
Pessoas físicas e jurídicas de 
Santo Ângelo que atuam em ativi-
dades educativas de prevenção às 
drogas serão condecoradas com o 
“Selo Pela Vida”. A homenagem 
passará a acontecer de forma anu-
al, sempre na semana de preven-
ção às drogas.

Segundo o coordenador da 
comissão do concurso, Diomar 
Formenton, o evento tem objetivo 
de homenagear e incentivar orga-
nizações, entidades e pessoas que 
atuam na prevenção às droga por 
meio de ações, projetos e escla-
recimentos, realizados em toda a 
cidade.

“O Selo Pela Vida é um projeto 
que foi instituído por meio de de-
creto Legislativo nº 288 de 2016, e 
está na sua primeira edição. Com 
o programa, pretendemos home-
nagear quem atua na prevenção 
às drogas e que muitas das vezes o 
trabalho passa até despercebido”, 
reforça Diomar. 

Nesta primeira edição, a en-
trega do selo ocorre no dia 22 de 

outubro, a partir das 19h, durante 
Sessão Solene da Câmara de Ve-
readores. O evento será concomi-
tante com a abertura da Semana 
Municipal de Prevenção às Drogas 
de Santo Ângelo, promovida pelo 
Comad.

Para concorrer
Para concorrer ao selo, os in-

teressados devem realizar a inscri-
ção, que é gratuita na Sala dos Con-
selhos - na Rua Três de Outubro, 
nº 800 (anexo ao Centro Municipal 
de Cultura) ou pelo e-mail: conse-
lhos@santoangelo.com.br. O pro-
cesso encerra no dia 15 de outubro.

Posteriormente, o projeto ven-
cedor, que irá receber a homena-
gem será selecionado por meio 
de uma comissão, escolhida pelo 
fórum permanente dos conselhos. 
Neste ano a comissão é composta 
por Luciane Veronese (Comdica), 
Carla Luciana Kitzmann, (OAB e 
Comdim), Marcelo Borges (HSA), 
Cairo Abreu (Comad) e Diomar 
Formenton ( Fórum Conselho Mu-

nicipal).

O logotipo do
“Selo Pela Vida”

O logotipo da campanha está 
sendo desenvolvido por escolas lo-
cais por meio de um concurso rea-
lizado em turmas dos 6º ao 9º ano, 
explica Carla Luciana Kitzmann da 
OAB e Comdim. Segundo Carla, 
o concurso também é uma forma 
de aproximar escolas e alunos ao 
assunto de prevenção às drogas, 
possibilitando o debate em sala de 
aula sobre o tema.

Durante o concurso, tanto o 
aluno que tiver o trabalho escolhi-
do, bem como professora e escolas 
também irão receber homenagem 
na Câmara de Vereadores. A sele-
tiva está sendo desenvolvida em 
conjunto com a 14ª Coordenadoria 
Regional de Educação e Secretaria 
Municipal de Educação. Mais in-
formações sobre o Selo pela Vida 
podem ser obtidas no e-mail: conse-
lhos@santoangelo.com.br ou telefo-
ne: (55) 3312-9736.
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Michael Garcia

Carla Luciane Kitzmann, da OAB e COMDIM, e Diomar Formenton estiveram no JOM divulgando a iniciativa
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Caros leitores, hoje, trare-
mos a descrição de uma espécie 
vegetal pertencente à família 
Asteraceae, conhecida como ca-
ruru-amargo, de nome científi co 
Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. 
Ex DC. O caruru-amargo também 
é conhecido por outras designa-
ções como capiçoba, cariçoba, 
caperiçoba, erva-gorda, caruru-
-amargoso.

Esta planta é considerada uma 
herbácea anual, ereta, semi-sucu-
lenta, com o caule pigmentado e 
estriado, com odor característi-
co. Sua altura pode variar de 40 
a 90 cm de altura, e suas folhas 
são membranáceas-carnosas, 
brilhantes, com margens irregu-
larmente partidas, de 8 a 18 cm 

de comprimento. Possui infl ores-
cência, com capítulos alongados e 
esbranquiçados.

O caruru-amargo é nativo de 
áreas abertas em quase todo ter-
ritório brasileiro, estando presen-
te em 17 estados, e sendo consi-
derado nativo para o Rio Grande 
do Sul. Pode ser encontrado em 
lavouras agrícolas, pomares, ter-
renos baldios e, principalmen-
te, em áreas semissombreadas, 
porém é vista como indesejável 
durante estações sazonais como o 
outono e inverno, propagando-se 
exclusivamente através de suas 
sementes. É uma planta herbácea 
considerada como pioneira, na 
qual aparece após a derrubada de 
matas e ou fl orestas.

No Brasil, esta planta é al-
tamente aromática e com sabor 
marcante e agradável. Não há 
nenhum estudo conclusivo sobre 
seu uso ser casual ou restrito na 
literatura especializada, portanto 
é recomendada como uma planta 
comestível. É possível que esta 
tenha alcaloides potencialmente 

carcinogênicos, e também conte-
nham senecionina e senecifi lina 
que devem ser evitadas para con-
sumo humano, porém, ela pos-
sui muitas indicações de uso na 
medicina popular para diversos 
males. Esta planta pode ser con-
sumida, de forma cozida, e usada 
na preparação de pratos caseiros, 
já que as suas folhas são utiliza-
das na maioria das receitas. Desta 
forma, você pode se deliciar com 
diversas receitas quanto a esta 
planta, todas descritas no livro de 
PANCs (Kinupp e Lorenzi, 2014). 
Entre elas, está a galinhada com 
caruru-amargo: Selecione folhas 
jovens e lave-as. Faça o branque-
amento, e em seguida corte as 
folhas escaldadas bem fi ninhas. 
Tempere a galinha, se possível 
caipira, com seus temperos usu-
ais e doure-a. Acrescente água 
fervente quando necessário e 
cozinhe, após, adicione as folhas 
picadas e misture bem, e sirva 
quente. O caruru-amargo ou ca-
piçoba propicia um sabor e aroma 
especiais ao prato culinário.

Sabemos que o consumo de carne vermelha em 
excesso está relacionado a um maior risco de desen-
volvimento de doenças cardiovasculares e aumento 
do ácido úrico (também conhecido como gota). E, 
nessa época, também é frequente a descompensação 
de quem já enfrenta o problema. Isso, porque, con-
comitantemente se aumenta o consumo de cerveja 
nessas comemorações. E essa combinação se torna 
ainda mais preocupante.

Outro detalhe importante é o excesso de sal na 
carne. Pessoas hipertensas, com doenças renais e 
insufi ciência cardíaca podem correr riscos nessa 
época.

Outra preocupação em relação ao consumo 
exagerado de churrasco é em relação ao método de 
preparo, um grande risco é o consumo de compostos 
químicos formados no processo de queima da carne 
que estão associados ao risco aumentado para de-
senvolvimento de câncer.

Algumas sugestões para minimizar estes danos
Evitar carnes muito passadas (com bordas quei-

madas).
Incluir alguns espetos com abóbora, cebola, to-

mate, pimentão berinjela, e cenoura. Elas podem ser 
feitas separadamente, para a pessoa montar o prato 
com as quantidades que desejar, ou feitas em con-
junto, num espeto previamente montado.

Fatias de abacaxi podem ser assadas e combina-
das em espetos de carne, com a vantagem de possuir 
bromelina, uma enzima que ajuda na digestão da 
carne;

Consuma frutas cítricas, como a laranja que é 
rica em pectina, uma fi bra que ajuda a reduzir a ab-
sorção de gordura.Além de outras frutas e verduras 
com boa composição de antioxidantes.

Para reduzir o sal, uma dica é trocar parte do sal 
grosso por temperos como tomilho, endro e alecrim. 
O sabor dos temperos reduz a necessidade de sal, que 
pode ser usado em quantidades bem menores.

Caruru-AmargoCaruru-Amargo

BioFlora/URI
Acadêmicos de Ciências Biológicas - Bacharelado/URI: 
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Se você pudesse se olhar e se sentir mais jovem 
sem injetar botulismo, agulhas, cirurgia ou outros 
procedimentos invasivos que são desconfortáveis 
para o seu corpo?

Esta técnica envolve o uso exclusivo de múlti-
plas frequências que restauram o fl uxo natural de 
energia em torno do seu rosto e corpo. Trata-se de 
um processo energético, um verdadeiro coquetel de 
energias, que proporcionam uma transformação in-
terna e externa, mediante a ativação de todo o siste-
ma molecular, sem a utilização de qualquer química 
ou instrumentos. Causa uma incrível sensação de 
relaxamento, em algumas pessoas os resultados já 
podem ser percebidos após a primeira sessão.

Essa ferramenta ativa 29 frequências energéti-
cas, criando mudanças em nível celular, através de 
toques suaves no rosto, pescoço e colo, com as mãos, 
que são usadas como neurotransmissores, desblo-
queando os campos de energia e pontos de estagna-
ção que causam o envelhecimento, revertendo à apa-
rência da idade, podendo criar efeitos similares no 
corpo. Além de processos verbais que desbloqueiam 
o fl uxo energético do corpo. A ciência nos diz que 
tudo é energia e tudo está conectado energeticamen-
te, que somos seres eletromagnéticos. 

Access Facelift® ou Facelift Energético ™ é mais 
um processo corporal de Access Consciousness que 
libera as limitações, facilita desbloquear os campos 
de energia, pontos de estagnação causados geral-
mente por pontos de vista, crenças, julgamentos, 
emoções, pensamentos e sentimentos que temos a 
respeito da juventude, do envelhecimento, das ru-
gas, do estresse, libido, autoestima, amor próprio, 

entre outros e, utiliza um processo de fi nalização im-
pedindo que os padrões antigos retornem ao corpo. 

Sendo um processo não invasivo, não utiliza ne-
nhum creme, agulha ou injeção para realizar o traba-
lho de rejuvenescimento e nutrição energética atra-
vés da ativação de todo o sistema molecular. 

Um tratamento para todo corpo de dentro para 
fora, zerando o trauma das células e restaurando o 
rejuvenescimento. Com toda essa energia fl uindo em 
nosso corpo, os músculos começam a relaxar e a pele 
começa a rejuvenescer. Você já pensou em retardar 
o processo de envelhecimento? Parecer mais jovem 
sem a necessidade de cirurgia, substâncias químicas 
ou agulhas? 

Principais benefícios do ACCESS FACELIFT™: 
Ameniza rugas; Maior fi rmeza e tonifi cação de mús-
culos faciais e da pele em geral; Brilho instantâneo e 
clareamento da pele; Limpeza de zonas infl amadas, 
irritadas e manchadas da pele do rosto; Suaviza in-
chaços e olheiras; Redução das linhas fi nas e marcas 
visíveis; Maior clareza mental; Melhora da visão; 
Melhora libido; Emagrecimento; Cura e reversão de 
processos de cicatrização; Pele e aparência mais sau-
dáveis; Os maxilares, as sobrancelhas, o pescoço, os 
seios e o corpo em geral mais levantados e fi rmes; 
Maior disposição, jovialidade e vitalidade.

É indicado para homens e mulheres, funciona 
sem problemas se feito em paralelo com outros pro-
cedimentos, não há contraindicações. 

Gostaria de oferecer mais ao seu corpo?  
Como seria ganhar uma nova relação com o seu 

corpo e estar grata por  tê-lo?
Então esse processo é para você! 
Atendimento em Santo Ângelo, solicite um horá-

rio pelo WhatsApp (55)99696-4036.

Access Consciousness Facelift™Access Consciousness Facelift™
Alessandra Mess Martins
Terapeuta Quântica e Holística

O Instituto de Yoga Surya Ananda, em sua missão 
do desenvolvimento integral humano, oportunizou 
mais uma Jornada de Autoconhecimento e Gerencia-
mento do Estresse. Os Mestres Cirene e Jorge Melo 
receberam entre 31de agosto a 02 de setembro, no 
Mosteiro da Transfi guração, em Santa Rosa, inscritos 
de diversas áreas profi ssionais e oriundos de vários 
municípios do Estado.

Durante a jornada foi realizado um estudo com-
parativo entre o conhecimento milenar da ciência Vé-
dica – Yoga e Ayurveda e as recentes descobertas da 
epigenética e nutrigenômica que alicerçam a moderna 
e efi ciente medicina integrativa, pois a mesma, pauta 
com muita competência, o estilo de vida e a adequada 
nutrição para promover saúde e longevidade. Aspectos 
estes, considerados à milênios pelo Ayurveda.

Através de palestras, aulas práticas e vivências, os 
alunos tiveram uma oportunidade para conhecer o seu 
biótipo ayurvédico, bem como, através do autocuidado, 
gerenciar a adequada nutrição e estilo de vida, para ter 
mais saúde e qualidade. No fi nal, as avaliações, sina-
lizaram um resultado extremamente positivo, para a 
continuidade desse projeto de vida e saúde.

Surya Ananda promoveuSurya Ananda promoveu
a XXXIII Jornadaa XXXIII Jornada
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Brincar: “é o principal 
meio de aprendizagem da 
criança, ela gradualmen-
te desenvolve conceitos de 
relacionamentos causais, o 
poder de discriminar, de fa-
zer julgamentos, de analisar 
e sintetizar, de imaginar e 
formular” (SANTIN, 2001).

O brincar, a imitação, a 
repetição, a imaginação, a 
interação com os colegas, a 
exploração e a experimen-
tação são características da 
ação infantil, utilizadas para 
compreender e transfor-
mar o mundo em que estão 
imersas. É necessário enfa-
tizar o brincar como forma 
privilegiada das crianças, 
se expressarem, bem como 
de compreenderem, signi-
fi carem e transformarem o 
mundo.

A brincadeira é uma 
atividade social privilegia-
da de interação específi ca e 
fundamental que garante a 
construção do conhecimen-
to da realidade vivenciada 
pelas crianças e de constitui-
ção do sujeito- criança como 
sujeito produtor da história. 
É no brincar que as crianças 
podem se colocar desafi os e 
questões, além do seu com-
portamento diário, tentando 
compreender os problemas 
que lhes são propostos, pois 
na brincadeira, ao mesmo 
tempo em que as crianças 
desenvolvem sua imagina-
ção, elas constroem relações 

entre si.
Segundo Vigotski (1989), 

são as regras da brincadeira 
que fazem com que as crian-
ças se comportem de forma 
mais avançada do que aque-
la, habitual para sua idade.

A criança, através do 
brincar, desenvolve sua co-
ordenação motora, suas ha-
bilidades visuais e auditivas, 
seu raciocínio criativo e sua 
inteligência.

É através da ativida-
de lúdica que a criança se 
prepara para a vida, assi-
milando a cultura do meio 
em que está inserida, a ele 
se integrando, se adaptando 
às condições que o mundo 
lhe oferece e aprendendo a 
competir, cooperar com seus 
semelhantes e conviver como 
um ser social.

Sendo assim, podemos 
perceber que a brincadeira 
é uma atividade que possi-
bilita e estimula as crianças 
a utilizarem os objetos do 
mundo adulto, assim elas 
podem construir relações e 
estruturar conhecimentos 
sobre o mundo que as cerca, 
para os pais, é um momento 
de formar vínculos, ser par-
ticipativo na vida dos fi lhos e 
até mesmo soltar um pouco a 
imaginação e descarregar o 
estresse, porém para muitos 
pais entregar-se a essa ativi-
dade lúdica com os fi lhos não 
é tão simples assim, alguns 
não conseguem se despren-

der das suas responsabilida-
des e separar um tempo para 
brincar, outros preferem 
aproveitar seus momentos 
de folga para assistir tevê ou 
fazer programas de adulto. 
Porém, a ausência desses 
momentos pode signifi car 
um vazio no relacionamento 
dos adultos com as crianças. 
Vale a pena investir algumas 
horas no mundo mágico de-
les e deixar os pensamentos 
livres e soltos através de uma 
simples brincadeira com seu 
fi lho.

Importância do brincar para a criança

Liliane Ribeiro Ortiz
Psicóloga - CRP: 07/23464
Contato: 55 98107 2593
Email: harmonizeclinicapsi@gmail.com
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