
PÍLULAS DE
BEM ESTAR
Um Guia para viver bem 
e com saúde na 
Maturidade

24



PÍLULAS DE
BEM ESTAR24

Em 2020, fizemos uma ação que nos trouxe 
muito conforto e alegria. 

As Pílulas de Bem Estar, dicas de profissionais 
de diversas áreas, contribuíram para aliviar 
alguns momentos de tensão e também 
permitiram conhecer o trabalho de muitas 
empresas e profissionais da região. 

Foram seis meses compartilhando estas dicas 
maravilhosas com os nossos clientes e amigos. 

Agora reunidas neste material, tornaram-se um 
Guia de Bem Estar para auxiliar você a viver 
bem e com saúde na maturidade.  
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Anie Sturmer 
Psicóloga - IPSI Instituto de Psicologia
de Novo Hamburgo

FIQUE ATENTO A ALTERAÇÕES DE HUMOR

Tristeza, cansaço, sentimento de culpa, vazio, 
ter vontade de dormir demais ou insônia, muitas 
preocupações, ficar muito angustiado, mudanças 
de hábitos alimentares. 

Estes sentimentos são comuns a esta época que 
estamos vivendo, porém  se estes sintomas 
perdurarem ou forem recorrentes, procure ajuda 
de um profissional especializado. 

Os psicólogos da clinica do IPSI estão a disposição.
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Sirlete Abreu
Nutricionista 

VITAMINA C PARA AUMENTAR A IMUNIDADE

Existem vários nutrientes que aumentam a 
imunidade:  vitamina C, vitamina D, Zinco Celenium. 

A vitamina C – é a queridinha para a imunidade, 
mas faz parte de um grupo que se chama 
hidrossolúveis, o que significa que ela deve ser 
reposta várias vezes ao dia, ela não fica no nosso 
organismo. 

A vida útil dela é de seis horas e isto significa que 
temos que usar suplemento ou frutas várias vezes 
ao dia. Uma dica é que se inclua uma fruta com 
vitamina C no café da manhã, uma de sobremesa 
no almoço e uma a noite. 

Pode ser usada também como suplementação. 
Achar que ao tomar um copo de suco de limão pela 
manhã já está com a dose de vitamina C diária é 
um engano. Pode até incluir a vitamina C em forma 
de limão na água, mas várias vezes ao dia. 
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Fernanda Giongo
Fisioterapeuta - Cia da Saúde

MANTER-SE AQUECIDO E FAZER 
ATIVIDADES FÍSICAS

Nos dias frios, a tendencia é sentir mais dores. 
Três dicas para esta época 

1 – Mantenha-se aquecido, usar o ar condicionado, 
mantendo a temperatura do ambiente agradável 
e aquecida. 

2 - Dores especificas como na região da cervical, 
podem ser amenizadas com o uso de calor na região, 
como uma bolsa de água quente. 

3 - Manter-se em movimento, fazer alongamento e 
alguma atividade física, mesmo que sejam exercícios 
em casa, como pular corda, subir e descer escadas, 
exercícios com peso (pode se usar um saquinho de 
arroz ou feijão). 

Usando a criatividade, 
conseguimos manter 
atividades físicas 
mesmo em casa.
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Gabriel
Instrutor de Yoga - Yoga Shala

PRANAYAMA

Como seguir em paz e se conectar com a sua 
paz interior. 

A dica é um pranayama, um exercício respiratório, 
muito simples. Sentar de uma forma confortável, 
com a coluna ereta e tampar somente a narina 
direita e fechar os olhos. Manter uma respiração 
longa e suave por alguns minutos, enquanto seja 
confortável e se conectar com você mesmo. 
Depois repetir o mesmo com a outra narina. 
Este exercício vai lhe trazer paz e relaxamento. 

Namastê.
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Nemora Meincke
Empresária - Proprietária da Vovis biscoteria

BISCOITO

O biscoito pode ser uma atividade lúdica, amorosa e 
terapêutica. Fazer uma receita com as crianças, 
amassar, cortar e depois comer é uma 
deliciosa brincadeira! Assar biscoitos pode ser 
também uma terapia, quando estamos ansiosos ou 
entediados. Dar biscoitos feitos por nós mesmos para 
uma pessoa que mora longe e mostrar que ela não 
está sozinha, é um gesto de carinho. 
Vamos fazer biscoitos?

INGREDIENTES
• 1 xícara de nata
• 2 xícara de maizena (amido de milho)
• 1 xícara de farinha de trigo
• 2 (colheres de sopa) colheres de manteiga ou margarina
• 1 (colher de sopa) de fermento químico
• 1 xícara de açúcar
• 1 pitada de sal 

MODO DE PREPARO
1.  Amassar todos os ingredientes bem amassadinhos para que a 
    massa fique bem macia.
2. Modele fazendo bolinhas entre as mãos (como se faz brigadeiros 
     de tamanho médio), ou então, abra a massa entre duas folhas de 
     plástico para não grudar e recorte com cortadores de biscoitos de 
     sua preferência.
3. Asse em forno médio até pegar uma corzinha, um amarelinho coradinho.
4. Se o forno tiver aquecido leva em torno de 20 minutos.
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Gilla Jacobus Bastos
Psicóloga - IPSI Instituto de Psicologia de Novo Hamburgo

A NOSSA CASA 

A nossa casa também é a casa interior onde estão 
ressentimentos empoeirados, afetos acumulados, 
desagradáveis e que com o isolamento social 
imposto pela pandemia, temos que encarar. 

Diante disto podemos aproveitar de forma positiva, 
ampliando o espaço interno com reflexão, com 
transformações, revendo o que nos pesava a vida 
para torna-la mais leve e de melhor convivência. 

Nem sempre é fácil. Quando este isolamento se 
torna demasiado sofrido, busque ajuda. 

Conversar é uma forma de ventilar o ambiente 
interno, refrescar as sensações e desejos para 
impulsionar a vida a espera de um momento mais 
agradável e de continuidade para o nosso ser.
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Fabiane Reichert Waicamp 
Fisioterapeuta dermato funcional - FC Equilibrio

COMO MANTER UMA PELE 
SAUDÁVEL NO INVERNO?

Durante o frio o corpo fica naturalmente mais 
debilitado e a pele mais esbranquiçada. 

Justamente quando não temos sede e a 
necessidade de tomar água é quando mais 
precisamos dela, porque pele ressecada e 
intestino lento são sinais de falta de água no 
organismo. Para manter uma pelo macia e 
elástica no inverno, podemos ingerir mais água, 
passar um hidrante depois do banho e também 
fazer um peeling no rosto. 

Existem vários tipos de peeling no mercado: 
superficiais  ou                              profundos, naturais, 
ou químicos, que                           servem para manter 
uma pele macia,                           saudável,  elástica e 
iluminada. 
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Fabiola Zimmer 
Terapeuta Ayurvédica - Yoga Shala

PANACEIA

Panaceia é um tônico Ayurvédico que aumenta a 
imunidade estimula metabolismo auxilia no 
processo de gripe, é bom para estados febris, 
aumenta a disposição e o poder de digestão, 
não só de alimentos, mas também a digestão 
emocional e mental. A panaceia pode ajudar a 
elevar o metabolismo, a fortificar o corpo e a mente. 

Receita:
2 colheres de suco de gengibre fresco, feito no 
    ralador e espremido no voal;
2 colheres de sopa de suco de limão;
1 ou 2 colheres de sopa de açúcar mascavo;
1 pitada de sal rosa.

Tomar de 3 a 5 colheres de sopa por dia, por no 
máximo uma semana. Esta mistura pode ser 
guardada na geladeira em vidro tampado por 
até três dias.
* Crianças de 2 a 10 anos e adultos com pressão 
alta podem tomar de 1 a 3 colheres de chá por dia. 
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Luciana Seewald
Fisioterapeuta - Pilates Quiro e Saúde

RELAXAMENTO DA COLUNA CERVICAL 

Estes exercícios servem para compensar a 
musculatura do pescoço muito forçada com o 
uso do aparelho de celular. 

Pegue uma toalha de banho, enrole e coloque 
atras do pescoço. Segurando as extremidades 
puxe para frente e deixe a cabeça cair para trás 
de forma bem relaxante. Inspira puxando a 
toalha para frente e expira relaxando. Pode fazer 
este movimento de cinco a dez vezes, até sentir 
que relaxou bem a cervical. 

Depois cruze a toalha e puxe a parte de cima para 
frente deixando a cabeça cair para trás, também 
de cinco a dez vezes.  Repita para o outro lado, 
trocando o cruzado da toalha e puxando a parte 
de cima. Vocês irão perceber que desta forma a 
coluna cervical ficara bem mais relaxada.
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Inês Fuhr 

Empresária  Proprietária da  Bioessence 

AROMATERAPIA

A aromaterapia é uma técnica milenar que utiliza 
os óleos essenciais para promover o equilíbrio e 
bem estar, ajudando nas defesas do corpo. 

Uma das formas de utilização é através dos 
colares aromatizadores. Sobre o feltro do colar 
se coloca o óleo de preferencia e mantem este 
colar junto ao corpo, próximo ao sistema olfativo, 
o máximo de horas possíveis ao longo do dia. 

O alecrim ou hortelã pimenta, são óleos que 
auxiliam o foco, estado de alerta, concentração 
memória, bom humor . Já a lavanda é indicada 
como calmante, relaxantes e anti depressiva. 
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Maria Regina Morales
Psicóloga

A DICA É...

Estamos passando por um momento de 
crescimento dos medos, fobias e ansiedade. 

Principalmente no nosso país também 
enfrentamos uma grande desigualdade social. 

A dica é que possamos agradecer pelo o que 
somos e temos e possamos organizar atividades 
saudáveis e prazerosas, de comer, dançar, cantar, 
bordar, costurar e tudo o que nos de prazer. 
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Tatiane Martins 
Terapeuta holística

ROPONOPONO

Se por ventura estiver se sentindo triste, magoada, 
ressentida se sentindo culpado, limpe estas 
memórias. A dica é utilizar a técnica Roponopono, 
que faz uma limpeza de memórias, ao repetir
quatro frases: 

Sinto Muito / Me perdoe / Te amo / Sou Grata. 

A repetição destas frases nos ajuda a melhorar 
a frequência vibracional e a nossa mente. 

Pesquise mais sobre a técnica e pratique no 
seu dia a dia!
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Cibele
Quiropraxista – Pilates Quiro e Saúde 

CUIDADOS COM O FRIO

No frio costumamos ficar mais parados. 
A dica é se movimentar bastante no inverno, 
levantar, caminhar e se por acaso sentir dor 
na região próxima da cintura, na coluna lombar, 
faça um compressa de água morna. 

O calor vai fazer com que a musculatura relaxe e 
te traga conforto. Além disto, beba bastante água 
e cuidado com a posição ao dormir. O certo é 
barriga para cima com um travesseiro embaixo 
dos joelhos ou de lado com o travesseiro no meio 
dos joelhos. 

Qualquer dúvida, procure um fisioterapeuta. 
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Enedina Erdmann
Coach executiva e organizacional

ORGANIZAÇÃO DO TEMPO

Como organizar o tempo dividindo a vida pessoal 
e de trabalho no mesmo espaço? 

No domingo a tarde, tire um tempinho para pensar 
quais as duas áreas que precisam ser equilibradas 
na semana que vem pela frente. O que fiz na semana 
que passou e não gostei e que eu quero que seja 
diferente. Depois de definir as duas áreas, você 
define as tarefas que precisa fazer durante a 
semana. 

Quando tiver as tarefas, distribua na agenda e 
durante os dias da semana, com horário para 
conclusão. Desta forma você terá a semana 
organizada e seu resultado será muito melhor.
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Daniela
Empresária proprietária da Home Angels São Leopoldo

4 EM 1

Quatro dicas de Bem Estar para pessoas acima 
de 60 anos:

 1 - Cuide da saúde, mantenha as consultas e os 
exames em dia, a pratica de atividades físicas, 
dieta equilibrada e boa hidratação. 

2 - Mantenha relacionamento com as pessoas 
que ama, sejam filhos, netos, amigos, mesmo 
que virtualmente. 

3 - Cultive boas memorias, boas lembranças, 
relembrar fatos antigos que foram bons da alegria 
ao coração. 

                                 4 - Por último, faça planos para 
                                 o futuro, planeja uma viagem, 
                                 uma festa um encontro. 
                                 Isto nos dá motivação para 
                                 continuar
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Eliziane Fogliato
Contabilista - Fogliato Contabilidade

CONTROLE FINANCEIRO

Algo que nos impede de fazer um controle 
financeiro adequado é não ter noção exata de 
quais são as nossas contas a pagar. 

Isto quer dizer, todos os valores a pagar, incluindo 
os que estão em atraso, parcelamentos, como 
cheque especial, IPTU e crediários. 

Fazer este controle pode nos deixar com medo de 
encarar a real situação, mas também pode dar um 
norte para fazer uma negociação ou para saber 
até onde podemos cumprir com a negociação e 
se este é o melhor momento para um novo gasto. 

O importante é manter o controle da situação 
evitando novas dívidas. 
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Marilia Garcez Correa da Silva
Farmacêutica - Matriz Farmacêutica

O USO DE PROBIÓTICOS COMO 
DICA DE BEM ESTAR. 

Probióticos são as bactérias boas que habitam o 
nosso sistema gastro intestinal. Este sistema fica 
em equilíbrio a partir da existência e manutenção 
destas bactérias. Os últimos estudos apontam que 
elas são responsáveis pela liberação de neuro 
transmissores que não imaginávamos que eram 
produzidos pelo intestino. 

Nosso intestino hoje é considerado o segundo 
cérebro, portanto o uso de probióticos se faz 
muito importante uma vez que ele esta relacionado 
com várias doenças desde alergias, até depressão, 
além dos problemas gastro intestinais. Observe bem 
o seu sistema gastro intestinal e se precisar busque 
ajuda pois existem muitas alternativas para que ele 
funcione de maneira correta e colabore com seu 
cérebro.
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Defatima Breitenbach 
Empreendedora -  Jeunesse

DICAS PARA PESSOAS QUE COMO 
EU TEM MAIS DE 60 ANOS:

- Mantenham-se jovens, com espírito jovem o 
   máximo de tempo possível; 
- Olhe-se no espelho ao acordar e ao deitar e 
   agradeça por sua melhor versão;
- Pratique atividades físicas; 
 - Alimente-se bem, beba muita água; 
- Cultive bons relacionamentos; 
- Aprenda uma nova habilidade pois fazem com 
  que nosso cérebro se mantenha ativo;  
- Va a shows, teatros, festas
- Viaje, as viagens tornam a nossa imaginação fértil 
   e produzem lembranças maravilhosas; 
- Pense sempre que o melhor ainda virá; 
- Lembre-se que tudo passa, não cultive 
   pensamentos negativos; 
- Dê valor aos seus anos; 
- Ore reze chame seu Deus para caminhar com você;
- Ame-se muito, dentro de você tem tudo o que 
   vocês necessita; 
 - A vida é bela;
- Vamos junto?
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Rita Pavoni
Advogada – Rita Pavoni Advogados associados

PRECAUÇÕES AO COMPRAR E VENDER 
UM IMÓVEL. 

Ao vender um imóvel na condição de vendedor, 
é importante ter em mãos todas as certidões dos 
compradores, todos os dados deles para que 
tenhamos segurança de que ao vender este 
imóvel efetivamente recebamos o valor 
combinado. Na condição de comprador da mesma 
forma precisamos ter as certidões dos vendedores 
e em relação ao imóvel também. 

Uma precaução que normalmente não nos 
atentamos é verificar se as pessoas físicas 
quando compradores ou vendedores possuem 
ou apresentam a certidão de tutela ou curatela 
porque se assim for, além da necessidade de 
serem representados pelo seu tutor ou curador, 
há necessidade de ordem judicial para compra 
ou para venda.
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Patrícia Rosa
Promotora de eventos

CELEBRE A VIDA! 

Embora não seja possível realizar grandes eventos, 
devemos sim, continuar celebrando os nossos 
eventos especiais e as nossas vitorias, junto 
aos nossos amigos familiares e clientes. 

Existem várias formas criativas, através de um 
evento online, de uma surpresa personalizada, 
uma festa na caixa. 

Porque não voltar ao tempo e fazer uma serenata, 
escrever uma carta a mão ou simplesmente uma 
ligação para mostrar como as pessoas são 
importantes e fazem a diferença no nosso 
dia a dia? 

Invista naquilo que emociona, 
aquilo que desperta o que tem 
de melhor em cada um. Porque 
com certeza no pós pandemia 
são estes sentimentos que 
farão a diferença e os 
reencontros terão outro 
valor.
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Suelen Camila Rosa
Biomédica

KIT DE LIMPEZA FACIAL

Sempre tenha um kit de limpeza facial com vocês 
para levar em qualquer lugar que esteja, 
no trabalho, em uma viagem ou um passeio. 

O que precisa ter no kit? 

Um sabonete facial de PH neutro, um sérum, com 
vitaminas importantes para a pele e de rápida 
absorção e um protetor solar acima de 30FPS, 
se possível com água na composição para ficar 
leve e agradável na absorção.
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Ana Luisa Grings 
Dentista – ortodontista – Odonto Equilibrium

DUAS DICAS...

Primeira dica - Prefira os alimentos naturais aos 
ultras processados. Todos alimentos industrializados 
ou mais refinados, vão favorecer doenças e 
problemas bucais. 

Segunda dica - Sorria!! O stress e a preocupação 
interferem e agem diretamente na saúde bucal, 
como o bruxismo por exemplo. 

Portanto busque estar próximo a pessoas que te 
façam sorrir e sentir bem. Quem sabe ligar para 
alguém e relembrar aquela viagem inesquecível 
e daquele lugar maravilhoso? Quem sabe até
fazer planos para uma viagem futura!
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Mariana Cardoso 
Contabilista - Oportune Contabilidade

FOQUE NAS OPORTUNIDADES

Ao invés de focar na crise, foque nas oportunidades 
que aparecem. Aproveite o momento de 
instabilidade e olhe para dentro do seu negócio 
levantando todos os dados necessários para uma 
boa gestão. Saber o fluxo de caixa, ponto de 
equilíbrio, margem de contribuição, são dados 
importantes para a rentabilidade do negócio. 

As empresas com a gestão em dia são as primeiras 
a pegar as oportunidades. Que sejamos estas 
empresas, com a gestão do nosso negócio na 
palma da mão
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Marilia
Empresária – Proprietária da D&D Automecanica

QUATRO DICAS PARA QUEM FAZ 
PERCURSOS DE CARRO:

1 – Faça manutenção periódica do carro, assim 
      você dirige com mais segurança e menos 
      preocupação. 

2 - Faca higienização e troca do filtro do ar 
      condicionado , isto melhora a performance do 
      ar e maior conforto no interior do carro.

3 - Se possível, prenda a olhar o nível de óleo e água.

4 - Aproveite o momento e curta estes percursos, 
      dirija com cuidado, ouça uma musica se desejar 
      e tenha uma boa viagem!
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As Pílulas de Bem Estar, 
dicas de profissionais 
de diversas áreas, contribuíram 
para aliviar alguns momentos 
de tensão e também permitiram 
conhecer o trabalho de muitas 
empresas e profissionais da região. 

51 98162-8948
51 3037.3522   
paralelo30turismo.com.br
contato@paralelo30turismo.com.br
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