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Carta ao Morador
Praticando a aceitação
Quando precisamos aceitar uma circunstância
que não foi planejada, o primeiro impulso que
temos é o de ser resistente à nova situação.
É difícil aceitar as perdas materiais ou afetivas, a dificuldade financeira, a doença, a
humilhação, as traições.
A nossa tendência natural é resistir e combater tudo o que nos contraria e que nos
gera sofrimento.
Agindo assim, estaremos prolongando a
situação. Resistir nos mantém presos ao
problema, muitas vezes perpetuando-o e
tornando tudo mais complicado e pesado.
Em outras ocasiões, nossa reação é a de negação do problema e, por vezes, nos entregamos a desequilíbrios emocionais como revolta, tristeza, culpa e indignação. Todas essas
reações são destrutivas e desagregadoras.

Quando não aceitamos, nos tornamos amargos
e insatisfeitos. Esses padrões mentais e emocionais criam mais dificuldades e nos impedem
de enxergar as soluções.
Pode parecer que quando nos resignamos diante de uma situação difícil, estamos desistindo
de lutar e sendo fracos.
Mas não. Apenas significa que entendemos que
a existência terrestre tem uma finalidade e que
a vida é regida pela lei de ação e reação; que
a luta deve ser encarada com serenidade e fé.
Na verdade, se tivermos a verdadeira intenção de enfrentar com equilíbrio e sensatez as
grandes mudanças que a vida nos apresenta,
devemos começar admitindo a nova situação.
A aceitação é um ato de força interior que desconhecemos. Ela vem acompanhada de sabedoria e humildade, e nos impulsiona para a luta.

É detentora de um poder transformador
que só quem já experimentou pode avaliar.
Existem inúmeras situações na vida que não
estão sob o nosso controle. Resta-nos então
acatá-las.
É fundamental entender que esse posicionamento não significa desistir, mas sim
manter-se lúcido e otimista no momento
necessário.
No instante em que aceitamos, apaga-se a
ilusão de situações que foram criadas por
nós mesmos e as soluções surgem naturalmente.
Aceitar é exercitar a fé. É expandir a consciência para encontrar respostas, soluções e
alívio. É manter uma atitude saudável diante da vida. É nos entregarmos confiantes ao
que a vida tem a nos oferecer.
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Sunset faz doação para Instituições

C

om a demolição da antiga portaria, alguns materiais que poderiam ser reaproveitados, foram
doados para a Associação Beneficente Oncológica de Sorocaba (ABOS).
A ABOS é uma instituição beneficente sem
fins lucrativos, que atende e ampara pacientes com câncer carentes de Sorocaba
e Região. Os computadores da portaria e

administração, que foram trocados, também foram doados para outra instituição, o
Dispensário Irmã Sheila, que ajuda famílias
carentes, residentes à volta de sua localização, com cestas básicas, roupas, calçados,
remédios, entre outros.
Mais informações sobre as instituições que
receberam as doações, você encontra no
site selosocial.com.

Chuva atrapalha e
portaria tem novo
prazo de entrega
Devido aos contratempos causados pelas fortes chuvas dos últimos meses, a
entrega da nova portaria precisou ser
adiada. A previsão é que as obras sejam
concluídas na segunda quinzena de maio.
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Câncer de Pele - Dicas que podem salvar vidas
O autoexame é uma prática também saudável para se prevenir contra o
câncer de pele e o melanoma, doença que ataca 250 mil pessoas ao ano
FONTE: INCA-INSTITUTO DO CÂNCER

A

s baixas temperaturas se aproximam, ou deveriam se aproximar,
já que chegamos no outono. O
fato é que já as estações já não
obedecem a ordem natural, e em pleno outono nos deparamos com altas temperaturas típicas de um verão brasileiro. Por isso,
não devemos descuidar, nem nos dias em
que o sol aparece tímido, quase inofensivo.
Ainda assim, ele pode trazer sérios riscos,
dos quais destacamos o câncer de pele, doença que ataca 5.670 brasileiros ao ano, segundo o Instituto Nacional do Câncer(INCA).
A mais grave forma de câncer de pele, o melanoma, pode levar à morte a partir de uma
simples e pequena pinta. No mundo são
cerca de 250.178 novos casos de melanoma
ao ano, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS).
A exposição exagerada ao sol é o principal
fator que pode comprometer definitivamente a nossa saúde. O problema pode, po-
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rém, ser facilmente evitado se alguns cuidados
forem observados.

PROTEJA-SE!
• Além de óculos de sol, use chapéus e bonés
de abas largas e proteja as partes mais expostas. Não são raros os melanomas que surgem
como pequenas pintas nos pés ou nas costas.
• Evite ficar sob o sol entre as 10 e 16 horas, quando a irradiação de ultravioleta é
maior.
• Conheça o histórico de problemas de
pele na sua família. Ele pode indicar a
necessidade de cuidados especiais.
• Abuse do protetor solar em todas as partes
do corpo. Repita a aplicação diversas vezes e
não apenas no início da atividade. E lembre-se:
protetor solar bloqueia somente até 55% dos
raios ultravioleta que danificam a pele.

ATENÇÃO AOS ALERTAS DA SUA PELE
Os principais sinais de alerta são pintas ou le-

sões novas que surgem na pele. Por isso, um
autoexame rotineiro é fundamental.

TRATAMENTO
Quando o melanoma é identificado precocemente, faz-se cirurgia no local. Mas se o melanoma se espalha para outras partes do corpo,
o tratamento pode ser realizado com medicamentos de última geração.
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Dedetização é realizada no residencial

A

administração do Sunset realiza a cada seis meses a dedetização das redes de esgoto, a
última foi realizada no dia 07
de abril. Porém, para acabar de fato com
os insetos nas residências é necessário que
todos os proprietários façam o mesmo trabalho em suas casas.
Nos períodos de chuva e enchentes, em

que as redes de esgoto enchem, as indesejadas baratas ficam alvoraçadas e saem
para as ruas para não morrer, procurando abrigo nas residências. Esses e outros
insetos que parecem inofensivos podem
transmitir doenças por meio de bactérias,
fungos e vírus que ficam grudados em suas
patas. Por isso a importância de se fazer
um trabalho completo de dedetização, nas
galerias e dentro das residências.

Acesse o site!

www.residencialsunsetvillage.com.br

O

Sunset tem um site oficial que disponibiliza todas as informações necessárias aos condôminos. Muitos
já conhecem e acessam constantemente, outros ainda não fazem uso. Um site é
uma ótima ferramenta de interação entre administração e moradores. Através dele o associado
pode acessar as últimas notícias do residencial,
os comunicados, conhecer um pouco da história
do lugar onde hoje é o loteamento e ter mais
informações sobre os eventos do Sunset.
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CLASSIFICADOS
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Médica alerta sobre a importância da vacinação contra o H1N1

O

aumento dos casos de gripe suína, um tipo de influenza causada pelo vírus H1N1, chama a
atenção das autoridades de saúde. Segundo o Ministério da Saúde, até 19
de março, houve 305 registros e 46 mortes
relacionadas à doença. Esses números superam os 141 casos de H1N1 e 36 óbitos confirmados durante todo o ano passado. De
acordo com a médica pneumologista, Marice Ashidani, a circulação do vírus Influenza
A, ou H1N1, nesta temporada, já era prevista pela avaliação dos tipos de vírus que prevaleceram no hemisfério norte no último
inverno, entretanto houve uma inesperada
antecipação do aparecimento dos casos.
A gripe por H1N1 apresenta sintomas comuns a toda gripe (febre acima de 37,8º, dor
de garganta, na cabeça e no corpo, tosse e
coriza), mas tem o potencial maior para provocar uma evolução mais grave acarretando
a Síndrome Respiratória Aguda (SRAG). “O
paciente pode ter falta de ar, menos oxigênio no corpo, desconforto para respirar, podendo evoluir para uma insuficiência respiratória e chegar até a morte”, alerta Marice.
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O tratamento contra a gripe H1N1 é feito com
um remédio antiviral, ao longo de cinco dias,
mas os médicos podem prescrever outros medicamentos para amenizar os sintomas, que em
geral duram uma semana. A transmissão ocorre
24 horas antes do aparecimento dos sintomas,
e dura por mais dois a três dias até o fim da
febre, exceto em crianças e imunodeprimidos
(como pacientes com câncer e aids) que transmitem durante mais tempo.

Vacinação
Uma forma efetiva de prevenção é o uso da vacina contra a gripe. A vacina está disponível na
rede privada e, a partir do dia 30 de abril, será
oferecida na rede pública de todo o país, pelo
Ministério da Saúde. Em Sorocaba o calendário
ainda não foi divulgado.
Nas unidades de saúde de todo o Brasil, a vacina é aplicada nos seguintes grupos: crianças
de 6 meses a 5 anos, gestantes, mães que acabaram de ter o bebê, idosos, profissionais da
saúde, povos indígenas e pacientes portadoras

de doenças crônica (câncer, problemas cardíacos, diabetes e obesidade mórbida).
Os pacientes do grupo com risco maior para
complicações necessitam procurar atenção
médica logo no surgimento dos sintomas
iniciais para fazer o tratamento correto, já
que o diagnóstico precoce evita possíveis
agravamentos. “A melhor forma de se proteger é estar vacinado, uma vez que a vacina estimula a produção de anticorpos, diminuindo a chance de desenvolver a gripe
em sua forma mais grave”, explica a médica.
Algumas pessoas têm reações adversar
após a vacinação, o que é comum, como explica a médica. “Não pode criar trauma ou
ter medo. A vacina é um estímulo ao sistema de defesa e é comum que o corpo responda eventualmente com febre e mal-estar, mas é a garantia de proteção ao longo
do inverno”, conclui a médica. Não devem
tomar a vacina pessoas com alergia a ovo,
ao timerosal (Merthiolate®) e à neomicina.
O alerta também vale para pacientes com
febre, que devem aguardar alguns dias para
tomar a vacina.

