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Muitos aposentados 
não sabem que pos-
suem esse direito. Atu-
almente denominada 
aposentadoria por inva-
lidez permanente, paga 
pelo Instituto Nacional 
de Seguridade Social 
(INSS), garante ao segu-
rado/mutuário o direi-
to à quitação da dívida 
pelo seguro contratual 
obrigatório de financia-
mento.

Se o financiamento do 
seu imóvel é pela Caixa, 
COHAB ou bancos pri-
vados, certamente seu 
contrato possui cláusu-
la de seguro obrigatório 
e essa cláusula permite 
a quitação do saldo de-
vedor em caso de inva-
lidez.

Mas, atenção! Você 
só terá esse direito se 
houver previsão con-
tratual. É necessário a 
existência de cláusula 

que traga essa condição. 
Porém, isso é comum no 
mercado de financia-
mento habitacional.

Esse direito garante 
que as prestações que 
venceram a partir da 
data em que ocorreu o 
fato que gerou a incapa-
cidade, normalmente fi-
xado pelo próprio INSS 
quando concede o be-
nefício, sejam quitadas 
pelo seguro.

Para exercer o direi-
to de quitação do seu 
imóvel, após verificar a 
existência dessa cláusu-
la no seu contrato de fi-
nanciamento habitacio-
nal, basta comparecer à 
agência bancária do seu 
financiamento imobi-
liário apresentando a 
carta de concessão do 
benefício e solicitar, por 
escrito, a quitação do 
saldo devedor, o termo 
de quitação da dívida e 

a liberação da hipoteca.
Importante falarmos 

que se o imóvel for fi-
nanciado por mais de 
um devedor para com-
por a renda, só será 
quitado o percentual 
referente à pessoa que 
se aposentou por inva-
lidez.

Ou seja, se um casal 
financia um imóvel no 
valor de R$100.000,00 e 
a renda do casal corres-
ponde a 50% (cinquenta 
por cento) de cada um, 
ficando o marido inváli-
do, será quitado apenas 
50% (cinquenta por cen-
to) do saldo remanes-
cente do financiamento.

E, não esqueça: nor-
malmente os contratos 
de financiamento fixam 
o prazo de um ano para 
que o segurado solicite 
à instituição bancária 
a quitação, apesar de 
algumas decisões judi-

ciais entenderem que o 
prazo é de até 10 anos.

E mais, é direito do 
aposentado por invali-
dez permanente, quan-
do se encontrar nessa 
situação, solicitar a res-
tituição das parcelas do 
financiamento que fo-
ram pagas após a data 
fixada pelo INSS como 
marco inicial da incapa-
cidade. •

Érico Lopes (ericolo-
pes.adv@gmail.com) é 
Mestrando em Direito 
Administrativo e Admi-
nistração Pública pela 
Universidad de Buenos 
Aires, Membro Titular 
da Cadeira n.º 15 da 
Academia de Letras Ju-
rídicas do Estado do Es-
pírito Santo e Secretário 
de Controle e Transpa-
rência da Prefeitura de 
Viana.
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Neste artigo, va-
mos continuar 
nossa série de 
textos expli-

cando os Objetivos do 
Desenvolvimento Sus-
tentável da Organiza-
ção das Nações Unidas 
(ONU). O ODS 4 tem 
seu foco na educação 
inclusiva e equitativa 
para toda a população. 
Apesar de os governos 
municipais terem por 
obrigação constitucio-
nal apenas a educação 
básica, é no Município 
que as pessoas acessam 
as oportunidades de edu-
cação e de aprendizagem 
em todos os níveis. Por-
tanto, o Município tem 

posição privilegiada para 
identificar as pessoas e as 
comunidades mais vul-
neráveis e quais grupos 
estão excluídos dessas 
oportunidades. O Plano 
Nacional de Educação 
(PNE) que foi aprovado 
em 25 de junho de 2014, 
determina 20 metas a 
serem alcançadas ao 
longo de dez anos. Essas 
metas englobam desde 
a educação infantil até 
a pós-graduação dos 
profissionais do magis-
tério. Estimulam a par-
ticipação das mulheres 
nas áreas de formação 
tradicionalmente mascu-
linas, determinam que o 
financiamento da educa-

ção passe a ser uma meta 
específica e colocam com 
ponto central a qualida-
de da educação. Tanto as 
metas do ODS 4 quanto 
as do PNE convergem 
para um ponto comum: 
o de diminuir as desi-
gualdades educacionais. 
Tratado como um dos ob-
jetivos mais urgentes do 
PNE, o direito ao acesso 
à educação básica já foi 
incluído na Constitui-
ção Federal, por meio da 
Emenda 59/2009. Desse 
modo, a educação básica 
passa a ser obrigatória e 
gratuita dos 4 aos 17 anos 
de idade. Para aqueles 
que não puderem reali-
zar sua escolarização na 
idade esperada, o sistema 
deve oferecer oportuni-
dades de formação que 
combata essa defasagem, 
como, por exemplo, no 

programa de Educação 
de Jovens e Adultos (EJA). 
Sendo assim, os Muni-
cípios devem atuar em 
regime de colaboração 
com as demais instân-
cias de governo (estadual 
e federal) para pactuar e 
negociar a universali-
zação do atendimento 
da educação. Quais as 
competências dos Mu-
nicípios? No plano local 
as questões da educação 
devem estar em sintonia 
com as determinações 
legais e constitucionais, 
como também estão as 
questões relacionadas 
à saúde. Uma das pri-
meiras atribuições dos 
Munícipios é elaborar 
ou revisar seus planos 
municipais de educação. 
Eles devem estar em con-
sonância com o PNE. A 
formação e a ampliação 

das equipes de gestão 
que atuam na área da 
educação, são também 
atribuições dos Municí-
pios. Essas equipes de-
vem estar capacitadas 
para implantar e gerir 
as políticas públicas da 
educação. Também a for-
mação dos educadores é 
uma atribuição que ficou 
a cargo dos Municípios. 
Os gestores podem solici-
tar os cursos e formações 
que acharem adequados 
para atenderem às de-
mandas locais ao Siste-
ma Nacional de Forma-
ção de Professores, cuja 
responsabilidade é da 
Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes). É 
bem importante também 
para o cumprimento das 
metas do ODS 4 que os 
Municípios fortaleçam as 

parcerias com os demais 
setores, especialmente 
com o setor privado, com 
a sociedade civil e com as 
instituições de pesquisa 
e de ensino, articulan-
do e potencializando os 
esforços. Também vale 
desvendar os caminhos 
para acessar os recursos 
federais, estaduais e dos 
demais fundos existentes 
– públicos ou privados –, 
destinados a atender aos 
programas que podem 
contribuir para o cumpri-
mento deste objetivo. •

Dr. César Albenes de 
Mendonça Cruz é Filóso-
fo, Mestre em Educação, 
Doutor em Serviço Social, 
Pós-Doutor (PHD) em Po-
lítica Pública, Professor 
Universitário; Consultor 
Político; e secretário de De-
senvolvimento de Viana.

Agenda 2030 da ONU – Os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável - ODS 4: Assegurar 
a Educação Inclusiva e Equitativa de Qualidade 
e promover Oportunidades de Aprendizagem ao 
longo da vida para todos
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Aula presencial na rede 
estadual volta a ser obrigatória 
a partir da segunda (26)

Após um longo 
período estu-
dando de ma-
neira remota 

por conta da pandemia 
da Covid-19, o estudante 
Iago Antônio Ferreira 
Fazolo, de 16 anos, con-
ta que a volta das aulas 
presenciais tem sido 
marcada por uma gran-
de expectativa e ansie-
dade. “Estava muito an-
sioso para encontrar os 
professores e os amigos 
da escola. Essa vivência 
é fundamental para a 
aprendizagem”, avalia.

“Considero o estudo de 
forma presencial muito 
importante. A aprendiza-
gem fica muito mais fácil 
para nós, alunos, em re-
lação à compreensão dos 
conteúdos, pois temos a 
presença do professor, 
que já conhece a turma e, 
se surge alguma dúvida 
no momento, ele está ali 
para ajudar, o que torna 
os estudos mais simples 
e significativos”, disse 
Iago, que estuda na 1ª 
Série da Escola Estadu-
al CEEFMTI Elisa Paiva, 
em Conceição do Castelo.

O estudante conta que 
teve algumas dificulda-
des durante esse perío-
do para estudar remo-
tamente. “Em casa, não 
conseguia ficar muito 
tempo na frente do com-
putador. Tive de criar 
uma rotina de estudos e 
me adaptar a esse novo 
modelo. Tive dificulda-
des de concentração por 
conta das distrações com 
barulhos, animais e con-
versa com familiares”, 
afirmou.

O professor e mestre 
em Ensino de Física, 
Fabricio Antunes, consi-
dera fundamental o re-
torno das aulas presen-
ciais. “O distanciamento 
imposto pela pandemia 
trouxe alguns impactos 
negativos, como ansie-
dade, desânimo, entre 
outros fatores. Esse re-
encontro com a escola 

permite ao estudante 
interagir com o profes-
sor e com os pares, que 
é algo importante para a 
aprendizagem, uma vez 
que, por meio da intera-
ção, o estudante pode ti-
rar dúvidas, questionar 
e contribuir com aquilo 
que ele traz de informa-
ção para uma aprendiza-
gem mais ativa”, ressalta 
o professor.

Ele também fez um 
alerta sobre os protoco-
los de saúde, que devem 
continuar. “O que não 
se pode esquecer é que 
o retorno ao presencial 
é para que a aprendiza-
gem de qualidade seja 
garantida ao estudante, 
mas não se pode negar 
que a vida não está 100% 
normal. É preciso que 
se mantenha todos os 
protocolos de seguran-
ça para que esse direito 
à aprendizagem que o 
presencial permite não 
se torne um problema, 
com o aumento de ca-
sos de pessoas contami-
nadas pela Covid-19. Se 
mantivermos todos os 

protocolos, como as es-
colas estão tendo desde 
quando o governo de-
cretou a volta de forma 
híbrida em formato de 
revezamento, o retor-
no presencial só tem a 
acrescentar na vida dos 
estudantes”, alerta.

O professor também 
avalia que o processo de 
ensino-aprendizagem ja-
mais será o mesmo após 
a pandemia. “Muitos es-
tudantes tiveram acesso 
a recursos tecnológicos, 
ferramentas digitais de 
aprendizagem, aplicati-
vos e formatos diferen-
ciados de aprendizagem 
virtual. Isso permitiu que 
os alunos pudessem ser 
mais ativos, protagonis-
tas da própria aprendi-
zagem, sendo mais cria-
tivos e com pensamento 
crítico. Isso exige que a 
escola pós-pandemia, se 
torne mais dinâmica e 
tecnológica para atender 
a esses alunos que estão 
voltando e não suporta-
rão mais aquele formato 
de apenas copiar do qua-
dro”, avalia.

Andressa Rocon

Espero que com 
a volta presencial, 

todos os alunos 
consigam recuperar 
os conteúdos e que 

nós, alunos, possamos 
voltar com muita 

vontade de aprender.

Iago Antônio Ferreira Fazolo, 
estudante
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Retorno 
presencial

A partir desta segun-
da-feira (26), as aulas 
presenciais na rede esta-
dual voltarão a ser obri-
gatórias. "A partir do dia 
26 muda a alternância. 
Ela passa de uma sema-
na sim e outra não para 
um dia sim e o outro 
não. Uma turma de alu-
nos vai um dia e, no ou-
tro dia, a outra turma de 
alunos. Torna-se obriga-
tória a presença do alu-
no em sala de aula. No 
momento é opcional", 
explicou o governador 
Renato Casagrande.

“Para as demais re-
des, sejam públicas ou 
privadas, o governador 
recomendou que se-
guissem a mesma orien-
tação da rede estadual 
de ensino. A cada dia 
haverá um grupo de 
alunos em sala de aula. 
O que estiver em casa, 
fará as atividades de 
forma remota. Todas 
as escolas estão plena-
mente preparadas para 
enfrentar a pandemia 
com atividades presen-
ciais e, isso, já há muito 
tempo. Lembrando que, 
no Espírito Santo, as es-
colas públicas estaduais 
já abriram suas portas 
desde outubro de 2020”, 
destaca o secretário de 
Educação Vitor de Ân-
gelo.

Municípios
Em Cariacica, a prefei-

tura informou que, com 
o avanço da vacinação 
no município, a Secreta-
ria de Educação definiu 
que, a partir do dia 02 
de agosto, será obrigató-
rio o retorno das aulas 
presenciais de todos os 
alunos da rede munici-
pal: os estudantes são 
divididos em dois grupos 
e, durante a semana, me-
tade estuda presencial-
mente em dois dias e a 
outra metade em outros 
dois dias. A exceção do 
retorno presencial será 
apenas para alunos com 
comorbidades. Na Serra, 
o retorno também será a 
partir do dia 02 de agos-
to, ainda no modelo hí-
brido.

Já a Prefeitura de Vila 
Velha informou que está 
discutindo as novas di-
retrizes apresentadas 

pelo governo do Estado. 
Em Vitória, a prefeitura 
informou que haverá 
revezamento: um grupo 
de estudantes estará nas 
salas de aula às segun-
das, quartas e sextas-
-feiras e, o outro grupo, 
às terças e quintas. Na 
semana seguinte, há a 
inversão.

Reforço
O secretário Vitor de 

Angelo anunciou ain-
da algumas novidades 
para o segundo semes-
tre letivo nas escolas es-
taduais. Aulas de reforço 
e recuperação em todas 
as unidades de ensino é 
a principal ação, que in-
tegra o Programa de For-
talecimento da Apren-
dizagem. “Para nós, foi 
muito importante saber 
o quanto cada estudante 
aprendeu, por compo-
nente curricular, série, 
modalidade, entre ou-
tros, para entrar com a 

intervenção pedagógica”, 
disse Vitor de Angelo.

Entre outras ações já 
anunciadas pela Sedu, e 
que estão em andamen-
to, está a entrega de 60 
mil chromebooks aos es-
tudantes do Ensino Mé-
dio e da Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA), um 
investimento de mais de 
R$ 100 milhões, e a des-
tinação de recursos aos 
professores para a aqui-
sição de computadores e 
pacote de dados, projeto 
que está sendo realizado 
por adesão e que pode 
beneficiar cerca de 15 mil 
professores, com investi-
mento de mais de R$ 55 
milhões.

“A nossa rede foi uma 
das que mais se estru-
turou na pandemia. 
Criamos o Programa 
EscoLar, a plataforma 
Escola Segura e os proto-
colos de segurança para 
a volta às aulas presen-
ciais”, afirmou Vitor de 
Angelo. •
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A aprendizagem 
presencial pós-pandemia 

jamais será a mesma. 
Após contato com tanta 

tecnologia, o aluno 
percebeu que a escola 
pode, sim, ir além de 

apenas copiar do quadro 
e decorar formas.

Fabricio Antunes, 
professor e mestre

LANÇAMENTO 
DE LIVRO

Para auxiliar pro-
fessores e estudantes 
sobre como ensinar e 
aprender de uma for-
ma mais ativa, o pro-
fessor vai lançar, no 
início de agosto, o livro 
Quatro Elementos de 
Interação em Quatro 
níveis de aprendiza-
gem, que, segundo 
ele, busca aproximar 
o estudante da escola 
após esse período tão 
devastador. “A metodo-
logia que desenvolvi e 
está no livro. Vai falar 
justamente sobre o 
protagonismo do es-
tudante, a fim de que 
ele se torne um pes-
quisador e, com isso, 
encontre uma nova 
forma de garantir sua 
aprendizagem.”



Pensa em aplicar 
botox no rosto? 
A famosa toxi-
na botulínica 

(botox), de acordo com 
esteticistas, é a substân-
cia perfeita para quem 
deseja “parar no tem-
po” e esconder uns dos 
principais sinais do en-
velhecimento da pele: as 
temidas rugas. Contudo, 
mesmo com a populari-
zação do procedimento, 
muitas dúvidas ainda 
pairam sobre o botox.

De acordo com a en-
fermeira esteta Camila 
Valder, da Clínica Can-
celieri Harmonização 
Facial Avançada, em Ca-
riacica, a toxina botulí-
nica é um procedimento 
muito procurado na área 

da estética e, para que o 
procedimento aconteça 
de forma que o paciente 
procura e deseja, é im-
portante que procure 
um profissional capaci-
tado e especializado na 
área de harmonização 
facial.

“Quando procuramos 
um procedimento es-
tético, buscamos para 
melhorar aspectos da 
nossa aparência. Porém, 
pessoas que escolhem 
profissionais que não são 
capacitados veem esse 
sonho se transformar 
em pesadelo. É impor-
tante que o profissional 
utilize material específi-
co e de qualidade para 
cada tipo de tratamento”, 
explica Camila.

Mitos e 
verdades 
sobre o botox
Andressa Rocon
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MITOS E 
VERDADES 
SOBRE O 
BOTOX
1 - Aplicação de botox 
dói. MITO.

A aplicação é pratica-
mente indolor e normal-
mente feita com agulhas 
bem finas (tipo de insu-
lina). Para pessoas mais 
sensíveis, pode ser utili-
zado um anestésico tópi-
co local.

2 - Quem faz botox fica 
sem expressão. MITO.

O botox atua apenas re-
laxando os músculos da 
região onde foi injetado. 
O grau de relaxamento 
pode ser mais ou menos 
intenso dependendo da 
dosagem utilizada e do 
plano de aplicação.

3 - Botox não é a mes-
ma coisa que preenchi-
mento. VERDADE.

Embora os dois proce-
dimentos tenham como 
finalidade combater o 

envelhecimento da pele, 
eles são diferentes em 
sua natureza e finalida-
de. Botox suaviza rugas e 
marcas de expressão por 
meio do relaxamento do 
músculo, já o preenchi-
mento consiste na inje-
ção de ácido hialurônico 
para preencher rugas e 
sulcos.

4 - Pode ser utilizado 
em todo tipo de ruga. 
MITO.

O botox pode ser utili-
zado apenas para tratar 
rugas dinâmicas, que 
são aquelas causadas 
pela movimentação dos 
músculos da face. Des-
sa forma, o tratamento 
é efetivo para eliminar 
os famosos “pés de ga-
linhas”, além de marcas 
localizadas na testa e 
entre os olhos.

5 - A aplicação de toxi-
na botulínica também 
ajuda a tratar doen-
ças: VERDADE!

Além de contribuir 
com o rejuvenescimen-
to, a aplicação também 
pode contribuir com o 

tratamento de diversas 
doenças, como bexiga 
hiperativa, blefaroes-
pasmo, estrabismo e en-
xaqueca.

6 - O efeito é imediato. 
MITO.

Somente depois de uma 
semana é que os efeitos 
serão notados de forma 
mais completa. A aplica-

ção é válida por aproxi-
madamente 4 a 6 meses, 
variando conforme a res-
posta individual de cada 
pessoa, da técnica de apli-
cação e da dosagem.

7 - O efeito do botox é 
permanente. MITO.

A aplicação de toxina 
botulínica bloqueia os 
movimentos musculares 

da região aplicada, mas 
após um certo período 
– geralmente 6 meses –, 
o organismo cria novas 
vias para transmitir a in-
formação dos neurônios 
para os músculos, reati-
vando a movimentação.

8 - É possível substi-
tuir o botox por cre-
mes anti-idade. MITO.

Os cremes anti-idade 
oferecem muitos bene-
fícios dependendo de 
sua composição, mas ne-
nhum deles proporciona 
o relaxamento muscular 
e a suavização das rugas. 
Ambos são tratamentos 
complementares no 
combate ao envelheci-
mento da pele, mas não 
são substituíveis.
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Em um só lugar!Em um só lugar!

Tudo doAgro aqui! 

Rodovia BR-262, Km 6,5, s/n Vila Capixaba - Cariacica - ES
       (27) 2121-0811     (27) 2121-0800

ORIENTAÇÕES 
APÓS A 
APLICAÇÃO DO 
BOTOX

Imediatamente após 
a aplicação, algumas 
pessoas podem sentir 
formigamento, ter ver-
melhidão e coceira no 
local injetado. Esses sin-
tomas são considerados 
normais, uma vez que 
tiveram pequenas in-
cisões que causam um 
processo inflamatório. 
Entretanto, no decorrer 
das horas, é importante 
se atentar para algumas 
orientações.

Não faça exercícios fí-
sicos após a aplicação: 
Fazer exercícios físicos 
após a aplicação de botox 
no rosto não é recomen-
dado, pois essa prática 
aumentará a vasculariza-
ção do corpo e facilitará a 
absorção do produto fora 
do local desejado.

Evite viagens aéreas: 
Após a aplicação de botox 
no rosto é contraindicado 
fazer viagens aéreas devi-
do à pressão atmosférica 
sentida nas alturas, o que 
pode interferir significa-

tivamente no resultado 
estético esperado.

Utilize os medica-
mentos recomendados: 
normalmente, não se 
recomenda o uso de 
medicamentos, mas caso 
surja dor de cabeça, ela 
é tratável com dipirona 
e similares. Produtos 
farmacêuticos à base de 
aspirina são contraindi-
cados devido ao risco de 
sangramento.

Cuidar da dieta: a pes-
soa que fez uma aplica-

ção de botox no rosto 
certamente quer manter 
uma pele saudável, jovial 
e bonita e, por isso, não 
pode se descuidar de 
outros fatores. Desta 
forma, é aconselhável 
manter uma dieta rica 
a base de frutas, verdu-
ras, folhagens e legu-
mes, evitar excesso de 
frituras, refrigerantes e 
outras bebidas adoçadas 
artificialmente, além de 
praticar exercícios físicos 
regularmente. •

QUAIS SÃO AS INDICAÇÕES DO BOTOX 
NO ROSTO?
• Suavizar rugas na testa

• Mudar o desenho das sobran-
celhas (lifting de supercílio)

• Afinar a ponta do nariz

• Suavizar queda do canto dos 
lábios

• Suavizar covinha do queixo

• Região glabelar (região entre 
as sobrancelhas)

• Bandas platismais (linhas ou pre-
gas verticais que aparecem embai-
xo da pele do pescoço)

• Sorriso gengival

• Pés de galinha e bunny lines 
(pequenas rugas ligeiramente dia-
gonais nos dois lados do nariz, que 
começam no canto interno do olho)

(Fonte: Cancelieri Harmonização 
Facial Avançada)
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Clínica Dia: uma nova forma 
de atendimento a pacientes 
em tratamentos emocionais
Esse formato busca remeter o paciente a um ambiente tão acolhedor e agradável quanto 
ao da sua casa. No local, é possível vivenciar experiências em grupos e oficinas, que irão 
ressignificar e preencher os dias por meio de um fazer produtivo, experimental e criativo

Ajeitar os móveis, 
limpar os cômo-
dos, arrumar os 
diversos obje-

tos que montam a deco-
ração do lar. A limpeza e 
organização da casa geral-
mente traz a sensação de 
tranquilidade e paz, não é 
mesmo? Assim é também 
quando a organização é 

na casa interior de cada 
um, no seu emocional. E 
quando essa oportunida-
de, de se reorganizar in-
ternamente, for em um 
ambiente físico acolhedor, 
com atendimento clínico 
e profissional, os resulta-
dos alcançados são ainda 
mais positivos? É assim 
na Clínica Reintegrar, lo-

calizada em Vitória, que 
inovou com o formato 
de Clínica Dia, sem ne-
cessidade de internação 
e sem aquele clima típico 
de hospital.

No local, o tratamento 
é personalizado, visando 
atender a cada paciente 
respeitando suas peculia-
ridades. Assim, a equipe 

busca sempre focar nas 
habilidades e característi-
cas individuais para criar, 
em equipe, um Projeto 
Terapêutico Individual 
(PTI). Ele é feito por um 
profissional de referência 
que pode ser um terapeu-
ta ocupacional, um psi-
cólogo ou um assistente 
social. Nele, o paciente é 

protagonista do seu tra-
tamento e é quem guia 
esse processo, que melho-
ra seu comprometimento 
e adesão ao tratamento.

“Temos o objetivo de re-
pensar antigos tratamen-
tos e abordagens para o 
paciente em sofrimento 
mental. Por isso, o nos-
so método respeita todas 

as liberdades individuais 
das pessoas e entende 
que esse é o caminho 
para um alto índice de 
estabilidade psíquica”, 
disse uma das sócias 
fundadora, terapeuta 
ocupacional, especialis-
ta em saúde coletiva com 
ênfase em dependência 
química, Eliane Rezende.

Geiza Ardiçon
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O formato de Clínica 
Dia busca remeter o pa-
ciente a um ambiente 
tão acolhedor e agra-
dável quanto ao da sua 
casa. No local, é possível 
vivenciar experiências 
em grupos e oficinas que 
irão ressignificar e preen-
cher os dias por meio de 
um fazer produtivo, ex-
perimental e criativo.

É um ambiente ide-
al para pacientes com 
transtornos e déficits 
cognitivos, fora da crise 
aguda e, principalmente, 
amparado pela família, 

que são os maiores par-
ceiros no tratamento. 
“Podem procurar pelo 
atendimento pessoas 
com qualquer transtor-
no psíquico, ansiedade, 
depressão, esquizofrenia, 
ruptura do convívio so-
cial, para retomar alguns 
pontos com esse pacien-
te, inclusive a interação 
social”, afirmou Eliane.

Para conduzir o trata-
mento, a clínica oferece 
uma equipe multipro-
fissional de terapeutas 
ocupacionais, psicólo-
gos, artistas plástico, 

arteterapeutas, musico-
terapeutas, educadores 
físicos e psiquiatras de 
referência, que contri-
buirão para um trata-
mento interdisciplinar 
com visões diversifica-
das e diferentes, gerando 
diversos benefícios para 
o paciente.

Neste contexto, cada 
paciente poderá esco-
lher de acordo com o que 
gosta e de acordo com a 
orientação de seu pro-
fissional de referência 
as temáticas de grupos 
e oficinas. •

CONFIRA AS OFICINAS
• Decoupagem: técnica da decoupagem em diferentes materiais e sendo 

possível fazer diferentes objetos com diversas funcionalidades.
• Feltro: Diferentes técnicas de feltro.
• Mosaico: Arte de formar diferentes desenhos e formas utilizando 

cerâmica ou outros materiais recortados em pequenas partes.
• Pintura: Pintura em tela, em pano de prato usando diferentes téc-

nicas e materiais.
• Bordado: Diferentes técnicas de bordados utilizando materiais va-

riados.
• Jardinagem: Experiência de conhecer e manusear plantas e técnicas 

de plantio

GRUPOS GUIADOS
• Bem-estar e qualidade de Vida: Serão discutidos temas que podem 

contribuir para o aumento do bem-estar e qualidade de vida, esses 
temas serão construídos com os pacientes e terão um direcionamento 
saudável de um profissional capacitado para a discussão em grupo.

• Atualidades e Cultura: Serão abordados temas diversos, que estejam 
em alta na mídia, que sejam curiosidade, que acontecem no Brasil ou 
no mundo, permitindo que os pacientes possam discutir sobre temas 
que exijam crítica e estimulem o raciocínio, construindo sua opinião 
de assuntos que provavelmente fora do grupo não teriam oportunida-
de de vivenciar, e posteriormente, fora do ambiente da clínica tenham 
bagagem para discutir e expor sua opinião em outros grupos sociais 
como família e amigos.

• Entenda mais sobre você: Quando o paciente é capaz de identificar 
gatilhos para as crises ou uso de drogas, é preciso entender como seu 
diagnóstico se manifesta e procurar ajuda nesse período.

• Espiritualidade: Será um momento para discutir sobre fé, desvin-
culado da religião, que entra também como um fator de proteção à 
saúde mental.

• Álcool e outras Drogas: Será discutido como o álcool e outras drogas 
atuam no sistema psíquico, bem como quais os gatilhos para o uso dos 
mesmos, na tentativa de desvincular de ambientes que sejam propensos 
aos mesmos.

INSTAGRAM: @reintegrarvix | 27 3118-9608Eliane Rezende e Elisabete, terapeutas ocupacionais, abriram o espaço 
que oferta atendimento no formato Clínica Dia há cerca de três meses

Clínica Dia

https://agoraes.com.br


Viana comemora seus 159 
anos sendo Capital do Estado

O m u n i c í p i o 
d e  V i a n a 
c o m p l e t o u 
159 anos de 

emancipação política 
nesta sexta-feira (23) e 
foi homenageado com a 
transferência simbólica 
da Capital do Estado. A 
cidade também recebeu 
o maior investimento 
de sua história. São qua-
se R$ 100 milhões em 
obras e ações, já execu-
tadas ou anunciadas, do 
governo do Estado. 

Além disso, foram 
inauguradas as obras 
de reforma da Praça de 
Marcílio de Noronha; a 
pavimentação e drena-
gem de diversas ruas no 
município; mais 30 uni-
dades habitacionais de 
interesse social em lotes 

pulverizados no bairro 
Campo Verde; e ainda 
títulos para Regulari-
zação Fundiária de 778 
lotes de Interesse Social 
nos núcleos urbanos in-
formais Areinha e Vale 
do Sol.

Casagrande também 
assinou as ordens de 
serviço para obras de 
reconstrução da ponte 
sobre o Rio Formate e 
de reforma e ampliação 
do Centro de Referência 
de Assistência Social 
(CRAS) de Vale do Sol. 
O Governo do Estado 
também vai doar uma 
área para construção 
do Mercado Municipal 
de Viana, além da doa-
ção de materiais para 
pavimentação nas áreas 
urbanas e rurais e aqui-

sição de três caminhões 
truck com caçamba bas-
culante.

Desde o início de 2019, 
o Governo do Estado in-
veste em ações em prol 
do desenvolvimento 
de Viana. Foram mais 
de R$ 25 milhões em 
convênios nas áreas 
de saneamento, pavi-
mentação e urbanismo, 
além do repasse de R$ 
4,8 milhões por meio 
dos fundos da Defesa 
Civil, de combate à po-
breza, Fundo Cidades 
e de assistência social. 
O Governo do Estado 
também investiu R$ 2,17 
milhões na manuten-
ção e reformas de esco-
las da Rede Estadual lo-
calizadas no município 
e outros R$ 900 mil na 

manutenção de estra-
das rurais.

“A inauguração desta 
praça simboliza os in-
vestimentos que esta-
mos fazendo em Viana. 
Realizamos o calça-
mento praticamente de 
todas as ruas daqui de 
Marcílio de Noronha, 
que ainda não estavam 
pavimentadas. Em meu 
primeiro mandato, rece-
bi muitas reclamações 
de pessoas dizendo que 
Viana só recebia presí-
dio. Então, resolvemos 
transformar esse muni-
cípio e foi o que fizemos 
em parceria com o ex-
-prefeito Gilson Daniel 
e agora estamos fazen-
do com o atual prefei-
to Wanderson Bueno. 
Cada ação que a gente 

realiza muda a vida das 
pessoas. A gente traba-
lha para transformar a 
vida das pessoas para 
melhor. Parabéns, Via-
na pelos seus 159 anos!”

O prefeito de Viana 
comemorou a parceria 
entre o governo do Es-
tado e o município, que 
tem demonstrado resul-
tados reais. “A transfe-
rência da Capital é um 
título justo, pois somos 
a cidade que mais cres-
ceu na Grande Vitória. 
Temos a melhor Edu-
cação da Região Metro-
politana, nos tornando 
um centro logístico e 
agora também se trans-
formando na ‘capital da 
vacina’!”, declarou Wan-
derson Bueno.

O secretário de Es-

tado do Governo e 
ex-prefeito do municí-
pio, Gilson Daniel, tam-
bém participou da sole-
nidade. “Feliz em estar 
aqui comemorando os 
159 anos de Viana. São 
muitas ordens de servi-
ço e investimentos para 
a cidade. Orgulho em 
estar trabalhando com 
o governador, levando 
a melhora na qualidade 
de vida aos capixabas. 
Não tem uma cidade 
nesse Estado que não 
tenha investimento do 
governo estadual. Não 
consigo enumerar todas 
as obras que o governa-
dor Casagrande fez em 
meu mandato de pre-
feito e que nos ajudou 
a mudar a cara dessa 
cidade”, afirmou.

Foi realizada em Marcílio de Noronha a solenidade que marcou as entregas do Governo do Estado no aniversário da cidade
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Infraestrutura

Durante a solenidade, o 
governador Casagrande 
inaugurou a reforma da 
praça de Marcílio de No-
ronha, um investimento 
de R$ 705.474,92. O pro-
jeto urbanístico recupe-
rou a estrutura física da 
atual praça, que conta 
agora com novo piso, 
paisagismo e mobiliários 
urbanos integrando-a ao 
novo prédio do É Para Já. 
A agenda oficial contou 
ainda com a inauguração 
das obras de pavimenta-
ção de diversas ruas no 
bairro Arlindo Villaschi, 
num investimento de R$ 
5,1 milhões.

Além disso, foi assinado 
um convênio com a pre-
feitura para a constru-
ção de casas no bairro 
Campo Verde. Serão 30 
unidades habitacionais, 
que fazem parte do Pro-
grama Nossa Casa, em 
lotes pulverizados, já 
dotados de infraestru-
tura básica (rede de dis-
tribuição de água, rede 
de esgoto, energia elé-
trica e serviços e coleta 
de resíduos sólidos, dre-
nagem e pavimentação). 
Um investimento de R$ 
3.927.512,10. As famílias 
atendidas pelo programa 
devem ter renda de até 
três salários mínimos.

O Governo do Estado 
também vai implemen-
tar ações para a regulari-
zação fundiária por meio 
do Programa Morar Le-
gal. Serão contemplados 

até 778 lotes que fazem 
parte dos núcleos urba-
nos informais de Arei-
nha e Vale do Sol. 

Também foi assinada 
a ordem de serviço para 
reconstrução da ponte 
sobre o Rio Formate, que 
liga os bairros Vila Be-
thania, em Viana, e São 
Francisco, em Cariacica. 
As obras serão executa-
das pelo Departamento 
de Edificações e de Ro-
dovias do Espírito Santo 
(DER-ES). A ponte terá 
22 metros de extensão. 
O investimento é pouco 
superior a R$ 1 milhão e 
o prazo de execução dos 
serviços é de 300 dias.

Sessão Solene
Durante a noite, foi re-

alizada pela Câmara de 
Vereadores de Viana a 
Sessão Solene em come-
moração ao aniversário 
de Viana, no bairro Ri-
beira. 

Na solenidade, foram 
entregues diversas hon-
rarias, entre elas, Títulos 
de Cidadão Vianense e 
Comendas: a Paulo Fer-
nandes Viana e a Heri-
baldo Lopes Balestrero.

A Comenda Paulo Fer-
nandes Viana foi en-
tregue ao secretário de 
Estado da Saúde, Nésio 
Fernandes. 

Já a Comenda Heribal-
do Lopes Balestreto foi 
entregue ao secretário 
de Estado de Governo 
e ex-prefeito da cidade, 
Gilson Daniel. •

Entrega oficial da pavimentação de vias no bairro Arlindo Villaschi

1. Governador Renato Casagrande| 2. Transferência simbólica da Capital do Estado para Viana

1. Presidente da Câmara Joilson Broedel e secretário Gilson Daniel | 3. Prefeito Wanderson Bueno

1. Entrega de Comendas na Sessão Solene | 2. Wanderson Bueno, Arnaldinho Borgo, Joison Broedel, Gilson Daniel e Coronel Ramalho | 3. Gilson Daniel

1. Entrega de Título de Cidadão Vianense na Sessão Solene | 2. Gilson Daniel recebendo o carinho de amigos | 3. Diretor-presidente do DER, Maretto
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Elas na luta: feras do jiu-jitsu 
dão show no tatame

Lívia Albernaz

Elas são trabalha-
doras, esforçadas, 
possuem suas 
profissões, e con-

tam com uma paixão em 
comum: o jiu-jitsu. E é no 
tatame que Fernanda 
Mazzelli e Jackeline Go-
mes transformam toda 
sua energia, empenho e 
força de vontade em títu-
los na modalidade.

Fernanda é mestre em 
Educação Física, tem 32 
anos e mora em Guara-
pari. Começou a praticar 
jiu-jitsu aos 11 anos, em 
1999. “Sempre gostei de 
esporte. Já tinha feito 
natação, balé e voleibol, 
mas foi o jiu-jitsu que me 
conquistou. Minha famí-
lia sempre foi amante do 
esporte, meu avô paterno 
foi remador olímpico. Fui 
influenciada no jiu-jit-
su por minha prima e 
minha irmã e estou até 
hoje. Minha mãe sempre 
me apoiou. Meu pai, no 

primeiro momento, não 
gostou por ser um es-
porte 'masculino', mas 
depois aprovou. Meu 
primeiro campeonato foi 
em 2000 e desde lá não 
parei”, revelou.

Com 22 anos de carrei-
ra, o currículo da Fer-
nanda é extenso: três 
vezes campeã Mundial 
na faixa preta, campeã 
World Pro Abu Dhabi 
2012, 12 vezes campeã 
brasileira e duas vezes 
campeã Mundial No Gi 
(sem kimono). A rotina 
da atleta é árdua, como 
todo competidor de alto 
rendimento. Ela mora 
em Guarapari e trabalha 
em Vitória e, para conci-
liar os treinos com as 
obrigações, ela aproveita 
cada gancho de tempo li-
vre para treinar e, às ve-
zes, troca até os horários 
de almoço.

E ela não para: após en-
frentar as dificuldades 

da pandemia, quando fi-
cou afastada dos treinos 
(fez a parte física), ago-
ra, ela se prepara para 
o Sul-Americano em 
agosto e o Mundial No 
Gi no final do ano. Fer-
nanda está em quarto 
lugar geral no ranking 
do International Brazi-
lian Jiu-Jitsu Federation 
(IBJJF).

Jackeline Gomes, que 
é professora e jornalis-
ta, tem 46 anos começou 
no esporte por causa da 
saúde. “Comecei a prati-
car o jiu-jitsu há 16 anos 
por causa de uma lesão 
na coluna. Tive de fazer 
várias sessões de fisio-
terapia para recuperar 
o movimento e, depois, 
musculação para o for-
talecimento do local. 
Depois, com o tempo, 
meu fisioterapeuta me 
indicou o jiu-jitsu e es-
tou até hoje nesta arte 
maravilhosa”, disse.

Jackeline 
Gomes
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Após quatro meses de 
treino, já entrou nas com-
petições. “Logo na minha 
primeira competição, fi-
quei em segundo lugar. 
Depois disso, continuei a 
competir e ganhar todos 
os campeonatos inter-
nos. Nunca tinha com-
petido aqui no Estado 
e minhas lutas tinham 
que ser casadas com 
faixa preta e marrom, 
mesmo eu sendo faixa 
roxa. Até que meu pro-
fessor falou para compe-
tir fora do Estado. Assim, 
me aventurei a competir 
fora e fui campeã Mun-
dial e Pan-Americana. 
Fui campeã estadual 
por cinco anos conse-
cutivos pela Federação 
de Jiu-Jitsu do Espírito 
Santo”, relembrou

“O jiu-jitsu é uma arte 
que quem faz se apai-
xona! Faço também por 
conta de várias inspira-
ções: minha mãe, que é 
guerreira, e me espelho 
muito nela e meu mes-
tre Agnaldo Góes. Ele 
tem uma enciclopédia de 

golpes na cabeça. Sempre 
com um golpe e contra-
golpe ensinando para a 
galera. Sou apaixonada 
por ele ser quem ele é e, 
'quando eu crescer', que-

ro ser igual a ele: uma fai-
xa preta de ponta (risos).”

Três mundiais, campeã 
Pan-Americano, 3º lugar 
no Sul-aAmericano, cin-
co vezes campeã Esta-

dual e campeã de vários 
campeonatos internos. 
Essas são algumas das 
principais conquistas de 
Jaque, como é carinhosa-
mente chamada. •

O Jiu-Jitsu é uma arte marcial basea-
da no uso do corpo como alavanca e no 
aproveitamento da força do adversário. 
Ele tem raízes na China e Índia, mas foi 
desenvolvido no Japão.

Esta arte marcial chegou no Brasil em 
1914, trazida pelo japonês Mitsuyo Maeda, 
também conhecido como Conde Koma. 
Ele ensinou o Jiu-Jitsu a Carlos Gracie. 
Com o tempo, a família Gracie foi adap-
tando esta arte marcial e a transformou 
no Brazilian Jiu-Jitsu, que é atualmente é 
a modalidade do Jiu-Jitsu mais praticada 
no mundo.

O Jiu-Jitsu tradicional é praticado em 
pouquíssimos lugares do mundo e é di-
vidido em subestilos, sendo que alguns 
envolviam apenas torções, já outros so-
mente quedas, etc. Já Brazilian Jiu-Jitsu 
abraça todas essas técnicas. Graças à fa-
mília Gracie, o Brasil também se tornou 
o país referência do Jiu-Jitsu.

(Fonte: Minha Vida / International Bra-
zilian Jiu-Jitsu Federation)

Saiba mais 
sobre o Jiu-Jitsu

www.radiotopfm.app.brwww.radiotopfm.app.br

OUÇA A 
QUALQUER

HORA!HORA!
QUALQUER
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Olimpíada: 
conheça os 
capixabas 
olímpicos
São 206 delegações na Olimpíada 
e o Brasil é a 12º maior delegação 
no Japão
Lívia Albernaz 

A chama olímpica já 
está queimando em 
Tóquio. A cerimô-
nia de abertura, re-

alizada nesta sexta-feira (23), 
marcou o início dos Jogos da 
XXXII Olimpíada, que vai até 
o dia 08 de agosto. E dos 302 
atletas brasileiros em Tóquio, 
nove deles são capixabas: os 

medalhistas dourados Alison 
e Bruno, do vôlei de praia; Geo-
vana e Débora, da seleção de 
conjunto da ginástica rítmica; 
Vinicius e Alexandra, do han-
debol; Richarlison, do futebol 
de campo; Paulo André é o 
representante do atletismo; 
e Nacif Elias, o judoca que 
competirá pelo Líbano. •
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Bruno Schmidt (vôlei de praia)
Nascido em Brasília, mas radicado no 

Estado, Bruno Schmidt é atual campeão 
olímpico de vôlei de praia. No Rio, faturou a 
medalha de ouro em parceria com o capixa-
ba Alison Cerutti. Agora, ao lado do carioca 
Evandro, Bruno Schmidt, que foi o menor 
campeão olímpico da história da modali-
dade (1,85m), quer buscar o bicampeonato. 
Em fevereiro, passou 13 dias internado com 
infecção pulmonar por conta da Covid-19. 
Mas a volta às quadras, depois de um tem-
po de recuperação, foi animadora: a dupla 
conquistou o título da etapa do Circuito 
Nacional, no Rio de Janeiro, no último mês.

Déborah Medrado (ginástica rítmica)
Déborah fez parte do conjunto da seleção 

brasileira de ginástica rítmica que conquis-
tou a vaga para o País na Olimpíada, após 
vencer o Pan-Americano da modalidade, 
disputado no Rio de Janeiro e finalizado 
no último dia 12 de junho.

Geovanna Santos (ginástica rítmica)
Geovanna descobriu a ginástica rítmica 

no núcleo do projeto Campeões de Futuro, 
em Pinheiros, Norte do Estado, onde nas-
ceu. Para poder se dedicar ainda mais ao 
esporte, se mudou para Vila Velha com toda 
a família. Conquistou diversas medalhas 
em Jogos Escolares. Na seleção brasileira, 
participou da conquista do Pan-Americano, 
no Rio de Janeiro, que valeu a vaga para o 
Brasil na Olimpíada.

Nacif Elias (judô)
Naturalizado libanês desde 2013, o capi-

xaba vai disputar sua segunda olimpíada 
defendendo o país asiático. No Rio, em 2016, 
ele foi desclassificado por um golpe consi-
derado irregular pela arbitragem durante 
a luta das eliminatórias na categoria até 
81 kg.

Paulo André Camilo (atletismo)
O velocista começou no projeto Campe-

ões de Futuro, treinado pelo próprio pai, 
Carlos José Camilo de Oliveira, em Vila Ve-
lha, e despontou nos Jogos Escolares, onde 
bateu vários recordes. Especialista nos 100 
metros rasos, Paulo André é considerado 
hoje o homem mais rápido do atletismo 
brasileiro e tem a meta em Tóquio de fi-
nalizar a prova com o tempo abaixo dos 
10 segundos, feito ainda não alcançado por 
nenhum sul-americano. Por suas várias 
conquistas, como as do campeonato mun-
dial e do pan-americano no revezamento 
4x100 livre, em 2019, Paulo André foi home-
nageado no ano seguinte com uma estrela 
na Calçada da Fama da Sesport.

Vinícius Teixeira (handebol)
Nascido em Linhares, o pivô despontou 

para o handebol na disputa dos Jogos Esco-
lares pelo Colégio Cristo Rei. Por conta de 
sua atuação nas competições escolares, se 
mudou para o Estado de São Paulo quando 
tinha 17 anos para atuar pelo Metodista, de 
São Bernardo do Campo, onde disputou 
seu último ano como juvenil. Atualmente, 
joga pelo Taubaté, São Paulo. Vini vai para 
a sua segunda olimpíada (a primeira foi 
no Rio, em 2016).

CONHEÇA OS CAPIXABAS 
NO JAPÃO

Alexandra Nascimento 
(handebol)

Ponta-direita da seleção brasi-
leira, Alexandra Nascimento foi 
revelada nos Jogos Escolares. A 
atleta atualmente joga na França 
e tem como principal conquista 
no currículo o título do Mundial 
de Handebol pelo Brasil em 2013.

Richarlison de Andrade 
(futebol)

O atacante do Everton de Liver-
pool, Inglaterra, é de Nova Vené-
cia e, depois de ser vice-campeão 
da Copa América, concentra suas 
forças para buscar o ouro em Tó-
quio. Ele começou nas categorias 
de base do Real Noroeste em 2013 
e lá permaneceu até o ano seguin-
te, quando foi contratado pelo 
América-MG, subindo ao profis-
sional em 2015.

Alison Cerutti (vôlei de praia)
Atual campeão olímpico, Alison 

Cerutti busca mais uma medalha 
em Tóquio, desta vez ao lado do 
parceiro paraibano Álvaro Filho. 
Será a terceira olimpíada do “Ma-
mute”, como também é chamado. 
Além do ouro no Rio, em 2016, ao 
lado de Bruno Schmidt, Alison 
Cerutti foi prata em Londres, em 
2012, fazendo dupla com Emanuel.



 

Você está na experiência que precisa viver. 
O que está acontecendo certamente não é 
agradável, mas acredite, é o que precisa ser 
vivido para que você alcance a meta final, 
que é a sua evolução espiritual. A matemá-
tica do Universo é perfeita, nada poderia 
ter acontecido diferente do que está acon-
tecendo na sua vida… tudo está no seu de-
vido lugar… relaxe então…

Perceba a presença de Deus em todas as 
coisas e tudo lhe parecerá tremendamente 
edificante. Você jamais está só, todo o mo-
vimento da vida é no sentido de garantir 
a sua evolução. Não perca tempo classifi-
cando, comparando ou julgando os aconte-
cimentos. Tudo é bom, tudo vai conduzir 
você a um novo estágio na sua evolução.

Podia ser sem dor? Podia. O problema é 
que nós, seres humanos, ainda não sabe-
mos evoluir pelo amor. Negligenciamos 
tanto a jornada espiritual, nos envolvemos 
tanto com o mundo material, que chega 
uma hora em que nós mesmos atraímos 
o sofrimento que enfim nos despertará do 
sono da ilusão. O nosso Deus interior até 
permite algum tempo de negligência com 
as coisas essenciais, mas em determinado 
momento ele tem que intervir para nos sal-
var de nós mesmos.

 

Embora neste momento a sua compreensão 
não seja exatamente esta, silencie e espe-
re… o tempo se encarregará de mostrar que 
tudo que está acontecendo é útil e necessá-
rio…tudo é perfeito do jeito que é… nada 
está fora do lugar. Ao invés de se martirizar 
perguntando: como isso foi acontecer comi-
go... ou eu não mereço isso... pergunte-se: o 
que eu tenho que aprender com isso? Como 
posso melhorar a partir dessa experiência?

O sofrimento assusta, traz desconforto, mas 
é inevitável, faz parte da dinâmica da vida. 
Assim como não se pode conter as águas 
de um rio, da mesma forma não se pode 
conter a evolução humana. Como dizem os 
budistas, estamos condenados à perfeição... 
da luz viemos, à luz retornaremos... temos 
que seguir em frente, sempre! É nossa sina 
caminhar na direção da luz.

E o curioso nessa jornada é que, quando 
a gente pensa que chegou, descobre que é 
preciso ir além… uma estrada termina, ou-
tra começa. Nenhuma experiência se perde, 
tudo vai nos acrescentando novos conhe-
cimentos, ficamos sempre mais enriqueci-
dos com tudo aquilo que vivemos, sejam 
momentos de alegria ou de tristeza, dor ou 
contentamento…

 
Estar vivo é magnífico!Experimentar os 
altos e baixos da vida é necessário! É das 
batalhas que surge a alma. O milho só vira 
pipoca depois que passa pela quentura da 
panela… o diamante só brilha após a lapi-
dação…

A aceitação expande a consciência, traz 
conforto e paz para o coração. Se você cria 
resistência ou aversão a um acontecimento, 
transformará a experiência num inferno e 
não poderá desfrutar da existência que che-
ga a você todo dia gratuitamente…

Perceba a quietude das árvores, das flores 
e dos animais…tudo na natureza é ACEI-
TAÇÃO. Não há nenhuma resistência, ne-
nhuma aversão... a confiança no Universo 
é absoluta, por isso a vida é tão bela para 
os nossos irmãos dos reinos animal e ve-
getal…  

 Entrego, confio, aceito e agradeço! Trans-
forme esta singela oração no seu mantra 
diário e perceba a diferença que isso faz na 
sua harmonia interna e na qualidade do seu 
dia. Deus está no comando do nosso bar-
co… relaxe… está tudo bem. •

Jane Mary é jornalista, consultora de 
marketing, autora de oito livros de autoco-
nhecimento. (site: janemary.com.br)

Vida feliz
Relaxe, está tudo bem
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