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A HINDU - Technical Textiles, empresa de tingimento e acabamentos de malhas e tecidos 
técnicos, sediada em Vila Nova de Famalicão com especial enfoque em artigos técnicos para o 
sector automóvel e vestuário de alta performance, apresenta uma colecção inovadora de 
acabamentos têxteis destinados a proporcionar uma higiene e protecção completa, graças à 
mais avançada tecnologia química aplicada no acabamento de malhas e tecidos.

todo o tipo de vestuário assim como  artigos de têxteis-lar, protegendo os artigos e quem os 
utiliza contra micróbios e germes. A infecciosidade residual do virus foi testada de acordo com o 
método ISO 20743 e ISO 18184 o seu efeito antiviral rápido foi demonstrado em dois a cinco 
minutos proporcionando uma superfície auto-higienizada, entre outras características.

A presente gama de acabamentos marca um antes e um depois desta pandemia que nos 
assolou.

SABIA QUE O CORONAVIRUS PODE VIVER EM SUPERFICIES TÊXTEIS ATÉ 2 DIAS? 

Os têxteis proporcionam uma grande superfície de acolhimento para bactérias e vírus, 

micróbios, germes, etc.
Muitos vírus e bactérias são agentes patogénicos que podem conduzir a doenças graves 

e até à morte. Milhares de mortes por ano podem resultar da transmissão de agentes 
patogénicos.

Os vírus e bactérias podem permanecer activos nas superfícies têxteis de dias a meses.
Por exemplo, varias investigações demonstraram que o novo coronavírus humano (SARS-

CoV-2) pode persistir até 2 dias em vestidos cirúrgicos à temperatura ambiente.
A pandemia de COVID-19 afectou gravemente a vida das pessoas, bem como a economia 

mundial. Não vai desaparecer em breve, pelo que temos de lidar com a situação para regressar à 
nossa vida normal.

Em resposta à actual falta de defesas contra vírus, considerando a segurança da saúde 
das pessoas e a própria sustentabilidade da indústria têxtil no meio desta pandemia de 
COVID-19, a HINDU em colaboração 
conjunta da nossa equipa técnica com 
vários parceiros internacionais líderes em 
inovação tecnológica no área têxtil, 
desenvolveu uma colecção de acabamentos 
usando a última tecnologia disponível, 
incluindo um acabamento antiviral que cria 
uma barreira activa que destrói os vírus, 

A HINDU - Technical Textiles, empresa de teñido y acabado de géneros y tejidos con sede 
en Vila Nova de Famalicão con un enfoque especial en artículos técnicos para el sector automotriz 
y confección de alto rendimiento, presenta una innovadora colección de acabados textiles diseña-
dos para proporcionar una completa higiene y protección, gracias a la la tecnología química más 
avanzada aplicada en el acabado de tejidos.

Esta tecnología se aplica durante la fase de acabado �nal, apta para tejidos, géneros de punto 
y no tejidos incluidos los del área médica y todo tipo de �bras.

Puede tener aplicación por �n. Puede servir como mascarillas, guantes textiles protectores, 
batas y todo tipo de prendas de vestir así como artículos textiles para el hogar, protegiendo los artícu-
los y usos contra microbios y gérmenes. La infectividad residual del virus se probó de acuerdo con la 
método ISO 20743 e ISO 18184 su rápido efecto antiviral se ha demostrado en dos a cinco minutos 
proporcionando una super�cie autodesinfectante, entre otras características.

La actual gama de acabados marca un antes y un después de esta pandemia que devastado.

Los textiles proporcionan una gran super�cie de bienvenida para bacterias y virus, bene�-
ciando su transporte. La ropa que usamos es un espacio vital para los virus, microbios, gérmenes, 
etc.

Muchos virus y bacterias son patógenos que pueden provocar enfermedades graves e 
incluso la muerte. Miles de muertes por año pueden resultar de la transmisión de agentes patóge-
nos. 

Los virus y las bacterias pueden permanecer activos en las super�cies textiles de días a 
meses. Por ejemplo, varias investigaciones han demostrado que el nuevo coronavirus humano 
(SARSCoV-2) puede persistir hasta 2 días en batas quirúrgicas a temperatura ambiente.

La pandemia de COVID-19 ha afectado gravemente la vida de las personas y la economía 
en todo el mundo. No desaparecerá pronto, así que tenemos que lidiar con la situación para volver 
a nuestra vida normal.

En respuesta a la actual falta de defensas contra virus, considerando la seguridad sanitaria 
de personas y la propia sostenibilidad de la industria textil en medio de esta pandemia de 
COVID-19, HINDU en colaboración de nuestro 
equipo técnico con varios socios internaciona-
les líderes en innovación tecnológica en el 
área textil, desarrolló una colección de acaba-
dos utilizando la última tecnología disponible, 
incluyendo un acabado antiviral que crea una 
barrera activa que destruye virus, por incluido 
el coronavirus en cuestión de minutos.
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incluindo coronavirus em poucos minutos.

As malhas e tecidos tratados com estes novos acabamentos ajudam a reduzir o risco de 

transmissão.

usualmente afectam a saúde humana, assim como o vírus SARS-CoV-2, que provoca COVID19. 

COMO FUNCIONA? 

O princípio químico utilizado no acabamento antiviral é uma combinação única de 
tecnologias avançadas de iões prata e de um lipossoma de gordura. A prata proporciona efeitos 
antivirais e antibacterianos, atraindo o vírus de carga oposta e ligando-se  permanentemente aos 
seus grupos de enxofre. Entretanto,o lipossoma funciona como um impulsionador que ajuda a 
perfurar a membrana viral em segundos, destruindo/neutralizando o virus que entra em contacto 
com a malha ou o tecido.

O vírus é destruído  pelo rompimento da membrana viral após ter sido bloqueado por 
tecnologias adicionais à base de iões de prata que activam as reacções antivirais e 
antibacterianas de alto espectro atraído o virus e ligando-se de forma permanente aos seus 
grupos de enxofre.

Os artigos têxteis acabados com uma das primeiras tecnologias texteis no mundo, 

de vírus, incluindo o novo corona vírus humano, SARS-CoV-2, que provoca o COVID-19 

Os testes foram realizados pela Microbe Investigations AG, e espera-se novas parcerias 
com laboratórios nacionais.

Os têxteis proporcionam uma superfície
ideal para abrigar vírus e bactérias
Os vírus e bactérias são retransmitidos do 
tecido (por exemplo, contacto com outras
superfícies)

Têxteis tratados com Protect by Hindu inibem
activamente os vírus e matam as bactérias em
contacto com a superfície
Ao manter os têxteis livres de vírus e bactérias
viáveis, os têxteis tratados com Protect by Hindu
ajudam a minimizar o potencial de retransmissão de 
agentes patogénicos a partir dos têxteis

Untreated fabric Protect treated fabric

Bacteria
Bacteria

VirusVirus
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Los tejidos y tejidos tratados con estos nuevos acabados ayudan a reducir el riesgo de 
persistencia viral y bacteriana en super�cies secas inanimadas, disminuyendo el potencial de trans-
misión.

La tecnología utilizada, ha demostrado su e�cacia contra virus, microbios y gérmenes que 
suelen afectar la salud humana, al igual que el virus SARS-CoV-2, que causa COVID19.

El principio químico utilizado en el acabado antiviral es una combinación única de tecnolo-
gías avanzadas de iones de plata y un liposoma de grasa. La plata proporciona efectos antivirales y 
antibacterianos, atrayendo el virus de carga opuesta y uniéndose permanentemente a sus grupos 
de azufre. Sin embargo, el liposoma actúa como un refuerzo que ayuda a perforar la membrana 
viral en segundos, destruyendo / neutralizando el virus que entra en contacto con la malla o tejido.

El virus es destruido por la ruptura de la membrana viral después de ser bloqueado por 
tecnologías adicionales basadas en iones de plata que activan reacciones antivirales y antibacteria-
nas de alto espectro al atraer el virus y unirse permanentemente a sus grupos de azufre.

Los textiles terminados con una de las primeras tecnologías textiles del mundo han sido 
sometidos a extensas pruebas de laboratorio sobre e�cacia antiviral contra un variado conjunto de 
virus, incluyendo el nuevo virus corona humano, SARS-CoV-2, que hace que COVID-19 sea certi�ca-
do según las normas ISO 20743, ISO 18184 y AATCC100.

Las pruebas fueron llevadas a cabo por Microbe Investigations AG, y se esperan nuevas 
asociaciones con laboratorios nacionales.
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A EMPRESA ACREDITA QUE OS NOSSOS MELHORES AMIGOS SERÃO AS MALHAS E 
TECIDOS ANTIVIRAIS 

Log reduction % redução

Agent Control
Prote
ct by 
Hindu

D * Control Protect  
by Hindu

H1N1 (Human 3.63 5.38 >50x 100% 100%

H5N1 (Avian 2.86 4.86 100x 99862% 99999%

229E (Human 2.90 4.48 >30x 99874% 99997%

H7N9 (2013 1.93 4.24 >200x 98825% 99994%

RSV (Respiratory 1.40 3.10 >50x 96% 100%

Mycobacterium 
terrae 0.26 1.98 >50x 45% 99%

Amostra Avg. Log TCID50/ml Log reduction * % redução *

Inóculo 5.9

Protect by 
Hindu 0.0 5.9 > 99.99%

Amostra Avg. Log TCID50/ml Log reduction * % redução *

Inóculo 5.0

Protect by 
Hindu 1.0 4.0 99,99%
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O mundo enfrentou grandes surtos consecutivos nos últimos 
10 anos. A pandemia causada pelo Covid-19 e espalhada por 
todos os continentes é a última delas. Prevê-se que muitos 
outros vírus mortais ameacem a humanidade nos próximos anos 
devido a muitas razões, como desequilíbrio da natureza e 
crescimento populacional. 

regras de higiene. Procuramos prestar atenção a muitos 
pormenores sempre que saímos de casa e que antes não nos 
preocupávamos. E sempre que regressamos casa, tentamos 
deixar as roupas e calçado numa zona para posteriormente 
descontaminar que muitas vezes acabamos por as lavar a altas 
temperaturas. As pessoas não se sentem seguras.

A pandemia levou a novas toxinas com o nosso vestuário. 
Num mundo em mudança, temos perfeita certeza que vamos 

ver tecidos mais funcionais que incluem capacidades antivirais e 
antibacterianas.

Oferecer vestuário e acessórios inerentemente protectores 
dentro da indústria da moda faz todo o sentido, tais como os 
têxteis antivirais para a indústria da decoração e automóvel.

Os têxteis estão intimamente e intrinsecamente nas nossas 
vidas, literalmente, oferecendo protecção contra o frio extremo, o 
calor excessivo e a humidade; mas na era COVID, a necessidade 

urgente de tecidos antivirais abre todo um novo capítulo para o desenvolvimento de têxteis 
antimicrobianos que agora ocupam o centro do actual arsenal de EPI’s, um termo com o qual 
agora temos de estar muito familiarizados.

À medida que emergimos em unidade de um ataque viral global à nossa própria espécie e 
procuramos reduzir o risco de contaminação, alterando tudo o que antes era "normal", como 
protegemos a nossa liberdade? Julgamos dar a resposta com este tipo de acabamentos 

Será que o vestuário de protecção, os têxteis inteligentes, os artigos de vestuário e o 
vestuário de protecção para as indústrias da moda, do vestuário desportivo, dos interiores e da 
hotelaria poderiam oferecer a solução? Pensamos que sim, não temos dúvidas disso!

agora a passar para o sector do vestuário em geral e não só. Oferecer vestuário e acessórios de 
protecção dentro do sector da moda faz todo o sentido, tal como faz para a indústria da 
decoração, automóvel, etc.

A Hindu acredita que o sucesso e os bons resultados se fazem pela via da diferenciação 
no sector nos próximos anos, que se prevêem difíceis e de grande incerteza, será feita por 
malhas e tecidos técnicos de alto desempenho com acabamentos que desenvolveram e que 
proporcionam uma protecção activa contra vírus e bactérias. Para isso criou em parceria a gama 
de acabamentos que agora apresenta, com a referencia ‘PROTECT’  e com especial enfoque à 

contra o SARS-CoV-2, ajudando assim os seus clientes a fornecer texteis,  não só com maiores 
níveis de protecção contra virus e também contribuir para a mitigação da pandemia global para 
que o retorno à normal actividade aconteça o mais breve possível.

El mundo se ha enfrentado a grandes brotes consecutivos en 
los últimos 10 años. La pandemia causada por Covid-19 y esparci-
da por todos los continentes es la última de ellas. Se espera que 
muchos otros virus mortales amenacen a la humanidad en los 
próximos años debido a muchas razones, como el desequilibrio 
de la naturaleza y el crecimiento de la población.

Lo más e�caz en este caso es prestar atención a las normas de 
higiene. Tratamos de prestar atención a muchos detalles cada vez 
que salimos de la casa y que no estábamos preocupados antes. Y 
cada vez que volvemos a casa, tratamos de dejar ropa y zapatos 
en un área para posteriormente descontaminarlos que a menudo 
terminan lavándolos a altas temperaturas. La gente no se siente 
segura.

La pandemia condujo a nuevas toxinas con nuestra ropa.
En un mundo cambiante, estamos perfectamente seguros de 

que veremos más tejidos funcionales que incluyen capacidades 
antivirales y antibacterianas.

Ofrecer ropa y accesorios inherentemente protectores dentro 
de la industria de la moda tiene perfecto sentido, como textiles 
antivirales para la decoración y la industria automotriz.

Los textiles están íntima e intrínsecamente en nuestras vidas, 
ofreciendo literalmente protección contra el frío extremo, el calor 
excesivo y la humedad; pero en la era COVID, la necesidad de

los tejidos antivirales urgentes abren un nuevo capítulo para el desarrollo de textiles antimicro-
bianos que ahora ocupan el centro del arsenal actual de los EPI, término con el que ahora tenemos 
que estar muy familiarizados.

A medida que emergemos en unidad de un ataque viral global contra nuestra propia espe-
cie y tratamos de reducir el riesgo de contaminación alterando todo lo que una vez fue "normal", 
¿cómo protegemos nuestra libertad? Creemos que damos la respuesta con este tipo de acabados 
especí�cos.

¿Podrían ofrecer la solución las prendas de protección, los textiles inteligentes, la ropa y la 
ropa protectora para las industrias de la moda, la ropa deportiva, el interior y la hostelería? ¡Cree-
mos que sí, no tenemos ninguna duda!

Lo que una vez fue un requisito predominante para la profesión médica es ahora pasar al 
sector de la ropa en general y más allá. Ofrecer ropa protectora y accesorios dentro del sector de la 
moda tiene todo el sentido, al igual que lo hace para la industria de la decoración, el automóvil, etc.

Hindu cree que el éxito y los buenos resultados se hacen a través de la diferenciación en el 
sector en los próximos años, que se espera que sean difíciles y de gran incertidumbre, se harán por 
mallas técnicas de alto rendimiento y tejidos con acabados que se han desarrollado y que propor-
cionan protección activa contra virus y bacterias. Para ello, ha creado en colaboración la gama de 
acabados que presenta ahora, con la referencia 'PROTECT' y con especial atención a la novedad 
mundial del acabado textil con propiedades antivirales y antibacterianas efectivas contra el 
SARS-CoV-2, ayudando así a sus clientes a proporcionar textiles, no sólo con mayores niveles de 
protección antivirus y también contribuir a la mitigación de la pandemia global para que el regreso 
a la actividad normal se realice lo antes posible.
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" A HINDU - Technical Textiles, empresa de tingimento e acabamentos de malhas e tecidos 
técnicos, sediada em Vila Nova de Famalicão com especial enfoque em artigos técnicos para o 
sector automóvel e vestuário de alta performance, apresenta uma colecção inovadora de 
acabamentos têxteis destinados a proporcionar uma higiene e protecção completa, graças à 
mais avançada tecnologia química aplicada no acabamento de malhas e tecidos.#

" Esta tecnologia Ž aplicada durante a fase Þnal de acabamento Ž adequada a tecidos, 
malhas e n‹o tecidos incluindo os da ‡rea mŽdica e a todos os tipos de Þbras.#
" Poder‡ ter aplicaç‹o Þnal poder‡ servir mascaras, luvas texteis de protecç‹o, batas e 
todo o tipo de vestuário assim como  artigos de têxteis-lar, protegendo os artigos e quem os 
utiliza contra micróbios e germes. A infecciosidade residual do virus foi testada de acordo com o 
método ISO 20743 e ISO 18184 o seu efeito antiviral rápido foi demonstrado em dois a cinco 
minutos proporcionando uma superfície auto-higienizada, entre outras características.#
" A presente gama de acabamentos marca um antes e um depois desta pandemia que nos 
assolou.#

SABIA QUE O CORONAVIRUS PODE VIVER EM SUPERFICIES TÊXTEIS ATÉ 2 DIAS? 

" Os têxteis proporcionam uma grande superfície de acolhimento para bactérias e vírus, 
beneÞciando o seu transporte. As roupas que vestimos s‹o um espaço de vida para v’rus, 
micróbios, germes, etc.#
" Muitos vírus e bactérias são agentes patogénicos que podem conduzir a doenças graves 
e até à morte. Milhares de mortes por ano podem resultar da transmissão de agentes 
patogénicos.#
" Os vírus e bactérias podem permanecer activos nas superfícies têxteis de dias a meses.#
" Por exemplo, varias investigações demonstraram que o novo coronavírus humano (SARS-
CoV-2) pode persistir até 2 dias em vestidos cirúrgicos à temperatura ambiente.#
" A pandemia de COVID-19 afectou gravemente a vida das pessoas, bem como a economia 
mundial. Não vai desaparecer em breve, pelo que temos de lidar com a situação para regressar à 
nossa vida normal.#

" Em resposta à actual falta de defesas contra vírus, considerando a segurança da saúde 
das pessoas e a própria sustentabilidade da indústria têxtil no meio desta pandemia de 
COVID-19, a HINDU em colaboração 
conjunta da nossa equipa técnica com 
vários parceiros internacionais líderes em 
inovação tecnológica no área têxtil, 
desenvolveu uma colecção de acabamentos 
usando a última tecnologia disponível, 
incluindo um acabamento antiviral que cria 
uma barreira activa que destrói os vírus, 
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incluindo coronavirus em poucos minutos.#

" As malhas e tecidos tratados com estes novos acabamentos ajudam a reduzir o risco de 
persistência viral e bacteriano em superÞcies secas inanimadas, diminu’do o potencial de 
transmissão.#
" A tecnologia utilizada, viu provada a sua eÞc‡cia contra v’rus, micr—bios e germes que 
usualmente afectam a saúde humana, assim como o vírus SARS-CoV-2, que provoca COVID19. #

COMO FUNCIONA? 

" O princípio químico utilizado no acabamento antiviral é uma combinação única de 
tecnologias avançadas de iões prata e de um lipossoma de gordura. A prata proporciona efeitos 
antivirais e antibacterianos, atraindo o vírus de carga oposta e ligando-se  permanentemente aos 
seus grupos de enxofre. Entretanto,o lipossoma funciona como um impulsionador que ajuda a 
perfurar a membrana viral em segundos, destruindo/neutralizando o virus que entra em contacto 
com a malha ou o tecido.#
#

" O vírus é destruído  pelo rompimento da membrana viral após ter sido bloqueado por 
tecnologias adicionais à base de iões de prata que activam as reacções antivirais e 
antibacterianas de alto espectro atraído o virus e ligando-se de forma permanente aos seus 
grupos de enxofre.#
" #
" Os artigos têxteis acabados com uma das primeiras tecnologias texteis no mundo, 
passaram por extensos testes de laborat—rio sobre a eÞc‡cia antiviral contra um conjunto variado 
de vírus, incluindo o novo corona vírus humano, SARS-CoV-2, que provoca o COVID-19 
acabando por ser certiÞcados de acordo com as normas ISO 20743, ISO 18184 e AATCC100 .#
" Os testes foram realizados pela Microbe Investigations AG, e espera-se novas parcerias 
com laboratórios nacionais.#

! Os têxteis proporcionam uma superfície
ideal para abrigar vírus e bactérias

! Os vírus e bactérias são retransmitidos do 
tecido (por exemplo, contacto com outras
superfícies)

! Têxteis tratados com Protect by Hindu inibem
activamente os vírus e matam as bactérias em
contacto com a superfície

! Ao manter os têxteis livres de vírus e bactérias
viáveis, os têxteis tratados com Protect by Hindu
ajudam a minimizar o potencial de retransmissão de 
agentes patogénicos a partir dos têxteis

Untreated fabric Protect treated fabric
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A EMPRESA ACREDITA QUE OS NOSSOS MELHORES AMIGOS SERÃO AS MALHAS E 
TECIDOS ANTIVIRAIS 

Log reduction % redução

Agent Control
Prote
ct by 
Hindu

D * Control Protect  
by Hindu

H1N1 (Human 
Inßuenza A) 3.63 5.38 >50x 100% 100%

H5N1 (Avian 
Inßuenza A) 2.86 4.86 100x 99862% 99999%

229E (Human 
Coronavirus) 2.90 4.48 >30x 99874% 99997%

H7N9 (2013 
Inßuenza A) 1.93 4.24 >200x 98825% 99994%

RSV (Respiratory 
Syncytial Virus) 1.40 3.10 >50x 96% 100%

Mycobacterium 
terrae !
(ATCC 15755)

0.26 1.98 >50x 45% 99%

Amostra Avg. Log TCID50/ml Log reduction * % redução *

Inóculo 5.9

Protect by 
Hindu 0.0 5.9 > 99.99%

Amostra Avg. Log TCID50/ml Log reduction * % redução *

Inóculo 5.0

Protect by 
Hindu 1.0 4.0 99,99%
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" O mundo enfrentou grandes surtos consecutivos nos últimos 
10 anos. A pandemia causada pelo Covid-19 e espalhada por 
todos os continentes é a última delas. Prevê-se que muitos 
outros vírus mortais ameacem a humanidade nos próximos anos 
devido a muitas razões, como desequilíbrio da natureza e 
crescimento populacional. #
" A coisa mais eÞcaz a fazer-se nesse caso Ž prestar atenç‹o ˆs 
regras de higiene. Procuramos prestar atenção a muitos 
pormenores sempre que saímos de casa e que antes não nos 
preocupávamos. E sempre que regressamos casa, tentamos 
deixar as roupas e calçado numa zona para posteriormente 
descontaminar que muitas vezes acabamos por as lavar a altas 
temperaturas. As pessoas não se sentem seguras.#
" A pandemia levou a novas toxinas com o nosso vestuário. #
" Num mundo em mudança, temos perfeita certeza que vamos 
ver tecidos mais funcionais que incluem capacidades antivirais e 
antibacterianas.#
" Oferecer vestuário e acessórios inerentemente protectores 
dentro da indústria da moda faz todo o sentido, tais como os 
têxteis antivirais para a indústria da decoração e automóvel.#
" Os têxteis estão intimamente e intrinsecamente nas nossas 
vidas, literalmente, oferecendo protecção contra o frio extremo, o 
calor excessivo e a humidade; mas na era COVID, a necessidade 

urgente de tecidos antivirais abre todo um novo capítulo para o desenvolvimento de têxteis 
antimicrobianos que agora ocupam o centro do actual arsenal de EPI’s, um termo com o qual 
agora temos de estar muito familiarizados.#
" À medida que emergimos em unidade de um ataque viral global à nossa própria espécie e 
procuramos reduzir o risco de contaminação, alterando tudo o que antes era "normal", como 
protegemos a nossa liberdade? Julgamos dar a resposta com este tipo de acabamentos 
espec’Þcos.#
" Será que o vestuário de protecção, os têxteis inteligentes, os artigos de vestuário e o 
vestuário de protecção para as indústrias da moda, do vestuário desportivo, dos interiores e da 
hotelaria poderiam oferecer a solução? Pensamos que sim, não temos dúvidas disso!#

" O que em tempos foi um requisito predominantemente para a proÞss‹o mŽdica, est‡ 
agora a passar para o sector do vestuário em geral e não só. Oferecer vestuário e acessórios de 
protecção dentro do sector da moda faz todo o sentido, tal como faz para a indústria da 
decoração, automóvel, etc." #

" A Hindu acredita que o sucesso e os bons resultados se fazem pela via da diferenciação 
no sector nos próximos anos, que se prevêem difíceis e de grande incerteza, será feita por 
malhas e tecidos técnicos de alto desempenho com acabamentos que desenvolveram e que 
proporcionam uma protecção activa contra vírus e bactérias. Para isso criou em parceria a gama 
de acabamentos que agora apresenta, com a referencia ‘PROTECT’  e com especial enfoque à 
novidade mundial de acabamento textil com propriedades antivirais e antibacterianas eÞcaz 
contra o SARS-CoV-2, ajudando assim os seus clientes a fornecer texteis,  não só com maiores 
níveis de protecção contra virus e também contribuir para a mitigação da pandemia global para 
que o retorno à normal actividade aconteça o mais breve possível.#


