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Solidariedade

Uninter organiza
arrecadação de
alimentos para o Haiti

Segundo livro marca a trajetória de 50 anos
dedicados à religiosidade de Frei Vicente
O frei é conhecido em Brasília por
suas homilias profundas e missas
repletas de fiéis
Está marcado para o próximo dia 17
de novembro, às 18h, na Embaixada Cruz
de Malta (507 Norte), o lançamento do livro Metáforas: Reflexões do Frei Vicente –
obra que marca o cinquentenário da vida
religiosa do Frei
Vicente (foto),
conhecido em
Brasília por suas
homilias profundas e missas
repletas de fiéis.
Trata-se do
segundo livro
composto por
homilias do autor (o primeiro
foi
Pensando
Alto), cuja edição foi organizada e patrocinada por voluntários da Ordem Cruz de Malta.
A ideia do projeto, segundo Maria Tereza de Souza Leão Santos, organizadora do
livro, surgiu da necessidade de dar sequência à publicação das homilias, uma reivindicação da comunidade que tão bem acolheu

o primeiro livro do autor lançado em 2013
e também da necessidade de gerar recursos
para atender demandas das Creches coordenadas pela Associação Cruz de Malta.
“Esta ação beneficiará centenas de crianças
assistidas pela instituição”, explica a organizadora.
O nome do livro é uma referência à linguagem metafórica utilizadas nos textos bíblicos e a maioria das homilias contidas na
obra datam de 2013 a 2015.
A primeira edição de Metáforas, Reflexões do Frei Vicente deve contar com 3 mil
exemplares, que serão comercializados, em
princípio, na Embaixada Cruz de Malta, na
507 Norte; e na Paróquia Santo Antônio, na
911 Sul, onde o frei realiza suas missas aos
domingos.
A Cruz de Malta - A Ordem de Malta, associação beneficente de assistência social, é
uma ordem religiosa da Igreja Católica criada em 1013 para que leigos cuidassem do
Hospital de São João, em Jerusalém, e dos
albergues para peregrinos ao longo do caminho entre a Europa e essa cidade santa.
Durante sua história, constituiu-se em Estado soberano e hoje tem sede em Roma.
Está presente em 121 países por meio
dos seus membros, cavaleiros e damas que,
em cada país, criam uma organização filantrópica própria que se dedica, de forma
plenamente gratuita, primordialmente a

atividades paramédicas, à organização de
campo de refugiados de guerra ou catástrofes naturais e, ultimamente, também, de
modo particular, a ações de beneficiamento
à primeira infância.
Em Brasília, além de outras atividades,
como medidas de prevenção contra a hanseníase e um projeto de hospital geriátrico,
cuida de 1.122 crianças de zero a 5 anos de
idade, em sete creches conveniadas com a
Secretaria de Educação do Governo do Distrito Federal, que contam com a participação ativa da comunidade local, por meio de
trabalho voluntário e de doações regulares.

SERVIÇO:
Lançamento do Livro: “Metáforas: Reflexões do Frei Vicente”
Quando: 17 de novembro de 2016, às 19h
Onde: Embaixada Cruz de Malta (507
Norte)
Autor: Frei Vicente
Número de páginas: 290
Organização: Maria Tereza de Souza Leão
Santos
Preço: R$ 45,00
Onde comprar: Embaixada Cruz de Malta,
na 507 Norte; e na Paróquia Santo Antônio,
na 911 Sul
Informações: (61) 3274-8015

De acordo com o Ministério do Interior do
Haiti, mais de dois milhões de pessoas, 19%
da população, foram afetadas pelo furacão
Matthew. Entre as necessidades mais urgentes dos sobreviventes estão água potável,
alimentos e produtos básicos. Para ajudar,
desde o dia 17 de outubro, o polo do Centro
Universitário Internacional Uninter, em Formosa (GO), inicia a ação Livros que Salvam
Vidas. Com a iniciativa, ao doar duas latas
de sardinha, dois pacotes de bolacha (doce
ou salgada) ou dois quilos de feijão, a pessoa ganha um livro. “A ação não é apenas
para alunos e colaboradores da Uninter. Na
verdade, contamos com a participação de
toda a população de Formosa para arrecadar uma tonelada de alimentos até o final
do mês. É uma oportunidade de ajudar os
haitianos e ao mesmo tempo contribuir com
a formação dos acadêmicos de Formosa
que tenham interesse em ter livros para o
suporte aos seus estudos ”, explica Geizibel
dos Santos, gestora de negócios do polo da
Uninter em Formosa.
SERVIÇO:
Campanha “Livros que Salvam Vidas”
Período da ação: 17 a 28 de outubro
Onde doar: Polo da Uninter (Av. Ivone
Saad, 250 – Centro – Formosa (GO))
Horário: das 13 às 22h30 (de segunda a
sexta)
O que doar: sardinha, bolacha ou feijão
Livros disponíveis: das áreas de Administração, Pedagogia, História, Marketing,
Gestão e Recursos Humanos, entre outros.

Tecnologia

Universidade Católica lança
aplicativo Idoso Ativo
Já se foi o tempo no qual o idoso era
associado ao sedentarismo. Cada dia mais,
pessoas acima dos 60 anos estão em constante atividade física e envolvidas com a tecnologia. Para
tornar mais fáceis as tarefas
do dia a dia, como abaixar-se,
levantar-se ou subir escadas, e
ainda aprimorar capacidades
motoras dos idosos, o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Gerontologia da
Universidade Católica de Brasília (UCB), em parceria com
o curso de Fisioterapia, lançou
em 2016 o aplicativo Idoso
Ativo. Disponível gratuitamente nas plataformas Android
e iOS, a proposta inédita no
Brasil atrai usuários da terceira
idade. Com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), durante dois anos, a
fisioterapeuta Cláudia Teixeira Santos, sob
a orientação da professora do Mestrado em
Gerontologia da UCB, Karla Vilaça (foto), desenvolveu o projeto com foco na melhora do
equilíbrio, da postura e da força idosos. Ao
todo, são 24 exercícios voltados à capacidade funcional, divididos por fases e diferentes
modalidades, e orientações para caminhada

moderada em terreno plano. Cada modalidade é composta por séries e três exercícios
que devem ser feitos em tempo estipulado.
Faiara Assis
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Karla explica que a interface também foi projetada para os idosos, com fases diferenciadas por cores e design simplificado. “As fases
foram separadas por cor. Na cor azul, a fase
1 é mais simples, com exercícios iniciais de
adaptação, e na fase 2, identificada na cor
verde, começam os exercícios mais complexos.”, frisou.
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