NOSSA EMPRESA

EDITORIAL

NOTAS

Os números são alarmantes. Na região, a
dengue já atingiu praticamente todos os
municípios. Em Bauru, por exemplo, os casos
de pessoas com a doença ultrapassam a 10 mil,
sendo 12 mortes. Já sabemos que a fêmea do
mosquito Aedes aegypti utiliza a água limpa
e parada para depositar os seus ovos. Então,
qual a razão dessa epidemia? Será que nós
podemos fazer alguma coisa para impedir que
a dengue, a zika e a chikungunya avancem?
Nas páginas 4 e 5 selecionamos algumas dicas
para ficarmos atentos e acabar de vez com o
mosquito dentro e fora da empresa.
Ainda falando sobre saúde, como vai o
seu sono? Anda
dormindo bem? Na
página 6, destacamos
Será que
z er
a importância de
podemos fa
uma boa noite de
algo para
a
sono para garantir
impedir que e?
c
n
a qualidade de vida
dengue ava
e a reposição da
energia necessária
para
enfrentar
as atividades do dia a dia. Em Finanças,
trouxemos orientações para economizar na
hora de abastecer o veículo. Veja alguns
hábitos para tornar essa economia possível
na página 7. Em Receita, aprenda uma
sobremesa rápida e deliciosa que tem como
ingrediente o café! Boa leitura.

No dia 15 de março, a Thermic comemorou
seu 26º aniversário. E, para não deixar passar
em branco essa data tão especial, foram
distribuídos bolos personalizados a todos
os colaboradores. Uma deliciosa forma de
agradecer por todo o empenho e dedicação
desse time, que faz nossa empresa crescer cada
vez mais com qualidade, responsabilidade e
sustentabilidade. Parabéns a todos!!!

Depende de nós!

Parabéns, Thermic!

Campanha de vacinação

Conforme divulgamos no jornal mural, a
vacinação contra a gripe já acontece em todas
as unidades de saúde de Pederneiras. Os
colaboradores da Thermic irão receber a dose em
maio. É muito importante que todos participem
para evitar a contaminação pelo vírus.
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ELAS MERECEM

o melhor!

NOSSA GENTE

COMEMORAÇÃO

Evento para celebrar o Dia da Mulher reúne colaboradoras
da Thermic em contraternização especial

A Thermic parabeniza você, colaborador
ABRIL

MAIO

14/4 Guilherme Aparecido M. Barbosa
15/4 Caroline Cavarsan
15/4 Erica Lima Guerra da Silva
15/4 Tedy Rodrigues Carlota do Nascimento
17/4 Pedro Bassan
18/4 Hugo Ricardo da Silva
19/4 Eliane de Souza
23/4 Elvis Feliciano Rocha
24/4 Daniel Lucas Teixeira
24/4 Fabiana Garcia
24/4 Anderson Cruz Geremias
30/4 Cleif Carlos Viana Junior

3/5 Paulo Cesar Rego
23/5 Virgilio Cesar Franceschi
24/5 Wagner Fernando Travain
5/5 Jair Dias de Oliveira
8/5 Thauana Gabrielli Campos
28/5 Thiago Godoi
9/5 Alessandro de Abreu
30/5 Marcelo Aparecido Paderes
10/5 Valdeci Tavares Nunes
16/5 Gabriel Souza Lima
18/5 Rodrigo Aparecido Longo
19/5 Vanessa Andrade N. Fonseca
19/5 Everson Soares
20/5 Marieli Gonçalves da Silva
21/5 Marcus Vinicius Mariano da Silva
22/5 Alessandro dos Santos
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ANIVERSÁRIOS

No dia 9 de março, as colaboradoras tiveram um encontro só para elas: muita comida
gostosa, música boa ao vivo e um divertido sorteio de brindes. A confraternização, que
aconteceu no quiosque da matriz, foi para agradecer a cada uma pela dedicação e
comprometimento. Durante a reunião, a psicóloga Karina Tozze falou sobre a
importância da data.

NOSSA CAPA

- Retire a água de recipientes como pratos de
plantas, pneus, garrafas, tambores entre outros
reservatórios. É na água que as fêmeas dos
mosquitos depositam os seus ovos. Objetos que
acumulam água da chuva e estão ao relento devem
ser tampados.
- Atenção: é importante fazer a lavagem dos
recipientes com uma buchinha e sabão neutro.
Assim, é certeza de que os ovos depositados nesses
objetos foram eliminados.

- Limpe regularmente os ralos internos e externos
que ficam com água parada. É aconselhável fechar
os ralos quando forem utilizados.

- Use areia em pratos de plantas. Faça a limpeza de
folhas e sujeiras que impeçam o acúmulo da água
em calhas.

- Fique de olho na bandeja dos bebedouros, pois a
água que cai ali pode ficar acumulada e se tornar um
foco de criadouro de mosquitos.

SINTOMAS

O Aedes aegypti infectado pelo vírus é responsável pela transmissão da
dengue, zika e chikungunya. Essas doenças têm sintomas parecidos: febre,
dores nas articulações e manchas vermelhas na pele. Na dengue, a febre,
acima dos 39 ºC, aparece de repente e desaparece em sete dias.
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SAÚDE

SONO IDEAL

A IMPORTÂNCIA
de dormir bem

Poucas horas de sono podem afetar diretamente a qualidade de vida
e causar algumas doenças como a aterosclerose
Dormir é muito bom! Além de renovar as energias para as atividades do dia, o sono traz diversos
benefícios à saúde. Ao mesmo tempo, dormir pouco ou não ter uma noite de sono adequada pode causar
problemas sérios.

Dores permanentes

Dormir pouco está diretamente relacionado
com o aumento das dores no corpo. Não ter
um sono adequado ainda pode agravar ou
desenvolver quadros de dores de cabeça e
enxaquecas.

Humor sensível

Também aumenta os níveis de estresse e
irritabilidade. Coisas simples do dia a dia
podem alterar drasticamente o humor da
pessoa, atrapalhando a convivência e até as
relações de trabalho.

Quilinhos a mais

Não descansar o suficiente gera alterações
hormonais que aumentam o cansaço e o
apetite, fazendo com que a pessoa perca o
controle sobre a fome e passe a comer mais.

Intestino comprometido

Noites mal dormidas são responsáveis por
piorar os sintomas das inflamações no
estômago e no intestino.

Ai, meu coração!

A falta de qualidade e o baixo tempo de
repouso podem deixar seu coração mais
vulnerável a desenvolver aterosclerose,
doença que compromete a circulação
sanguínea.
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TANQUE CHEIO
e bolso também

Seu carro está gastando combustível demais? Então é hora de rever
alguns hábitos para não comprometer as finanças
Uma das coisas que mais pesa no orçamento do mês é o combustível. Por isso, trouxemos aqui algumas
dicas que vão te ajudar a economizar nas visitas ao posto e, consequentemente, nos gastos com o carro.
Confira!

- Defina o caminho que você vai fazer
antes de sair de casa.
- Não corra. Isso ajuda a economizar
combustível e ainda evita acidentes.

- Não ande em altas velocidades logo
após ligar o carro.

- Mantenha distância do veículo à
frente.

- Aproveite o embalo das descidas para
não acelerar (mas sem colocar em ponto
morto).
- Evite carregar peso em excesso.

Obs.: usando menos o carro também se gasta menos combustível. Quando for
possível, prefira ir a pé, de bicicleta ou utilizar o transporte público, Além de
economizar, você também ajuda o meio ambiente.
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FINANÇAS

COMBUSTÍVEL

VARIEDADES

COPA AMÉRICA

A BOLA
vai rolar

Conheça algumas curiosidades sobre a competição que começa
no dia 14 de junho no Brasil
Os jogos acontecem em cinco estádios: Maracanã (Rio de Janeiro), Mineirão (Belo Horizonte), Arena
do Grêmio (Porto Alegre), Arena Fonte Nova (Salvador), Morumbi (São Paulo) e na Arena
Corinthians (São Paulo).
Países participantes: Argentina, Bolívia, Brasil,
Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru,
Uruguai, Venezuela, Catar e Japão (seleções
convidadas para participar da competição).
Copa América de 2015: a atual campeã é a
seleção do Chile. Ela também conquistou o título
Copa América Centenário, disputada em 2016,
nos Estados Unidos.

RECEITA

Maior vencedor: com 15 títulos, o Uruguai é o
maior campeão da história. Em seguida, vem a
Argentina com 14 conquistas. Com oito títulos, o
Brasil ocupa o terceiro lugar.

Gelatina de café

Aquele cheiro bom de café vai bem a qualquer hora, não é mesmo? No café da manhã, após
as refeições e até mesmo na sobremesa! Confira uma receita fácil e gostosa que tem o café
como um dos ingredientes.

Ingredientes

• 1 lata de leite condensado
• 1 lata creme de leite
• 1 xícara de leite
• 1/2 xícara de café coado

• 1/2 barra de chocolate ao leite
• 1/2 pacotinho de gelatina incolor
(se preferir que fique mais firme,
coloque mais gelatina)
Imagem ilustrativa

Modo de preparo

1) Dissolva a gelatina em água.
2) Derreta o chocolate em barra em banho- maria
com o creme de leite.
3) Coloque todos os ingredientes no liquidificador.
4) Bata bem.
5) Distribua em taças ou em uma única travessa.
6) Decore com raspas de chocolate.
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