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NOTÍCIAS PARA
INSPIRAR SEU DIA

Petrogotas Serviços faz ações sociais
que precisamos saber para usar
como exemplo em nosso dia-a-dia.

EFEITO DA POSITIVIDADE NO
CORPO HUMANO.
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ADENTRO DO ASSUNTO
 

Em meio a tantas notícias ruins, ou no mínimo
chatas, pandemia mundial, espera da vacina e do
retorno a rotina livre do medo de um vírus mortal,
dentre outras coisas! Que resolvemos fazer uma
edição somente com notícias atuais, interessantes,
divertidas, boas de modo geral para alegrar seu dia e
te inspirar.

Porque sabemos da importância que a positividade
causa na vida de todos.

Passar o seu tempo com pessoas positivas não
apenas é uma experiência prazerosa, como também
tem profundas implicações em sua saúde e seu bem-
estar. Ambos, positividade e negatividade, tendem a
ser contagiosos, isso significa que rodear-se de
pessoas negativas (sejam amigos, familiares ou
colegas de trabalho) afetará seu humor e sua forma
de ver a vida.
Mas, ainda mais preocupante, é o fato de que a
negatividade pode afetar, de maneira grave, sua
saúde e sua expectativa de vida. Ao contrário, se seu
cotidiano for rodeado de positividade, é provável que
você ganhe melhorias em sua saúde física e mental.
Pesquisadores sugerem que os benefícios associados
à positividade incluem: aumento da longevidade,
proteção contra o estresse crônico, aumento da
felicidade e maior sensação de propósito e conexão
com a vida.

O que faz você feliz? Pesquisas
recentes evidenciam que aqueles
que praticam a positividade e a
gratidão experimentam múltiplos
benefícios, que incluem: maior
sensação de felicidade, mais
energia, mais esperança e mais
emoções positivas. A positividade
nos ajuda a reconhecer
oportunidades de acessar estados
de relaxamento, diversão e
conexão. Como foi descrito, em
um recente artigo do periódico
Psychology Today, pessoas que se
encontram satisfeitas com a vida
alcançam realizações satisfatórias,
pois a felicidade leva a resultados
positivos na escola, no trabalho,
nas relações sociais, e até mesmo
na longevidade da vida.
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UMA EDIÇÃO PARA INSPIRAR!

 

https://novidadesaudavel.com.br/os-principais-beneficios-da-aromaterapia-para-o-bem-estar/
https://novidadesaudavel.com.br/produto/brain-relax-betterlife-60-capsulas/
https://novidadesaudavel.com.br/produto/l-triptofano-500-mg-now-foods-60-capsulas/


Sim, nós temos o nosso doutor Shaun
Murphy, da série The Good Doctor. E no caso
brasileiro trata-se de uma mulher: Larissa
Rodrigues de Assunção, uma médica autista
que tem transformado positivamente a
rotina de um dos hospitais de campanha de
Porto Velho, em Rondônia.

Larissa tem 26 anos e assumiu este ano a
gerência do Hospital de Campanha Zona
Leste, montado no antigo Cero, Centro de
Reabilitação de Rondônia. A jovem médica
dirige a instituição inteira e ainda atende
pacientes com muita competência e
dedicação. Ela surpreende e inspira!

EDIÇÃO INSPIRAÇÃO
 

MÉDICA AUTISTA BRASILEIRA
COMPARADA AO "THE GOOD DOCTOR"
COMANDA HOSPITAL EM RO.

A senhora Maria do Socorro
Sampaio Com 62 anos e saúde
fragilizada, ela foi internada na
UTI do Hospital de Cubatão, em
São Paulo, por apresentar
complicações.
Mas quando alguém perguntava
do que ela mais sentia falta de
casa, a resposta era imediata:
“da minha filha e da Nina, meu
jabuti de estimação”.
Sabendo da importância da
relação da paciente com o
animal, o hospital permitiu a
entrada desse visitante inusitado,
mas muito especial.

Nina foi levada por Ângela, a
filha da dona Maria, até o
hospital. A idosa ficou bastante
emocionada e, segundo equipe,
ganhou força para enfrentar seu
quadro.
Houve melhora no humor, que
foi o mais comentado e vibrado
pela equipe. Samandha Gagliardi
Iannuzzi, supervisora das UTIs e
Pronto Atendimento do hospital
disse que a idosa estava vibrante.

INTERNADA EM UTI
MELHORA APÓS VISITA DE

JABUTI DE ESTIMAÇÃO
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https://www.sonoticiaboa.com.br/2020/04/01/montadoras-ajudam-combate-covid-19-hospital-10-dias/


Um vídeo de uma microempresária
viralizou na última semana, quando ela
impediu que um funcionário da Enel –
companhia de energia que atende o
estado do Ceará– cortasse a luz da casa
do tio por falta de pagamento.

Arrochada, como se fala no Ceará, Érica
Daniele mostrou que quando se trata de
família, ela não hesita em defender.

O parente está intubado por causa da
Covid-19 e por isso não pôde quitar as
dívidas. A cena comoveu gente de todas
as partes e Érica recebeu doações até de
fora do Brasil. Ela conta hoje que ficou
feliz com a repercussão e agradeceu
muito a ajuda financeira.

EDIÇÃO INSPIRAÇÃO
 

A tecnologia se torna uma aliada
cada vez mais incrível! Dessa vez,
o GPS do celular ajudou no
resgate de uma médica que ficou
30 horas desaparecida, após um
acidente em Santa Catarina.
O carro de Mariana Fossati, de
31 anos, caiu numa ribanceira
no meio da mata, local onde não
pega telefone nem internet.
“Ela ficou esse tempo todo
incomunicável no local. Lá não
há sinal de rede móvel para fazer
ligações ou acessar a internet. A
vítima conseguiu sair do
automóvel, mas não conseguiu
voltar para pista em virtude do
relevo do local onde o carro
parou”, disse o bombeiro Rodrigo
Souza, que atuou no resgate.
 
Ele informou ainda que Mariana
foi encontrada com sinais de
desnutrição, diversos ferimentos,
mas consciente.

SOBRINHA QUE IMPEDIU CORTE DE LUZ DO
TIO RECEBE DOAÇÕES E QUITA DÍVIDAS

 

GPS AJUDA EM RESGATE DE
MÉDICA QUE FICOU 30 HORAS

DESAPARECIDA
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EDIÇÃO INSPIRAÇÃO
 MULHER QUE MORAVA EM BREJO SE FORMA

CONFEITEIRA E VAI ENSINAR A COMUNIDADE
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Eles contaram a história para um
empresário que se encantou e
ajudou a dividir os gastos.

O curso de 5 meses demorou 1
ano por conta da pandemia, mas
nem por isso Keise desistiu.

Hoje ela está formada, mora em
melhores condições, abriu a conta
da Love Cakes nas redes sociais
conta e ajuda de amigos para
divulgar as delícias que faz como
confeiteira, e mais, ela vai ensinar
o que aprendeu para que outras
pessoas da comunidade também
possam trabalhar em casa e
ganhar seu próprio dinheiro.
A Nóiz vai levar a confeiteira para
dar um curso na ONG

Durante vários sábados, Keise, que
morava num brejo, saía da casa
dela e levava café e o famoso bolo
de fubá que ela faz para
atividades da ONG Nóiz, na
comunidade Cidade de Deus, no
Rio de Janeiro.

Keise Simara Roberta da Silva, de
33 anos, vivia de faxinas e desses
bolos e doces, mas ela tinha um
sonho: se especializar num curso
de confeiteiro para melhorar o que
já sabia fazer e aprender novas
técnicas.
Quando o pessoal da ONG Nóiz
descobriu o sonho, a garra e força
de vontade dela, saiu correndo
atrás de patrocinadores.

https://www.instagram.com/love.cakerj/?igshid=wcivucpobjpc
https://www.sonoticiaboa.com.br/2020/07/04/caixote-saber-criancas-extase-cidade-deus-livros/
https://www.sonoticiaboa.com.br/2021/01/24/moradores-sem-dentes-comunidade-sorriso-novo-dignidade/


A empresa Petrogotas Serviços, sediada em
Macaé, realizou nessa sexta-feira (09) uma ação
social com a entregue de kit higiene na
Comunidade das Malvinas.
Segundo o diretor da empresa, João Paulo Gorni,
foram entregues 50 kits compostos por itens de
higiene pessoal e de produtos para se prevenir
contra a Covid-19, como o álcool em gel. Ainda
de acordo com João Paulo, os kits de higiene
foram entregues para as famílias da Casa do
Abraço, instituição localizada na comunidade. A
entidade já está auxiliando as famílias com cestas
básicas. A Petrogotas, preocupada com a
prevenção à Covid-19, entrou na causa e
entregou os kits higiene. “O kit higiene, neste atual
cenário da doença, criamos os 50 kits de higiene
pessoal e para a prevenção do coronavírus, como
álcool em gel, detergente, papel higiênico, escova
de dente. Os kits também possuem produtos para
que as pessoas se protejam do vírus. Além de
trabalharmos com a descontaminação, tivemos
essa cautela e a iniciativa de distribuir esses kits,
pensando sempre na prevenção”, explicou.

PETROGOTAS REALIZA AÇÃO SOCIAL NA
COMUNIDADE DAS MALVINAS E ENTREGA

KITS DE HIGIENE PARA 50 FAMÍLIAS
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Matéria de DANIELA BAIRROS



O estado do Rio de Janeiro bateu
nesta segunda-feira (19), pelo
terceiro dia seguido, o recorde na
média móvel de mortes por Covid-
19: 282 óbitos por dia.
Foram 108 registros desde domingo
(18), quando a média já havia sido
a maior desde o início da pandemia
(270). Os dados estão no Painel
Covid-19, da Secretaria de Estado
de Saúde.
E (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística).- apontou o site G1
nesta quinta (22).

MÉDIA MÓVEL DE MORTES POR
COVID BATE RECORDE PELO
TERCEIRO DIA SEGUIDO NO RJ

Vale a pena LER de novo!
Edição anterior com as
principais pandemias da
história do mundo e um
recado importante sobre
SANITIZAÇÃO - como esse
serviço pode salvar sua
empresa!
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