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Diretor do Hospital da
PUC recolhe sugestões

dos aposentados

O diretor do Hospital da PUC,
Roberto Plentz, juntamente com o
gerente de Serviços do Saúde Caixa
da RERHI-PO, Renato Mendes Jar-
dim, conversaram, no dia 23 de ju-
nho, com a diretoria da AGEA e in-
tegrantes do Grupo Solidariedade,
para saber quais as principais recla-
mações em relação ao Hospital da
PUC. Dos associados da AGEA, a
principal reclamação diz respeito  ao
atendimento emergencial no hospi-
tal. Roberto Plentz foi um dos coor-
denadores das alterações que acon-
teceram na Santa Casa e agora está
responsável por esse processo no
Hospital da PUC.

Rústica dos Correios
O aposentado Leonel Roque
Balardin participou, no dia 18 de
junho, da Rústica dos Correios. Ele
completou os 10 quilômetros da pro-
va, na categoria 70 anos em diante,
em 56 minutos. Mais uma vez a
AGEA parabeniza o associado pela
participação na competição.

Palestra aborda métodos
alternativos de saúde

Dentro da série de palestras or-
ganizadas pelo Grupo Solidariedade,
no dia 8 de junho, os associados da
AGEA receberam informações sobre
alguns métodos
alternativos de
saúde, como a
quiro-praxia, a
m e d i c i n a
ortomolecular e
a iridologia. Os
representantes
da Coprins- Co-
operativa de
Saúde Alterna-
tiva, José Antô-
nio Moreira e Valmir Lima Cardoso,
explicaram aos presentes a principal
diferença entre cada um dos trata-
mentos, as vantagens e os resultados.

Segundo eles, a quiropraxia é
hoje o terceiro recurso de saúde mais
utilizado nos Estados Unidos, com
resultados mais rápidos que a fisio-
terapia. a quiropraxia não trabalha
medicando e trata o que há de mais
difícil nos problemas de todas as ar-
ticulações e músculos, tirando o so-
frimento do paciente em 4 ou 5 ses-
sões.

Medicina Ortomolecular
trabalha a saúde

A medicina ortomolecular tem como
propósito corrigir as deficiências do
organismo, antes mesmo da forma-
ção da doença, através do estímulo
aos recursos próprios que o organis-

mo tem. De acordo com os
palestrantes, no decorrer dos anos,
as pessoas vão perdendo minerais,
vitaminas, ácidos graxos e outros
componentes celulares, que não são

repostos e
isso leva a
doenças. A
m e d i c i n a
o r t o m o -
lecular procu-
ra dar condi-
ção do próprio
órgão ou teci-
do se recupe-
rar.

Iridologia Computadorizada
A iridologia permite que, a partir de
um único exame, a pessoa fique sa-
bendo como está o funcionamento
de cada órgão. Esse tipo de avalia-
ção permite que o paciente corra na
frente e corrija a deficiência antes
que a doença chegue.

CALENDÁRIO DE
PALESTRAS NA AGEA

06 DE JULHO- 14h30min- pa-
lestra Prof. Antonio Libório
Philomena - Estratégias
tecnológicas, sociais, econômi-
cas e ambientais para o desen-
volvimento do RS.
13 DE JULHO - 13h30min- pa-
lestra com o psiquiatra Odon
Cavalcante, sobre Depressão na
Terceira Idade.
17 DE AGOSTO - 15h -Insti-
tuto da Mama .


