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Edição – Diretoria de Esportes e Recreação

Visite nosso site:  www.clubecultura.com.br

Facebook: facebook@clubeculturaoficial.com.br

Instagram: @clubeculturaoficial

http://www.clubecultura.com.br/
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Visite nosso site:  www.clubecultura.com.br

Facebook: facebook@clubeculturaoficial.com.br 

Instagram: @clubeculturaoficial

RESULTADO – Futebol de Campo

Dia 14/03 Sábado

Campeonato Interno Futebol de Campo – Nossas Praias – Rodada 6

13:45 – Ilha Bela 3 x 4 Juréia

15:00 – Mongaguá 7 x 3 Caraguatatuba

16:00 – Itanhaém 4 x 2  Ubatuba

17:00 – Guarujá 0 x 8 São Sebastião 

Local: Clube Cultura – Campão

http://www.clubecultura.com.br/


Dicas de Saúde
Em tempos de Coronavirus ...

Nesses tempos de crise não é somente a preocupação por questões práticas de 

prevenção e contenção do novo Coronavírus em nossa rotina que está em jogo 

(muito importante, por sinal). Devemos prestar atenção também em nossa saúde 

mental. Uma parcela da população está muito apreensiva e muito amedrontada. 

O vírus tem se disseminado além da doença. O medo excessivo também tem se 

espalhado e em alguns casos, evoluindo para o pânico coletivo. Portanto, existe o 

aspecto psicológico dessa crise! 

O aumento do medo exagerado tem como causas informações não reais assim 

como fantasias sobre a quarentena (pessoas achando que devem, acreditem, ficar 

em casa presas para morrer e não para evitar o contágio do vírus) e o fato de 

estarmos enfrentando um inimigo invisível e desconhecido.

Para que a ansiedade e pânico na população não sejam contagiosos e 

retroalimentados, devemos tratar essa amplificação do medo, pensamentos 

catastróficos e sensação de incertezas. Como?  Com informações fidedignas sobre 

prevenção da infecção (as mídias sérias estão informando exaustivamente!). Cuidar 

do corpo,  aproveitar esse período de isolamento para fazer e descobrir coisas que 

gostamos para ocupar o tempo e a mente, estabelecer uma rotina de trabalho e 

nos conectarmos com pessoas em casa e através da internet são outras formas de 

passarmos por esses tempos difíceis.

Estamos diante de um desafio mundial muito sério, portanto, vamos enfrentá-lo com 

serenidade (sem discussões calorosas e radicais!), responsabilidade social fazendo 

nossa parte, solidariedade aos mais vulneráveis, empatia aos grupos de risco sem 

expô-los e, sobretudo, senso de coletividade. Essa crise vai passar. 

Rita Martins – Psicóloga e Psicoterapeuta. Mestre em Psicologia clínica pela 

Puccamp. Especialista em Prevenção e Controle do Stress e Psicologia do Luto. 

Contato (19) 99125-6915. 
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