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Viagem para Serra 
Grande foi um 
sucesso.

FIQUE LIGADO

Problemas de 
constipação? 
Fique de olho na 
alimentação.

ACONTECEU NA 
ACEA

Veja os 
eventos que 
movimentaram o 
mês de Julho.
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Apresentações 
culturais, exposições 
e muita dança 
farão parte da II 
edição do Sarau 
dos Aposentados.
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espiritualidade e 
desenvolva a fé.
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Curtas

Novos Associados

É com muita satisfação que damos boas vindas aos(as) nos-
sos(as) novos(as) colegas associados(as). A ACEA está traba-
lhando para que você seja privilegiado(a) com nossas ações, 
convênios e atividades.

CRiSTiNA MOuRãO MELO DE OLiVEiRA

Nos dias 19 a 21 de julho uma excursão rumo a Serra Grande ani-
mou alguns associados da ACEA que puderam conhecer pontos 
turísticos em Tianguá, Viçosa do Ceará, São Benedito e Ipu.

Diário de bordo

Gostaríamos de informar aos quem tem interesse em participar da 
nossa ii edição do Sarau dos Aposentados que acontecerá no dia 
28/08 que as inscrições seguem até o dia 16/08.

Mais informações sobre o Sarau

Não sabe o que fazer com seus cupons fiscais? Doe para ACEA e 
contribua para a manutenção de nossa sede. Agradecemos desde 
já aos que já colaboram conosco. 

Doe sua nota fiscal para a ACEA
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Espiritualidade e o sentido da fé
Começaremos a leitura com um momento de re-

flexão. Afinal, o que é espiritualidade? Uma vez fize-
ram esta pergunta ao Dalai-Lama e ele deu uma res-
posta extremamente simples: “Espiritualidade é aqui-
lo que produz no ser humano uma mudança interior”.

Não entendendo direito, alguém perguntou no-
vamente:

- Mas se eu praticar a religião e observar as tra-
dições, isso não é espiritualidade?

O Dalai-Lama respondeu:
- Pode ser espiritualidade, mas, se não produzir 

em você uma transformação, não é espiritualida-
de.

E acrescentou:
- um cobertor que não aquece deixa de ser co-

bertor.
Então atalhou a pessoa:
- A espiritualidade muda ou é sempre a mesma 

coisa?
E o Dalai-Lama falou:
- Como dizem os antigos, os tempos mudam e 

as pessoas mudam com ele. O que ontem foi es-
piritualidade hoje não precisa mais ser. O que em 
geral se chama de espiritualidade é apenas a lem-
brança de antigos caminhos e métodos religiosos.

E arrematou:
- O manto deve ser cortado para se ajustar aos 

homens. Não são os homens que devem ser corta-
dos para se ajustar ao manto.

Já foi comprovado que a fé contribui para uma 
vida melhor. Acreditar que as coisas vão dar certo 
costuma representar 50% do caminho a ser percor-
rido. Neste sentido, ter “fé na vida” é a confiança 
básica desenvolvida pelo ser humano em relação a 
si mesmo, aos demais e ao mundo. Esse sentimento, 
que dá coesão e sentido à existência, costuma ser 
desenvolvido nos primeiro anos de vida, segundo a 
qualidade da relação da criança com seus mentores.

Graças a esse tipo de fé, acreditamos ser capa-
zes de realizar determinadas coisas que proporcio-
na uma confiança e nos permite encarar as oportu-
nidades e os desafios que surgem no caminho. A fé 
contribui para a saúde da vida psíquica e espiritual 
das pessoas. Em situações de tristeza ou desespe-
rança, se o indivíduo consegue sustentar a noção 
de fé em algo, ele poderá encontrar um caminho e 
uma motivação para dar a volta por cima.

Estamos na época dos avanços tecnológicos, 
em que muita gente acredita cegamente que só 
pode ser feliz com celular, computador, carro so-
fisticado, etc. O que significa viver melhor? Não se 
trata apenas de um bem estar imediato, uma vez 
que se vive melhor quando se adquire um sentido 

à própria vida. A ideia de fé na vida se manifes-
ta por meio do crescimento e expansão do nosso 
mundo interior, como a capacidade de fazer silên-
cio e ouvir, a percepção do mistério tão grande e 
belo que somos nós mesmos, a vivência da aven-
tura de sermos verdadeiros conosco mesmos, com 
os nossos medos e angústias, buscando ajuda se 
for o caso.

Podemos dizer que fé é o poder de nossas con-
vicções e expectativas, e quando emerge dispensa 
qualquer comprovação. Devemos sempre fazer o 
esforço que for essencial, deixando de lado o que 
não for necessário. É a chance que devemos nos 
dar. O teste inerente na vida de todos nós é o de-
safio, para descobrir o que nos motiva a fazermos 
nossas escolhas, se é o medo ou o Divino. Todos 
iremos nos colocar diante desta dúvida, como sen-
do um pensamento espiritual, ou como resultado 
de uma doença física. Todos nós chegamos a um 
momento na vida que perguntamos: Quem é o res-
ponsável pela minha vida?

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reco-
nhece a espiritualidade como um fator que não 
deve ser desprezado, porque pode gerar equilíbrio 
e declara que, quando ela é bem empregada, o re-
sultado observado é um reflexo positivo na saúde 
psíquica, social e biológica, tal como o bem-estar 
do indivíduo. A ciência comprova que a espiritua-
lidade pode reduzir o risco de doenças cardiovas-
culares e diabetes. Atenua também os sintomas de 
enfermidades como AIDS e câncer, além de melho-
rar a qualidade de vida e diminuir a violência

Cultivando a espiritualidade

Que crer é importante é um fato, mas como 
fortalecer a fé? Para cultivar a espiritualidade é 
preciso acreditar na vida, ser positivo e crer que 
há uma razão para os acontecimentos. A fé é algo 
profundo, um sentimento que transcende o corpo, 
por isso é necessário confiar em uma força supe-
rior. É um processo individual, e cada um precisa 
descobrir como cultivar esse sentimento. A busca 
da espiritualidade não pode prejudicar a ninguém, 
mas deve nos ajudar a ser cada vez mais livres da 
matéria e senhores dos nossos instintos. A verda-
deira espiritualidade é fruto de uma luta corajosa, 
forte, onde ficamos feridos, arranhados e sangran-
do, mas não desistimos da luta. 

Forte: www.todossomosum.com.br
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Fique ligado

Quem nunca teve uma alteração intes-
tinal durante uma viagem ou diante de um 
problema familiar. Geralmente, isso ocor-
re porque o bom funcionamento do intes-
tino depende diretamente da forma como 
se lida com ele. Quando se trata de intes-
tino, as questões fisiológicas estão pro-
fundamente relacionadas às emocionais e 
comportamentais.

É o que destaca o Estudo SIM Brasil (Saú-
de Intestinal da Mulher), iniciativa da Fede-
ração Brasileira de Gastroenterologia que 
mapeia o impacto da saúde intestinal na 
qualidade de vida da mulher brasileira. Se-
gundo a pesquisa, há uma disparidade na 
forma como homens e mulheres lidam com 
esse órgão, pois enquanto eles são autoriza-
dos a falar publicamente de suas necessida-
des fisiológicas desde a infância, essa liber-
dade não se estende às meninas, gerando 
dificuldades ao longo dos anos.

Ir ao banheiro do hotel ou fora de casa, 
por exemplo, tornam-se um problema para 
as mulheres pelo fato de não quererem 
dar sinais de que possuem essa necessida-
de. Tal condição as insere em estatísticas 
de problemas intestinais, segundo gastro-
enterologistas, já que a cada quatro pesso-
as que têm prisão de ventre, três são mu-
lheres. A pesquisa explica que, de tanto 
segurar a vontade de ir ao banheiro, o cé-
rebro entende que essa função não é tão 

necessária e manda sinais ao órgão de que 
não precisa “trabalhar” com frequência. 
O estresse e a ansiedade também po-
dem modificar o funcionamento do ór-
gão. Isso porque provocam alterações na 
secreção de neurotransmissores que atu-
am nos movimentos peristálticos, acele-
rando ou retardando a função intestinal. 
Conforme a pesquisa, 67% das mulheres 
brasileiras sofrem de problemas gastrointes-
tinais, impactando todas as classes sociais 
e regiões do País, sem distinção. Entre os 
mais frequentes: gases, inchaço, sensação 
de peso e constipação intestinal. Além disso, 
72% dos problemas intestinais prevalecem 
durante a semana, principalmente em fun-
ção da dificuldade no uso do banheiro fora 
de casa.

Os sintomas mais comuns são empacha-
mento e distensão abdominal, cólicas, dor 
ao evacuar, alterações no humor (de onde 
vem o termo “enfezado, pessoa cheia de 
fezes e nervosa) e aparecimento de sangue 
nas fezes. Das causas, não só fatores com-
portamentais e emocionais, como também 
síndrome do intestino irritável, distúrbios 
funcionais e pélvicos, uso de medicamen-
tos, transtornos neurológicos e hormonais, 
podendo o quadro evoluir e causar o estrei-
tamento do intestino.

Fonte:www.g1.globo.com

Intestino “preguiçoso” 
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Aconteceu na ACEA
Arraiá e aniversariantes do mês

Medalhas para os participantes do III Jogos dos Aposentados

Palestra sobre alimentação

O dia 03 de junho teve festa junina e comemoração dos aniversariantes de maio e junho 
na ACEA. A festa teve até forró pé de serra e animou nossos associados. 

A entrega das medalhas para os participantes dos Jogos dos Aposentados aconteceu no 
dia 13/07 no Clube da Caixa. A APCEF/CE ofereceu uma feijoada e um dia de lazer para to-
dos os atletas e acompanhantes dos jogos.

No dia 24/07 uma palestra sobre nutrição 
saudável ministrada pela colega Denise Passos 
ensinou nossos associados a cuidar bem da ali-
mentação com hábitos mais saudáveis. 
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Parabenizamos os(as) aniversariantes do mês 
de Agosto pelo dia tão especial. Felicidades! 

DIA NOMESDIA NOMES DIA NOMES

Quer vender, trocar ou oferecer seus produtos? Anuncie em nosso informativo mensal. O 
espaço pode ser para pessoa física ou jurídica. Caso tenha interesse entre em contato conosco e garanta 
seu espaço.

Classificados

Agenda

Fique por 
dentro 
de nossas 
atividades
semanais e 
palestras. Veja 
as datas e 
programe-se!

Dias 14 e 21/08
Encontro entre amigos. 
Horário: 16 horas
Local: ACEA

Dia 28/08
Disposição da 
fotografia do Vítor 
Aurélio Teixeira 
na Galeria de ex. 
Presidentes da ACEA. 
Horário: 16 horas
Local: ACEA

Dia 28/08
Sarau dos 
Aposentados com 
apresentações 
culturais, exposições, 
Coral da ACEA e muita 
dança.
Horário: 14 horas
Local: ACEA

1 AMELiA FiLOMENA MATOS PRADO
1 ANTONiO ELBANO CAMBRAiA
2 CARLOS ALBERTO MOuRãO CAVALCANTE
2 FRANCiSCO CRiSANTO DA ROCHA
2 FRANCiSCO TARCÍZiO MORAES DA COSTA
2 MARiA BRASiL PiNHEiRO BELTRãO
2 MARiA MARLEiDE DE SANTiAGO
2 SuELY SALGADO DOS SANTOS
3 JOSÉ CARDOSO DOS SANTOS
4 HELENA MARiA BRAGA PARENTE
4 MARiA iRACEMA BARCELOS DE ABOiM
4 TERESiNHA SALViANO LEiTE
4 ZuLMiRA PiNHEiRO GRANJA DAMASCENO
5 FRANCiSCO TELES SOBREiRA
5 MARiA DE FATiMA PEREiRA RiBEiRO
5 MAuRO MANOEL DOS SANTOS
6 JOÃO DE ARRUDA CÂMARA RODRIGUES
7 JOSÉ LIBORIO CAVALCANTE
9 MARiA ALZuiTE DE ALMEiDA TORRES
9 MARiA LEuCi DA SiLVA WALRAVEN

9 RAiMuNDA AuRiNETE PiNHEiRO
10 NiVALDO LOuRENÇO DOS SANTOS
11 JOSÉ ELDER MENDONÇA TEiXEiRA
12 JOSÉ BERNARDO DE SOuZA
12 MAuRO MARTiNiANO BARBOSA
13 FRANCiSCO LAÉLiO FERRAZ LEiTE
14 MARiA CELiA DE MENESES SOuSA
14 MARiA GiSEuDA PEREiRA GAMA
14 MARiA NELMA DA COSTA SPiSSiRiTS
15 JOSÉ RiBAMAR CAMPOS RATES
15 JOSEFA NEuMA PiNHEiRO COSTA
16 JONATHAN CASTELO BRANCO
16 MARIA BETANIA DE MOURA
17 MARCIO LUIZ DA SILVA CÂMARA
17 PAULO CÉSAR BRUNO JUCÁ
17 RITA QUEIROZ ROCHA
18 LuiZ GONZAGA CORREiA
18 VERONiCA RODRiGuES BERNARDiNE
19 LuiZ WYSS REBOuÇAS CHAGAS
20 ANTONiO NuNES NETO

20 EDUARDO RUY SÁ GADELHA
20 ERNANE ALVES MARQuES
20 MARiA LEiDE PAuLA 
20 YVETTE MEDEiROS FERREiRA
21 ANTONiO DE PADuA CHAVES
21 CHRiSTiANE DE OLiVEiRA COSTA PiNHEiRO
22 JOSE MARiA GuEDES GONDiM
23 RiTA MARiA SiLVEiRA DA SiLVA
25 JOãO BOSCO MARTiNS
26 MARIA DAS DORES MAGALHÃES PACHECO
26 MARLI COELHO HALLIDAY
26 WANDA MARIA BRAGA PARENTE
27 ELIETE MARIA OROFINO ENCK
29 CARLOS ROBERTO ÁVILA BARBOSA
29 FERNANDO ANTONiO ARAÚJO MELO
29 JOSÉ SuDERLEY ALVES DE SOuSA
30 ERIKA MARIA VERAS MONTEIRO PONTES
30 MARLENE DE MELO BRASiL CAVALCANTE

BC - BANCO DE CONDOMÍNIOS
www.bancodecondominios.com
condominiofichalimpa@gmail.com

PROMOÇÃO:                           APOIO:                        REALIZAÇÃO:

JORNAL   ACEA 3224.8601‘‘O ESTADO’’   
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FONE:(85) 3244.6468

ACESSO GRÁTIS* AO CONTEÚDO EXCLUSIVO DO SEU 
CONDOMÍNIO E SEM INCOMODAR O SÍNDICO: BOLETOS, 
PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPROVANTES DE 
DESPESAS, ATAS, ETC.

BOM EXEMPLO COMEÇA NO CONDOMÍNIO

BC BANCO DE CONDOMÍNIOS

É com pesar que comunicamos o falecimento dos colegas MARIA LUZANIRA 
LIMA DE FRANÇA no dia 11/03, MARIA MARGARIDA SILVA, no dia 16/06 e
JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA no dia 17/07.†
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