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Mês dourado para um alimento que vale ouro

Neste ano, a campanha de incentivo ao aleitamento materno encontra um grande

desafio: a pandemia de Covid-19

O Agosto Dourado é uma iniciativa mundial de incentivo ao aleitamento materno.

Seu objetivo é conscientizar não somente mães, mas a sociedade, da importância e

dos benefícios da amamentação. Em um ano em que nossas vidas são ditadas pela

Covid-19, esta conscientização torna-se ainda mais necessária.

Em janeiro passado, quando descobriu a gravidez, Paola Lustosa, 36, era só felicidade:

“Meu filho já estava com quase seis anos, e sentimos que estava na hora de partir

para o segundo”, conta. Na época, o novo Coronavírus era uma presença em outro

hemisfério - algo distante. “Em março, quando a pandemia chegou aqui, também

não me preocupei. Eu pensava: ‘até setembro, quando ela deve nascer, tudo vai estar

de volta ao normal’. Agora é agosto, e nada mudou. Mas sigo determinada a

amamentar minha filha.”

Os benefícios do aleitamento materno

O propósito de Paola de amamentar está de acordo com as orientações de
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especialistas. O ato de sugar é instintivo. Mas a amamentação, não. “Amamentar é

aprendizado, técnica, treino e manejo correto. A sucção no seio fortalece toda a

musculatura da face do bebê e proporciona o crescimento adequado dos ossos dessa

região e do crânio. O ato de sugar traz benefícios para mastigar e falar

posteriormente”, explica a fonoaudióloga Joanna Telles. Segundo ela, o que deve ser

observado durante a mamada não é o tempo que o bebê fica no seio e em qual seio

mamou, mas a efetividade e se há a drenagem correta das mamas.

A enfermeira Amanda Vier Petter destaca que o leite materno é o melhor alimento

para bebês de até 2 anos de idade. “A recomendação da Organização

Pan-Americana

da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) é de que a amamentação se

inicie nos primeiros 60 minutos de vida e que o leite materno seja a alimentação

exclusiva até os seis meses de idade”. Os benefícios são muitos: proteção contra

infecções gastrointestinais e respiratórias, diminuição do risco de alergias,

hipertensão, colesterol alto, diabetes e obesidade, melhor nutrição, proteção contra o

câncer de mama, vínculo entre mãe e filho, entre outros.

O aprendizado do amamentar deve ocorrer durante o pré-natal, para que a mulher

esteja mais segura e preparada. Grupos de pré-natal podem encorajar e informar

sobre a amamentação. “A Enfermagem tem um papel essencial na conscientização

das mães sobre a importância do leite materno e na promoção ao aleitamento, pois

as enfermeiras estão presentes na primeira hora de vida, incentivando e encorajando

as mães, prevenindo as dificuldades e dando orientações”, esclarece Amanda. O

aleitamento materno na primeira hora também é importante para a mãe, pois auxilia

nas contrações uterinas, diminuindo o risco de hemorragia.

Amamentação e Covid-19: tire suas dúvidas

A maioria das mulheres jovens e saudáveis tem as preocupações normais em relação



à Covid-19. Mas esse não é o caso das gestantes. Elas se preocupam em dobro! Paola,

por sua vez, consultou sua obstetra a este respeito, e ficou aliviada ao saber que,

mesmo no caso de contrair a doença, ainda sim poderá amamentar - desde que

certas precauções sejam tomadas. “Eu tive o privilégio de trabalhar de casa por todo

este tempo. Assim, mantive o isolamento e a proteção contra a contaminação”,

explica. Quais são, então, as recomendações quando falamos em coronavírus e

lactantes?

“De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), até o momento não há

documentação de transmissão durante a gestação e nem no período neonatal, por

meio da amamentação”, esclarece o infectologista do Hospital Divina Providência,

Sidnei Santos Júnior. Mas o especialista ressalta que os estudos ainda são muito

recentes. Caso a mãe - contaminada ou com suspeita de contaminação - queira

manter o aleitamento materno , ela deverá ser esclarecida e estar de acordo com as

medidas preventivas necessárias: lavar as mãos antes de tocar no bebê na hora da

mamada e usar máscara facial durante a amamentação. Recomendações válidas

para todos os momentos em que ela vai manuseá-lo.

Se a lactante não se sentir à vontade para amamentar diretamente a criança, poderá

extrair o seu leite manualmente ou usar bombas de extração láctea, com higiene

adequada, e um cuidador saudável poderá oferecer, ao bebê, o leite em copinho,

xícara ou colher - desde que essa pessoa conheça a técnica correta de uso desses

utensílios.

O médico e editor chefe da Breastfeeding Medicine, Arthur I. Eidelman, que contribui

com esta linha da manutenção da amamentação mesmo que a mãe esteja com a

Covid, afirma: “Dada a realidade de que as mães infectadas pelo coronavírus

provavelmente já colonizaram seus bebês, a amamentação continuada tem o

potencial de transmitir anticorpos maternos protetores ao bebê através do leite



materno. Portanto, a amamentação deve continuar, mas com a mãe praticando

cuidadosamente a lavagem das mãos e o uso de uma máscara durante a

amamentação, para minimizar a exposição viral adicional ao bebê”.

Troca mágica

O aleitamento materno é uma troca mágica entre mãe e bebê, nutrindo

necessidades fisiológicas e emocionais, promovendo um vínculo único e fascinante.

“Estudos já demonstram que o leite materno se adapta às necessidades do bebê, pois

enquanto suga o seio, suas gotículas de saliva retornam para a mãe, estimulando

uma resposta imunológica, alterando a composição do leite conforme suas

necessidades”, revela a nutricionista Daniela Hörlle. “É importante também desfazer

um mito: a alimentação materna NÃO causa cólicas no bebê.”

Pensando neste vasto império de “leite dourado” que é a mãe, ela deve ser nutrida

também de uma alimentação diversificada, colorida e abundante, e de muita água,

assim como de momentos de sorrisos, descanso e de muito aconchego da família! A

cerca de um mês do nascimento da pequena Cecília, Paola diz estar tranquila em

relação à amamentação da filha: “O Ravi (primeiro filho) mamou somente até um ano

e meio porque ficou doentinho e minha produção de leite diminuiu muito. Dessa vez,

pretendo ir o mais longe possível, pois sei a diferença que fará na vida da minha filha.”

E-mail marketing

Caro amigo/parceiro/cliente,

Você sabe que a Epavi está constantemente inovando em seus produtos e serviços. Agora,
também buscamos a diversificação de nossa presença nas redes sociais: a empresa
inaugura seu blog oficial.
Lá, você vai encontrar os mais diversos assuntos trabalhados em vários formatos. Textos
com estatísticas de criminalidade, vídeo com orientações de segurança pessoal e
patrimonial, lives com nossos especialistas, entrevistas de conteúdo referencial em nossa
área de atuação. Ou seja, um espaço exclusivo da Epavi para se comunicar com seus
públicos. Para isso, contamos com a opinião de quem mais importa para nós: você!
Acesse epavi.com.br/blog para conhecer e nos conte suas impressões.

Obrigado,



A doença mental tratada sem estigmas

No Setembro Amarelo lembramos do São José que, há 13 anos, oferece um serviço de
Saúde Mental que a cada ano se qualifica mais

Setembro Amarelo é o mês da conscientização e prevenção aos suicídios. Os dados são
alarmantes: a cada 46 segundos, em nosso país, uma pessoa comete suicídio. Por ano,
segundo a Organização Mundial da Saúde, 800 mil pessoas, em todo o mundo, tiram a
própria vida. No Brasil, os números também são altos. São 11 mil mortes por suicídio no
ano. Dados que nos levam à 8º colocação no ranking dos países com os maiores índices. É
a terceira maior causa de morte entre homens de 15 a 29 anos.

O Rio Grande do Sul é líder no ranking dos estados com maior incidência de suicídio. Os
dados superam a média nacional. Taxas relativas de suicídio no mundo são de 11 a cada
100 mil habitantes. No Brasil, 5. No Rio Grande do Sul, chegam a 20 suicídios por 100
mil
habitantes, dependendo da região. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estão
relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do
transtorno bipolar e do abuso de substâncias químicas.

O Setembro Amarelo é uma causa de todos é feito para todos. A Rede de Saúde Divina
Providência (RSDP) acredita que somos capazes de formar uma corrente com o objetivo de
salvar vidas. Devemos caminhar junto daqueles que necessitam de ajuda, mostrando que
existem tratamentos e hábitos capazes de mudar o estado das pessoas que sofrem com a
depressão. Para isso, promoverá diversas palestras em seus hospitais alertando e
conversando sobre o tema. O objetivo é fazer com que as pessoas encontrem conforto e,
acima de tudo, reencontrem a felicidade dentro de si.

As doenças mentais estão entre as mais delicadas de serem tratadas, pois elas mexem
com a própria identidade e autoafirmação do indivíduo. Envolvem a família, amigos,
trabalho, enfim, múltiplas instâncias da vida de quem adoece. Em Arroio do Meio, o serviço
de Saúde Mental do Hospital São José (HSJ), fundado em 2007, é referência, em grande
parte, por reconhecer esses fatores e criar um ambiente em que cada paciente tenha
respeitados sua história, seu sofrimento e seus desejos de uma vida melhor. O serviço foi
pioneiro no Vale do Taquari. Realiza 500 consultas/mês em psiquiatria no ambulatório de
especialidades do SUS. E tem 12 leitos de internação, sendo 1 pediátrico.

O trabalho no São José

Os pacientes são atendidos por uma equipe multidisciplinar, composta de médicos,



enfermeiros, técnicos de enfermagem, educadores físicos, psicólogos, nutricionistas
e
terapeutas ocupacionais. As atividades são diversas, como arteterapia, artesanato, roda de
sentimentos, parede da fama, técnicas de relaxamento e respiração, atividades físicas,
cinema com pipoca, receitas com nutricionista, mandalas, entre outras.

Aos 56 de idade, 30 desses casada, Dona Madalena Ludwing Fuhr se viu viúva. O luto da
falta do companheiro de mais de metade de sua vida virou depressão. Mesmo assustada e
sem saber o que esperar, ela procurou ajuda no São José. “O acolhimento foi muito bom, a
chegada, os médicos, os profissionais. Encontrei tudo o que uma pessoa necessita quando
está com um problema de saúde mental. Eu consegui superar muita coisa lá dentro”,
conta.

A Coordenadora do Serviço de Saúde Mental do HSJ, enfermeira Viviane Vianini conta que
a filosofia é “perceber com um olhar humanizado”. Ela explica que, de segunda a
sexta-feira, além das atividades diversas com profissionais lotados exclusivamente no setor,
o tratamento abarca a família: “O trabalho com os familiares vai desde explicar a doença,
até prepará-los para a alta dos pacientes.” A enfermeira informa que o serviço trata as mais
diversas doenças: depressão, dependência química, esquizofrenia, transtorno afetivo
bipolar, entre outros. Mas que o importante “é ver cada pessoa com um indivíduo único”.

A Coordenadora do Serviço de Psiquiatria do Hospital São José, Dra. Maria Rosa Iorra,
conta que sua paixão pela psiquiatria surgiu do cuidado que parte de escutar a história
única de cada paciente. “Nós realizamos um trabalho humanizado. Nos reunimos
semanalmente e discutimos o caso de cada um, debatendo qual o melhor curso de
tratamento”, explica. Recentemente, ela revela que os quadros ansiosos depressivos são os
que predominam.

Qual a diferença entre a tristeza e a depressão?

A Covid-19 afastou as pessoas umas das outras, da convivência em lugares públicos, de
comemorações em grupos de amigos e até mesmo de cultos religiosos. Principalmente aos
que moram sozinhos, muitas vezes aparece um sentimento de solidão. E, com essa
solidão, a tristeza – ou será depressão?

Fomos conversar com o psiquiatra do Hospital São José, Rafael Moreno, para entender a
diferença. Segundo ele, a tristeza é uma emoção normal no ser humano e até importante:
“porque ela nos faz refletir sobre os erros do passado e, assim, não repeti-los”, esclarece. O
grande problema é quando essa tristeza se torna excessiva: aí podemos estar diante de um
quadro de depressão.



“A diferença entre depressão e tristeza é que a depressão é um estado de tristeza muito
intenso, que dura muito tempo – na maior parte do dia e quase todos os dias – por pelo
menos 14 dias, e essa tristeza nos leva a ter um prejuízo, um sofrimento psíquico muito
grande comparado à tristeza habitual”, explica Moreno. Na depressão também podem
surgir:

* Apatia: a perda do prazer em fazer o que antes se gostava;

* Alteração do apetite para mais ou para menos;

* Alteração do sono: insônia ou dormir excessivamente;

* Cansaço físico e mental, atrapalhando a concentração;

* Idéias de desvalorização, culpa excessiva, e, em casos mais graves, pensamentos e até
tentativas de suicídio.

Por isso é tão importante saber a diferença saber a diferença entre as duas. É fundamental,
logo aos primeiros sinais da doença, buscar ajuda médica. “Isso porque, quanto mais tempo
a pessoa fica deprimida, mais difícil será o tratamento e mais grave estará o quadro”, alerta
o psiquiatra.

A Dra.Maria Rosa aborda outro tema importante em relação à saúde mental: o preconceito.
E afirma algo muito grave: “O grande problema do preconceito, é que ele afasta as pessoas
de buscarem tratamento.” A depressão e outros sofrimentos mentais são doenças como
tantas outras. Assim como não deixaríamos de pedir ajuda no caso de diabetes, um pé
quebrado ou enxaquecas persistentes, por que deixar a vergonha nos impedir de aliviar
outras dores apenas porque elas são de origem emocional? Se você precisa de ajuda, faça
como a Dona Madalena. E saiba que o São José estará de portas abertas com um
acolhimento profissional e carinhoso.

Você sabe se sua empresa é candidata às vantagens do Simples Nacional?



O Simples Nacional é um regime tributário criado para beneficiar microempresas e
empresas de pequeno porte com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. Uma de suas
grandes vantagens é que ele reúne, em uma cobrança, os tributos de todas as instâncias
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Outros benefícios são:

● Redução da carga tributária e da burocracia;
● Simplificação da contabilidade;
● Redução de custos;
● É ponto de desempate para empresas concorrentes a licitações;
● Simplifica o cumprimento de responsabilidades de ordem trabalhista e

previdenciária.

Quem pode aderir a esta modalidade de imposto
Além do faturamento e do porte da empresa, há outros requisitos previstos na legislação.
Entretanto, novas categorias foram incluídas desde que a Lei do Simples foi criada, em
2006. Isto depende da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CENAE), a que a
empresa pertence. Para saber se sua empresa se enquadra, converse com sua assessoria
contábil. Você também pode entrar no Portal do IBGE para fazer a sua consulta. Veja a lista
que NÃO se enquadra no Simples:

● Empresas em débito com o INSS;
● Fabricantes de veículos;
● Distribuidoras ou geradoras de energia elétrica;
● Empresas com cadastros fiscais irregulares;



● Locadoras de imóveis próprios ou que atuem no loteamento e incorporação de
imóveis;

● Do mercado de serviços financeiros;
● Prestadoras de serviço no ramo do transporte (exceto fluvial);
● Locadoras de mão de obra;
● Importadoras de combustíveis;
● Que tenham sócios fora do Brasil;
● Produtoras ou comerciantes de cigarros e assemelhados, refrigerantes, armas de

fogo e bebidas alcoólicas (com exceção dos pequenos produtores);
● Que tenham capital em órgãos públicos.

A opção para o regime do Simples Nacional pode ser feita tanto na abertura da empresa
quanto no início de cada ano. É importante sempre consultar um profissional qualificado e
de confiança para assegurar se você pode ou não fazer a migração. Caso não possa, é a
pessoa preparada para indicar o regime mais adequado e vantajoso para sua empresa.

Quando o Simples não é vantagem

● Não dá direito ao crédito fiscal de IPI e ICMS;
● É importante estar atento à margem de lucro: o Simples Nacional é calculado sobre

o faturamento, não a receita líquida. Por isso, mesmo em caso de prejuízo vai
pagar impostos.

Um profissional experiente vai fazer a diferença para levar em conta esses fatores, as
vantagens, e as diversas outras modalidades disponíveis para apontar a mais adequada ao
seu negócio. Se você sente que pode ser melhor assistido e reduzir a carga tributária da
sua empresa, não perca tempo: procure uma assessoria contábil e livre-se dessa dúvida.

Fontes: http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional; https://www.contabeis.com.br/contabil/contador/

_____________________________________________________________________________________________________

Copy 1 (MOFU)
Ideia geral da campanha: Diminua seus impostos com o Simples
Nacional. Headline: Simples Nacional: o Guia Definitivo.
Subheadline: Com este Ebook gratuito descubra se o Simples Nacional é uma opção legal
e econômica para a sua empresa.

Copy 2 (BOFU)
Ideia geral da campanha: Case da empresa Target Ads, que reduziu a carga tributária com
a contratação da Consultores Associados.
Headline: Veja como a Target Ads reduziu sua carga tributária em 65%. Subheadline: A
assessoria da Consultores Associados foi o segredo para que a empresa deixasse de
pagar impostos desnecessários dentro da lei.

Os números comprovam: a violência não para



Muitos pensavam que, com a menor circulação de pessoas em virtude da pandemia, o ano

de 2020 teria queda nos índices de criminalidade. Infelizmente, não é o que mostram os

dados oficiais, com raras exceções. O Brasil teve uma alta até junho, de 6,2% dos

homicídios e 9% de crimes violentos em relação ao ano de 2019. Assim, qualquer um pode

ser a próxima vítima.

Ao tratarmos de índices, precisamos comparar períodos, meses e circunstâncias iguais:

janeiro com janeiro; trimestre com trimestre; espaço geográfico com espaço geográfico. E

ainda assim, quando fizermos estes paralelos com razoável rigor científico, podemos ser

enganados pelas circunstâncias. É o que vemos neste primeiro semestre de 2020 na

comparação com o mesmo período de 2019.

Crimes graves em ascensão

Analisando a situação do Brasil como um todo, percebe-se um crescimento importante de

crimes contra a vida e contra o patrimônio desde o início da pandemia do coronavírus.

Esses indicadores, até certo ponto, não se explicam, pois a tendência esperada seria – com

o isolamento social – justamente contrária. No RS, por exemplo, tal fenômeno não se

registrou. Encontramos no Estado sulista números absolutamente favoráveis, com registros

de reduções históricas, particularmente, dos crimes contra a vida. Neste contexto, devemos

destacar o acerto das políticas públicas de segurança.

Mas, como referimos, essa não é a realidade da maioria dos estados do país. No primeiro

semestre de 2020, o Brasil apresentou crescimento nos indicadores de criminalidade - o

que interrompeu o declínio dos índices dos últimos dois anos. De acordo com o Monitor de

Violência do G1 (uma parceria do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São

Paulo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública), os crimes contra a vida subiram 6,2%

entre janeiro e junho deste ano, comparado ao mesmo período de 2019.

Faz-se necessário salientar que são semestres um tanto diferentes, inclusive no que diz



respeito à segurança pública e privada. Isso porque o ano de 2020 teve alteração no

comportamento das pessoas e das cidades nas dificuldades financeiras devido justamente

à ocorrência da Covid-19.

Desde o início das medidas de isolamento social, os furtos e roubos de cargas nas

rodovias também registraram aumento um tanto significativo. A Região Sul sofreu

crescimento de 6,52% nesse período, amargando prejuízos de milhões de reais, indo de

encontro à tendência de queda dos últimos três anos. Os setores alimentício, de cigarros,

de bebidas e de combustíveis foram os mais afetados.

Segundo o Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística do Rio Grande do

Sul, Setcergs, o investimento feito pelas empresas em tecnologia e em segurança privada

nas suas operações foi determinante para a redução dos crimes de furtos e roubos nas

rodovias. Vale reforçar que, antes da chegada do coronavírus, o ritmo era decrescente nos

índices desse tipo de delito.

Vulnerabilidade

Este é o momento em que bate aquele sentimento de fragilidade. Não são raras as vezes

que os pensamentos “e agora?!” ou “quando eu, ou alguém próximo a mim entrará para a

estatística?” assombram a mente das pessoas. Com certeza, viver em segurança, com

tranquilidade, bem-estar e qualidade de vida está nos sonhos da maioria da população. A

busca pela paz de espírito e por saber que os entes queridos e o patrimônio adquirido estão

seguros e protegidos é constante.

E é sabido que, infelizmente, Estado não consegue estar presente em todos os lugares,

oferecendo a proteção adequada à população. Dessa forma, surge nas pessoas o receio e

a ameaça de passarem a integrar os números de criminalidade. Lamentavelmente, a

quantidade de famílias sendo destruídas por atos delituosos, que acabam com a vida de

seus filhos, pais, mães, irmãos, parentes em geral, é crescente. Além disso, o patrimônio,

que, muitas vezes, resulta de uma vida inteira de sacrifícios e lutas, é um dos primeiros

itens a ser violado em situações como essa.



Ninguém duvida da afirmação de que o poder público não consegue dar conta sozinho das

principais necessidades da população. Quanto a questão da segurança (pública), o

resguardo e o anteparo têm sido ampliados pela segurança privada.

Tecnologia a serviço da segurança

Felizmente, podemos contar com a tecnologia a serviço da segurança. Equipamentos de

qualidade e profissionais capacitados fazem a diferença em uma situação de perigo. E

melhor ainda, este recurso pode estar a um clique de distância. Contratar uma empresa de

segurança privada tem sido, cada vez mais, a solução imediata para muitos brasileiros.

Profissionais competentes e com experiência, trabalhando de forma integrada com a

tecnologia de última geração, são capazes de reduzir os riscos e de oferecer proteção aos

cidadãos, às suas famílias e ao seu patrimônio. Isso não tem preço, e chama-se qualidade

de vida, tranquilidade. Não é o que você busca?

Em 2019, o setor de segurança privada obteve um crescimento de 10% no mercado

brasileiro – dois pontos a mais do que no ano anterior. Encontrar um prestador de serviço

especializado, que atenda seu cliente exatamente de acordo com as suas necessidades, de

maneira personalizada, com ações estratégicas, tecnologia de ponta, profissionais

altamente capacitados pode não ser uma tarefa simples. E por isso estamos aqui. Para

ajudá-lo.

Solução

Não queremos que você seja mais um número nas estatísticas da segurança pública.

Então, agende uma visita para nosso Comercial apresentar os planos do Grupo Epavi para

que você e sua família possam viver com segurança e tranquilidade. Conte com a Epavi, a

empresa campeã de inovação em seu segmento na Região Sul do Brasil.


