Começar o ano com otimismo

Saúde
Cinco dicas para regular o intestino
Para regular o intestino, manter a
microbiota intestinal equilibrada e evitar
o aparecimento de problemas como prisão
de ventre ou diarreia, é importante ter
uma alimentação saudável e equilibrada, beber pelo
menos 2 litros de água por dia e praticar atividade física.
Dessa forma é possível estimular os movimentos normais
do intestino facilitando a expulsão das fezes. Conﬁra a
seguir outras dicas que podem ajudar a regular o intestino:
1. Tomar probióticos. Os probióticos são microrganismos
vivos que contribuem para aumentar as bactérias boas
do intestino, o que ajuda a melhora da digestão e a
absorção de nutrientes, além de fortalecer o sistema
imunológico.
2. Incluir ﬁbras na dieta. Os alimentos ricos em
ﬁbras como cereais, frutas e vegetais melhoram o
funcionamento do intestino, ajudando a regular o
trânsito intestinal, além de promoverem a saúde da
microbiota do intestino.
3. Usar vinagre de maçã. O vinagre de maçã também
pode ser um aliado na regulação do intestino, pois é

rico em pectina, que é uma ﬁbra solúvel, capaz de
absorver água e favorecer a sensação de saciedade,
além de atuar como antioxidante, estimular a digestão
e regenerar a microbiota intestinal.
4. Evitar o consumo de alimentos industrializados.
O consumo de alimentos industrializados promove
diminuição da quantidade das bactérias boas
responsáveis pelo bom funcionamento do intestino,
além de que alguns desses alimentos são formados por
substâncias tóxicas, o que pode alterar a composição e
função da microbiota intestinal.
Além disso, o açúcar, o pão branco e os bolos também
devem ser evitados, pois aumentam a produção de
gases, facilitam o inchaço da barriga e diminuem o
funcionamento do intestino.
5. Usar orégano, tomilho e sálvia para temperar. As
ervas aromáticas como orégano, tomilho e sálvia, por
exemplo, além de melhorar o sabor dos alimentos, são
capazes de controlar o desenvolvimento de bactérias
que podem causar infecção e, por isso, podem também
ser benéﬁcas para o bom funcionamento do intestino.
https://www.tuasaude.com/

Fevereiro chegou e com ele todo o alvoroço. É hora de iniciar o ano para
valer. Colocar a cabeça no lugar, arrumar a casa e dar início a todas as
atividades.
É necessário dedicar-se de corpo e alma aos projetos do ano e correr
atrás dos objetivos. Valorizar a positividade e manter diariamente uma
visão otimista sobre os mais diferentes aspectos da vida, deixando para trás tudo
aquilo que não vem integrado com a felicidade. Vamos relembrar tudo de bom que nos
aconteceu para incentivar novas conquistas, sem esquecer os erros que jamais deverão
ser cometidos. Vamos com pensamentos positivos e que cada um deles produza algum
tipo de benefício! Vamos começar o ano com muito otimismo, e quem sabe assim a
felicidade não se torna uma companheira vitalícia? Seja perseverante e foque naquilo
que faz bem!
https://www.mundodasmensagens.com/ECIA15
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Antonio Sigisfredo Tito dos Santos
Jose Dario Germano
Lys Damiano Ricardo
Sylvio Faccio
José Pereira
Rogerio Alber
José Costa
Maria Aparecida Ferreira Baru
Diogenes Carneiro de Faria
Luciano Augusto Teixeira
Maria Aparecida Gomes de Souza
Cicera do Nascimento Silva
Madalena Gianno
Sebas ana Custódio Zambalde

DATA
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13/11/2020
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10/12/2020
11/01/2021
16/01/2021
20/01/2021

ASSOCIADO
Antonio Sigisfredo Tito dos Santos
Jose Dario Germano
Maria Helena Ricardo Grecchi
Sidnei Josué Faccio
José Pereira
Rogerio Alber
Antonio Marcos Costa
Roselei Aparecida Baru
Daniel da Silva
Luciano Augusto Teixeira
Jose Correa de Souza Junior
Sergio do Nascimento Silva
Maria Jose Beraldo Prebill Filha
Vera Lucia Zambalde

ÓRGÃO

PARENTESCO

Apo.
Apo.
Ex-func.
Apo.
CFP 502
CFP 114
CFP 118
CFP 120
CFP 101
Apo.
CFP 118
Ex-func.
CFP 115
CFP 116

mãe
pai
mãe
sogro
cônjuge
mãe
sogra
mãe
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Departamento Aposentados
Expectativas e fé
De uma coisa todos nós sabemos: o
mundo já não é o mesmo.
Nada está seguro.
Amanhã tudo pode ser diferente.
Aquilo que consideramos certo hoje
pode não estar mais em pé amanhã.
As perdas e lutas desse mundo conturbado têm seu
impacto no espírito humano, com o aumento da
depressão e da ansiedade.
Como você tem se sentido ultimamente? Tem mantido
a esperança no amanhã? Dá preferência por acreditar
que quando a luz brilha, nenhuma escuridão pode
contê-la? Que há uma luz na escuridão?
As pessoas querem encontrar a paz, ter esperança
e a verdadeira felicidade. As expectativas existem,
fazem parte do nosso dia a dia.
De acordo com o dicionário, Expectativa é o
mesmo que: possibilidades, esperanças, esperas,
probabilidades, e, por extensão, desejo intenso por
algo próspero.
Desejos sinceros são muito poderosos e a FÉ na vida,
no trabalho, no amor e na bondade, é a ponte para
não pisarmos em falso e conseguirmos chegar ao
outro lado. E o melhor de tudo: a Fé está à nossa
disposição.
Olhe para o futuro com esperança para alimentar
sua motivação, assumindo a responsabilidade pelas
suas decisões. A crença e a busca por dias melhores
impactarão diretamente e positivamente em todo o
seu entorno.
Esteja aberto para o inesperado.
Viver é maravilhoso.
As expectativas para 2021 são mais otimistas. A
perspectiva de sucesso de algumas vacinas é factível
e a boa notícia é que já temos muitos países iniciando
a vacinação em massa de suas populações.
E lembre-se: a beleza de tudo está na simplicidade!
TENHAMOS FÉ!

Departamento Cultural e Recreativo
Dicas culturais
Parque da Água Branca – Este
parque guarda um pedaço do
interior cafeeiro de São Paulo em
meio à zona oeste da capital.
O local guarda refúgios em meio à cidade e nem parece
que se encontra na imensa Avenida Matarazzo – lá é
normal encontrar galinhas, cisnes e ﬁlhotes de aves
andando harmoniosamente em meio aos visitantes,
porém a entrada de animais é proibida. Seja para
ler um livro, fazer exercícios ao ar livre, meditar,
participar de aulas de yoga ou fazer um piquenique
ou almoço em família nas mesas de madeira em meio
a árvores e muito verde. Av. Francisco Matarazzo, 455
- Água Branca. Segunda a domingo, das 06h às 20h.
Solo Sagrado é um daqueles
passeios que fazem qualquer
um se encantar pelas belezas da
natureza – sem mencionar que
parece que estamos fora de São
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Paulo! O local foi construído em 1945 para ser um
protótipo do Paraíso Terrestre, deixando para a
humanidade a base para a construção de um Mundo
Ideal. Ao todo são mais de 300 mil metros quadrados
com jardins com paisagismo, cachoeiras artiﬁciais,
árvores e espaço para caminhada – tudo isso às
margens da Represa de Guarapiranga, uma das
maiores da capital. As visitas ocorrem apenas na 4ª
semana do mês e não é preciso fazer agendamento
(apenas para grupos acima de 15 pessoas). Av. Profº
Hermann Von Ihering, 6567 - Jardim Casa Grande. De
quinta a domingo, das 7h30 às 15h (apenas na quarta
semana do mês)
Viveiro Manequinho Lopes - Um
passeio muito bacana dentro do
Parque do Ibirapuera. Espaço de
produção de mudas para plantio
em áreas públicas da cidade. O local possui coleções
vivas de espécies vegetais com um rico acervo de
200 espécies diferentes de plantas com potencial
paisagístico e à disposição dos visitantes. A paisagem
colorida deixa qualquer um encantado e esquecerse dos problemas. Av. Quarto Centenário, 1288 –
Ibirapuera. De segunda a sexta-feira, das 8h às 16h
Cinemateca Brasileira - O
matadouro municipal, de onde
saíam toneladas de carne para
serem vendidas por toda São
Paulo no início do século 20, é hoje o local onde
muitas histórias são contadas por meio do cinema.
No local foram adaptadas as instalações para
abrigar sala de projeção e restauro de ﬁlme. Além
disso, é possível fazer um passeio pelo espaço
apenas para conhecer ou até mesmo realizar um
piquenique, sendo autorizada a entrada de cães
de pequeno porte. Largo Sen. Raul Cardoso, 207 Vila Clementino. Segunda a quarta, das 8h às 18h;
quinta a domingo, das 8h às 21h.
https://www.guiadasemana.com.br/

Departamento de Esportes
O que são exercícios funcionais e quais seus
benefícios
Praticar exercícios e se
alimentar corretamente faz
bem à saúde. Essa antiga
recomendação
continua
sendo indicada para todos
e, para segui-la no dia a dia, é preciso fazer das
boas práticas um hábito. Para auxiliar nessa tarefa
e condicionar o corpo de forma mais natural, foi
criado o treinamento funcional.
“O treinamento funcional é excelente para quebrar
a rotina da academia e dos aparelhos de musculação.
Os exercícios motivam, são desaﬁadores e quem
segue esse método tem a possibilidade de alcançar
a funcionalidade corporal natural de seu organismo,
além de gerar um corpo mais saudável e bem
condicionado”, explica a personal trainer Ana Paula
Gavleta. Os exercícios são indicados para qualquer
indivíduo, de qualquer idade, “desde crianças até
idosos, de atletas a sedentários”, diz a proﬁssional.
O que são os exercícios funcionais?
Na mesma esteira dos alimentos funcionais, os
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exercícios funcionais têm chamado a atenção
ultimamente. Mas o que são exatamente? “Toda
vez que movimentamos nosso corpo precisamos de
uma ação integrada envolvendo pele, articulações,
músculos, etc. A partir dessa lógica foi criado o
treinamento funcional, que tem como princípio
preparar o organismo de maneira global, usando os
padrões fundamentais do movimento humano – como
empurrar, puxar, agachar, girar, lançar, dentre outros
– envolvendo a integração do corpo todo”, conta
Ana Paula. Essa visão abrangente permite que o
treinamento funcional resulte em um fortalecimento
muscular com consciência corporal e equilíbrio,
elementos muitas vezes deixados de lado nos
treinamentos convencionais. “Em muitos exercícios
a única carga utilizada é o próprio peso corporal.
A ﬂexão de braço e a barra ﬁxa são exemplos de
exercícios funcionais”, explica a personal trainer.
Vale ressaltar que o treinamento deve ser elaborado e
acompanhado por um proﬁssional de Educação Física.
Principais benefícios dos exercícios funcionais.
Ajudam nos seguintes aspectos:Desenvolvimento da
consciência e controle corporal, melhoria da postura
e do equilíbrio muscular, estabilidade articular
(principalmente da coluna vertebral), melhora da
força e coordenação motora, melhora da resistência
central (cardiovascular) e periférica (muscular),
melhora da ﬂexibilidade, etc.
https://www.medley.com.br/

Curiosidade
O poder medicinal das plantas. Elas podem
ajudar a cuidar da sua saúde. Descubra como.
Alecrim
(Rosmarinus
oﬃcinalis) - A planta
originária do mediterrâneo
e que foi muito bem
adaptada ao Brasil, tem
uma ação estimulante, além de ajudar a melhorar
a concentração e a parte circulatória. Também é
considerada a “erva da alegria”, então, um bom chá
de alecrim pode dar uma renovada na energia. Pode
ser consumido como chá ou banho de ervas com ele.
Entretanto, não é recomendado tomar a noite, pois
pode prejudicar o sono.
Babosa - Aloe Vera (Aloe arborescens) - Além
de proteger a energia da casa, pode ser usada
especialmente para tratar ferimentos ou queimaduras
de sol e de fogo. Nestes casos, basta tirar uma
folha, cortar a pele verde pontiaguda e passar o gel
transparente no ferimento. Além disso, é anestésica
e destrói as bactérias. Também pode ser utilizada na
cosmética natural. Passar a geleia diretamente na
pele a deixa macia e aveludada.
Erva-cidreira rasteira (Melissa Oﬃcinalis) - Existem
três tipos de erva-cidreira, mas a mais comum é a
erva cidreira rasteira. Uma planta de ação calmante,
útil também para dor de cabeça, insônia e algumas
dores ocasionadas por cólica menstrual. Isso porque
age no sistema nervoso como relaxante muscular e um
calmante. É uma das melhores opções de erva calmante.
Hortelã - Pimenta (Mentha piperita) - Um ótimo
desinfetante, graças ao mentol, é uma erva especial
contra os vermes que atacam as crianças. Seu chá,
por sua vez, é calmante digestivo, usado para dores
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abdominais. Também baixa a febre causada por
picadas de insetos, em especial em crianças. Basta
colocar rapidamente muitas folhas amassadas da
erva sobre o ferimento (esta forma de uso também
é ótima para dores de cabeça e juntas doloridas).
Guaco ( Mikania glomerata) - É uma erva já
regulamentada pela vigilância sanitária e muito
utilizada para as disfunções respiratórias. É uma
planta expectorante e bronco dilatadora. Elimina o
muco do pulmão, e dos seios da face. Recomendado
para inﬂamações, sinusite, bronquite, tosses muito
fortes e gripe. O guaco pode ser utilizado em chá ou
xarope.
Gengibre (Zingiber oﬃcinale) - É uma raiz que
aquece o organismo. O gengibre é recomendado
para quando é preciso levar calor ao organismo, em
caso de resfriado, dor causada por frios e lombalgias.
Também é recomendado para o sistema digestório
porque diminui náuseas e vômitos. Mascar um
pedacinho de gengibre quando se está com náusea
pode ajudar.
É uma planta anti-inﬂamatória. Seu uso, entretanto,
não é recomendado para crianças.
https://vegmag.com.br

Assuntos Diversos
Positividade e otimismo
Você vive caindo nas armadilhas do
pessimismo e da negatividade?
Os pensamentos negativos o dominam
e você acha que não tem controle sobre
eles? Acha difícil ser otimista nos dias
atuais? Com algumas atitudes muito simples você
pode diminuir seu nível de negatividade e desenvolver
a positividade que tanto gostaria de ter.
Aceitar e acreditar - Aceite o momento presente
como ele é. Não há nada melhor a fazer a princípio.
Com aceitação, volte a acreditar que isso vai passar e
as coisas vão melhorar. Elas sempre passam e sempre
melhoram. Essa mudança de pensamento lhe dará
forças. Manifestar gratidão por todas as lições da
vida - É clichê, mas não tem jeito: a melhor coisa que
você pode fazer diante de uma situação indesejada
é procurar enxerga-r o aprendizado que pode tirar
disso e ser grato pela oportunidade de aprender.
Sempre existe um aprendizado, independentemente
de quão ruim uma situação seja.
Desenvolver o domínio da sua mente - Provavelmente
a melhor dica dessa lista – pelo menos é a que faz a
maior diferença. Desenvolver o domínio da própria
mente é tornar-se cada vez mais capaz de escolher
a direção dos seus pensamentos. Como conseguir
isso? Treino. Ou seja: meditação. Permanecer
na sua energia-Já parou para observar se você
costuma “entrar na energia dos outros”? Repare:
quando conversa com uma pessoa animada, você
ﬁca animado? E quando conversa com uma pessoa
desanimada, fala de forma desanimada também?
Comece a perceber se você faz isso, e da próxima
vez que se vir entrando na energia negativa do outro,
mantenha a sua atitude mais positiva e elevada
possível. Você fará bem para si mesmo e para a outra
pessoa.
https://vegmag.com.br

03

