
Janeiro Branco

Janeiro é tempo de RENOVA-
ÇÃO. Nesse mês, reascendemos 
a chama da esperança, traçamos 
metas para um novo ano e novos 
planos para a vida. Reforçando 
esse espírito de autocuidado, 
a campanha JANEIRO BRANCO 
surge trazendo a mensagem 
“quem cuida da mente, cuida da 
vida”. Essa importante campa-
nha convida as pessoas a refle-
tirem sobre suas emoções, seus 
pensamentos e comportamen-
tos, sobre a qualidade de suas 
relações, a importância do auto-
conhecimento e muito mais.

Idealizada pelo psicólogo Le-
onardo Abraão, de Uberlândia, 
a Janeiro Branco teve início em 
2014. Hoje, é promovida em todo 
o Brasil por psicólogos e diver-
sos profissionais ligados à área 
da saúde. Desde 2017, a clínica 
de psicologia Renato Mota está 
engajada na promoção dessa 
campanha no Norte de Minas, in-
centivando o olhar para a ques-
tão da saúde mental e emocional 
na região.

Todos os esforços em prol da 
disseminação e democratiza-
ção dessa temática são de suma 
importância. De acordo com a 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS), as taxas de depressão, 
ansiedade e suicídio praticamen-
te fugiram ao controle em todo 
o mundo. No Brasil, os números 
são alarmantes. Somos o país 

Cuidar da mente é cuidar da vida

com o maior índice de pessoas 
com transtornos de ansiedade 
e ocupamos o quinto lugar no 
ranking mundial quando se trata 
de pessoas com depressão.

O acompanhamento psico-
lógico eficaz deve ter técnica. 
Deve também ter início e fim, tal 
como todo tratamento de saú-
de. Atualmente, uma das técni-
cas mais indicadas por médicos 
e psiquiatras é a Terapia Cogniti-
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vo-comportamental, devido aos 
bons resultados apresentados 
por sua abordagem.

Em face da dura realidade re-
velada pela OMS, precisamos 
dar, à saúde mental, a mesma 
atenção que damos à saúde físi-
ca. Ao contrário do que se pen-
sa, o tratamento psicológico não 
é um luxo para poucos. É um 
cuidado necessário e um investi-
mento possível.

Outras informações sobre a 
campanha Janeiro Branco, cui-
dados com a saúde mental, 
emocional e
Terapia Cognitivo-comporta-
mental:
www.renatomota.com
facebook.com/renatomotapsi-
cologo
Instagram:@renatomotapsi
(38) 3014-7707/ 99107-0707

Renato Mota
Psicólogo clínico     CRP04/33100
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Mais Saúde

bairro Major Prates há quatro anos, inaugurou 
em 2017, uma filial em Lagoa dos Patos e inau-
gura no início de fevereiro a segunda filial, em 
São João da Ponte. 

De acordo com o médico e proprietário, 
Gabriel Prates, a clínica nasceu para atender a 
várias especialidades em um só lugar. “Temos 

Airton Ruas
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Atender todas as especialidades médicas 
num só lugar, de preferência o mais próximo 
possível de casa, esta é uma das metas da Clí-
nica Mais Saúde em 2018. É neste intuito que 
a empresa que começou com uma unidade no 

expõe “nós temos um fenômeno que é 
uma desassistência do SUS. Cada vez me-
nos assiste a população, seja por motivo 
de gestão, de financiamento ou custeio da 
máquina pública, que fica difícil. Vemos 
os reflexos disso na pirâmide invertida 
que temos com o aumento do envelheci-
mento da população, o que vai demandar 
um número maior de procura ao sis-
tema de saúde. Se você tem um sistema 
inoperante, com aumento na demanda 
de pacientes, você vai ter um déficit neste 
atendimento. Então, nós visamos aten-
der esse público, ofertando um serviço 
de qualidade e in loco. Para os pacientes 
serem assistidos, mais próximo das suas 
casas”, conclui.

Entre as especialidades atendidas pela 
clínica estão especialidades como: Odon-
tologia, odontologia estética, ginecolo-
gia, cardiologia, fisioterapia, fisioterapia 
obstétrica e Uroginecológica, medicina 
do trabalho, clínico geral, oftalmologia, 
reumatologia, nutrição, pediatria, ortope-
dia, dermatologia, otorrinolaringologia, 
pneumunologia, cirurgia geral, fonoau-
diologia, psicologia, neurologia, psicaná-
lise, psiquiatria, estética, depilação a laser, 
fisioterapia dermatofuncional, limpeza 
de pele, peeling, escleroterapia, enzimas 
estrias/flacidez, Enzimas calvice / celulite, 
acupuntura, sessão infrared, cirurgia plás-
tica. Além disso, a clínica Mais Saúde conta 
com parcerias com: Laboratório Santa Cla-
ra, Lifescan, Cardiomax e Prontrosocor.

Atualmente, em Montes Claros a clí-
nica está localizada na Avenida Mestra 
Fininha. 

todo o atendimento voltado para o público, em 
um mesmo lugar, com diversos procedimentos, 
vários médicos, diversas atividades e atendimen-
tos. Temos quase todas aqui dentro da clínica e as 
que não, temos parcerias. Este é o caso também 
de todos os exames”, conta Gabriel. Ao caracte-
rizar, o espaço e método de trabalho, o médico 
afirma que “é uma clinica de especialidades, que 
busca o atendimento de excelência com um pre-
ço acessível. Que a população consiga pagar, com 
serviço de qualidade”, conta. 

O empresário afirma que o processo de ex-
pansão da clínica veio com o surgimento de 
parceiros para a unidade em Lagoa dos Patos 
e que o mesmo deve acontecer em São João da 
Ponte. Onde serão ofertados os mesmos servi-
ços de Montes Claros, com atendimento clínico, 
odontológico e estético. Ainda segundo Gabriel 
Prates, “a escolha da nova filial foi planejada em 
virtude do fluxo de atendimentos que é grande e 
ao mapear isso com a demanda de fora, estamos 
resolvendo abrir arteriais, os braços desta clínica 
para atender in loco essas pessoas”. Ele revela ain-
da, a tendência em abrir várias unidades em cida-
des como Pirapora que já está em vista, Janaúba, 
Januária e Coração de Jesus.

Numa visão mais ampla sobre saúde, Gabriel 
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Montes Claros ganha um novo conceito 
na hora de construir e reformar

Inaugurada em Montes Claros a Spaz-
zio - Materiais de Construção, que contou 
com a presença de arquitetos, construtores, 
engenheiros, fornecedores e parceiros.

Segundo a proprietária da Spazzio, Pa-
trícia Guimarães “A nossa proposta é justa-
mente oportunizar aos clientes um maior 
conforto, uma maior diversidade de pro-
dutos, pisos e revestimentos, além de um 
ambiente em paisagismo que é uma inova-

ção em nossa loja”.
A designer, Juliana de Pinho salienta “A 

Spazzio chegou com uma proposta inova-
dora para nossa região, a medida que ela 
aceita sugestões de projetos inovadores, na 
elaboração de produtos que utilizam maté-
rias primas de nossa região”.

A Spazzio apresenta um produto exclu-
sivo, o “Green Block” que pode ser usado 
em áreas internas e externas de jardins, 
com uma maior durabilidade das plantas 
com um acabamento único, que foi proje-
tado pela paisagista Valéria Jabbur, e con-

tido a consultória de prospecção da Juliana 
de Pinho. A produção é feita pela Cerâmi-
ca Telhas Salinas.

Com uma proposta de junção de vários 
setores da construção, com o intuito de 

prestar serviços adequados e de excelência 
aos clientes.

Visite já a Spazzio, localizado na Av. João 
XXIII, 2220 - Jardim Brasil, e conheça o que 
há de mais moderno no ramo da construção.

Ailton, Patrícia, Thaís e Thacio

Patrícia e funcionárias

Da Redação
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SANTA CASA

Nova técnica de fixação de coluna revoluciona 
cirurgia de coluna em Montes Claros

Foi realizado na Santa Casa de Montes 
Claros, pela primeira vez no Estado atra-
vés do Sistema Único de Saúde – SUS, um 
novo procedimento cirúrgico de fixação 
de coluna utilizando uma técnica mini-
mamente invasiva. 

De acordo com o neurocirurgião, Ra-
mon Guerra, que fez sua especialização 
em cirurgia de coluna na Universidade 
de Sherbrooke no Canadá, o procedi-
mento permite que o paciente tenha uma 
recuperação mais rápida, menor tempo 
de internação, mínimo risco de infecção 
e sangramento.

O neurocirurgião explica que o pro-
cedimento cirúrgico pode ser indicado 
nos casos em que uma fixação na coluna 
é necessária como nas fraturas, tumores 
de coluna e também nos problemas dege-
nerativos da coluna. 

Ele salienta que o avanço tecnológico 
aliado à medicina vem propiciando o de-
senvolvimento de técnicas minimamente 
invasivas e tem como intuito evitar a des-
truição dos tecidos e músculos adjacentes 
às incisões. “Nos últimos anos passamos 
a ter técnicas que nem precisam cortar o 
músculo para fazer a cirurgia. Atualmen-
te,  somos capazes de fazer fixações na 
coluna sem precisar abrir o paciente”, diz.

Ramon ressalta que hoje em dia o pro-
cedimento permite passar parafusos por 
dentro dos músculos, fazendo pequenas 
incisões. “O dano ao músculo é mínimo, 
o sangramento é desprezível e o risco de 
infecção é bem menor por não precisar 
expor o osso da coluna. Com isso, con-
seguimos dar alta ao paciente de maneira 
mais precoce como aconteceu com o pa-
ciente que operamos após fratura de duas 
vértebras na coluna torácica. O paciente 

teve alta já no dia seguinte à cirurgia ca-
minhando e sem nenhum tipo de seque-
la”, complementa. 

Antes desse tipo de procedimen-
to estar disponível, os pacientes fica-

vam internados por muito mais tempo 
após a cirurgia para tratamento de dor 
pós-operatória. Além disso, recebiam 
transfusão sanguínea muito mais fre-
quentemente e tinham infecção pós-

-operatória em muitos casos.
Ele destaca que agora a cirurgia pas-

sa a fazer parte dos procedimentos rea-
lizados na Santa Casa de Montes Claros 
inclusive pelo SUS.

            O procedi-
mento permite 

que o 
paciente tenha 
uma recupera-

ção mais 
rápida, menor 

tempo de 
internação, 

mínimo risco de 
infecção e san-

gramento”

“
      

Ascom/Santa Casa
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Fone: (38) 3221-6410

Cerimônia marca posse da nova diretoria da ABO

A nova diretoria da Asso-
ciação Brasileira de Odontolo-

gia Regional Montes Claros 
(ABO) tomou posse durante 
cerimônia realizada na noite 
de quinta-feira (18). O evento 
aconteceu na própria sede da 

Da Redação

instituição e reuniu alguns de 
seus associados. 

Para o novo presidente, Pau-
lo César Santos, que já ocupou 
o cargo anteriormente, a ABO 
deve continuar lutando pelos 
interesses dos odontólogos. “ 

Este é um momento muito es-
pecial para a ABO. Vamos tra-
balhar juntos para fortalecer 
ainda mais a nossa associação. 
Agradeço a diretoria e também 
aos associados”, disse Paulo Cé-
sar Santos.
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Eu apoio o Janeiro Branco!

Joseny Alves Fagundes
Psicóloga

Você conhece alguém que está pas-
sando por uma depressão, baixa au-
toestima, ansiedade, síndrome do 
pânico, ou que tem esquizofrenia, 
por exemplo? E você não sabe como 
ajudar ou o quê dizer? Isso é  absolu-
tamente normal. Não  saber é extre-
mamente comum, afinal, ninguém  
consegue saber tudo e, sempre existe 
algo que nos é desconhecido.

A probabilidade de você  se sen-
tir perdido(a) é enorme, sem saber 
que postura adotar. Aproximar-se 
da pessoa propondo apoiá-la e ma-
nifestar a sua preocupação com o 
bem-estar dela, é um bom ponto de 
partida.

Você pode também, simplesmente 
sentar-se junto da pessoa que en-
frenta o problema, e fazer-lhe com-
panhia, não dizer nada, apenas segu-
rar na sua mão. Ou seja, o melhor a 
se feito é estar presente e em seguida 
ajudá-la a buscar auxílio profissional 
de um(a) Psicólogo(a) e se necessá-
rio de um Psiquiatra. E então, o pro-
fissional irá te ajudar a entender e a 
lidar com a pessoa adoentada ou que 
está passando por algum conflito. 
Justamente por causa dessa necessi-
dade de sabermos mais sobre saúde 
mental, sobre os tratamentos e sobre 
como lidar com o adoentado, é  que 
surgiu através de nós Psicólogos, a 
Campanha Janeiro branco.

A campanha Janeiro Branco têm 
como principal objetivo gerar uma 
reflexão sobre a importância dos cui-
dados com a mente, e conscientizar 
que a Psicoterapia ajuda muito e que 
não é apenas para doentes mentais, 
mas,  para quem deseja ser mais feliz. 
Esta é uma campanha ainda nova, 

mas que merece muita atenção. Ela 
mobiliza a sociedade em favor da 
saúde mental e muda a compreensão 
acerca de tabus e preconceitos sobre 
este tema.  Além de ser totalmente 
dedicada a colocar os temas da Saú-
de Mental em máxima evidência no 
mundo, em nome da prevenção e do 
combate ao adoecimento emocional 
da humanidade. Eu apoio esta causa. 
Apoie você também. Compartilhe 
com seus amigos nas redes sociais 
para que juntos, possamos colaborar 
e ajudar mais pessoas. 

Todas as doenças mentais têem 
tratamento. Cuidar da saúde mental 
é fundamental para alcançarmos a 
liberdade interior e rompermos com 
as amarras que nos prendem e nos 

fazem sofrer. Se você  conhece al-
guém  que está  sofrendo com algum 
problema  psicológico  ou com difi-
culdades na vida ou é você mesma 
esta pessoa, procure ajuda. Valorize 
sua saúde e as suas emoções.

Sem Saúde Mental não há paz, não 
há sossego, não há harmonia nas re-
lações e nem energia para cuidar das 
nossas coisas, da gente e de quem 
amamos. Investir em Saúde Mental 
é investir em uma vida mais harmo-
niosa e mais feliz!
#JaneiroBranco #SaúdeMental #Psi-
cologia 
#MaisAmor #MaisTratamento #Me-
nosPreconceito
#ConteComigo!
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Escola de Vigilantes Armados planeja 
inaugurar filiais na capital e na Bahia em 2018

Airton Ruas

O anuncio foi feito pelo empresário 
Arlan Maia, proprietário da Protemi-
nas (Autorizada pelo Departamento de 
Polícia Federal em Montes Claros). De 
acordo com ele, a previsão é que em 
Belo Horizonte a inauguração seja em 
meados do mês de julho, em virtude das 
exigências legais do departamento de 
Polícia Federal. 

Já na cidade de Guanambi na Bahia, a 
previsão é que até no máximo no mês de 
outubro deste ano, seja inaugurada a se-
gunda filial da escola. De acordo com o 
empresário, lá serão cinco salas de aula, 
nas quais será possível atender até 120, 
ou 130 alunos simultaneamente.

Arlan Maia explica que “o nosso foco lá, 
além da formação é a reciclagem, uma vez 
que fizemos um levantamento através do 
Sebrae e a região tem uma demanda muito 
grande. Muitos vigilantes deslocam para 
Montes Claros com o objetivo de reciclar. 
Então, vamos atender lá para facilitar para 

esse pessoal”, concluiu.
Vale ressaltar que a empresa cumpre 

todas as diretrizes legais e padrão de 
qualidade pedido pelo Departamento da 
Policia Federal. Órgão ligado ao Minis-
tério da Justiça, e responsável pelo cre-
denciamento e emissão de autorização 
para o funcionamento. 

Quanto à filial na capital Mineira para 
atender toda a região metropolitana. “O 
espaço já está em construção e espera-
mos começar as aulas em Belo Horizon-
te no máximo em meados de 2018. Va-
mos ofertar o mesmo Mix de cursos que 
já oferecemos em Montes Claros. Tenho 
sentido um crescimento no sentido 
amplo da segurança. Há uma demanda 
muito grande para transporte de valores, 
em função disto surgiu também à neces-
sidade de um treinamento mais intenso. 

Aumento na demanda de vi-
gilantes armada motiva Arlan 
Maia a expandir escola de for-
mação em BH e na Bahia.

A Proteminas está preparada e oferece 
treinamento completo voltado para esta 
realidade”, pondera Arlan Maia. 

O empresário lembra também que, 
mesmo com a abertura das duas filiais, a 
Proteminas continua com suas atividades 
normais em Montes Claros, e conta inclu-

sive com um alojamento próprio na cida-
de para atender aos alunos que vêm outros 
municípios. Para matrículas e demais in-
formações aos interessados, a sede da em-
presa fica na Rua Sebastião Dias Soares, 
498, São José. Contatos também podem 
ser feitos pelo telefone 3221-0091.
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Verão, sol, calor. A estação mais 
quente do ano está aí e é preciso 
muito cuidado para se refrescar 
com segurança. Piscinas e cacho-
eiras são muito procuradas neste 
período e, pensando em proteger 
mais as pessoas que buscam estas 
atividades recreativas, o deputado 
federal Dr. Mário Heringer (PDT-
-MG) apresentou dois Projetos de 
Leis.

Antes do recesso parlamentar, 
Dr. Mário Heringer discursou a 
favor da urgência para se aprovar 
o Projeto de Lei (PL) 71/2014, de 
sua autoria, e que trata de mais 
segurança nas piscinas de todo 
Brasil. A matéria tramitou por 10 

anos e, agora, está a um passo de 
se transformar em lei.

“Este projeto está tramitando há 
dez anos e agora voltou do Senado 
aprovado e nós estamos pedindo 
ao presidente Rodrigo Maia que 
coloque em regime de urgência 
porque o verão está aí de novo”, 
apelou o deputado federal.

O projeto do Dr. Mário Herin-
ger torna obrigatória a instalação 
de dispositivo que evite o turbi-
lhonamento, enlace ou sucção de 
cabelos ou membros do corpo pelo 
ralo. Além disso, impõe a instala-
ção de um equipamento manual 
que permita a interrupção imedia-
ta de sistemas automáticos para a 
recirculação de água em piscinas. 
O dispositivo deve ficar em local 
visível, bem sinalizado e de livre 
acesso para o caso de emergências. 
Por fim, o projeto também deter-
mina a contratação de salva-vidas 
para atuar em clubes.

Neste mês de janeiro, um aci-
dente tirou a vida de duas crian-
ças, de três e de quatro anos, por 
afogamento, em um clube de Belo 
Horizonte. A importância da atu-
ação de salva-vidas no estabeleci-
mento de recreação foi levantada. 
Justamente um dos pontos do PL 
71 (2014). “Lamentável perdermos 
nossas crianças em acidentes deste 
tipo. Tragédias como essa podem 
e precisam ser evitadas”, defende o 
parlamentar.

Segurança em cachoeiras

A Comissão de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Sustentável 
aprovou, no final do ano passado 
o Projeto de Lei (PL) 8385/2017, 
de autoria do deputado federal Dr. 
Mário Heringer. A proposta de-
termina que parte da arrecadação 
com entrada de parques seja des-
tinada à segurança dos visitantes, 
em todo território nacional.

“É uma importante vitória por 
mais segurança em parques. Atu-
almente, a legislação limita entre 

Dr. Mário Heringer
Deputado Federal

Dr. Mário Heringer luta para evitar afogamentos
Corpo de Bombeiros de MG alerta que casos desse tipo aumentam em 30% durante o verão

25% e 50% os valores que as uni-
dades de conservação abertas à 
visitação pública podem remeter à 
gestão da unidade. Com a minha 
proposta, a variação do percentual 
sobe para entre 50% e 100% ”, ava-
lia o deputado, presidente do PDT 
de Minas Gerais.

O PL 8385 ganhou o nome de 
Lei Carlos Brasileiro Pita, profes-
sor conhecido como Kaká e que, 
no final do ano de 2016, não re-
sistiu a um acidente em uma ca-
choeira.

De acordo com o Corpo de 
Bombeiros Militar de Minas Ge-
rais, o número de afogamentos 
nesta época do ano, o verão, au-
menta em 30%. No ano passado, 
foram mais de ocorrências deste 
tipo atendidas pelos militares.

Os bombeiros alertam que, em 
caso de afogamento, é necessário 
acionar serviço de emergência, 
uma vez que, pessoas com inten-
ção de salvar, acabam também 
perdendo suas vidas. Foi o caso de 
um homem de 39 anos, que aca-
bou morrendo, no Natal do ano 
passado, ao tentar resgatar uma 
criança de oito anos que se afoga-
va nas águas do Rio São Francisco, 
na Zona Rural de Pirapora, Norte 
de Minas.
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