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Porque Saúde é fundamental

Divulgação

O Hospital Regional Uni-
med Missões e o Hospital San-
to Ângelo, como parceiros em 
Santo Ângelo, estão atuando 
para desenvolver o fortaleci-
mento do Gerenciamento de 
Resíduos do Serviço de Saúde. 
Essa parceria visa alinhar, em 
ambos os hospitais, os mesmos 
processos no gerenciamento 
de resíduos, pois esse trabalho 
possui complexidade no mane-
jo e segue rigorosamente leis e 
normas. 

Com o foco em garantir re-
sultados efetivos para os ne-
gócios e formação/informação 

dos profissionais envolvidos, 
esta gestão é a garantia de mais 
qualidade e que direciona a 
melhorias contínuas. 

A Gestão Compartilhada 
no manejo de resíduos hos-
pitalares destaca e fortifica o 
comprometimento e a respon-
sabilidade de os dois hospitais 
trabalharem em parceria nas 
adequações e esforços poten-
cializados em termos de pa-
dronização na segregação/
descarte e na identificação e 
condicionamento dos resíduos 
hospitalares. 

Essa padronização produz e 

garante, gradativamente, uma 
série de benefícios, entre os 
quais estão, por exemplo, au-
mento de subprodutos para a 
reciclagem, redução de custos, 
minimização do risco de aci-
dentes de trabalho e de poten-
ciais riscos de contaminação 
humana e ambiental.  

Assim, este trabalho vem 
para agregar e facilitar o sis-
tema de gerenciamento de re-
síduos e passa a integrar, de 
agora em diante, não só traba-
lhos, mas também crescimento 
organizacional das duas orga-
nizações ora integradas.
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Inicialmente é necessário co-
nhecer o conceito de irrigação, a 
qual se define como sendo a repo-
sição da água perdida pelas plan-
tas e pelo solo através do processo 
de evapotranspiração.

As diferentes espécies de plan-
tas e composições do solo interfe-
rem no processo de evapotranspi-
ração. De acordo com a literatura, 
a relação ideal entre a fração só-
lida, matéria orgânica, líquida e 
gasosa do solo é respectivamente: 
45%, 5%, 25%, 25%. Consequente-
mente, não é válido colocar uma 
quantidade expressiva de água na 
planta, mas sim, é fundamental ter 
o conhecimento da composição do 
solo que se está utilizando, pois 
essa determinará a quantidade de 
água que será retida e disponibili-
zada para os vegetais.

Desta forma, as plantas culti-
vadas em vasos e/ou diretamente 
no solo merecem atenção diferen-

ciada com relação ao volume de 
água usado na irrigação, pois em 
vasos geralmente trabalhamos 
com um solo mais rico em maté-
ria orgânica, a qual naturalmente 
retém mais água, assim, a irriga-
ção deve ser realizada com maior 
frequência quando comparada a 
plantas introduzidas diretamente 
no solo.

Pois assim como a falta de 
água para uma planta, o excesso 
também tem as suas consequên-
cias, visto que diminui a disponi-
bilidade de oxigênio para as raízes 
das plantas, fazendo com que as 
mesmas percam seu potencial fi-
siológico. Também é necessário 
enfatizar a qualidade da água a ser 
utilizada, pois a mesma com con-
centrações elevadas de sais tam-
bém gera respostas negativas por 
parte dos vegetais, no que tange o 
seu desenvolvimento. 

Portanto, para ter bons resul-

tados no paisagismo, contamos 
com profissionais capacitados na 
área vegetal, de solos e irrigação. 
Assim, após cada implantação pai-
sagística sempre orientamos nos-
sos clientes sobre a maneira cor-
reta de ofertar a água conforme as 
diferentes espécies colocadas.

Seguem imagens de algumas 
projeções paisagísticas executadas 
e orientadas por nós, onde tam-
bém o zelo e o cuidado por parte 
dos clientes foi fundamental para 
chegar aos objetivos propostos.

A importância da irrigação conduzida
de forma correta

Divulgação

Divulgação

O Ministério da Educação 
(MEC) abriu processo de sele-
ção para o credenciamento de 
cinco novos polos de inovação. 
A expansão servirá para con-
tribuir na formação de alunos 
de educação profissional e tec-
nológica e é fruto da parceria 
com a Empresa Brasileira de 
Pesquisa e Inovação Industrial 
(Embrapii).

As instituições da Rede Fe-
deral vão poder apresentar 
propostas até 27 de março no 
site da Embrapii. O resultado 
do processo de seleção está 
previsto para 10 de julho.

O secretário de Educação 
Profissional e Tecnológica (Se-
tec) do MEC, Ariosto Culau, 
destacou que a implementação 
dos polos é uma das entregas 
previstas pelo programa Novos 
Caminhos, lançado em outubro 
de 2019. “Estamos começando 
o ano já materializando me-
tas e desenvolvendo o eixo de 
empreendedorismo e inovação 
para estruturar e trazer refe-
renciais bem-sucedidos”, disse.

As entidades selecionadas 
serão credenciadas para se tor-
nar polos de inovação e pode-

rão solicitar até R$ 3 milhões, 
ao longo de três anos, para 
prospectar e executar projetos 
de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação em parceria com em-
presas industriais. “O desafio 
é possibilitar a interação entre 
empresas e instituições de pes-
quisa, com um modelo ágil e 
flexível”, afirmou o presidente 
da Embrapii, Jorge Guimarães.

Esses polos são voltados ao 
desenvolvimento de pesquisas 
avançadas que atendem de-
mandas reais do setor produ-
tivo, construindo uma ponte 
entre a academia e o merca-
do. São constituídos a partir 
de competências tecnológicas 
específicas dos Institutos Fe-
derais de Educação, Ciência e 
Tecnologia (IFs) do Ministério 
da Educação (MEC).

O desenvolvimento de pro-
dutos e serviços para a indús-
tria já é uma realidade para cer-
ca de 500 estudantes da Rede 
Federal de Educação Profissio-
nal, Científica e Tecnológica 
que participam de 131 projetos 
em parceria com 114 empresas 
em nove polos de inovação.

Fonte - MEC

MEC abre processo 
para instituir mais 
cinco polos de inovação
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Determinadas épocas do ano são carac-
terizadas pelo aumento no consumo de bebi-
das alcoólicas e redução no senso crítico re-
ferente a uma alimentação mais saudável, 
como é o caso do carnaval.

Essa dica vai para pessoas que possuem 
bons hábitos alimentares mas perceberam 
diferença corporal, como inchaço, mau fun-
cionamento intestinal, retenção de líquidos, 
distensão abdominal, aumento do peso, 
após ter passado por esse período festivo.

Primeiro: Nada está perdido! Cada vez 
mais vejo pessoas se colocando nos extre-
mos “agora coloquei tudo a perder”. Não! 
Você pode e deve retomar seu padrão sau-
dável de estilo de vida. Ter momentos de co-
memorações faz parte de um estilo de vida 
saudável, o equilíbrio é o grande segredo. 
Por isso, retome o quanto antes suas ativi-
dades diárias:

• Retorne a atividade física: Isso aju-
dará muito a equilibrar os excessos do car-
naval, seja devido aumento calórico de co-
midas e bebidas e também na sensação de 
inchaço corporal devido retenção de líqui-
dos.

• Aumente o aporte antioxidante de sua 
dieta: Coma mais coloridos! Frutas e vege-
tais

• Não corte o carboidrato natural (ar-
roz, batatas, feijões). Isso poderá descom-
pensar sua fome futuramente. Lembre-se 
que toda retirada dá um efeito no futuro, 
geralmente caracterizado pela compulsão 
alimentar.

• Evite doces e alimentos industrializa-
dos (refrigerantes, sucos de caixinha ou pa-
cotinhos, produtos para passar no pão como 
margarina, maionese requeijão, pode evitar 
pães industrializados também, bolos, doces, 
etc..)

• Pode fazer algumas estratégias antio-
xidantes ao longo do dia, como água com 
limão, sucos verdes, chá de cavalinha, gen-
gibre, maçã com canela, cidreira.

Mas principalmente evite tomar medi-
das extremistas como “cortar tudo”. A chan-
ce de desistência (aferido por análises esta-
tísticas cientificas) é muito maior quando 
consideramos nosso estilo de vida “8 ou 80”. 
O equilíbrio é muito bem vindo. Por isso, es-
pero que tenham aproveitado o carnaval! E 
se estiver sentindo dificuldades para reto-
mar sua alimentação saudável, consulte um 
Nutricionista.

O que fazer se as 
consequências do carnaval 

ainda não passaram?

Esta questão foi formulada por John Jeavons 
em 1971 e, para obter a resposta, iniciou uma série 
de trabalhos e experiências com base no Método 
Biodinâmico Intensivo de Rudolph Steiner, que o 
levou a publicar o livro: “Cultivo Biointensivo de 
Comida, Mais Comida em Menos Espaço”.

O Método de Cultivo Biointensivo é uma forma 
de agricultura orgânica em pequena escala, focada 
em autoconsumo e na pequena comercialização. 
Por suas características, utiliza tecnologia simples, 
mas extremamente eficaz, e pode ser facilmen-
te adotada por pequenas comunidades, famílias, 
quintais, jardins urbanos e periurbanos com os re-
cursos naturais já existentes.

Qual o mínimo 
de terra 
necessário 
para obter 
o suficiente 
à própria 
subsistência?

Os resultados empíricos baseiam-se na implementação 
de nove princípios básicos inspirados em várias técnicas 
tradicionais:

Cultivo de calorias: as culturas são selecionadas para 
produzir uma dieta completa e nutritiva do jardim. Para 
poder produzir muitas calorias em um pequeno espaço, 
30% da área de culturas deve ser semeada com raízes de 
alto teor calórico, a exemplo dos tubérculos. Da área que 
permanece, 20% deve ser dedicada ao cultivo de vegetais 
para obter as vitaminas e minerais necessários. Dentro 
desta área também, as culturas de alto valor são plantadas 
no mercado para vender.

Preparação profunda do solo: técnicas como a escavação 
dupla são usadas para manipular o solo até uma profundi-
dade de 60 cm. 

Uso de compostos: os solos são fertilizados por meio 
de compostos, que são produzidos no mesmo jardim. A 
compostagem tem muitas propriedades que beneficiam o 
solo, promovem a vida macrobiótica, disponibilizam mais 
nutrientes ao solo, absorvem água e melhoram a sua es-
trutura.

Uso de sementeira: As sementeiras ajudam a produzir 
mudas saudáveis que devem ser transplantadas para o jar-
dim. 

Transplante próximo: as mudas que se desenvolveram 
melhor nos viveiros são transplantadas para as camas de 
modo a que haja sempre a mesma distância entre cada se-
mente (na forma hexagonal). 

Associação de culturas: Cultivam-se espécies que atra-
em insetos benéficos e outras que prejudicam as pragas. O 
pomar é projetado para que as culturas de espécies que se 
favorecem um ao outro sejam plantadas próximas umas 
das outras, enquanto que aquelas que cujo cultivo vizinho 
seria prejudicial devem ser plantadas separadamente. 

Rotação das culturas: para manter a fertilidade do solo, 
as culturas são rodadas (o que seria rodar a cultura?) ano 
a ano. 

Cultivo de carbono: Para que o pomar seja sustentável, 
é necessário produzir uma quantidade suficiente de adu-
bo para continuar fertilizando todas as culturas ano após 
ano. Portanto, 50% da área deve ser dedicada às culturas 
de grãos que produzem muita biomassa, como o milho, o 
arroz ou as plantas forrageiras.

9- Uso de sementes de polinização aberta: as sementes 
de polinização aberta são sementes não manipuladas, isto 
é, sementes não-híbridas ou transgênicas. Essas sementes 
podem ser salvas para plantar ano após ano, selecionando-
-as das melhores plantas e preservando assim a genética 
que melhor se adapta às mudanças climáticas.

Nove princípios básicos 
do Método de Cultivo 

Biointensivo:
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A Campanha Nacional de Vacina-
ção contra o Sarampo em Santo Ânge-
lo prossegue até o dia 13 de março. A 
campanha que iniciou no dia 10 de fe-
vereiro, tem como público-alvo crian-
ças e adolescentes de 5 a 19 anos. 

Segundo a coordenadora de Vigi-
lância Epidemiológica e Imunizações 
da Secretaria Municipal de Saúde, Ju-
liane da Rosa, nos dez primeiros dias 
de vacinação, no período de 10 a 20 de 
fevereiro, o que inclui o Dia “D” da va-
cinação, realizado no dia 15, na faixa 
etária de 5 a 19 anos, foram avaliadas 
1.674 cadernetas de vacinação. “O mu-
nicípio de Santo Ângelo tem o maior 
número de pessoas com a vacinação 
em dia dentro desta faixa etária, eis 
que das 1.674 cadernetas avaliadas foi 
necessário vacinar somente 31 pessoas 

neste período”, disse. 

SARAMPO
O Sarampo é uma doença infec-

ciosa aguda, transmissível e extrema-
mente contagiosa, podendo evoluir 
com complicações e óbitos, particu-
larmente em crianças desnutridas e 
menores de cinco anos. A transmissão 
ocorre por meio de secreções respi-
ratórias. Os sintomas incluem febre, 
manchas vermelhas no corpo, tosse, 
coriza e olhos inchados e vermelhos. 
“Para a prevenção do Sarampo, o pro-
grama nacional de imunizações dis-
põe da vacina tríplice viral aplicada 
a partir dos 6 meses e com 1 ano, e a 
tetraviral a partir de 1 ano e 3 meses. 
A vacina pode ser realizada até os 49 
anos de idade”, explica Juliane.

Vacinação contra o 
Sarampo prossegue 
até o dia 13

Estratégia de Saúde da Família 
(ESF) Rogowski: segundas, quartas e 
quintas-feiras, no período das 13h30min 
às 16h30min.

Estratégia Saúde da Família 
(ESF) Subuski: segunda a sexta-feira, 
no período das 7h às 12h e das 13h às 16h.

Estratégia Saúde da Família 
(ESF) São Carlos: terças e quintas-
-feiras, das 7h às 12h.

Estratégia Saúde da Família 
(ESF) Nova: segunda a sexta-feira, 7h 

às 12h.

Estratégia Saúde da Família 
(ESF) Universina Carrera Machado 
(Indubras): sextas-feiras, das 7h30min 
às 11h30min e das 13h30min às 16h.

Secretaria Municipal de Saú-
de (SMS): segunda a sexta-feira, das 
7h30min às 18h30min.

Centro Social Urbano (CSU): se-
gundas à sexta-feiras, das 7h às 12h e das 
13h30min às 16h

VACINAÇÃO PROSSEGUE NAS
UNIDADES DE SAÚDE


