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Acesse agora as
edições anteriores

do INFONORTE

VOX é reconhecida nacionalmente como 
um excelente lugar para se trabalhar

A pesquisa realizada mede 
o nível de satisfação dos cola-
boradores nos quesitos: credi-
bilidade, orgulho de pertencer, 
ambiente de trabalho, relacio-
namentos, respeito, confiança 
e imparcialidade. O resultado 
atribuiu um percentual de 89% 
de satisfação de colaboradores 
com a empresa e posicionou a 
marca entre as melhores empre-
sas para se trabalhar no Brasil.

A Vox é uma empresa do ramo 
de telecomunicações apaixona-
da por tecnologia, com objetivo 
de proporcionar experiências 
inovadoras capazes de conectar 
pessoas e integrar soluções!

A empresa trabalha com ser-
viços de internet fibra ótica, in-
ternet e intranet profissional, te-
lefonia fixa e TV por assinatura.  
Hoje conta com, aproximada-
mente, 170 colaboradores pre-
sentes nos estados de Minas 
Gerais (em Montes Claros e Sete 
Lagoas) e Bahia (em Itabuna e 
Vitória da Conquista) e está em 
processo de expansão para mais 
duas cidades em 2022.

A empresa tem como princi-
pal norte ser reconhecida como 
referência em qualidade, viabi-
lizando soluções inovadoras e 
tecnológicas, atendendo com 
excelência as demandas do mer-
cado e investindo no potencial 
dos colaboradores, que traba-
lham em um ambiente de res-
peito, saudável e dinâmico, mas 
com constantes desafios para 
suas carreiras! Com esse resulta-
do, a empresa acredita que está 
em processo de desenvolvimen-
to, mas trilhando o caminho cer-
to para o sucesso da empresa e 
dos profissionais!
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ODONTOLÓGICOS 
EMPRESARIAIS E INDIVIDUAIS

☑ AMPLA REDE NACIONAL 
☑ SEM CARÊNCIA E SEM
COPARTICIPAÇÃO 

✔ CANAL 
✔ EXTRAÇÕES 
✔ LIMPEZA 
✔ CONSULTAS 
✔ RESTAURAÇÕES 
✔ RAIO X 
✔ PRÓTESE

EMPRESARIAIS E INDIVIDUAIS

☑ PLANOS ESTADUAIS,
REGIONAIS E NACIONAIS 

✔ AMBULATORIAL 
✔ HOSPITALAR
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O Chá de Porto Alegre
Por SILIO JADER

siliojader@gmail.com

Mais ou menos um ano após mi-
nha chegada a São Paulo, ou seja, em 
1971, para exercer o cargo de inspe-
tor do Banco Real fui designado para 
apurar  importante ocorrência em ci-
dade no extremo - fronteira -  do  Rio 
Grande do Sul onde não havia agên-
cia do banco mas moradores de lá es-
tavam ligados a operações , possivel-
mente fraudulentas, em agências de 
São Paulo. Bem, eu já contava com 
34 anos de idade, estava casado, já ti-
nha duas filhas, possuía profundo co-
nhecimento de serviços bancários, 
bom conhecimento de literatura, 
arte, política e assuntos gerais, ad-
quirido através do autodidatismo, 
mas do ponto de vista do convívio 
social, etiqueta,  era um autêntico 
ignorante. “Capiau” mesmo como 
a gente costumava denominar os 
poucos letrados,  lá no norte de Mi-
nas, Vale do Jequitinhonha, rincão 
de minhas origens.

Não pretendo falar sobre a apu-
ração e sim do episódio do chá 
que acabou me fazendo rir de mim 
mesmo e até hoje me diverte mui-
to.  Minhas filhas, neto e netas ado-
ram ouvir quando conto. 

Depois de mais ou menos uma 
hora de voo no jatão da Sadia, o 
BAC One Eleven, aeronave de fa-
bricação inglesa moderníssima na 
época, cheguei ao hotel de quatro 
estrelas, novidade para mim,  no 
começo da noite. Cansado e com 
fome não demorei ligar e solicitar 
um chá completo. Foi rápido. Dois 
toques na porta a qual abri pron-
tamente e lá estava o funcionário 
com uma bandeja forrada com um 
grande guardanapo branco muito 
limpo e alvo. Um convite ao pala-
dar. Seu pedido doutor, disse ele. 

Eu estava nos primeiros anos 
de minha carreira de inspetor, já 
tinha viajado bastante, mas ainda 
sem experiência de como compor-
tar  em público e aquela era uma 
viagem cheia de novidades. Meus 

5 anos em Salvador não foram su-
ficientes para um aprendizado so-
cial.  Estava pois hospedando pela 
primeira vez em um hotel daquele pa-
drão.    Assim sentei-me à mesa, quase 
solenemente, para sorver o fume-
gante chá e “devorar” as gulosei-
mas que o acompanhavam.  

Retirei com cuidado o guardana-
po e encantado deparei-me com 
um bule de aço inoxidável, talheres 
também inoxidáveis, leiteira e xíca-
ra de porcelana.  Tudo estava cuida-
dosamente ali. Saquinhos de chá, 
leite quentinho, água fumegando, 
manteiga, queijo, torradas,  mas 
faltava uma coisa. 

Pensei logo: não existe nada per-
feito. Faltava uma “coadeirinha” ou 
peneirinha não sei, para coar o chá! 
Pensei em ligar e pedir mas minha 
timidez o impediu. Não faz mal “ma-
tutei”. Rasguei dois saquinhos de 
chá, despejei na xícara, água quente 
em cima e o aroma logo subiu. O chá 
concentrou-se na superfície da água 
e formou uma “nata” preta.  Mexi 
bem para afundá-lo. Não afundou! 
Roguei uma praga e levei a xícara 
aos lábios. Tentei beber e ao primei-
ro gole a maior parte ficou grudada 
em meus lábios, na língua e alguns 
grãos presos na garganta. Tossi, qua-
se engasguei, e concluí que sem a 

“coadeirinha” não dava. Pensei com 
meus botões. Desta vez passa mas 
da próxima  não vou vacilar e bancar 
o bobo, reclamarei o utensilio para 
coar.  Desisti  do chá tomei o leite 
com prazer e achei deliciosos os de-
mais acompanhamentos. 

No dia seguinte, contente com o 
conforto desfrutado no hotel, em-
barquei de ônibus para o destino 
onde cheguei no final da tarde. Ao 
despertar na manhã seguinte diri-
gi-me ao refeitório do hotel para o 
desjejum. Não havia “bufet”. O ser-
viço era feito por garçons. Sentei-
-me a uma mesa, fui prontamente 
atendido e enquanto o meu pedido 
não chegava observei que uma fa-
mília, casal e dois adolescentes, aco-
modou-se em uma mesa próxima 
a minha. Identifiquei-os logo como 
uruguaios já que falavam alegremen-
te em um espanhol muito agradável 
aos meus ouvidos pouco acostuma-
dos com a referida língua. 

No meu pedido, não sei por quê, 
tratei de cuidadosamente omitir o 
chá.  Não demorou e eu, cheio de 
apetite,  logo comecei a devorar as 
delícias     mas não tirei os olhos da 
mesa vizinha.   Atento ouvi a me-
nina pedir entre outras coisas exa-
tamente um chá com torradas. Ao 
chegar o pedido dela  meu olhar 
fixo identificou  exatamente os sa-
quinhos de chá e pensei, gozado 
não trouxeram a “coadeirinha”. 
Examinei melhor e nada. Decidida-
mente não havia a dita cuja. 

Minha curiosidade aumentou,  fi-
quei atento  na expectativa de que a 
garota  solicitasse o utensílio , para 
mim indispensável, que não estava 
lá. Meu espanto foi grande já que  
ela nada pediu.  Colocou a água 
fumegante  na xícara, pegou um 
saquinho com delicadeza, esperei 
rasgá-lo mas ela não o fez, sim-
plesmente depositou fechado  na 
xícara  com a  pequena etiqueta 
pendurada num cordãozinho do 
lado de fora  e tomou gostosa-
mente .Foi assim que fiquei saben-
do que chás de saquinho não vêm 
acompanhados de “coadeirinha”.

Silio Jader Noronha
Brito é Autodidata
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Há quase 10 anos no 
mercado, a Flórence Saú-
de se consolida em Mon-
tes Claros e região como 
uma empresa especializa-
da na assistência em saú-
de, em um ambiente ex-
tra-hospitalar, garantindo 
a seus clientes segurança, 
conforto e atenção no 
atendimento domiciliar.

Seu corpo clínico é 
composto pelos profis-
sionais: Médicos, enfer-
meiros, fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, terapeu-
tas ocupacionais, psicólo-
gos, nutricionistas e téc-
nicos em enfermagem, 
formando assim uma 
equipe multidisciplinar al-
tamente qualificada. 

Para eficácia do trata-
mento, cada equipe de 
atendimento é formada 
conforme análise médi-
ca especializada, respei-
tando a adaptação do 
paciente com o profissio-
nal e a sua rotina, visan-
do sempre o conforto e 
bem-estar do mesmo.

Flórence Saúde Domiciliar
Referência no atendimento Home Care em Montes Claros e Região

Flórence Saúde Domiciliar
R. Tapajós, 41 – Melo - Montes Claros/MG 

(38)98406-7395
(38)3082-0181 

www.florencesaude.com.br
@florencesaude

Uma das características 
principais da Flórence é a 
assistência humanizada 
na prestação de todos os 
serviços, mantendo um 
sério compromisso e res-
ponsabilidade com a saú-
de de todos os clientes. 

“Nosso propósito é aten-
der os pacientes e seus 
familiares com respeito e 
qualidade, com trabalho 
diferenciado, buscando 
melhoria da qualidade 
de vida e diminuição do 
sofrimento humano em 
qualquer nível”. 

Além dos serviços pres-
tados em Home Care, a 
Flórence também tra-
balha com a locação de 
equipamentos hospitala-
res como aspirador, ca-
deira de banho, cadeira 
de rodas, cama hospita-
lar, suporte para soro, 
entre outros. Os enfer-
meiros que compõem a 
equipe também prestam Enfermeiro Gestor, Samuel Andrade

atendimentos como pro-
cedimentos pontuais e 
aplicação de medicamen-
tos, além de capacitar e 
auxiliar as famílias em ca-
sos emergenciais. 

Em 2020 e 2021, a Fló-
rence assumiu um pa-
pel importante na luta e 
prevenção contra a CO-
VID-19, intensificando os 
cuidados nas medidas de 
proteção e capacitação 
de toda sua equipe, vi-
sando oferecer aos seus 
pacientes confiança, tran-
quilidade e segurança. 

De acordo com o En-
fermeiro Gestor, Samuel 
Andrade, o objetivo para 
2022, é manter a qualida-
de dos serviços prestados 

pela equipe e continuar 
garantindo o bem-estar, a 
confiança, a recuperação/
evolução e a satisfação de 
todos os clientes e seus fa-
miliares ou responsáveis.

Em qualquer situação, 
a Flórence está prontifi-
cada para atender. Nos-
sos clientes contarão com 
uma equipe qualificada, 
desde a avaliação inicial 
até o acompanhamento 
dos atendimentos solici-
tados. “Nosso trabalho 
é focado na qualidade e 
segurança do paciente, 
sempre buscando quali-
ficação e melhorias para 
garantir o melhor e mais 
avançado serviço” com-
pleta Samuel. 



7Jornal INFONORTE - O jornal da notícia mineira | Dezembro 2021

IPVA

IPTU
Despesas 
escolares

Seguros

EM DÚVIDA DE COMO ECONOMIZAR 
NO INÍCIO DO ANO ? 

CONTRATE ENERGIA SOLAR 
POR ASSINATURA !

TENHA ECONOMIA
de até

20%

INVESTIMENTO

INICIAL
ZERO

R$ 0
ZERO
OBRAS

ZERO
BUROCRACIA

João

R$ 1.000,00

R$ 12.000,00

Consumo de créditos mensais

Janeiro

Lojas Ultimas faturas

Lojas 01
Ativo

Abrir

Abrir

Abrir

Abrir

Ativo

Ativo

Inativo

Lojas 21

Lojas 21

Lojas 21

Janeiro

Janeiro

S T Q Q S S D

Janeiro
ECONOMIA

2020

Fevereiro

Fevereiro

Março

Março

Abril

Abril

energias 

Algumas empresas que já fazem parte:

REDUZA ATÉ DUAS CONTAS 

DE ENERGIA AO ANO 
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Infarto Agudo do Miocárdio: a
principal causa de morte cardiovascular

O infarto ocorre devido ao 
acúmulo de camadas de gordu-
ra dentro das paredes de uma 
artéria coronária, o que cria 
uma barreira que impede a cir-
culação sanguínea apropriada. 
Quando tal obstrução aconte-
ce, o sangue não consegue che-
gar de maneira suficiente na-
quela parte do coração. A seção 
do coração com falta de irriga-
ção passa a sofrer um processo 
gradual de morte celular. Isso 
gera necrose e pode levar à in-
suficiência cardíaca ou até mes-
mo à morte súbita. De janeiro a 
Dezembro 2021, o Cardiomêtro 
registrou com base em dados 
coletados durante o período, 
que o infarto é a causa número 
um de mortes no Brasil. Já fo-
ram cerca de 390 mil óbitos re-
gistrados devido ao problema.

Como identificar 
o Infarto: Sintomas

A identificação em tempo 
hábil dos sintomas do infarto 
é essencial para um tratamen-
to adequado e a diminuição 
da fatalidade. É importante 
falar, porém, que nem todos 
os casos apresentam os mes-
mos sintomas. 

Dor no peito
Também conhecida como 

dor torácica, pode ser uma sen-
sação de aperto, de pressão 
muito forte, como se houvesse 
um peso sobre a região. Sinto-
ma comum, aparece principal-
mente nos homens, e pode se 
estender pelo braço esquerdo, 
mandíbula, pescoço e costas.

Além disso, pode apresentar 
cansaço extremo, tosse seca, 
suor frio, náuseas e vômitos, 
tonteira e desmaio. No caso de 
Infarto em mulheres os sinto-

“A identificação
em tempo hábil
dos sintomas do 

infarto é essencial 
para um tratamen-

to adequado e a 
diminuição da fata- 
lidade. É importante 

falar, porém, que 
nem todos os casos 

apresentam os 
mesmos sintomas”
DR. EDSON WAGNER S. CANGUSSU

mas podem ser diferentes
Fatores de Risco

Os fatores de risco que po-
dem levar a um infarto (ou ata-
que cardíaco, como também é 
conhecido) são divididos entre 
aqueles que podem ser altera-
dos, como os hábitos que uma 
pessoa tem, e aqueles que não 
podem ser modificados (tais 
como idade, gênero, histórico 
familiar e raça). Em contrapar-
tida, os fatores de risco modifi-
cáveis (colesterol ruim elevado, 
tabagismo, obesidade, seden-
tarismo e estresse são grandes 
colaboradores do entupimento 
das artérias do coração.

PREVENÇÃO

Alimentação saudável
Cuidar do que se come é 

extremamente importante. 
Uma alimentação balanceada 
com muitos vegetais, propor-
ções adequadas de proteínas 
e carboidratos e pouca gordu-
ra é o primeiro passo para um 
coração saudável. Alimentos 
muito gordurosos aumentam 
o nível de colesterol e colabo-
ram para o acúmulo da gordu-
ra no corpo.

Exercício Físico
Fazer atividades físicas por 

pelo menos 30 minutos diaria-
mente é uma excelente prá-
tica. Os exercícios ajudam a 
ganhar resistência, fortalecem 
os músculos (inclusive o cora-
ção, que é um músculo), quei-
mam gordura e aumentam 
níveis de hormônios que cau-
sam a sensação de felicidade 
e calma. Importante fazer o 
check-up cardiovascular antes 
de iniciar atividade física.

Além disso, combater o se-
dentarismo e a obesidade, evi-
tar tabaco e excesso de bebidas 
alcoólicas, controlar o estresse, 
ter boa noite de sono são medi-
das auxiliares na prevenção do 
Infarto.

Como reagir
A primeira coisa que se 

deve fazer caso alguém esteja 
tendo um ataque do seu lado 
é chamar pelo socorro, SAMU 
192 ou  Bombeiros 193. Sabe-
mos que, em muitas das vezes, 
pode demorar até que uma 
ambulância consiga chegar ao 
local onde a vítima está. 

Primeiro, tente manter a 
pessoa calma. A dor é muito 
forte e a sensação pode ser de 
quase morte. Por isso, manter 
o ambiente calmo ajuda mui-
to. Evite o acúmulo de pes-
soas ao redor, liberando o ar 
para que a pessoa possa respi-
rar. Desabotoe as roupas, não 
deixando nada “apertando” 
a vítima. Não dê nada para a 
pessoa comer ou beber.

Caso a vítima desmaie, veri-
fique se há respiração e pulso. 
Caso não haja, inicie imediata-
mente o processo de Reani-
mação Cardiopulmonar (RCP) 
e não pare até que o socorro 
chegue. Quanto mais cedo 
o coração é estimulado em 
uma parada cardíaca, maio-
res são as chances de sobre-
vivência. “Tempo é músculo 
e músculo é vida”.

Dr. Edson Wagner S. Cangussu
CRM 48.392 / RQE 32.559

Graduação em Medicina - Unimontes / Residência 
em Cardiologia - HAT / Especialização em Ecocar-
diograma / INCOR Norte de Minas / Título de Espe-

cialista em Cardiologia - SBC / - Título em Ecocardio-
grama - DIC/SBC / Cardiologista do Hospital Senhora 
/ Santana - Brasília de Minas / - Sócio - Proprietário 
e Diretor Clínico das Clínicas Cardiominas / Mestre 

em Biotecnologia - UFT

@dredsonwagnercangussu

Cardiominas
Av. Bias Fortes, 1195, Vale Verde      @cardiominas

Brasília de Minas: (38)3231-2777
Unidade 2 - São Francisco: (38)3631-3332

Unidade 3 - Ubaí: (38)99953-5261
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Gases Medicinais é na Corsino Oxigênio

Em 2022, a Corsino comemora 50 anos no 
mercado, oferecendo aos seus clientes qua- 
lidade, segurança e credibilidade. A empre-
sa nasceu como distribuidora de ferramen-
tas destinadas ao reparo, transformação e 
operação para segmentos industriais e de 
serviços. Após se consolidar no mercado, 
nasceu a Corsino Oxigênio, trabalhando as-
sim com gases industriais e medicinais.  

Os fornecedores de oxigênio medicinal 
cooperam para o cuidado com a saúde das 
pessoas, distribuindo um gás essencial a 
vida.  O oxigênio é entregue em cilindros 
os quais são ligados a tubulações, no caso 
dos hospitais e clínicas, para distribuição do 
oxigênio em pontos determinados. 

A Corsino Oxigênio mesmo durante o 
período de pandemia, em que houve pânico 
na população em relação a possível falta de 
oxigênio, conseguiu atender toda a deman-
da solicitada com excelência. Sempre prepa-
rada para prestar o melhor atendimento 
aos seus clientes, hoje a empresa possui um 
elevado número de carregamento, que está 
disponível para atender em um raio de até 
350 km em torno de Montes Claros. Além de 
hospitais e fundações, a empresa também 
atende clínicas privadas e prefeituras. 

O diretor e fundador da Corsino, Sr. Aris-
tides Corsino da Silva, enfatiza que: “A em-
presa está sempre inovando, pois busca 
uma maior excelência em serviços no aten-
dimento e na agilidade comercial, basean-
do-se em um estoque sólido”.

A Corsino é uma empresa que se preocu-
pa, em primeiro lugar, com a satisfação de 
seus clientes, e se destaca no mercado pois, 
tem como meta a inovação e qualidade de 
seus processos e está sempre se reinventan-
do. Além disso, conta com uma equipe de 
profissionais altamente qualificados, sem-
pre prontos para atender as necessidades 
dos clientes, satisfazendo ou excedendo 
suas expectativas. Quando precisar de  for-
necedores de gases medicinais não hesite, 
Corsino Oxigênio é sempre a melhor opção. 

A Corsino Oxigênio agradece aos seus 
clientes e parceiros pela confiança

depositada neste ano de 2021, e deseja 
um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo

Sr. Aristides Corsino da Silva - Diretor e Fundador da Corsino
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Gases Medicinais é na Corsino Oxigênio

Av. Governador Magalhães Pinto, 2076 - Vera Cruz

(38)3222-8484
(38)98415-9897

oxigeniocorsino@ferramentascorsino.com

www.ferramentascorsino.com.br
@corsinooxigeniotemtudo
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“Nossa, que dor de dente!”
Dor de dente é bastante desconfortável, não é mesmo?

Só quem já experimentou essa sensa-
ção sabe como é incômodo, perturbador, 
gera sensibilidade, inflamação e a dor pul-
sante pode seguir por horas (em alguns 
casos, até dias). Sem sombra de dúvidas, se 
você puder evitá-la e até mesmo preveni-la, 
as recomendações são absolutas.

A higiene bucal envolve cuidado diário, 
rotineiro e constante para que se mantenha 
o equilíbrio da flora bucal. Sabemos que, as-
sim como o nosso corpo, a saúde da boca e 
dos dentes, precisa ser colocada em desta-
que e fazer parte das nossas tarefas habitu-
ais. O corpo é um sistema transdisciplinar e 
interligado e nós devemos cuidar de todos 
os seus âmbitos para que não adoeça. Fala-
-se muito sobre doenças do coração, doen-
ças do sangue, cânceres, parto prematuro 
e tantas outras que podem ser causadas e/
ou agravadas por falta de cuidado com a 
boca e os dentes. E é verdade. Mas olha, as 
notícias não são boas. O IBGE apontou, em 
um estudo realizado em 2013, que a popu-
lação brasileira enfrenta sérios problemas 
com os hábitos de higiene bucal:

- Apenas 53% dos brasileiros realiza
a higiene bucal completa, com uso de

escova, pasta de dente e fio dental.
- As mulheres, de maneira geral, têm mais 
cuidados com a saúde bucal do que os ho-

mens (57,1% das mulheres cuidam da saúde 
bucal contra apenas 48,4% dos homens).

- Mais de 60% da população brasileira 
entre 18 a 39 anos têm hábitos 

inadequados de higiene bucal. E apenas 
cerca de 20% daqueles com mais de 60 anos 

cuidam bem de sua saúde bucal.
- Trocar a escova a cada três meses 
também não é um costume para a 

maioria dos brasileiros. Os dados do IBGE 
apontam que apenas 46,8% substituem a 

escova com menos de três meses.

Vieira Odonto
EPA-O7038

RT Dra. Gisele Marise Vieira / Cro-30837
Especialista em Endodontia, Saúde da Família

Edifício Plazza Center
Avenida Coronel Prates, 376 - sala 406 Centro

Montes Claros-MG

(38)3213-9453
(38)99938-2038

@vieiraodontomoc
vieiraodonto.moc@gmail.com

uso do fio dental (considerado por grande 
parte da população como “desnecessário”), 
de acordo com uma pesquisa solicitada pelo 
Conselho Federal de Odontologia ao Data-
folha, em 2016, apenas 57% dos brasileiros 
afirmam usar o fio dental (e apenas 1 vez ao 
dia). Ou seja, 43% da população não utiliza 
fio dental. Os motivos respondidos na pes-
quisa são os mais variados: desde a falta 
de conhecimento, de hábito, de tempo e 
também relatam dificuldades em passar o 
fio. Infelizmente, são dados muito preocu-
pantes. Chocantes, na verdade.

E sabe o que assusta ainda mais? Ape-
sar de todos esses problemas verificados, 
cerca de 67% da população brasileira con-
sidera sua higiene bucal muito boa ou óti-
ma. Dá para acreditar?

Há 18 anos, a Dra. Gisele Marise Vieira de-
dica seus dias a cuidar da saúde bucal de pes-
soas por todo o estado de Minas Gerais. Com 
muita experiência nas áreas de Saúde da 
Família e Clínica Geral Odontológica, e prin-
cipalmente em sua área de especialização, a 

Endodontia (tratamento de canal), ela está 
entre os profissionais essenciais da saúde bu-
cal no alívio e tratamento da dor (a famosa 
“dor de dente”). Ela confirma a relevância 
dos dados citados acima por meio da sua ex-
periência de tantos anos em consultórios e 
ainda explica a importância da qualidade do 
trabalho do dentista no tratamento de canal. 
“Grande parte do sucesso duradouro do tra-
tamento de canal vem do trabalho e técnicas 
executadas pelo especialista em Endodontia, 
tendo também uma boa parte de responsa-
bilidade do paciente em manter sempre o 
meio bucal higienizado e seguir todas as re-
comendações do dentista”, confirma Gisele.

Com uma nova clínica, recém-inaugurada 
em Montes Claros neste final de 2021, a Dra. 
Gisele Vieira inicia uma etapa cada vez mais 
consolidada em seu propósito de cuidar da 
saúde bucal das pessoas e atuar no trata-
mento da dor. A Clínica VieiraOdonto chega 
com modernidade, qualidade e atendimen-
to de primeira para agregar ao cenário da 
Odontologia no norte de Minas. Sempre ba-
seando seu trabalho nas técnicas científicas 
mais avançadas e atualizadas, a Dra. Gisele 
atua junto a profissionais de todos os tipos 
em sua clínica, que oferece tratamento com-
pleto (de ponta a ponta) aos pacientes em 
todas as suas necessidades em saúde bucal.

“A Clínica VieiraOdonto é a parada de-
finitiva do paciente que deseja resolver 
todas as suas questões de saúde bucal em 
um só lugar”, diz a Dra. Gisele quando ex-
plica o conceito de seu novo espaço. Cui-
dar da saúde de forma integrada e multi-
disciplinar é dever de todos nós. Procure 
um profissional de qualidade e especializa-
do em seu caso o quanto antes.

A Clínica VieiraOdonto fica na Avenida 
Coronel Prates 376, Sala 406, Edifício Pla-
zza Center, no centro de Montes Claros. O 
atendimento funciona de segunda a sexta-
-feira de 8 às 18h e aos sábados de 8 às 12h. 
Lá você encontra todas as novas tecno-
logias de qualidade e tratamentos super 
completos e acessíveis em Odontologia 
para cuidar dos seus dentes e da sua saúde 
bucal no geral. Adeus, dor de dente!

- Mais da metade da população 
entrevistada não visitou o 

dentista nos últimos doze meses.
Apesar da importância gigantesca do 
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O ANO NOVO VEM AÍ, E COM ELE O PERÍODO DE 

Aproveite e reforme seu espaço com os

MÓVEIS DA TRAJETO
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Os melhores passam por aqui!

Montes Claros MG- Av. Francisco Sá, 139.
Janaúba MG- Rua Américas Soares, 547R
Vitória da Conquista BA- Avenida Otávio Santos, 230, Recreio 
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Influência da nutrição em
mulheres com endometriose

A endometriose é uma enfer-
midade crônica, inflamatória e 
benigna, dependente de estro-
gênio, que por sua vez favorece 
o crescimento do tecido endo-
metrial (mucosa que reveste o 
útero) fora do útero, caracteri-
zando presença de implantes 
endometriais ectópicos. O tra-
tamento exige uma abordagem 
multidisciplinar, com auxílio de 
diferentes profissionais e espe-
cialidades. Médicos, nutricionis-
tas e fisioterapeutas capacitados 
são essenciais na melhora do 
quadro clínico da paciente. 

Segundo a nutricionista Mary 
Dias, ‘’mesmo que o aspecto nu-
tricional não seja a causa e nem a 
cura da endometriose, escolhas 
alimentares tem impacto direto 
no organismo, podendo ser o 
fator desencadeante de alguns 
sintomas, bem como a chance 
de ajudar a controla-los’’. 

A mudança do hábito alimen-
tar é um processo gradativo, 

Mary Dias
CRN 9 - 26.572

Nutricionista pela Faculdade 
de Saúde e Humanidades Ibi-
turuna, especialista em saúde 
da mulher com foco em en-
dometriose, nutrição mater-

no-infantil e fertilidade.
Biomédica pela Faculdade de 
Saúde Ibituruna, especialista 

em Citologia Clínica pela UFOP.

ATENDIMENTO
R. Coronel Luiz Pires, 84 - Sala 201

Centro - Montes Claros/MG

(38)3221-4067
@nutrimarydias

Dr. Francisco 
Alexandre
Lima Dias
CRM 42224 - RQE 28 556

Graduação em Medicina 
pela Universidade Estadual 

de Montes Claros (2005).
Título de Especialização

 em Ginecologia e 
Obstetrícia pela Santa Casa 

de Montes Claros (2009)
Membro da Sociedade 

Brasileira de cirurgia Minima-
mente Invasiva (SOBRACIL).

Preceptor da Residência em 
Ginecologia Obstetrícia e 

Cirurgia Ginecológica Minima-
mente invasiva e do Assoalho 
pélvico do Hospital da Santa 

Casa de Montes Claros
Professor Faculdades 

Integradas Pitágoras de 
Montes Claros (UNIFIPMoc).

ATENDIMENTO
Clínica Proctos 

Rua Irmã Beata, 380 – Centro
Montes Claros - MG

(38)3321-2172
98409-3700

@drfranciscoalexandre

com cada paciente apresentan-
do características e necessida-
des próprias. A maioria das mu-
lheres sabem que os processos 
inflamatórios geram sintomas 
de dor (como é o caso da en-
dometriose), mas o que muitas 
não sabem é que suas escolhas 
alimentares têm o poder de au-
mentar ou diminuir as inflama-
ções e seus sintomas. “Ao longo 
do tratamento, o profissional 
da nutrição, especializado para 
tal, é capaz de identificar o que 
cada paciente necessita e fazer 
tal adequação, trazendo um ga-
nho substancial na sua qualidade 
de vida’’, diz o ginecologista Dr 
Francisco Alexandre.

A identificação de alimentos 
que possuam certa relação com 
endometriose e mudanças no 
padrão da dieta que podem tra-
zer benefícios, juntamente ao 
empenho de alcançar os objeti-
vos da terapia no sentido de dimi-
nuir o avanço da doença a níveis 
mais graves, prevenir possíveis 
focos da doença após tratamen-
to cirúrgico, diminuir sintomas 
de dor e reestabelecer a quali-

dade de vida, causa um grande 
interesse entre as mulheres. Isso 
exige disciplina e força de vonta-
de. Porém, os resultados com-
pensam o esforço e o sacrifício, 
com melhoras importantes no 
bem estar, disposição e redução 
dos sintomas. Para tanto, procu-
re um profissional com conheci-
mento em endometriose e suas 
particularidades.

“Mesmo que o
aspecto nutricional 

não seja a causa 
e nem a cura da 
endometriose, 

escolhas alimentares 
tem impacto direto 

no organismo”

“Ao longo do trata-
mento, o profissional 

da nutrição, espe-
cializado para tal, é 
capaz de identificar 
o que cada paciente 

necessita e fazer 
tal adequação, tra-
zendo um ganho 

substancial na sua 
qualidade de vida”

MARY DIAS
Nutricionista

DR. FRANCISCO ALEXANDRE LIMA DIAS
Ginecologista
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Dr. Hénniky Nascimento 
Especialista em tratamento da obesidade pelo IJP (Curitiba) 

Membro Titular Colégio Brasileiro Cirurgia Digestiva 
Título de Especialista em Cirurgia Bariátrica e Metabolica - RQE 50364 

Título de Especialista em Cirurgia  - RQE 45264

ATENDIMENTO
Clínica Santa Helena

Av. Marechal Rondon, 93 Melo  - Montes Claros -MG

(38)99858-5980
@drhennikynascento
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Ninguém é OBESO porque quer!
É preciso esclarecer, antes de tudo, 

que a obesidade não é uma escolha 
nem resultado do desleixo.

O ganho de peso é desencadeado 
por vários fatores como: genética, 
ansiedade, estresse, cultura alimen-
tar, uso de medicamentos. Não exis-
te uma causa só: a obesidade é uma 
doença crônica e multifatorial.

OBESIDADE deve ser tratada com 
respeito e evidências, com especia-
listas capacitados para intervir com 
um tratamento eficaz.

No tratamento da obesidade, o pri-
meiro passo é realizar o diagnóstico 
individualizado em obesidade.  

Medicações, balão intragástrico ou 
cirurgia bariátrica são ferramentas 
que utilizamos dentro do plano tera-
pêutico que é desenvolvido individu-
almente de acordo as necessidades e 
objetivos de cada paciente! 

Nossa missão, é proporcionar aos 
nossos pacientes mais saúde, longe-
vidade e qualidade de vida!

DR. HÉNNIKY NASCIMENTO
Cirurgião Bariátrico e Aparelho Digestivo
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Santa Casa ganha prêmio Core Federassantas
É a segunda vez que o hospital leva o primeiro lugar no prêmio

A Santa Casa Montes Claros foi o 
hospital vencedor da terceira edição do 
Prêmio Core Federassantas Dr. Eduardo 
Levindo Coelho. A solenidade de pre-
miação na Associação Médica de Minas 
Gerais, em Belo Horizonte.

De acordo com o diretor de Comuni-
cação, Marketing e Relacionamento da 
Instituição, Hugo Soares, o hospital ficou 
classificado entre os nove finalistas, o que 
já é considerado uma grande conquista. 
Foram vários projetos enviados por hos-
pitais de todo o estado de Minas Gerais. 
“Entre os nove projetos finalistas, a Santa 
Casa foi classificada com dois, sendo um 
sobre a Unidade AVC e outro sobre Giro 
de Leitos, que é o indicador que mensura 
o uso eficiente do leito hospitalar. Concor-
remos nos eixos Melhoria de processos/
sustentabilidade econômico-financeira e 
Qualidade assistencial: segurança do pa-
ciente, a Santa Casa Montes Claros ficou 
em primeiro lugar com o projeto ‘Dê uma 
alta e salve duas vidas’”, conta.

“A demanda por leitos nas instituições 
hospitalares é um desafio diário. Na San-

ta Casa implementamos o Núcleo Interno 
de Regulação, que monitora o paciente 
desde sua entrada, ao longo da interna-
ção (identificando e atuando junto com a 
equipe assistencial na resolução de pen-
dências de exames, avaliação de especia-
listas; confirmando a previsão de alta na 
véspera, entre outras situações), para que 
seja cumprido o plano terapêutico do pa-
ciente até o momento da sua alta”, explica 
Sâmmya Antunes, gerente do NIR.

De acordo com a gestora, o processo 
adotado pelo hospital envolve vários se-
tores, tanto administrativo, quanto assis-
tencial. “Cada setor tem papel igualmente 
importante para o processo do NIR, pois 
com a atuação de cada um, conseguimos 
realizar o giro de leito de forma mais efi-
ciente, garantindo ao paciente a acomo-
dação digna para que possa receber a 
assistência segura e de qualidade que me-
rece”, acrescenta Sâmmya.

Para o superintendente Maurício Sér-
gio Sousa e Silva, a premiação coroa o 
trabalho de todo um time. “Diariamente 
temos novos desafios e, todos os dias pen-

samos em alternativas inovadoras para 
mudar a realidade da Santa Casa. Receber 
uma premiação como esta, confirma e co-
roa todos os nossos esforços dos nossos 
colaboradores para prestar um atendi-
mento cada vez mais digno e humanizado 
aos nossos pacientes”, diz.

O Prêmio CORE Federassantas foi 
criado pelo Centro de Oportunidades e 
Relacionamento de Executivos de Saúde 
(CORE) e realizado pela Federação das 
Santas Casas e Hospitais Filantrópicos 
de Minas Gerais. A iniciativa tem como 

finalidade reconhecer boas práticas que 
efetivamente contribuem para a melho-
ria da gestão e da qualidade assistencial 
dos serviços prestados.

Em 2019, a Santa Casa Montes Claros 
ficou em primeiro lugar com o projeto 
“Lean nas Emergências”. A solenidade 
de premiação contou a presença do Se-
cretário Estadual de Saúde, Fábio Bac-
cheretti, deputados estaduais, autorida-
des da área da saúde e representantes 
das santas casas e hospitais filantrópi-
cos de Minas Gerais.

Fale Conosco:

(38)9.9130.0554
(38)9.9126.6194
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Qual o melhor regime
tributário para a sua empresa?

Tributo é custo e enquanto um negócio existir vai haver tributo

Ao acertar na escolha do regime tri-
butário, o empresário reduz o pagamen-
to de impostos e aumenta o lucro da 
sua empresa! O regime tributário nada 
mais é do que um conjunto de normas 
que determinará quais são os impostos 
aplicados e como eles devem ser pagos 
e em quais períodos.

Escolher o regime de tributação ideal 
é essencial para a manutenção de qual-
quer CNPJ, já que ele influencia direta-
mente nos valores dos impostos a pagar.

Além de pesar no bolso, o enqua-

JJ Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda

(38)4009-1414 / 3216-1414
(38)99902-2890

Av. Cula Mangabeira, 210, sala 422, Ed. Office Center
Montes Claros - MG - CEP: 30401-001

@jacquellineandrade @jjcontab
www.jjcontabilidade.com.br

Tributo é custo. E enquanto um ne-
gócio existir vai haver tributo. A melhor 
decisão é aquela tomada com base em 
informações confiáveis:

- conheça bem e profundamente a 
sua empresa, seus concorrentes e clien-
tes;

- mantenha-se sempre atualizado 
com as operações presentes e futuras 
e, principalmente, com as alterações de 
legislação presentes e que estão por vir;

- tenha equipe treinada, motivada e 
especializada e sistemas e rotinas ade-
quadas, inclusive de conciliações (confe-
rências).

- aja preventivamente e, se necessá-
rio, corretivamente;

- converse com o seu contador.
Neste cenário, a mentoria INTELI-

GÊNCIA TRIBUTÁRIA PARA NEGÓCIOS 
apresenta-se como a melhor estratégia 
aos empresários. A mentoria conduzida 
pela contadora e consultora Jacquelline 
Andrade, que possui notória experiên-
cia em assessoria contábil, além de vas-
to conhecimento em tributos diretos e 
indiretos, planejamento tributário, re-
estruturação fiscal e contábil de empre-
sas, permite a realização de um planeja-
mento estratégico tributário adequado 
contando com atendimentos individua-
lizados e soluções pensadas conforme a 
necessidade dos negócios. 

A condução inteligente e evolutiva de 
qualquer empreendimento começa na 
escolha do profissional que está ao seu 
lado auxiliando na análise dos dados e na 
tomada de decisão.

Jacquelline Andrade da JJ Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda

dramento inadequado pode provocar 
problemas fiscais com a Receita Federal, 
como autuações, multas e demais pena-
lidades que podem vir a ser aplicadas. 
Para evitar que isso aconteça, é neces-
sário que a empresa tenha os principais 
pontos sobre o regime tributário, bem 
esclarecidos, como tipos de impostos, 
características de cada um dos regimes e 
os aspectos operacionais da sua gestão.

Verificando o negócio do ponto de 
vista tributário, é preciso que se faça 
uma reflexão: 

- Quais são os processos e Formaliza-
ção das operações existentes?

- Qual o nível de entendimento da le-
gislação aplicável?

- Como está a adequação dos Siste-
mas informatizados e fluxo de informa-
ções dentro da empresa?

- Qual o nível de entendimento e re-
lacionamento com a contabilidade para 
tomada de decisão?



Dr. Leonel Ribeiro
Médico formado pela Universidade Estadual de Montes Claros e 
Cirurgia Plástico pela Santa Casa de Montes Claros. Atualmente é 
Cirurgião Plástico no Hospital Imaculada Conceição em Curvelo.

Curvelo
Clínica Redentor - Visconde de Cairú, 57 - Centro, Curvelo

(37)99800-5757     3721-7873
Montes Claros

Av. Doutor Jose Correia Machado, 1858, sala 603, Melo.

(38)99884-2521      @drleonelribeiro
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Pandemia faz aumentar o
número de Cirurgias Plásticas

Segundo dados da Sociedade 
Internacional de Cirurgia Plásti-
ca, a procura por procedimen-
tos estéticos teve uma aumento 
significativo durante a pande-
mia de Covid-19. Esse fenômeno 
recebe o nome “efeito Zoom” 
que faz referência ao aplicativo 
de videoconferência.

Durante o período de Isola-
mento social, ocorreram mudan-
ças significativas de comporta-
mento,  dentre elas uma maior 
preocupação com a aparência. As 
pessoas passaram a se confron-
tar mais com sua imagem, seja 
através das câmeras de videocon-
ferência, seja no espelho de casa. 
Somado a isso, a influência gera-
da pelas redes sociais contribuiu 
para o crescimento do interesse 
por procedimentos estéticos. As 
pesquisas no Google, Instagram, 
Youtube sobre temas relacio-
nados a Estética também estão 
em alta, o que comprova o au-
mento do interesse do público 
por esse assunto. No período 
pré-pandemia, uma das barrei-
ras para o agendamento de uma 
cirurgia era o tempo de afasta-
mento do trabalho para recu-
peração. Porém, com grande 
parte das pessoas trabalhando 
de casa, essa barreira foi derru-
bada.  Além disso, houve dimi-
nuição dos gastos com outros 
ítens, como compras, viagens, 
proporcionando maior possibi-
lidade financeira para o investi-
mento em Cirurgias Plásticas.

No consultório, a procura 
ainda é maior por Cirurgias do 
contorno corporal, como Lipo-
aspiração, Cirurgias do Abdome 

“Durante o período 
de Isolamento social, 
ocorreram mudanças 
significativas de com-

portamento,  den-
tre elas uma maior 
preocupação com a 

aparência”
DR. LEONEL RIBEIRO

(abdominoplastia) e Cirurgias 
da mama. Mas houve também 
um importante acréscimo nos 
procedimentos da região facial, 
como toxína botulínica, preen-
chimentos, Rinoplastia e Lifting 
facial. Todos esses procedimen-
tos podem promover autoesti-

ma e contribuem para para me-
lhoria da qualidade de vida.

Cada paciente que busca pelo 
Cirurgião Plástico deve ser trata-
do de forma extremamente indi-
vidualizada, visto que a procura 
pode ter ocorrido pela ansiedade 
gerada por esse difícil período e 

não pelo desejo real. No contexto 
da Pandemia o papel deste profis-
sional é entregar as melhores prá-
ticas atualmente disponíveis para 
realização do sonho da Cirurgia 
Plástica, selecionando adequada-
mente aqueles que realmente se 
beneficiarão dos seus resultados.


