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TODOS OS DIAS

máSCArA: VEjA
COmO dESCArTAr
COrrETAmEnTE
Item pode colocar em risco a vida
de outras pessoas. Confira dica do
laboratório Sabin medicina diagnóstica
Quando descartada de forma incorreta, a máscara usada
pode colocar em risco a vida de outras pessoas (mesmo
que elas também estejam usando equipamentos de
proteção). Por isso, o Sabin Medicina Diagnóstica,
parceira do Clube+ OVALE, fez um alerta nas suas redes
sociais, ensinando o jeito correto e seguro de eliminar
o produto. Segundo o laboratório, ao retirar a peça
do rosto, segure-a apenas pelo elástico e lave as mãos
antes e depois. Coloque o material em um saco plástico
reforçado. Amarre-o e jogue no lixo não reciclável. Vale
ainda assinalar (com uma caneta):
“material contaminado”. Em tempo, no grupo Sabin,
membros do Clube +OVALE têm desconto de 30%
nos serviços de exame. Saiba mais no site do
Clube+ OVALE (clubeovale.com.br).n
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Limpadores de para-brisa merecem cuidados
Mais do que tirar o excesso de
água do vidro durante a chuva, os
limpadores de para-brisa fazem
parte do sistema de segurança
do carro. Esse é o alerta feito
pela Auto Center Serimbura.
“Às vezes, essas peças passam
despercebidas em uma revisão, mas
tem grande importância”, informa a
administração do estabelecimento.
Mas, afinal, os para-brisas tem “data
de validade”? Quando trocá-los? “A
cada seis meses” é a resposta dos
profissionais da Auto Center. Ou,
antes, claro, se forem observados
problemas como formação de faixas,

riscos, ruídos, trepidações, falhas...
Vale ressaltar também que o tempo
seco e a incidência de raios UV afetam
a composição da borracha e diminuem
a vida útil do item.
A Auto Center Serimbura oferece
para os membros do Clube+ OVALE
desconto de 35% na troca de óleo com
cortesia de uma lavagem simples e um
cafezinho especial!
Desconto ainda de 20% na lavagem
de carro (exceto a simples) e 10%
em todos os produtos da loja de
conveniência, exceto sorvetes. O
espaço fica na av. Heitor Villa Lobos
1038, Vila Ema, São José.

.

Cinco filmes que abordam questões ambientais

35%
DESCONTO

De olho no Dia do Meio Ambiente
(comemorado no último dia 5), o
Clube +OVALE listou cinco filmes
que abordam o assunto. A ideia é, de
forma descontraída, contribuir com a
conscientização sobre os problemas
ambientais e a importância da
preservação dos recursos naturais.
Confira as sugestões!
- “O Sal da Terra” (2014): filme
retrata a trajetória do fotojornalista
Sebastião Salgado.
- “Koyaanisqatsi” (1982): longa

expõe a relação da humanidade com a
natureza de modo questionador.
- “Mission Blue” (2014): biografia
da bióloga marinha Sylvia Earle traz
denúncias sobre a condição dos
oceanos.
- “Chasing Ice” (2012): filme mostra a
expedição de James Balog ao Ártico.
- “Mataram Irmã Dorothy” (2007):
documentário mostra o desafio que
é ser ativista da causa ambiental na
Amazônia.n

