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Fonte: https://surgiu.com.br/2020/04/13/como-fazer-a-manutencao-do-carro-durante-a-quarentena/

Com o Coronavírus se espalhando a recomendação é que 
as pessoas fiquem em casa e isso, muitas vezes, significa 
deixar o carro na garagem por um longo período.

Para que ele não sofra danos ou as peças se estraguem é 
preciso cuidar da manutenção do carro durante a quarentena.

Apenas ligar o veículo pode não ser o suficiente para que 
ele fique em boas condições, mas o que fazer?

Manutenção do carro durante a quarentena
Veja o que é preciso fazer para que se possa garantir que, 

mesmo parado por um longo período, o veículo não sofra 
danos e continue funcionamento bem para quando precisar 
dele.

Ande com o carro
A recomendação é ficar em casa, mas para que os fluídos 

do veículo possam circular, é indicado andar com ele cerca 
de 15 minutos a cada duas semanas.

Se não precisar ir ao mercado ou farmácia, aproveite para 
dar uma volta rápida no bairro, mas, é claro, sem entrar em 
contato com outras pessoas.

Ligue o ar-condicionado
A cada 20 dias deixe o ar-condicionado ligado por cerca 

de 40 minutos para que o sistema de vedação e mangueiras 
possam ser lubrificados.

Isso evitará problemas quando voltar a andar com o 
veículo e, nesse caso, ele pode ser ligado na garagem 
mesmo (ou no caminho do supermercado, caso precise).

Atenção a gasolina
Quando a gasolina fica parada por muito tempo no 

tanque de combustível, pode formar uma gosma e quando 
o carro é ligado essa pode obstruir os bicos injetores e 
causar problemas de funcionamento. Deixe o mínimo de 
combustível no tanque e, se for ficar parado por mais de 3 
meses, procure por locais especializados para que o excesso 
possa ser retirado.

Cuide da limpeza
Limpe bem o carro por dentro e por fora. Retire qualquer 

sujeira ou restos de alimentos que possam estar no veículo 
para evitar atrair animais.

Se possível, use um desumidificador para evitar o mau 
cheiro.

Por fora, lave o veículo para evitar manchas e, se possível, 
deixe em um local coberto ou use uma capa quer permita a 
ventilação para proteger a pintura.

Cuide dos pneus
Os pneus tendem a murchar, mesmo quando o carro está 

parado e eles não apresentam nenhum furo.
A recomendação é para que ele fique na calibragem 

máxima indicada pelo fabricante.
Assim, quando voltar a rodar o pneu não estará muito 

vazio.

Desligue a bateria
O carro parado por 15 dias não costuma trazer nenhum 

problema para bateria, porém, se ele for ficar nessa situação 
por mais de 20 dias, a dica é desligar a bateria.

Isso é recomendado porque alguns itens puxam a carga, 
mesmo com o veículo desligado.

Nos modelos mais antigos a frequência desse 
acontecimento é maior.

Tenha um seguro auto
Essa dica pode parecer estranha, mas o seguro ajuda 

no caso de roubo do carro e também se ele apresentar 
problemas após muitos dias parados e você ficar na mão 
quando sair de casa.

Nesse caso será possível contar com o socorro mecânico 
e até mesmo um guincho se ele não funcionar corretamente 
após muitos dias parados.

Se você tiver um carro que está entre os mais roubados, 
como Uno, Gol, etc., é ainda mais válido garantir essa 
proteção porque em época de quarentena não tem como 
correr riscos. O preço do seguro do Gol 2019, por exemplo, 
pode custar uma média de R$ 1.900, porém se o seu veículo 
for roubado ou se envolver em um acidente enquanto você 
está indo ao mercado, o prejuízo acaba sendo maior.

Seguindo essas dicas é possível garantir a manutenção 
do carro durante a quarentena e, quando sair do período de 
isolamento, andar com ele sem problemas.
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Como fazer a manutenção do carro durante a quarentena

MANCHETE



SAÚDE

Manter os bons hábitos alimentares é sempre um desafio, 
principalmente nesse momento de confinamento. Com o avanço 
do período de quarentena e também com diminuição da prática de 
atividades físicas não só as esportivas, mas até a locomoção diária, 
nasce o questionamento de como esse novo cenário irá impactar no 
ganho de peso e consequentemente na qualidade de vida.
A nutricionista Patrícia Acioly, coordenadora do curso de Nutrição da 
Estácio de São José, explica que é importante observar que tipo de 
alimento você está ingerindo. 
— Esse é o momento para aproveitar e resgatar o consumo de 
alimentos minimamente processados ou naturais. É hora de analisar 
seu consumo de hortaliças e frutas.
Outro ponto importante, segundo Patrícia, é ter em mente que o lixo 
deve ter mais cascas do que embalagens, o que garante uma maior 
ingestão de alimentos orgânicos.
A nutricionista explica ainda que o consumo variado de alimentos 

aumenta a absorção de nutrientes, o que impacta diretamente no sistema imunológico. A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
recomenda a ingestão diária de 400 gramas de frutas e hortaliças durante cinco dias da semana ou mais. A profissional explica que 
o ideal é incluir cinco ou seis cores diferentes durante o dia. 
— Pode-se pensar em colorir a salada ou lançar mão de frutas ou de variados tipos de sucos.  
Beber bastante água também ajuda a manter o corpo em pleno funcionamento. 
— Quando bebemos pouca água, o sistema imunológico pode ser afetado, deixando  o corpo suscetível a uma série de problemas, 
já que o transporte de vitaminas é prejudicado. O ideal é tomar algo em torno de 2 a 2,5 litros de água diariamente.

É hora de cozinhar
Uma das principais desculpas para uma alimentação desregrada é a falta de tempo. A nutricionista sugere que o período seja 
utilizado para reavaliar o consumo alimentício, se beneficiando da quarentena para resgatar o prazer de preparar as refeições.
— Já que estamos em casa, o ideal é utilizar desse tempo para produzir nossas próprias refeições. Além de melhorar a qualidade 
da alimentação o ato de cozinhar pode e deve se tornar uma atividade para se fazer em família. Envolver as crianças na atividades 
culinárias, ou até mesmo resgatar uma receita antiga de família é uma ótima dica para aliviar o estresse de estar em confinamento 
—  explica.

Fonte: https://www.nsctotal.com.br/noticias/nutricionista-da-dicas-para-manter-bons-habitos-alimentares-durante-a-quarentena

Nutricionista dá dicas para manter bons hábitos alimentares durante a quarentena
“Já que estamos em casa, o ideal é utilizar desse tempo para produzir nossas próprias refeições”, 

sugere a profissional

Se você está sofrendo com insônia durante a quarentena, fique atento, pois a culpa pode ser do seu menu. Sim, a boa qualidade do 
sono está relacionada, também, à alimentação.
Para melhorar a sua relação com o travesseiro, comece incorporando grãos integrais à sua dieta. Eles são ricos em triptofano, “um 
aminoácido decisivo na criação da serotonina, um neurotransmissor que faz o cérebro funcionar adequadamente”, explicou ao La 
Vanguardia a nutricionista Clara Antúnez.
Os grãos também possuem “melatonina, um neurotransmissor que influencia decisivamente nos processos do sono”, completou.

Como evitar a insônia durante a quarentena
Busque estimular a produção de serotonina, associada ao controle do sono e à sensação de relaxamento, com um menu rico em 
zinco e magnésio.

Você encontrará esses componentes nos seguintes alimentos:

peixes azuis
peru
queijo
tâmara

banana
beterraba
cereja
grão-de-bico
iogurte

Vale lembrar que jantares de alto teor calórico e o consumo de estimulantes 
durante as últimas horas do dia — como café e chocolate — dificultam o sono.
Recomenda-se terminar o jantar entre duas e três horas antes de dormir.

leite
mandioca
mel
nozes
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BEM-ESTAR Comer bem para dormir melhor: acabe com a insônia na quarentena

Fonte: https://www.metrojornal.com.br/estilo-vida/2020/04/06/insonia-na-quarentena.html
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Não perca a oportunidade de deixar 
o seu periódico semanal ainda mais 
interessante.

Caro(a) associado(a),

O ASSERJUF quer estar mais perto de você, 
nosso associado, e estamos realizando a 

comunicação por meio de lista de trasmissão 
pelo whatsapp. Para você 

receber os informes no seu 
celular, é importante salvar o 
número 71 3306-8382 na sua 

agenda.

SEMPRE COM VOCÊ!

asserjuf@uol.com.br

A ASSERJUF 
informa que desde 
setembro de 2016 
as carteiras da 
Promédica NÃO 
possuem data de 
validade, portanto o 
usuário poderá utilizar 
a carteira por tempo 
indeterminado.

Baixe também o aplicativo e 
desfrute de todos os benefícios que 
a ferramenta oferece.

Caro(a) associado(a),

A Diretoria da ASSERJUF, com pesar, informa o falecimento 
de D. Célia Maria Bandeira Quaresma de Mello, mãe do 

associado Luiz Quaresma.
Rogamos a Deus que a  receba no seu Reino de amor eterno 

onde ela descansa em paz.  
Nossas condolências para o nosso querido colega Quaresma 

e  família.

Salvador, 21/04/2020.
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