de redução de medidas e 
peso e ganhei uma nova espectativa de vida com saude,e 
com certeza uma grande amiga pra vida.
Só tenho a agradecer
Nome: Janaine Machado S.Bertasso
Profi ssão: Mediadora Judicial
Idade: 40 anos

KIBERON
(Técnica de emagrecimento Natural)

Lucila Morais de Souza
Whatsapp (55) 981118336 

Originário da Ásia e parente 
das samambaias, o Asplênio é uma 
planta utilizada especialmente em 
composições de jardins tropicais 
em vasos para ambientes inter-
nos, externos sombreados ou va-
sos suspensos. Ultimamente, com 
a adoção da técnica japonesa de 
Kokedama, a planta vem ganhan-
do ainda mais espaço no paisagis-
mo. Apesar de ter um crescimento 
bem lento, suas folhas são grandes 
e longas.

Também chamado de Ninho 
de Passarinho, devido ao formato 
das folhas, com aspecto grande, 
resistente, brilhante e bem aberto, 
formando um suposto “ninho”. As 
folhas novas surgem enroladas no 
centro da planta, dando um charme 
especial em qualquer ambiente.

Pela facilidade de cultivo do 
Asplênio, a escolha desta planta 
por parte dos consumidores vem 
aumentando e, com isso, os melho-
ristas na área vegetal têm lançado 

cultivares a partir desta espécie. 
Com este avanço, mais verdinhas 
estão disponíveis para valorizar-
mos cada vez mais os interiores 
dos ambientes, seja residencial 
ou comercial. Seguem projetos de 
nossa autoria com o Asplenium ni-
dus, destacando que quando aco-
modada em ambiente espelhado, a 
espécie apresenta um efeito ainda 
mais elegante!    

Por: Nilvane Ghellar Müller
Toccare Paisagismo

Asplênio-  Asplenium nidusAsplênio-  Asplenium nidus
Divulgação

O Outubro Rosa é uma campanha de conscientiza-
ção que faz um alerta sobre a importância da prevenção 
e diagnóstico precoce do câncer de mama e colo de úte-
ro. A Unacon do Hospital Santo Ângelo fez, na terça-
-feira, 1º de outubro, a abertura de uma programação 
especial na instituição de saúde ao longo do mês.

Na solenidade de abertura, o provedor do Hospital 
Santo Ângelo, Odorico Bessa Almeida, destacou a im-
portância do trabalho de conscientização sobre o assun-
to. Também falou do processo de articulação que possi-
bilitou a implantação da Unidade de Oncologia do HSA.

O médico responsável técnico da Unacon, Louren-
ço Sangoi, por sua vez, falou da programação especial 
da campanha Outubro Rosa do HSA. O oncologista fez 
ainda um balanço do número de atendimentos da uni-
dade, de março a setembro de 2019, que resultou em 
1.100 consultas de pacientes oncológicos, 450 quimio-
terapias, 800 exames complementares e mais de 150 
cirurgias oncológicas.

A solenidade contou com as presenças do diretor 
administrativo do HSA, Marcelo Borges, do diretor 
técnico, Loi Roque Biacchi, do coordenador regional 
de Saúde, Iury Sommer Zabolotsky, do secretário mu-
nicipal de Saúde, Luis Carlos Cavalheiro, do cirurgião 
oncológico da Unacon, Wellington Gemelli, da gerente 
de enfermagem do HSA, Maristane Almeida, da enfer-
meira responsável técnica da Unacon, Jacqueline Bageti 
Garcia, da presidente do conselho Municipal de Saúde, 
Clarice Nunes Haack, entre outros.

Aberta campanha Outubro Rosa Aberta campanha Outubro Rosa 
pela Unacon do HSApela Unacon do HSA

PROGRAMAÇÃO
Na tarde da última terça-feira, o médico oncologista, Lou-

renço Sangoi, falou sobre “A importância da Unacon para os 
municípios da região”. Já na quarta-feira, 2, foi a vez do “De 
bem com você, a beleza contra o câncer!” – ofi cina de auto-
maquiagem para pacientes da Unacon com Andreia Viecelli e 
ensaio fotográfi co com pacientes da Unacon do HSA, com o fo-
tógrafo Cleison Radons. 

Na quinta-feira, dia 3, foi realizada a “Capacitação médi-
ca em atenção oncológica: protocolos clínicos e operacionais” 
com o médico Lourenço Sangoi.  E na segunda-feira, dia 7, às 
10 horas, “Café cor-de-rosa (pacientes Unacon) – importância 
da nutrição junto ao tratamento oncológico” com Letiane Telles 
Hoffmann (nutricionista, especialista em Nutrição Clínica), as-
sessora técnica da Nestlé, Helth Science.

Na terça-feira, dia 8, às 13h15min, a nutricionista da Una-
con Santa Rosa, Ana Paula Griep, especialista em Nutrição 
Oncológica pela SBNO, ministrará a palestra “Importância da 
nutrição no tratamento oncológico.” No dia 9, às 13h15min, ha-
verá a palestra “Cuidados paliativos: ciência e proteção ao fi m 
da vida” com Kelly Meller Sangoi, enfermeira especialista em 
UTI Adulta, Pediátrica e Neonatal, especialista em Oncologia.

Já no dia 14, às 13h15min, será apresentada a palestra “Co-
municação Não-Violenta” com Kellin Garcia de Mello – psicólo-
ga clínica e pesquisadora social em Comunicação Não-Violenta, 
Musicista em Clínica Oncológica Oncotrata, docente no Siste-
ma de Ensino Gaúcho (SEG). No dia 16, às 13h15min, a palestra 
“Câncer de Mama: Prevenção, Diagnóstico e Tratamento” com 
o médico mastologista da Unacon HSA, Edison Vargas.

No dia 30, às 10 horas haverá uma roda de conversa com 
pacientes da Unacon, tendo como tema “Existe vida após o cân-
cer de mama”? Com Cristiane Lippert Tumeleiro – psicóloga 
clínica especialista em Oncologia, psicóloga da Clínica COHM, 
pós-graduada em Cuidados Paliativos. E, por fi m, no dia 31, às 
13h15min, o médico oncologista cirúrgico, Wellington Gemelli, 
vai falar sobre os “Tipos de cirurgias de câncer de mama”.

Cultivar novidade no mercado do 
paisagismo
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O tatu é um mamífero bem 
curioso e com uma forma bas-
tante distinta. Com suas “arma-
duras” resistentes e sua grande 
habilidade para escavar o solo, os 
tatus formam um grupo à parte 
entre os mamíferos. Estão entre 
os animais mais

populares da fauna brasileira, 
possuindo outras características 
especiais, que os tornam úteis 
para a ciência e estimulam pes-
quisas sobre sua biologia.

O tatu-galinha pertence à 
Ordem Cingulata, ao qual estão 
incluídos os mamíferos que pos-
suem carapaça, e que utilizam 
essa estrutura para se defender 
dos predadores e para se proteger 
contra danos causados pela vege-
tação. Possuem hábito terrestre 
a fossorial, ou seja, adaptados à 
escavação, possuem garras espe-
cializadas para tal tarefa. Através 
dessas escavações são feitas to-
cas, que são utilizadas para dor-
mir, abrigar fi lhotes, fugir dos 
predadores ou para criar uma 
reserva de alimento. A principal 
fonte de alimentação dos tatus 
são os insetos, e a maioria deles 
possuem uma língua alongada 
e pegajosa que permite recolher 
pequenas presas. 

A maturidade sexual dos tatus 
é atingida com cerca de um ano 
de idade e o tempo de gestação 
é de até quatro meses. Produ-
zem uma única ninhada por ano, 
onde um único óvulo fecundado 

dá origem a quatro distintos, ou 
seja, quadrigêmeos. São animais 
territorialistas, ou seja, protegem 
sua área de vida intensamente 
contra a invasão de outros tatus e 
animais de pequeno porte.  Eles 
demarcam o seu território através 
de uma secreção que eles soltam 
pela glândula anal, sendo um dos 
meios que eles utilizam para se 
comunicar. As principais ameaças 
identifi cadas contra os tatus em 
geral, é a perda do habitat através 
de incêndio, desmatamento, au-
mento da matriz rodoviária, que 
gera inúmeros atropelamentos 
e a caça, onde infelizmente sua 
carne é muito apreciada, mesmo 
sendo expressamente proibida. 
São importantes para pesquisas 
biomédicas, pois graças a algu-
mas de suas características, são 
mais suscetíveis a inúmeros pató-
genos humanos. O tatu-galinha é 
o único animal que serve de mo-
delo experimental para a doença 
de Hansen (hanseníase ou lepra), 
causada pelo bacilo Mycobacte-
rium leprae. Os tatus são utili-
zados para multiplicá-lo, o que 
permite obter material biológico 
para o diagnóstico e a pesquisa de 
uma vacina.

Nutricionista 
kellyunijui@outlook.com 

Instagram: @kellynutrition

Kelly Kercher

Sim, alguns estudos comprovam é possível 
ter uma remoção parcial ou completa dos pes-
ticidas e estas soluções são baratas e caseiras. 

Vale ressaltar que esse é um assunto que 
deve ser estudado cada vez mais e que tem 
adoecido muitas pessoas de forma subclínica. 
Pois seus efeitos aparecem a longo prazo, ten-
do resultados assintomáticos mas de grande 
impacto.

ABAIXO SEGUE SUGESTÕES, 
BASEADO EM ESTUDOS 

CIENTÍFICOS.
- Primeiro: Sempre Lavar tudo o que pu-

der ser lavado em água corrente. Frutas, ver-
duras, cereais, sementes...

- Deixar em solução salina de molho, por 
10 minutos (10g [1 colher de sopa] de sal de 
cozinha por litro de água).

- Depois adicionar em solução com Vina-
gre 25ml por litro de água de molho por 10 
minutos.

Isso já remove 2 grupos de agrotóxicos di-
ferentes.

Para ampliar ainda mais essa remoção, 
sugiro ainda: - Colocar na terceira solução 
com Bicarbonato de sódio (1g) 1 colher de chá 
por litro de água, por 10 minutos.

Lembrando que a sugestão é fazer 10 mi-
nutos cada, separadamente. Sal de cozinha, 
vinagre e se possível bicarbonato, 10 minutos 
casa, totalizando 30 minutos.

Descasque tudo que NÃO for orgânico 
sempre que possível. Batatas, tomates, ma-
çãs, peras...

Tratamentos térmicos também ajudam a 
reduzir agrotóxicos. Cozinhar, ferver, no va-
por.

Essas dicas são preciosas, mas não reti-
ram totalmente a quantidade de agrotóxicos, 
apenas diminuem. É uma estratégia interes-
sante mas não se compara aos alimentos or-
gânicos. Quando puder, prefi ra os orgânicos 
sempre.

Tatu-galinha (Dasypus novemcinctus): Tatu-galinha (Dasypus novemcinctus): 
características e curiosidadescaracterísticas e curiosidades

Acadêmicos de Ciências Biológicas/Bacharelado/URI: 
Tais Renner Minuzzo, Daniel Cacenote | Professora 
Briseidy Marchesan Soares

É possível remover
os agrotóxicos?

Fotos: Google
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Se você é um amante do mundo 
animal e se preocupa com nossa fauna, 
já deve ter parado para refl etir sobre 
os problemas que as aves enfrentam, 
como a morte por predadores como 
gatos domésticos e a caça indiscri-
minada. Mas hoje em dia devido ao 
aumento da utilização de vidros nas 
construções civis, a colisão das aves 
nas janelas, fachadas e muros de pré-
dios ou casas está se tornando cada vez 
mais frequente.

Estima-se que cerca de 1 bilhão de 
aves morrem anualmente ao colidir 
com construções/vidros nos EUA de 
acordo com a ABC Birds. Não temos 
estatísticas no Brasil, mas acredita-se 
que a taxa de mortalidade é muito alta.

Um dos grandes problemas é a 
utilização do vidro transparente ou 
refl etivo em forma extensiva na parte 
externa de prédios, não sendo reco-
nhecidos pelas aves como obstáculos 
a serem desviados. Ainda, em casas, a 
substituição de muros comuns por pla-
cas de vidro também está contribuindo 
para o aumento deste tipo de acidente.

A pergunta que vem à nossa mente 
é: o que fazer? Afi nal, a utilização do 
vidro transparente está cada vez mais 
comum nas construções atuais. Por 
isso, é importante que sejam estuda-

das e viabilizadas alternativas para so-
lucionar esse problema, ou ao menos 
diminuir a incidência desses acidentes.

Nesse sentido, o projeto Entre a 
Vida e o Vidro desenvolveu uma so-
lução simples, mas com um grande 
potencial: “adesivar” os vidros com 
imagens coloridas, a fi m de tornar 
perceptível ao passado e possibilite-o 
desviar.

Os adesivos são coloridos e em 
formatos de pássaro, ou seja, também 
servem como item de ornamentação 
para os mais apaixonados pelos ani-
mais, garantindo que a estética não se 
torne poluída.

O projeto consiste na conscientiza-
ção e distribuição dos adesivos para a 
população, além de disponibilizar um 
site específi co sobre o problema com 
maiores informações, como agir, o que 
fazer com o animal debilitado, entre 
outros: http://www.prppg.ufpr.br/
entreavidaeovidro/. No site também é 
possível registrar as colisões das aves 
nas vidraças, contribuindo assim para 
a criação das primeiras estatísticas 
consistentes no país, além de tornar 
possível defi nir as lesões mais comuns 
decorrentes do problema. 

Disponível em:
https://www.drogavet.com.br/silvestres/

colisoes-de-aves-vidros-como-evitar/

Divulgação

Entre a vidaEntre a vida
e o vidroe o vidro


