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Saúde Caixa credencia
UNIMED para atendimento de
Cachoeira e Caçapava do Sul

O Saúde Caixa credenciou a
UNIMED Centro para prestar o aten-
dimento aos usuários de Cachoeira do
Sul  e Caçapava do Sul. O atendimen-
to já está autorizado. A guia utilizada
para consultas será da própria Unimed
e o beneficiária assinará.

Inicialmente,o credenciamento não
contempla exames de Radiologia (raio
x), o atendimento nos hospitais, labo-
ratórios, psicólogos e fisioterapeutas.
Isso porque para esses atendimentos,
o Saúde Caixa possui credencia-mento
direto. Para os exames de radiologia,
até segundo aviso, será praticado sis-
tema de reembolso.

Mais informações na GIPES, pelo
fone 3205-7000

Grupo Solidariedade
entrega prêmio da rifa

O Grupo Solidariedade entregou, no
dia 25 de outubro, uma caixa de vinhos
ao diretor Álcio Cancello Faria, que foi
o premiado na rifa realizada pelo gru-
po. A rifa foi feita para arrecadar fun-
dos, que serão revertidos em alimen-
tos e material de higiene para doação a
entidades carentes.

Sítio Caminho da Luz
Um espaço de encontro do ser humano

consigo mesmo, com o outro e com a natureza

Em plena
Serra Gaúcha, há
apenas 12 Km do
centro de Caxias
do Sul,encontra-
se um espaço des-
tinado à medita-
ção, relaxamento
e encontro do ser
humano consigo
mesmo e com os
outros. Tudo isso,
tendo como su-
porte a exuberân-
cia da natureza da
área de 10 hecta-
res em que está localizado o Sítio Ca-
minho da Luz. Um pequeno paraíso eco-
lógico formado por trilha, cascata, labi-
rinto, mandalas, árvores frutíferas, mata
nativa e uma casa, de aproximadamente
50 anos, que serviu de moradia a des-
cendentes de italianos.

Conforme o proprietário, Alceu
Wanderlei Valim de Lima, que é apo-
sentado da Caixa, a proposta do sítio é
buscar  a qualidade de vida, a auto-esti-
ma e o auto-conhecimento, através da
harmonia e da vivência dos quatro ele-
mentos (terra, ar, água e fogo) e dos cin-
co sentidos humanos. “ E isso é feito
através de oficinas, vivências, caminha-
das contemplativas, onde as pessoas
entram em contato com a terra, por
exemplo, fazendo a trilha ou plantando
uma flor”, afirma. Ele acrescenta ainda
que no local, as pessoas podem respi-

rar o ar puro e tomar  ba-
nho de cachoeira, o que
permite o contato com
os elementos ar e água.
Em relação ao elemento
fogo, há um ritual espe-
cífico, chamado “Cami-
nhar nas Brasas”, onde
é acessa uma fogueira.

Os Sete
Caminhos de Luz

O Sítio trabalha os sete
caminhos de luz, através
de jardins, mandalas e

labirintos, representando os sete
chakras. Os sete caminhos são: ca-
minho do Ser, de Meditação, do In-
finito, do Arco-Irís, dos Sentidos,
dos Elementos e do Paraíso.
O labirinto da Serpente (foto ao
lado)tem mais de 100 metros e é uti-
lizado como caminhada meditativa.

Como visitar o Sítio?
O Sítio recebe grupos de 10 a 30
pessoas, mediante agendamento.
Mais informações no site:
www.asicaluz.com.br.

Grupo da AGEA
em visita ao Sítio


