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Montar a árvore de Natal, além de algo di-
vertido e capaz de reunir toda a família, pode 
ser também, um exercício cheio de signifi ca-
dos. É que, na tradição natalina, o Tempo do 
Advento – ou seja, o período relativo às qua-
tro semanas que antecedem o dia de Natal – é 
uma época de preparação e espera, que dura 
até a véspera. Decorar a casa, é claro, também 
faz parte do processo.

Edvaldo Betioli, vigário paroquial da Pa-
róquia Santo Antônio de Lisboa (SP), pontua 
que não há um dia certo para se montar a ár-
vore. Entretanto, a Igreja tende a respeitar o 
que eles chamam de ano litúrgico: “O ano da 
igreja é diferente do ano civil – ele começa no 
Advento e termina no último domingo de no-
vembro. Assim, o primeiro domingo do adven-
to, que é quando costumam montar a árvore 
e o presépio,  é o primeiro domingo do ano 
litúrgico”. Em 2018, portanto, a data corres-
ponderá ao dia dois de dezembro.

O ideal é que a decoração seja colocada aos 
poucos – sempre tomando como ponto de par-
tida o primeiro dia do Advento. 

Conforme o Natal for se aproximando, o 
cenário passa a fi car cada vez mais completo. 
“Por exemplo, no presépio, pede-se que os três 
Reis Magos sejam colocados somente após o 
Natal – já que, segundo o catolicismo, a visita 
dos três acontece depois do nascimento de Je-
sus”, ensina Edvaldo.

Qual o signifi cado da árvore de Natal?
O famoso pinheiro representa o nascimen-

to, a vida e alguns de seus principais valores, 
como prosperidade e fertilidade. Edvaldo 
completa: “A vida é a própria mensagem do 
Natal em si. A árvore, as luzes, o presépio… 
tudo representa a vida que o Cristo traz”.

Ao contrário do que a maioria das pessoas 
pensa, o Natal não dura apenas um dia – pelo 
menos, não para os cristãos. A celebração do 
nascimento de Jesus vai, ofi cialmente, até o 
Dia de Reis, comemorado todos os anos em 
seis de janeiro – nessa data está liberado des-
montar a árvore, guardar os pisca-piscas e já ir 
se preparando para o próximo feriado – afi nal, 
o Carnaval está logo aí!

Disponível em https://mdemulher.abril.com.br
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Ao nosso leitor apresentaremos 
hoje a descrição de uma espécie 
vegetal pertencente à família Faba-
ceae, da subfamília Caesalpinioide-
ae, conhecida popularmente como 
Chuva-de-ouro, cássia-imperial, 
canafístula verdadeira, cultivada 
em ruas, praças e jardins. Esta be-
líssima árvore pertence ao gênero 
Cassia, que abrange mais de 600 
espécies incluindo arbustos, árvo-
res e ervas, distribuídas em regiões 
tropicais e subtropicais de todo o 
mundo. Porém, atualmente cerca 
de 30 espécies vêm sendo estuda-
das como fontes ricas em derivados 
fenólicos, antracênicos e antraqui-
nônicos, incluindo entre elas a C. 
fi stula, sendo utilizadas em alguns 
países da Ásia e África como purga-
tivos, mas que também apresentam 
atividades antimicrobiana, bacte-
ricida, antiulcerogênica, anti-infl a-
matória.

No Brasil, particularmente na 
Mata Atlântica, este gênero é muito 
frequente na região sudeste e sul, 
sendo algumas espécies aprecia-
das devido à beleza de suas fl ores 
e assim, sendo utilizada para fi ns 
ornamentais. Algumas espécies do 
gênero são bastante usadas na me-
dicina tradicional como purgativos. 
No caso da Chuva-de-Ouro, é mui-
to apreciada pela beleza de seus ca-
chos de fl ores amarelas e pelas pro-
priedades laxativas de suas vagens, 
folhas e fl ores, além disso, também 
é indicada em diversos países para 
tratamento de infecções bacteria-
nas, reumatismo e lesões cutâneas.

Esta esplendidíssima árvore 
pode atingir até 15 metros de altu-
ra e o diâmetro da copa varia de 4 
a 6 metros. Caracteriza-se por ter 
folhas pinadas, alternas e de cor 
verde-viva. Seu tronco é elegante, 
um pouco tortuoso, e pode ser sim-
ples ou múltiplo. Quanto às fl ores, 
surgem na primavera e verão, pos-
suindo coloração amarelada, per-
fumadas, em cachos pendentes e 
longos que variam de 30 a 50 cm. 
de comprimento. Em relação aos 
frutos, são do tipo legume, cilíndri-
cos, de cor marrom, e contêm de 25 
a 100 sementes lenticulares, casta-
nhas, lustrosas, envoltas em uma 
polpa doce e com propriedades me-
dicinais. Entretanto, apesar da pol-
pa ser comestível, as sementes são 
tóxicas e não devem ser ingeridas.

Além de suas qualidades orna-
mentais, é utilizada como fi toterá-
pico. Suas propriedades medicinais 
podem ser antibacteriana, febrí-
fuga, laxante, purgativa, tônica, 
desintoxicante e vermífugo. Pode 
também ser indicada para sinto-
mas comuns como febre, prisão 
de ventre, problemas de pele, reu-

matismo, intoxicação, cefaleias, 
ansiedade, artrite, refl uxo ácido e 
hemorragias. As partes da planta 
utilizadas para uso medicinal po-
dem ser as sementes, frutos, folhas 
e raízes. A polpa das vagens funcio-
na como laxante e purgativo, as raí-
zes servem como febrífuga ou tôni-
ca, e suas folhas atuam no combate 
ao veneno de cobra e problemas de 
pele.

Para cultivar a “Bolão-de-ouro” 
é preciso tomar alguns cuidados. 
Quanto ao clima, pode ser Tropical, 
caracterizado por possuir bastante 
precipitação e umidade, ou tam-
bém Subtropical, que é o clima pre-
dominante no Rio Grande do Sul, 
e quanto às temperaturas para sua 
adaptação, é entre 18-25 ºC, não to-
lerando frios extremos. Outros cui-
dados: cultivar em pleno sol, solo 
areno-argiloso e rico em matéria 
orgânica, com uma boa drenagem 
e irrigado regularmente. Reco-
menda-se fazer podas de limpeza, 
removendo galhos secos e doentes, 
mas deve-se tomar cuidado com 
podas drásticas, pois podem oca-
sionar apodrecimento na árvore.

BioFlora/URI
Acadêmicos de Ciências Biológicas/ Bacharelado/
URI – Guilherme Mendes Manske e Jordana Gabriele 
Vettorato | Profa. Dra. Nilvane Ghellar Müller
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Para falarmos 
de preconceito, dis-
criminação, segre-
gação e exclusão 
precisamos entender 
oque signifi ca cada 
um desses conceitos.

Preconceito,  é 
conceito antecipa-
do , esse, conceito 
pode ser relativo a 
pessoas, lugares, 
situações, é feito a 
partir  de opiniões 
dos outros, da orien-
tação religiosa, do 
contexto familiar, 
do social, sem ter a 
informação sufi cien-
te  para realizar um 
julgamento bem fun-
damentado.

Discriminação, existe sempre que há distinção, 
exclusão, restrição ou privilégio tomando como 
base o preconceito, ela tem como resultado impe-
dir que as pessoas usufruam seus direitos huma-
nos e liberdades fundamentais em igualdade de 
condições.

Sendo assim  o preconceito é a ideia, discrimi-
nação é a ideia colocada em pratica , a discrimi-
nação  leva a segregação que signifi ca separar, 
isolar, distanciar algo ou alguém considerado di-
ferente  em virtude de alguma característica como 
raça, cor, religião o que remete também a exclu-
são que é o ato pelo qual uma pessoa é privada ou 
excluída de determinada função ou grupo social, 
fi cando de fora.

Mas de onde vem os preconceitos?  O precon-
ceito contra pessoas ou grupos de pessoas nasce 
a partir de estereótipos,  estereótipo é um atribu-
to dirigido a grupos ou determinadas pessoas e 
funciona como uma espécie de rótulo, retrata um 
prejulgamento, as pessoas rotuladas são sempre 
vistas de acordo esse atributo que recebem em pre-
juízo de suas verdadeiras qualidades.

O homem é um ser social, além disso todo ho-
mem nasce como membro de um pequeno grupo, 
que é a família, posteriormente ele passará a per-
tencer a outros grupos como  a escola, vizinhança , 
grupos profi ssionais,  sendo assim sempre haverá 
aqueles que de uma forma ou de outra não gostam 
de crianças, velhos, pobres, negros, religiosos, ho-
mossexuais, não gostar é um direito natural, po-
rém respeitar vai além do âmbito do direito torna- 
se um dever, principalmente em tempos atuais o 
mundo está  precisando de pessoas mais humanas, 
precisamos  praticar a empatia com o outro e rea-
lizar esse exercício de respeitar o próximo.

O respeito às diferenças

Liliane Ribeiro Ortiz
Psicóloga - CRP: 07/23464
Contato: (55) 9 8107 2593
Email: harmonizeclinicapsi@gmail.com
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O câncer de próstata é o tipo de câncer mais 
frequente em homens no Brasil, depois do câncer 
de pele. Embora seja uma doença comum, por 
medo ou por desconhecimento, muitos homens 
preferem não conversar sobre esse assunto.

O risco aumenta com o avançar da idade, 
assim como história na família, obesidade. Mas, 
se for descoberto precocemente , pode ter uma 
maior chance de cura. Por isso que prevenir ain-
da é o melhor remédio. E o que podemos fazer so-
bre isso?

1) Os homens acima de 50 anos devem fazer 
toque retal e/ou dosagem de PSA. Se tiverem caso 
na família (por exemplo pai, avô) devem fazer o 
exame a partir dos 45 anos;

2) O intestino deve funcionar diariamente, 
pois ele exerce um papel importante no metabo-
lismo dos hormônios masculinos;

3) Evite fumar. O cigarro está relacionado 
com todos os tipos de câncer

4) Pratique atividade física. Escolha alguma 
que dê prazer para que seja feita como hábito e 
fazendo parte do seu estilo saudável;

5) Mantenha o Peso Saudável. A obesidade é 
fator de risco para diversos tipos de câncer. Pres-
te atenção na sua circunferência abdominal;

6) Evite muito estresse, mágoa ou outros sen-
timentos ruins. Meditação pode ajudar a deses-
tressar e entrar em paz consigo mesmo.

7) Tenha uma alimentação saudável. Coma 
frutas e verduras diariamente que são ricas em 
Polifenóis que são substâncias antioxidantes e 
anticâncer, dando mais atenção aos ricos a Lico-
peno como : tomate,melancia, goiaba, morango. 

8) Prefi ra os alimentos orgânicos. Os agrotó-
xicos estão relacionados com o aumento de risco 
para o câncer de próstata;

9) Se, assim como o controle de peso; você tem 
diabetes, o controle da glicemia e insulina é fun-
damental;

10) Evite o álcool , mas se beber , se limite a 
beber socialmente apenas em ocasiões especiais.

Nutricionista 
kellyunijui@outlook.com 

Instagram: @kellynutrition

Kelly Kercher

Como Prevenir 
Câncer de Próstata

Como saber Como saber 
se o cachorro se o cachorro 
está com dorestá com dor
Poucas coisas são tão angustiantes para um tu-

tor quanto imaginar que seu cachorro pode estar 
sofrendo em silêncio. Mas como saber se o cachorro 
está com dor?

De acordo com a médica-veterinária Aline Gisele 

Andrade, da Petz, os cães dão sim sinais de que estão 
com algum incômodo. Segundo ela, é importante fi -
car atento mesmo aos mais sutis, já que os cães são 
mais tolerantes que nós, quando o assunto é dor. 

Disponível em https://www.petz.com.br
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Apatia e isolamento
Seu cão, que adora brincar 

e ficar no meio das pessoas, de 
repente não se interessa por 
mais nada? É melhor investi-
gar, levando-o ao veterinário. 
É que a apatia e o isolamento 
são alguns dos sinais mais co-
muns de que algo está errado, 
podendo estar associados a to-
dos os tipos de dor.

Falta de apetite
Alguns cães mais seletivos 

podem, vez ou outra, pular uma 
refeição sem que isso represente 
que estão com dor. Já se seu ca-
chorro é comilão, mas, de uma 
hora para outra, deixou de co-
mer, procure um veterinário.

Vocalização
Latidos, choros e uivos são 

uma importante forma de co-

municação dos cães. Por isso 
mesmo, alguns pets podem 
utilizá-las também para comu-
nicar ao tutor que estão com 
alguma dor.

Dorso encolhido
Um cachorro com o dorso 

arqueado ou encolhido pode es-
tar sofrendo com dor abdomi-
nal. Nesse caso, o ideal é pro-
curar um veterinário o quanto 
antes, já que os cães só costu-
mam dar esse sinal quando a 
dor já bastante intensa.

Claudicação
Assim como a gente, os 

cães só mancam (claudicam) 
quando estão com alguma dor. 
De acordo com a Dra. Thais, 
o mais frequente é por dores 
nas articulações. No entanto, o 
mancar também pode estar li-

gado à machucados nas patas, 
luxações, entre outros. 

Resistência para
caminhar

Você chama seu cachorro e 
ele não vai até você, convida-
-o para brincar e ele não sai do 
lugar ou se mexe muito pouco? 
Não deixe de procurar ajuda 
rapidamente. 

Além desses sinais, os cães 
podem manifestar a dor tam-
bém de outras formas, como 
com lambidas excessivas no lo-
cal da dor ou mesmo por meio 
de agressividade ou mudanças 
de expressões. Sendo assim, o 
segredo para de como saber se 
o cachorro está com dor, é co-
nhecer bem o seu pet e procurar 
o veterinário sempre em caso 
de qualquer mudança, seja ela 
física ou comportamental.

SinaisSinais
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A cidade de Kwinana, na Aus-
trália, está a testar uma solução que 
permite diminuir as descargas de 
lixo dos sistemas de drenagem: ins-
talou redes nas saídas dos canos que 
prendem o lixo, impedindo-o de sair 
do tubo.

O sistema foi montado em Março, 
em duas localizações perto de uma 
reserva de Henley, em zonas residen-
ciais. A iniciativa pretende prevenir 
que resíduos sólidos, de dimensões 
médias, oriundos das zonas residen-
ciais e transportados pelas águas das 

chuvas acabem por contaminar a re-
serva natural. O lixo recolhido por 
caminhões é transportado para uma 
central de separação que também 
processa os resíduos biodegradáveis, 
transformando-os em adubo.

Até hoje, nenhum animal fi cou 
preso nas redes, que tiveram um cus-
to total, da instalação à manutenção, 
de 20 mil euros. Espera-se que a ini-
ciativa “poupe custos relacionados ao 
recolhimento do lixo espalhado na re-
serva, que antes era feita à mão”.
Disponível em https://revistaecocerrado.com.br

Redes impedem que Redes impedem que 
lixo chegue a rioslixo chegue a rios
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