
Neurologista conversa com o jornal euamomeubairro, fala sobre os benefícios da vitamina D, o que 
a carência da vitamina pode causar e o tratamento de doenças autoimunitárias

Psicanálise: um caminho para trabalhar a intolerância e o 

adoecimento das pessoas
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Welligton de Freitas: uma rua 
com muitos comércios

Hidratação

Em tempos de muito 
calor, o importante é 
não vacilar e manter-se 
bastante hidratado

Sabores do Bairro

>  PÁGS. 6 e 7

VITAMINA D: O SOL 
É O ANTÍDOTO PARA 
DIVERSAS DOENÇAS
ENTREVISTA COM DR. CÍCERO GALLI COIMBRA >  PÁG.3

>  PÁG.3

>  PÁG.12

O bairro Jardim Camburi está em constante crescimento. 
Com isso, o comércio da “Rua dos Correios” vem se 
ampliando e buscando mais estratégias para oferecer 
comodidade no atendimento, oferecendo melhores 
produtos e serviços para seus clientes
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para pessoas interessadas em assuntos do bairro.  Somos um negócio social e nosso objetivo é 
apresentar e contribuir com informações úteis com matérias atualizadas. 
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Espaço empreendedor

Quero 
falar

Georgia Noronha é Diretora 
Executiva do jornal
 Eu Amo Meu Bairro

contato@euamomeubairro.com

Georgia 
Noronha

Contratar serviços de profissionais especializados 
é investir no crescimento da empresa
     O ano de 2016 passou ra-
pidamente e, mesmo que mui-
tas pessoas ainda não tenham 
despertado das festas de fim de 
ano e férias, já tem gente agi-
tando planos para  2017.
     E sua empresa? Você já pa-
rou para pensar sobre o que 
pode fazer para melhorar e ter 
mais lucratividade? Já plane-
jou as ações para 2017, para 
impulsionar seu negócio e tor-
ná-lo mais lucrativo?
     Ainda dá tempo. 
    Muitos empresários não se 
deram conta que é necessário 
ser mais empreendedor e tor-
nar suas empresas mais pro-
fissionais. Eles ainda estão na 
“onda” de que o site, a logo-
marca, a página do facebook 
e as imagens de divulgação 
podem ser feitas por qual-
quer pessoa que sabe trabalhar 
com os programas de design. 
Outros, estão aguardando ter 
movimento em suas empresas 
para anunciá-las em mídias, 
esperando as pessoas desco-
brirem que elas existem. 
   O empreendedor precisa 
se ligar nas coisas que estão 
acontecendo no mercado e no 
mundo. Existe concorrência e 

se você não se mexer, vai ter 
dificuldade para crescer.
      A logomarca que represen-
ta o seu negócio deve ser pla-
nejada por uma pessoa espe-
cializada na área. É preciso ter 
conhecimento técnico para 
criá-la, para conseguir trans-
mitir às pessoas o que a sua 
empresa deseja. A cor e for-
mato da logomarca tem que 
passar credibilidade ao expec-
tador. Como ela será exibida 
em roupas, patrocínios, papel 
timbrado, fundo branco ou es-
curo, para que seja bem visua-
lizada e sempre lembrada?
   O site da sua empresa pre-
cisa ser desenvolvido por al-
guém que se preparou para 
isso e que já esteja no mer-
cado, pois o profissional deve 
ser responsável em dar o su-
porte necessário. A tecnologia 
muda rapidamente, por isso o 
site precisará de atualizações, 
devendo  acompanhar o cres-
cimento para que não saia do 
ar. Existem outros fatores im-
portantes a serem pontuados, 
como quem vai alimentar o 
site deverá ser treinado para 
isso. Você já pesquisou para 
saber como funciona o desen-

volvimento de um site, como 
contratar o serviço e o que é 
necessário para isso?
   A página do facebook pre-
cisa exibir imagens que de-
monstram profissionalismo. A 
arte tem que dar credibilidade. 
As fontes e cores utilizadas 
devem chamar a atenção do 
expectador de forma positiva. 
O horário das postagens deve 
ser estudado de acordo com o 
público-alvo. Você sabia que 
impulsionar uma publicação 
atrai mais clientes? 
   E quanto anúncio? Você 
anuncia em mídias impres-
sas e online? Como você faz 
a captação do seu cliente? 
Como você mostra para sua 
região que sua empresa exis-
te? Você fez o planejamento 
de marketing da sua empre-
sa para saber quanto e como 
gastar durante o ano? Quan-
tas vezes você divulga sua 
empresa durante um ano? Em 
quais mídias você divulga sua 
empresa? 
   O objetivo de todos esses 
questionamentos é para que 
você passe a refletir sobre a 
importância de investir em 
profissionais e serviços que 

tragam um bom resultado, 
aumentando as vendas da 
sua empresa. Você não gasta-
rá dinheiro, mas investirá em 
algo que vai te trazer benefí-
cios, seja profissionalizando 
o seu negócio, aumentando 
o número de pessoas que vi-
sualizam a sua imagem ou 
fixando na memória dos ex-
pectadores, a marca da sua 
empresa. Desta forma, o pro-
cesso de crescimento se dará 
automaticamente. É preciso 
ler mais sobre empreendedo-
rismo, marketing e outros as-
suntos que o levem a refletir 
sobre sua empresa. Pesquise 
na internet, assista vídeos, 
participe de palestras, enten-
da melhor como é empreen-
der, para que sua empresa 
tenha mais credibilidade, e 
cresça ainda mais.

Expediente:
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Confira entrevista completa
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Esclerose múltipla, lúpus, fibromialgia, artrite 
reumatoide, vitiligo, psoríase, entre outras doenças 
podem ser tratadas com altas doses da vitamina D

Vitamina D: uma alternativa 
para o tratamento de doenças 
autoimunitárias

EAMB >>Onde encontramos a vi-
tamina D?
       Nossa única fonte real é a 
radiação solar. A quantidade de 
vitamina D presente nos alimen-
tos é insignificante. Uma pessoa 
jovem de pele clara consegue 
produzir cerca de 10 mil unida-
des de vitamina D, com pouco 
tempo de exposição da super-
fície quase total do corpo e em 
posição horizontal ao sol forte, 
diariamente, durante 20 minu-
tos, sem protetor solar - porque 
ele impede a produção desse 
hormônio – , contrastando com 
o que é indicado na clínica. A 
pessoa mais velha precisará de 
mais tempo de exposição para 
produzir a mesma quantidade de 
um jovem. O acúmulo de novos 
conhecimentos nos últimos anos 
demonstra que necessitamos 
de suplementação da vitamina 
D em doses muito superiores 
àquelas que se mantêm sendo 
recomendadas na prática médi-
ca. À medida que envelhecemos 
tornado-nos mais resistentes aos 
efeitos da vitamina D, de forma 
que a população idosa pode ne-
cessitar de doses ainda maiores. 
A vitamina D é extremamente 
importante para o sistema ner-
voso, tem funções mais amplas 
e diversificadas do que os hor-
mônios e recebeu o nome de 
vitamina por um erro histórico, 
numa época em que descobriram 
a substância no óleo de fígado de 
bacalhau, para curar o raquitis-
mo. É mais do que um hormônio. 

Em entrevista à edição do 
jornal EAMB, o neurolo-
gista Cícero Galli Coimbra, 

professor do Departamento de 
Neurologia e Neurocirurgia da 
Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp), falou a respeito 
do tratamento das doenças neu-
rodegenerativas e das autoimu-
nes, com altas doses de vitami-
na D. Ele afirma que os níveis 
baixos da vitamina trazem mui-
tos prejuízos à saúde dos brasi-
leiros e faz com que o País crie 
uma geração de pessoas com 

capacidade intelectual limitada. 
        “A ingestão diária de uma dose 
de 10 mil unidades de vitamina D, 
por todas as gestantes seria uma 
revolução: nasceriam crianças de 
alta capacidade de aprendizado e 
em 10 anos o país teria uma gera-
ção de jovens capazes de produzir 
tecnologia de ponta; a possibilida-
de do nascimento de crianças com 
retardo por causa da microcefalia 
seria dramaticamente reduzida, 
ocorrendo o contrário, o nasci-
mento de superdotadas”, afirma. 
    Segundo o médico, com con-

centrações adequadas de vi-
tamina D, a placenta produz 
substâncias que destroem vírus, 
protozoários, bactérias, ou qual-
quer germe que possa provocar 
algum tipo de infecção.
     “A ingestão de 10 mil uni-
dades da vitamina D pelas 
gestantes, pode quase erradicar 
a microcefalia provocada pelo   
Zika e outros vírus. É uma medi-
da barata e eficaz. Se elas não 
tivessem deficiência de vitamina 
D, não haveriam tantas doenças”, 
defende.

>>Para produzir a vitamina D 
precisamos de sol forte. Como fica 
a cultura da sociedade sobre a 
necessidade do  uso  do  protetor  
solar?
       Vivemos numa pandemia 

mundial de deficiência de vita-
mina D. O uso indiscriminado 
do bloqueador para proteger a 
pele do sol favorece o surgimen-
to de doenças neurodegenera-
tivas, crianças com autismo, e 
uma série de outros problemas 
de saúde.
>>O que pode provocar a carência 
de vitamina D?
      A carência desse hormônio 
aumenta o risco de mais de 16 
tipos diferentes de câncer, fa-
vorece o aparecimento de dia-
betes, hipertensão, abortos no 
início da gestação, microcefalia 
por infeção cerebral (encefalite) 
pré-natal, além de estar correla-
cionada com doenças neurode-
generativas e autoimunes, como 
Esclerose Múltipla, Alzheimer e 
Parkinson. Se toda a população 
adulta tomasse apenas 5 mil UI 
de vitamina D diariamente, pos-
sivelmente, diminuiria cerca de 
40% o número de novos casos de 
câncer. 
     Se estima que no inverno 
numa cidade urbana como São 
Paulo quase 80% da população é 
deficiente em vitamina D. 
A pandemia mundial de defici-
ência de vitamina D deixa o sis-
tema imunológico enfraquecido 
e desregulado. Assim, nosso sis-
tema imunológico deixa de fazer 
o que deve (reagir com eficiência 
contra os microrganismos cau-
sadores de doenças – tais como 
a tuberculose que, ressurgida 
com força total em paralelo com 
a pandemia mundial de deficiên-
cia de vitamina D, atualmente 
agrega 9 milhões de novos diag-
nósticos por ano e leva à morte 
4.000 pessoas por dia em todo o 
mundo) e faz o que não deve, ata-
ca nosso próprio organismo, oca-

sionando doenças autoimunes 
como a síndrome de Guillain-
-Barré, diabetes do tipo 1, artri-
te reumatoide, lúpus, esclerose 
múltipla, hepatite autoimune, 
cirrose biliar primária, espondi-
lite anquilosante, miastenia gra-
vis, polimiosite, psoríase, neuri-
tes ópticas e uveítes que podem 
levar à cegueira, e tantas outras. 
         Não tenho receio algum de 
afirmar, também de forma cate-
górica, que as trágicas epidemias 
que periodicamente assolam o 
País (de Zika, Dengue e Chikun-
gunya) não ocorreriam com a 
intensidade e frequência que es-
tamos presenciando se houvesse 
sido estabelecida há vários anos 
uma política de saúde pública 
voltada para a correção da hipo-
vitaminose D com a utilização 
de doses corretas, muito superio-
res àquelas que são ainda atual-
mente praticadas no Brasil. 
>>Como é o tratamento de 
doenças autoimunitárias com a 
vitamina D ?
       Basta  usar  a  dose  de  vi-
tamina D receitada por um mé-
dico treinado (megadoses diá-
rias ajustadas individualmente 
conforme exames de laborató-
rio), seguir uma dieta livre de 
alimentos ricos em cálcio - evi-
tando produtos lácteos e outros 
alimentos artificialmente enri-
quecidos com cálcio, como “leite” 
de aveia, arroz ou de soja - e hi-
dratação de, no mínimo, 2 litros 
e meio de líquidos por dia. Com 
a dose correta não é necessário 
nenhum outro medicamento, 
bastando controlar o emocional, 
evitar banhos excessivamente 
quentes, tabagismo, consumo 
frequente de álcool e prevenir 
infecções urinárias recorrentes.

      A  atrite reumatoide agri-
de as articulações, o vitiligo e a 
psoríase agridem a pele, a mias-
tenia agride o local onde o ner-
vo que se conecta ao músculo, a 
polimiosite agride o músculo, a 
esclerose múltipla agride o cére-
bro e a medula espinhal, o lúpus 
agride os vasos sanguíneos, a fi-
bromialgia agride os músculos, 
tendões e ligamentos. Para essas 
e outras doenças são indicadas 
doses elevadas de vitamina D, 
acima de 10 mil unidades. O tra-
tamento é feito por médico trei-
nado em usar doses altas. Exis-
tem preparações tópicas com a 
vitamina para o tratamento de 
psoríase.

>>O tratamento promete a cura?
       O tratamento consegue dei-
xar a doença desligada, suprimi-
da, sem manifestações, enquan-
to estiver usando as altas doses 
de vitamina D, e é indispensável 
seguir a dieta, a hidratação e ou-
tras recomendações.

>>Onde o tratamento pode ser 
encontrado?
        Médicos de países da Euro-
pa, Estados Unidos, Canadá e de 
vários outros lugares do mundo 
estão sendo treinados por nós 
para realizarem o tratamento 
com as doses elevadas de vitami-
na D. O médico que tiver interes-
se em participar do treinamento, 
pode entrar em contato conosco 
através do e-mail cgc.secreta-

ria@gmail.com. No link https://
vitaminadporumaoutraterapia.
wordpress.com/contatos-de-me-
dicos/ você encontra os contatos 
de médicos no Brasil que reali-
zam o tratamento com vitamina 
D baseados no protocolo desen-
volvido por nossa equipe.
>>Porque existem críticas sobre 
esse tipo de tratamento e não exis-
te tanto empenho para divulgá-lo?
Talvez porque estamos indo na 
contramão do interesse econô-
mico da indústria farmacêutica 
que tem profunda influência na 
seleção das informações trans-
mitidas no meio médico através 
do patrocínio de congressos e pu-
blicações. As doenças autoimu-
nitárias (e doenças crônicas em 
geral) produzem lucros anuais 
de dezenas de bilhões de dólares 
para a indústria de medicamen-
tos que, como qualquer empre-
sa, via de regra prioriza o lucro 
acima de tudo. Drogas recente-
mente patenteadas são frequen-
temente lançadas no mercado 
farmacêutico a custos muito ele-
vados, mesmo com graves efei-
tos colaterais já reconhecidos, 
mediante promessas de sucesso 
terapêutico fundamentadas em 
estudos financeiramente patro-
cinados pela própria indústria 
produtora. Depois de vários anos 
de uso grupos de pesquisadores 
independentes demonstram a 
ineficácia desses produtos, tal 
como recentemente ocorreu com 

(continua...)
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o emprego de interferonas para o 
tratamento da esclerose múltipla. 
O financiamento de tais produ-
tos tem progressivamente levado 
à falência os sistemas de saúde 
em todo o mundo, mas a forte 
atividade lobista da indústria 
junto a formadores de opinião 
e administradores não permite 
a sua substituição por recursos 
de fato efetivos e de baixo custo, 
voltados para o combate às cau-
sas das doenças e não apenas aos 
seus efeitos.
       Estima-se que, em 2017, só 
a esclerose múltipla produzirá 
um lucro de 17 bilhões de dólares 
para a indústria farmacêutica.
>>Qualquer pessoa pode ir na far-
mácia, comprar a vitamina e tomar 
altas doses para curar doenças?
       O uso de altas doses de vita-
mina D pode causar sérios ris-
cos à saúde caso o paciente não 
esteja sendo acompanhado por 
um médico habilitado a ajustar 
a dose diária de acordo com o 
grau de resistência individual 

aos efeitos da vitamina. Tal re-
sistência tem sido documentada 
por diversos estudos e tem ori-
gem genética (por isso a pre-
sença de parentes portadores da 
mesma doença ou de outras do-
enças autoimunes). Uma pessoa 
saudável, pode utilizar 10.000 
UI diárias que não causarão ne-
nhum risco, muito pelo contrá-
rio, trarão inúmeros benefícios 
na prevenção de diversas doen-
ças graves muito comuns (in-
clusive doenças psiquiátricas, 
cardiovasculares, hipertensão 
e diabetes) e na capacidade de 
controle emocional, aprendiza-
do, memória e raciocínio. Para 
aqueles que sofrem de alguma 
doença autoimune, essa dose 
trará um alívio parcial, mas 
não eliminará o problema. As 
doses maiores somente podem 
ser utilizadas com acompanha-
mento médico e com o resulta-
do da análise laboratorial para 
que não seja ultrapassada a dose 
apenas necessária para com-

>>Gostaria de destacar algo para 
concluir nossa entrevista?
       Tenho esperança de que a 
importância da correção da pan-
demia da deficiência da vitami-
na D venha a ser logo realistica-
mente valorizada pelo sistema 
de saúde nacional. Atualmente 
cerca de 85% dos bebês no Brasil 
estão nascendo com deficiência 
de vitamina D. Isso é uma tra-
gédia que os deixará vulneráveis 
ao longo de toda a vida a várias 
doenças alérgicas, autoimunes e 
metabólicas devido a um fenô-
meno cuja importância para a 

saúde humana encontra-se já re-
conhecida pela ciência moderna 
– chamado epigenética. Devido 
ao hábitos do ambiente urbano, 
nem sequer o ensolarado Nor-
deste Brasileiro é poupado dessa 
tragédia, que terá repercussões 
para toda a vida do indivíduo. 
No Nordeste a situação é piora-
da pelo fato de que 50% ou mais 
da população vive próxima a um 
esgoto a céu aberto, onde todo 
o material descartável é jogado 
pela falta de um sistema de co-
leta de lixo, formando recipien-
tes encalhados nos detritos que 
propicia a água parada para o 
desenvolvimento das larvas do 
mosquito transmissor de Zika, 
Dengue e Chikungunya.
          Ao longo do último trimes-
tre da gestação e dos primeiros 
3 meses de vida pós-natal o cé-
rebro se multiplica várias vezes 
em volume e peso. Essa fase é 
chamada de “surto de cresci-
mento cerebral”. Qualquer pri-
vação de nutrientes ou outras 

pensar os efeitos da resistência 
genética aos efeitos reguladores 
da vitamina D sobre o sistema 
imunológico. Por outro lato, não 
falamos em cura, mas sim em 
efetivo controle da doença para 
que o indivíduo possa ter uma 
vida normal, livre do acúmulo 
de sequelas, desde que sustente 
o tratamento que atualmente é 
proposto por tempo indetermi-
nado.

substâncias fundamentais para 
o desenvolvimento do sistema 
nervoso nesse período terá re-
percussões para a função cere-
bral que se sustentarão ao lon-
go de toda a vida do indivíduo. 
Trata-se de uma chance única, 
uma janela de oportunidade que 
nunca mais irá se repetir. Se o 
sistema de saúde fornecesse pelo 
menos 7.000 UI de vitamina D 
por dia para as gestantes, além 
de evitarmos diversos proble-
mas gestacionais (como abor-
tos espontâneos, hipertensão e 
prematuridade), poderíamos ter 
uma geração de crianças com 
alta capacidade de aprendizado 
escolar – muitas delas de fato 
superdotadas. Revolucionarí-
amos o sistema educacional a 
médio prazo e teríamos uma ge-
ração de indivíduos altamente 
capazes de produzir tecnologia 
de ponta: um verdadeiro salto 
quântico para o futuro que de 
outra forma seria somente al-
cançado em séculos. 

Assim como os seres huma-
nos, os animais necessitam 
de cuidados redobrados 

durante o verão. Devemos ficar 
atentos à hidratação dos ‘pets’ 
nos períodos mais quentes do 
ano. O aumento do consumo de 
água é fundamental para que 
eles fiquem saudáveis.
       Segundo a médica  e  nu-
tróloga veterinária Dra. Patricia 
Ribeiro de Oliveira é importante 
incentivar o cão ou gato a inge-
rir mais água no verão. “Troque a 
água dos bebedouros e acrescente 
pedrinhas de gelo nos potes, no mí-
nimo, duas vezes ao dia para que 
se mantenham frescas”, orienta. 
          Patrícia   dá  dicas   para 
identificar se os aninais estão 
apresentando sinais de desidra-
tação e orienta observá-los com 
mais atenção. 
        “Animais desidratados tendem 
a ter os olhos mais opacos. Os pelos 
sem vida, também são alguns dos 
sinais de desidratação. Puxe leve-
mente a pele da parte de cima do 
pescoço do seu cão ou gato e caso 
ela demore cerca de 10 segundos a 

retornar à posição inicial, leve o 
animal ao veterinário, pois isso é 
um grande indicativo de desidra-
tação. A melhor forma de hidratar 
o animal é, sem dúvida, utilizar 
água fresca. Normalmente em pe-
ríodo de verão, os ‘pets’ necessitam 
do dobro da ingestão de água com-
parado aos meses que apresentam 
temperatura mais fria. Forneça lo-
cais de sombra para que eles possa  
se refugiar ao longo do dia e nunca 
passeie com os animais nos horá-
rios mais quentes - entre 11 e 17 
horas (horario de verão)”. indica 
     Patrícia complementa as 
orientações informando que a 
melhor condição para os ani-
mais com muita quantidade de 
pelos é a tosa. Ela indica o banho 
uma vez a cada sete dias, evi-
tando choques térmicos, como 
deixar os animais no sol e em 
seguida colocá-los em local com 
ar-condicionado.
         “Mantenha um pote de água 
durante o passeio com o ‘pet’ e o 
ofereça esporadicamente, sem for-
çá-lo a ingerir, pois ele vai beber 
quando sentir sede. Após a ca-

minhada forneça bastante água 
fresca. Evite exercícios prolonga-
dos e longos passeios no período 
do verão. Prefira caminhadas em 
locais com árvores que forneçam 
ventos e sombras. Caso o dia esteja 
muito quente, sem vento, leve seu 
animal para passear apenas após 
as 19h ou 20 horas, quando não 
houver mais sol. Assim como o ser 
humano, o animal também pre-
cisa de protetor solar nas regiões 
que não contém pelos, como o foci-
nho. Compre protetor solar ‘baby 
hipoalergênico’ e aplique sempre 
que sair com o ‘pet’ durante o dia. 
Cães também podem desenvolver o 
câncer de pele”, orienta.

Verão: É necessário redobrar o cuidado 
com a hidratação de cães e gatos
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o emprego de interferonas para o 
tratamento da esclerose múltipla. 
O financiamento de tais produ-
tos tem progressivamente levado 
à falência os sistemas de saúde 
em todo o mundo, mas a forte 
atividade lobista da indústria 
junto a formadores de opinião 
e administradores não permite 
a sua substituição por recursos 
de fato efetivos e de baixo custo, 
voltados para o combate às cau-
sas das doenças e não apenas aos 
seus efeitos.
       Estima-se que, em 2017, só 
a esclerose múltipla produzirá 
um lucro de 17 bilhões de dólares 
para a indústria farmacêutica.
>>Qualquer pessoa pode ir na far-
mácia, comprar a vitamina e tomar 
altas doses para curar doenças?
       O uso de altas doses de vita-
mina D pode causar sérios ris-
cos à saúde caso o paciente não 
esteja sendo acompanhado por 
um médico habilitado a ajustar 
a dose diária de acordo com o 
grau de resistência individual 

aos efeitos da vitamina. Tal re-
sistência tem sido documentada 
por diversos estudos e tem ori-
gem genética (por isso a pre-
sença de parentes portadores da 
mesma doença ou de outras do-
enças autoimunes). Uma pessoa 
saudável, pode utilizar 10.000 
UI diárias que não causarão ne-
nhum risco, muito pelo contrá-
rio, trarão inúmeros benefícios 
na prevenção de diversas doen-
ças graves muito comuns (in-
clusive doenças psiquiátricas, 
cardiovasculares, hipertensão 
e diabetes) e na capacidade de 
controle emocional, aprendiza-
do, memória e raciocínio. Para 
aqueles que sofrem de alguma 
doença autoimune, essa dose 
trará um alívio parcial, mas 
não eliminará o problema. As 
doses maiores somente podem 
ser utilizadas com acompanha-
mento médico e com o resulta-
do da análise laboratorial para 
que não seja ultrapassada a dose 
apenas necessária para com-

>>Gostaria de destacar algo para 
concluir nossa entrevista?
       Tenho esperança de que a 
importância da correção da pan-
demia da deficiência da vitami-
na D venha a ser logo realistica-
mente valorizada pelo sistema 
de saúde nacional. Atualmente 
cerca de 85% dos bebês no Brasil 
estão nascendo com deficiência 
de vitamina D. Isso é uma tra-
gédia que os deixará vulneráveis 
ao longo de toda a vida a várias 
doenças alérgicas, autoimunes e 
metabólicas devido a um fenô-
meno cuja importância para a 

saúde humana encontra-se já re-
conhecida pela ciência moderna 
– chamado epigenética. Devido 
ao hábitos do ambiente urbano, 
nem sequer o ensolarado Nor-
deste Brasileiro é poupado dessa 
tragédia, que terá repercussões 
para toda a vida do indivíduo. 
No Nordeste a situação é piora-
da pelo fato de que 50% ou mais 
da população vive próxima a um 
esgoto a céu aberto, onde todo 
o material descartável é jogado 
pela falta de um sistema de co-
leta de lixo, formando recipien-
tes encalhados nos detritos que 
propicia a água parada para o 
desenvolvimento das larvas do 
mosquito transmissor de Zika, 
Dengue e Chikungunya.
          Ao longo do último trimes-
tre da gestação e dos primeiros 
3 meses de vida pós-natal o cé-
rebro se multiplica várias vezes 
em volume e peso. Essa fase é 
chamada de “surto de cresci-
mento cerebral”. Qualquer pri-
vação de nutrientes ou outras 

pensar os efeitos da resistência 
genética aos efeitos reguladores 
da vitamina D sobre o sistema 
imunológico. Por outro lato, não 
falamos em cura, mas sim em 
efetivo controle da doença para 
que o indivíduo possa ter uma 
vida normal, livre do acúmulo 
de sequelas, desde que sustente 
o tratamento que atualmente é 
proposto por tempo indetermi-
nado.

substâncias fundamentais para 
o desenvolvimento do sistema 
nervoso nesse período terá re-
percussões para a função cere-
bral que se sustentarão ao lon-
go de toda a vida do indivíduo. 
Trata-se de uma chance única, 
uma janela de oportunidade que 
nunca mais irá se repetir. Se o 
sistema de saúde fornecesse pelo 
menos 7.000 UI de vitamina D 
por dia para as gestantes, além 
de evitarmos diversos proble-
mas gestacionais (como abor-
tos espontâneos, hipertensão e 
prematuridade), poderíamos ter 
uma geração de crianças com 
alta capacidade de aprendizado 
escolar – muitas delas de fato 
superdotadas. Revolucionarí-
amos o sistema educacional a 
médio prazo e teríamos uma ge-
ração de indivíduos altamente 
capazes de produzir tecnologia 
de ponta: um verdadeiro salto 
quântico para o futuro que de 
outra forma seria somente al-
cançado em séculos. 

Assim como os seres huma-
nos, os animais necessitam 
de cuidados redobrados 

durante o verão. Devemos ficar 
atentos à hidratação dos ‘pets’ 
nos períodos mais quentes do 
ano. O aumento do consumo de 
água é fundamental para que 
eles fiquem saudáveis.
       Segundo a médica  e  nu-
tróloga veterinária Dra. Patricia 
Ribeiro de Oliveira é importante 
incentivar o cão ou gato a inge-
rir mais água no verão. “Troque a 
água dos bebedouros e acrescente 
pedrinhas de gelo nos potes, no mí-
nimo, duas vezes ao dia para que 
se mantenham frescas”, orienta. 
          Patrícia   dá  dicas   para 
identificar se os aninais estão 
apresentando sinais de desidra-
tação e orienta observá-los com 
mais atenção. 
        “Animais desidratados tendem 
a ter os olhos mais opacos. Os pelos 
sem vida, também são alguns dos 
sinais de desidratação. Puxe leve-
mente a pele da parte de cima do 
pescoço do seu cão ou gato e caso 
ela demore cerca de 10 segundos a 

retornar à posição inicial, leve o 
animal ao veterinário, pois isso é 
um grande indicativo de desidra-
tação. A melhor forma de hidratar 
o animal é, sem dúvida, utilizar 
água fresca. Normalmente em pe-
ríodo de verão, os ‘pets’ necessitam 
do dobro da ingestão de água com-
parado aos meses que apresentam 
temperatura mais fria. Forneça lo-
cais de sombra para que eles possa  
se refugiar ao longo do dia e nunca 
passeie com os animais nos horá-
rios mais quentes - entre 11 e 17 
horas (horario de verão)”. indica 
     Patrícia complementa as 
orientações informando que a 
melhor condição para os ani-
mais com muita quantidade de 
pelos é a tosa. Ela indica o banho 
uma vez a cada sete dias, evi-
tando choques térmicos, como 
deixar os animais no sol e em 
seguida colocá-los em local com 
ar-condicionado.
         “Mantenha um pote de água 
durante o passeio com o ‘pet’ e o 
ofereça esporadicamente, sem for-
çá-lo a ingerir, pois ele vai beber 
quando sentir sede. Após a ca-
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dos e longos passeios no período 
do verão. Prefira caminhadas em 
locais com árvores que forneçam 
ventos e sombras. Caso o dia esteja 
muito quente, sem vento, leve seu 
animal para passear apenas após 
as 19h ou 20 horas, quando não 
houver mais sol. Assim como o ser 
humano, o animal também pre-
cisa de protetor solar nas regiões 
que não contém pelos, como o foci-
nho. Compre protetor solar ‘baby 
hipoalergênico’ e aplique sempre 
que sair com o ‘pet’ durante o dia. 
Cães também podem desenvolver o 
câncer de pele”, orienta.
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Conheça algumas opções de bebidas  e alimentos 
que auxiliam na hidratação durante o verão

VERÃO: o importante é não 
vacilar e manter-se  hidratado
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Cuidados com hidratação são 
fundamentais durante verão 

Sabores do bairro euamomeubairro - Janeiro/2017

Consumir água regularmente traz muitos benefícios ao ser humano

Segundo pesquisas, consu-
mir água regularmente du-
rante o dia traz inúmeros 

benefícios ao ser humano, como 
melhorar o aspecto da pele, pre-
venir problemas de saúde, auxi-
liar na perda de peso, hidratar 
o corpo, melhorar o funciona-
mento do cérebro e do intesti-
no, limpar o organismo, entre 
outros.
    O médico do trabalho Jorge 
Luiz de Miranda, especialista 
em Medicina Psicossomática e 
Psicologia Junguiana fala que 
normalmente perdemos dois li-
tros de água por dia, através do 

suor, urina, respiração e fezes. 
No verão, a perda é ainda maior, 
principalmente nas pessoas que 
praticam mais atividades físicas 
durante essa estação. 
    “A importância maior da 
hidratação, mesmo na ausência 
da sede, é que somos constituídos 
em média de 70% de água. Cada 
célula humana tem cerca de 
70% de água na sua estrutura. 
Nossos neurônios funcionam a 
base de condução elétrica entre 
eles, e a água é um dos melhores 
condutores. Portanto, a atenção, 
o raciocínio e a boa memória 
dependem dela. Os pulmões são 

86% de água e sem renová-la 
temos mais gripes, sinusites e 
pneumonias. A água é depurativa, 
diurética, transporta nutrientes 
e medicamentos, amaciam as 
articulações e ajudam na absorção 
dos alimentos. Principalmente na 
estação de verão, não espere sede. 
A sede é um sensor fraco para 
perda de líquidos. É necessário 
se criar o hábito. De 200 a 300 
ml de água por hora se atende a 
necessidade dos 2 litros por dia 
ou mais.  Podemos  ficar  até  
50  dias sem alimento mas não 
suportamos três dias sem água. 
Sintomas inespecíficos como o 

cansaço, o desânimo, a dor de 
cabeça, o mal estar, a desatenção 
e o nervosismo podem esconder 
uma má hidratação. Perdas de 
5% a 10% de água já cursam com 
sintomas importantes” informa. 
        Segundo o médico, é im-
portante saber que as frutas e 

legumes possuem mais de 90% 
de água. Além disso, são ótimas 
fontes das super-necessárias vi-
taminas e dos essenciais sais mi-
nerais.
     “É importante o uso das frutas 
e legumes em seu estado natural. 
O custo de sua absorção é menor 

Alguns alimentos e bebidas 
podem nos auxiliar na 
hidratação no período verão
    Além de água pura, outros 
alimentos e bebidas também po-
dem contribuir com a hidrata-
ção, beneficiando nossa saúde de 
maneira geral. Algumas  frutas 
e legumes, como a melancia e o 

pepino, os sucos de fruta, a água 
de coco, os chás gelados, os iso-
tônicos, a água com limão, entre 
outras bebidas, podem auxiliar 
na hidratação do ser humano, 
durante os meses de verão. 
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de coco, os chás gelados, os iso-
tônicos, a água com limão, entre 
outras bebidas, podem auxiliar 
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Sabores do bairro

com Cleide Moraes

PARA MELHORAR O SABOR DOS 
BISCOITOS E BOLOS

Misture chocolate à farinha de trigo (na 
mesma medida) e espalhe na assadeira 

untada de óleo ou manteiga.

COPO
Para tirar cheiro, pingue algumas gotas de 
limão antes de lavá-lo.

Soluções

euamomeubairro - Janeiro/2017

PÓ DE CAFÉ
É ótimo para lavar galheteiros e vidros de azeite. Também 
clareia pias brancas e até o chão da cozinha. Depois da 
faxina, esfregue um pouco de café usando suas mãos. Elas 
ficarão claras e macias.

Pão Vegetariano
Ingredientes:
1/2 beterraba com casca
1/2 chuchu com casca
1/2 cenoura com casca
2 xícaras (chá) de folhas de cenoura e beterraba, 
picadas, cruas
1 xícara (chá) de caldo de legumes
1 xícara (chá) de água
1/2 colher (chá) de sal
1/2 colher (chá) de açúcar
1 ovo
15 gramas de fermento biológico fresco
3 colheres (sopa) de óleo
4 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo

Preparo:
Bata os legumes, as folhas, o caldo e a água no liquidificador, 
depois junte o ovo, o açúcar, o sal e o fermento e, por último, 
o óleo. Despeje tudo em uma tigela e misture a farina de trigo. 
Amasse até desgrudar das mãos. Cubra a tigela com um pano 
e deixe a massa descansar em local protegido (pode ser dentro 
do forno), até dobrar de tamanho. Amasse bastante a massa, 
durante cerca de cinco minutos. Coloque-a em uma forma in-
glesa untada com óleo e farinha de trigo. Asse em forno médio 
por 1/2 hora. 

Sugestão: passe um pouco de manteiga sobre o bolo quando 
estiver ficando pronto, para ficar crocante.

O pão pode ser congelado durante seis meses. Para descongelá-
lo, tire-o do freezer e coloque-o na geladeira.

Receita da Chef Cleide Moraes
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Empresas do ES terão que justificar 
a demissão dos seus empregados

Colunas

SO.M.AR Advocacia e Assessoria Jurídica - contato@somaradvocacia.com.br

Direito

Era novembro em Trancoso (BA). Um 
lugar mágico, um feriado de dias mes-
clados  entre  sol e  chuva. Naquele dia 
chuvoso a programação era importan-
te demais para minha vida: Pedir em 
casamento a mulher dos meus sonhos. 
Na minha mente, nada podia dar erra-
do, tinha de ser especial. Afinal, foram 
meses desde o planejamento à execu-
ção. Tudo começou durante a minha 
formação em Coaching. Na ocasião, o 
meu Coach, utilizando uma ferramen-
ta conhecida como “Crenças e Sonhos”, 
entre outras perguntas questionou-me:
      — Qual o seu maior sonho, meta e 
objetivo para este ano? 
— Pedir minha namorada em casamen-
to, respondi.
— Que crença existe dentro de você, a 
qual você reconhece aqui e agora como 
limitação para alcançar esse sonho?
— O medo, a insegurança e a ideia de 
repetir a experiência do último relacio-
namento.
      Eu acreditava que uma relação futu-
ra traria mais dor. Levei algum tempo 
para me sentir aberto a um outro rela-
cionamento, porque eu estava preso no 
passado. Muitas vezes ficamos presos 
no passado, cultivamos crenças e pa-
ralisamos a nossa vida. Crenças são a 
programação mental positiva ou nega-
tiva adquirida  ao longo de nossa exis-
tência. Elas determinam nossos resulta-
dos, emoções e escolhas. Experiências 
ruins geram as crenças limitantes, que 
no meu caso, me faziam desconfiar ou 
desistir de me envolver de verdade em 
um novo relacionamento. As crenças 
limitantes nascem desta forma: quanto 

Você aceita?

Aldomar Junior Coach
www.supereseuslimites.com - coach@supereseuslimites.com

No final do ano passado, empregados 
e empregadores do Espírito Santo, 
foram surpreendidos com uma decisão 
do seu Tribunal Regional do Trabalho 
que determina a reintegração do ex-
funcionário que questionar a demissão 
em juízo, e a empresa não conseguir 
provar a finalidade do desligamento, 
ou seja, a partir de agora, as demissões 
têm que ser justificadas, sob pena de 
serem anuladas.
      De forma inédita no país, a decisão 
declarou a inconstitucionalidade de 
um decreto do ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso, de 1996, que libe-
rava as demissões dos trabalhadores 
sem justa causa e cancelava os efeitos 
da Convenção 158 da OIT -  Organiza-
ção Internacional do Trabalho, da qual 
o Brasil é signatária, e que dizia que o 
término da relação de trabalho tem que 
ser motivado, seja em razão de mudan-
ças tecnológicas, seja por razões econô-
micas, estruturais, analógicas, seja por 
mau desempenho ou comportamento 
profissional.
      De acordo com a decisão do TRT 
a norma da OIT tem que ser cumpri-
da enquanto o Brasil for signatária da 
mesma, e o rompimento deste tratado 
internacional só pode ser feito pelo 

Congresso Nacional, o que não foi ob-
servado.
        Em que pese os desembargado-
res que participaram do julgamento 
defenderem a decisão, ao argumento 
de que os trabalhadores têm que 
ser tratados com dignidade, e que 
tal medida vai reduzir as demissões 
nas empresas, a mesma tem sido 
vista com bastante preocupação pelo 
mercado, já que além de inviabilizar 
os desligamentos, poderá estimular o 
número de demandas judiciais. 
     É certo que a crise financeira 
que assola o país, por si só, já está 
desestimulando as contratações de 
novos trabalhadores, e a referida 
decisão poderá retrair ainda mais 
a aberturas de novas vagas e 
oportunidades dentro das empresas, ao 
mesmo tempo, não podemos deixar de 
ressaltar que a medida que vai reduzir 
o número de demissões injustificadas, 
e por isso vai trazer uma maior 
estabilidade aos trabalhadores.
      Na realidade, a decisão ainda é 
muito recente e seus efeitos não foram 
sentidos na prática, e esperamos que 
suas consequências sejam positivas 
para as relações de trabalho dentro do 
nosso Estado!

mais sofremos com experiências ruins, 
mais acumulamos uma imagem mental 

negativa sobre nós mesmos e demais 
pessoas. O problema é que às vezes, 
nem sequer estamos conscientes 
de quais são nossas crenças limi-
tadoras.
       Entretanto, quando eu mudo 
uma crença ocorre uma ação 
imediata. Assim, comecei a co-
locar o meu objetivo em práti-
ca: primeiro descobri a medida 
do dedo  dela, depois comprei 

um anel de noivado e,   quando 
decidimos viajar em um feriado, eu pen-
sei: Chegou a hora, vou pedi-la em casa-
mento. Aprendi desde então,  que o que 
nos separa dos nossos sonhos é a nossa 
capacidade de agir. Você diz a si mesmo 
que quer mudar, mas está com muito 
medo de agir? Isso pode ser fruto de um 
conjunto de crenças limitantes. O início 
de um novo ano nos leva a refletir so-
bre o ano que passou, mas também nos 
ajuda a definir nossas metas e objetivos 
para o novo ano. Em um trecho de “Ali-
ce no País das Maravilhas”, Alice pede 
ajuda ao gato, numa encruzilhada ela 
pergunta  qual caminho deve seguir. O 
gato, irônico, responde que depende do 
lugar aonde quer chegar. Alice diz que 
isto não importa, está perdida. O gato 
então responde, sabiamente, que  neste 
caso não importa qual caminho tomar. 
E você? Sabe aonde quer chegar?
      Para algumas pessoas, ter um ou dois 
objetivos para o ano é algo que parece 
assustador, mas 2017 está diante de nós 
como um novo capítulo em um livro, e o 
que vamos escrever no próximo capítulo 
deste livro é da nossa inteira responsa-
bilidade. Para isso, precisamos tomar al-
gumas decisões, o que para a maioria, é 
sempre um grande desafio, pois muitas 
das vezes preferimos ignorar a situação 
a ter que fazer uma escolha. Segundo 
o escritor e palestrante Tony Robbins, 
“tudo que acontece em nossa vida co-
meça com uma decisão”. E nos momen-
tos de decisão é que o nosso destino é 
moldado. O meu, foi moldado no dia que 
tomei aquela decisão. E a propósito: ela 
disse “sim, eu aceito”.
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Uma das ruas mais antigas 
do bairro reúne o comércio 
de diversos segmentos
A Welligton de Freitas é uma rua onde podemos encontrar produtos e serviços dos mais diversos seguimentos, como 
delivery de comida para animais, moda feminina com destaque para o estilo evangélico e “plus size”, artigos para 
presentes, decoração e utilidades, serviço clínico de fisioterapia e estética,  e instituição de ensino

Quem ainda não caminhou pela 
Wellignton de Freitas, uma rua 
extensa com grande quantidade 

de comércio, conhecida como “Rua dos 

Correios” e localizada na área central de 
Jardim Camburi?  Ela é um local onde 
estão inseridas diversas lojas que ofere-
cem tudo o que os moradores e visitan-

tes necessitam. 
     Quando falamos na rua Welligton 
de Freitas lembramos das empresas Fisio 
Fitness, que é um centro integrado de 

saúde; a Kasa Mais, uma loja de artigos 
para presentes, utilidades e decoração, 
a Royal Pet Shop, uma casa de ração e 
outros artigos para animais, a Cleo Ma-
cedo, uma loja de moda feminina com 
tamanhos e modelos de roupas dife-
renciadas; e o Colégio Renovação, uma 
escola tradicional, que atua no bairro 
há mais de 34 anos. Estas empresas se 
destacam pela quantidade e qualidade 
dos serviços prestados aos moradores do 
bairro.
        Os comerciantes da Wellington de 
Freitas se mobilizam para realizar ações 
conjuntas, desta forma, movimentam a 
rua e criam parcerias com os empresá-
rios da área, impulsionando o negócio 
local.
        “Acho que a Welligton de Freitas é uma 
rua muito interessante porque concentra 
vários tipos de serviços que atendem os 
moradores do bairro. É uma rua que tem 
tudo que eu preciso. É tranquila para ca-
minhar e acessar o comércio, com ruas 
laterais que facilitam o estacionamento. 
A maioria dos proprietários das empresas 
localizadas nesta rua moram no bairro. 
Quando eu compro com os comerciantes de 
Jardim Camburi estou valorizando o bair-
ro e fortalecendo os empresários, fazendo 
com que eles permaneçam aqui. Quando 
prestigio o serviço do bairro ajudo o comér-
cio a crescer, faço com que a comunidade 
cresça e não necessito me deslocar para ou-
tro local para compras”, comenta a Coach, 
Marcia Freitas.

     A Fisio Fitness é uma clínica que tem 
serviço de fisioterapia diferenciado, utili-
za terapia manual e ferramentas como o 
agulhamento a seco e método com vento-
sas. Trabalha a fisioterapia dermato fun-
cional, neonatal, neurológica, pediátrica, 
respiratória, traumato-ortopédica e uro-
ginecológica. 
      A clínica oferece, também, serviços 
de fonoaudiologia, nutrição, psicologia, 
treinamento funcional, ortopedia, acu-
puntura, ginecologia (saúde da mulher), 
pilates, RPG e circuito funcional. Conta 
com um espaço bem-estar, com destaque 
para a área de estética que proporciona, 
aos clientes, atividades de drenagens, 
massagens, peelings de diamante, limpe-
za de pele, endermoterapia, entre outras.
      “Nossa equipe é altamente qualificada e 

especializada. Contamos com duas unidades 
com os mesmos serviços, uma em Jardim 
Camburi (perto do Renovação) e a outra em 
Bairro de Fátima. A clínica funciona das 
7h as 20 horas e os agendamentos podem 
ser feitos pelo telefone (27)3029-5260, para 
Jardim Camburi e (27) 3238-0865, para 
Bairro de Fátima.”, Felipe Pasolini Cacciari, 
fisioterapeuta (Crefito 102697-F).

Clínica oferece multiserviços à comunidade

Ald Junior

Tania Valenna
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     Com uma proposta inovadora, a Royal 
Pet Shop é um comércio com foco em venda 
de alimentos, perfumaria, medicamentos 
e acessórios para gatos, cães, peixes, 
pássaros, tartarugas, coelhos, ramisters, 
entre outros animais, e dispõe de variedade 
de produtos e marcas. O cliente tem a 
comodidade de ligar e receber os produtos 
da loja em sua residência.
    “Nosso diferencial é o ‘Disk Ração’, um 
serviço de entrega gratuita. Você liga para 
o número 3337-4923, faz o pedido e levamos 
o produto até a sua casa”, Daniela Neves 
Martins Fachetto, comerciante.
      A Royal Pet Shop oferece produtos de 
qualidade com diferentes tipos e marcas 
como Pedigree, Cibau, Golden, Premier, 
Biofresh, Whiskas, Equilibrio, DoCat, Ci-
clos, Natural, entre outras, buscando aten-
der a todas as mecessidades dos bichinhos 
de estimação de seus clientes. Quem tem 

Loja investe em entrega de ração 
e outros produtos para animais

cão ou gato, encontrará rações específicas 
para cada fase dos animais. A loja fica na 
rua Welligton de Freitas, 91.

Investimento em bons produtos, na quantidade certa é investir na saúde do animal

Encontre o que você precisa em um só lugar
Com nova proposta, a Kasa Mais re-

solveu acrescentar novos itens para 
oferecer aos que procuram produtos 

diversificados, como objetos úteis para o 
lar ou empresa, artigos para presentes, 
decoração, e para pequenos reparos, ofe-
recendo material de qualidade, com pre-
ços que cabem bolso do consumidor. 
       “Nosso foco atual é atender às pesso-
as que precisam adquirir presentes, artigos 
para decoração e utilidades para o lar. No 
entanto, atendemos também a marceneiros, 
serralheiros, pedreiros e outros profissionais, 
oferecendo itens para serviços de elétrica, 
marcenaria, objetos como parafusos, rebites, 
dobradiças para guarda-roupas,  braçadei-

ras e outros mais difíceis de serem encon-
trados no mercado. A loja está localizada na 
rua Welligton de Freitas, em fente ao Colégio 
Renovação”, destaca a empresária Maria 
Aparecida Militão.

Entre na moda com estilo e elegância
www.kasamaises.com.br - facebook.com/kasamaises

A moda feminina é destaque para o público 
“Plus Size”, jovens senhoras, evangélicas e 
outros estilos, fazendo parte da proposta da 
loja Cleo Macedo, que busca  o diferencial 
no atendimento das clientes mais exigentes

     Cleo Macedo, é uma loja de moda 
feminina que oferece opções de roupas 
elegantes e modernas para público va-
riado e apresenta roupas para diversos 
tipos de mulheres, como as “cheinhas”, 
a comportadas, as ousadas, as formais, 
as despojadas, entre outras. A loja tam-
bém dispõe de acessórios como bolsas, 
sapatos, cintos e óculos para sol e está 
localizada na Rua Welligton de Freitas, 
próxima aos Correios. 
     “Oferecemos roupas com estilos diversi-
ficados: decotados, longos, curtos, estampa-
dos, com cores variadas e para os públicos 

evangélicos, ‘Plus Size’ e jovens senhoras. A 
cliente compra a roupa e leva ajustada ao 
seu corpo.”, informa a microempresária 
Cleo Macedo.

      A Rua Wellington de Freitas é “a casa” 
do Colégio Renovação, uma das escolas 
mais tradicionais de Jardim Camburi e que 
está prestes a comemorar 35 anos de vida. 
E por falar em tradição, a escola faz ques-
tão de manter algumas vivas em sua rotina 
– mesmo que elas não sejam tão comuns 
em outras instituições de ensino. Este é o 
caso, por exemplo, da formação de toda a 
escola para cantar o Hino Nacional, uma 
vez por semana, e da manutenção do des-
file escolar na primeira semana do mês de 
setembro. 
      “Fazemos questão de manter essas duas 
agendas!  Hino Nacional e desfile cívico estão 
entre as atividades que fazem parte dos valo-
res da escola, do nosso  DNA  e  do  legado que 
queremos deixar”, destaca a diretora  peda-
gógica,  Maria  Lila  Martins  Moura Sá.

     “Nascida” A Colmeia, oferecendo o en-
sino da Educação Infantil ao 5º Ano do En-
sino Fundamental, a escola transformou-se 
em Colégio Renovação no ano de 1990.  E a 
partir daí, suas portas foram abertas para 
o Ensino Fundamental, Ensino Médio e 
Pré-Vestibular.

Colégio é tradição em Jardim Camburi
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Psicanálise: um caminho para trabalhar a 
intolerância e o adoecimento das pessoas

Afeto, família, intolerância, frustra-
ções, renúncia, drogadicção e esco-
lhas, são alguns dos temas aborda-

dos no livro ‘Intolerância e Adoecimento’, 
escrito pelos psicanalistas José Aledi e 
Rosa Dulce. 
     José Aledi é formado em Filosofia e 
Teologia. Atuou como padre durante 28 
anos na Arquidiocese de Vitória (ES) e 
por 24 anos trabalhou como professor de 
Teologia Moral e Ética, no Instituto de Fi-
losofia e Teologia da Arquidiocese de Vi-
tória (IFTAV). A partir de 2008 passou a se 
dedicar ao estudo da psicanálise. Segundo 
ele, o livro é reflexo da percepção de que o 
ser humano está ficando mais intolerante 
às situações corriqueiras do dia a dia, oca-

sionando em frustrações, aborrecimentos, 
contrariedades, entre outras condições. 
      “O ser humano não tem o controle de to-
das as situações, se tornando frágil e insegu-
ro. Por consequência, ele busca a autodefesa 
e se protege atacando o outro, ficando hu-
manamente empobrecido e adoecido. Muitas 
delinquências e doenças nascem por conta 
da intolerância. Em psicanálise, conforme 
mostramos no livro, o grande instrumento é 
fazer com que o ser humano olhe para si. É 
necessário buscar o autoconhecimento sem 
ter medo, nem vergonha do que poderá per-
ceber em si, para que consiga mais autocon-
trole e autodomínio. A partir do momento 
que eu me conheço, me compreendo e aceito 
como sou, cessarei minha projeção em ou-

Livro de psicanálise é lançado com o intuito de contribuir na superação de novos sintomas que têm surgido na sociedade, 
observando o crescimento exorbitante de atos que demonstram como o ser humano está intolerante, fragilizado e adoecido.

tra pessoa. Ficarei mais leve, mais saudável, 
menos agressivo, mais tolerante, usarei me-
nos drogas, beberei menos, fumarei menos, 
viverei melhor” conta. 
       A psicanalista Rosa Dulce é professora 
de português, terapeuta familiar, leciona 
na Escola Freudiana de Vitória e busca 
compreender melhor os mistérios da vida, 
da morte, da loucura e das diferenças in-
dividuais. De acordo com ela, a psicanáli-
se a levou a perceber que através da fala, 
o sujeito é capaz de mostrar o que pensa 
e também o que não pensa, e curar-se dos 
males da alma. Com consequência do es-
tudo, da prática clínica e da troca com ou-
tros psicanalistas resolveu escrever, junto 
com seu amigo Aledi, sobre as causas do 
descontentamento, da infelicidade e da 
intolerância das pessoas. 
      “Percebemos que a psicanálise pode ser 
um caminho para trabalhar esse indivíduo 
intolerante, adoecido, com a capacidade de 
construção de uma nova perspectiva de vida, 
fazendo com que respeite o que vai contra os 
seus desejos, criando recursos para lidar com 
as frustrações e possibilitando o amadureci-
mento necessário para se tornar um sujeito 
mais autônomo, fortalecido, maduro e sau-
dável. A análise pessoal é uma forma de o 
indivíduo buscar ser mais tolerante e mais 
feliz. Essa obra fala sobre a importância da 
família para a subjetivação desse ser. O su-
jeito, sendo amado, desejado antes de nascer, 
aceito depois que nasce, recebendo carinho e 
atenção, não sofrerá tanto, quando encarar 
os problemas diários. No entanto, não tendo 
isso na família, ele será ainda mais intole-
rante”, informa Rosa. 
      Segundo Aledi, o livro aborda sinto-
mas atuais como isolamento, depressão, 
neurose obsessiva, drogadicção e violên-
cia. De acordo com o psicanalista, o ho-
mem tem dado mais valor a objetos e des-
preza o ser humano, invertendo valores.
     “Trabalhamos todos esses aspectos ba-
seados nos princípios da psicanálise no livo, 
ela tem condições de melhorar toda essa si-

tuação que encontramos em muitas pesso-
as, atualmente. A vida é feita de escolhas e  
cada uma delas reflete em consequências. 
Escolhemos o que vestimos, o que comemos, 
o caminho que percorreremos. As pessoas 
têm pouca consciência das consequências 
de suas escolhas e menos condições de ge-
renciar essas consequências. Isso é algo que 
fragiliza o ser falante, vulnerabilizando-o e 
fazendo com que tenha menos condições de 
renunciar. Como ninguém deseja renunciar 
mais nada, o egoísmo reina. Essa é uma das 
questões importantes que tratamos no livro e 
que vem como grande instrumento de cons-
trução de um novo ser humano. As pesso-
as estão tão vulneráveis e fragilizadas, que 
buscam um meio de se mostrar, de ser aceito 
pelo outro, como ocorre nas redes sociais, 
com postagens de algumas fotos ou mensa-
gens”, afirma.
      Aledi destaca que no final do livro 
os autores falam da experiência de um su-
jeito toxicômano, que conta sua história, 
fala da ausência de carinho na infância e 
do desprezo de sua mãe durante a gesta-
ção, fazendo com que ele encontre confor-
to nas drogas.
      “Observamos que os jovens estão numa 
linha dentro ou fora do que é permitido, 
podendo se perder nesse caminho, vivendo 
numa estabilidade com a busca de esportes 
radicais, ou outra atividade que coloca suas 
vidas em risco. Buscam a morte, o sofrimen-
to e o perigo, de forma inconsciente. Os dro-
gadictos falam que os mais respeitados são 
aqueles que chegaram mais perto da morte, 
para mostrar ser o mais ‘ forte’, o mais ‘co-
rajoso’”, conclui. 
      A publicação é um grande alerta para 
as famílias e destaca a importância do 
afeto nas suas relações.
     O livro ‘Intolerância e Adoecimento’ 
está a venda na Associação Capixaba de 
Psicanálise (ACAP), situado à rua Mil-
ton Ramalho Simões, 130, Edifício Si-
mone - Jardim Camburi. Informações: 
(27) 99843-4612 e (27) 99831-5210.

Michelle Baptita

Comportamento


