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Saúde dos pés
Os pés são partes essenciais do corpo humano,
sendo as únicas estruturas
que tocam o solo durante
a mobilidade. A estrutura
mecânica destes importantes órgãos é complexa e
organizada, feitas para garantir força, flexibilidade e
sustentação. As dores nos
pés acometem a grande
maioria das pessoas durante a vida, tendo diferentes
causas e sintomas.
Locais de
atendimento:

• IOT - Instituto de
Ortopedia de
Montes Claros
Rua Irmã Beata, 484 - Centro

(38)3221-1663
(38)3216-0278
@iot.moc

• OrtoCenter - Clínica
de Ortopedia e
Traumatologia
Av. Dr. José Corrêa Machado,
1858 - Sala 1602 - Melo.
Ed. Medical Center

(38)3213-3998
(38)99171-6226

@clinicaortocentermoc

O uso de calçados inadequados no dia a dia (baixos
com solado rígido, bico estreito e saltos elevados),
excesso de peso e a falta
de atividade física e alongamento são causas importantes de dores e incômodos.
É importante entender que
algumas alterações podem
surgir de fatores como idade e predisposição genética,
desse modo, não advindos
apenas da falta de cuidado.
De qualquer forma, tão
logo sejam percebidas dores e alterações (deformidades, calosidades e lesões)
nos pés, o auxílio médico especializado faz-se essencial,
a fim de garantir a segurança no tratamento e efetividade na recuperação.

Fontes
frequentes
de dores
Metatarsalgias: Dores que
afetam a região anterior dos
pés, quando associadas ao
“formigamento” causado
pelo Neuroma de Morton.

Dr. Luiz Fernando Oliveira
CRM: 61.008 | RQE: 41.552 | TEOT: 16.407

• Médico, formado pela Faculdade Pitágoras de Montes Claros – MG
• Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia pela fundação
Hospitalar São Francisco de Assis (FHSFA) de Belo Horizonte – MG
• Especialização em Cirurgia do pé e tornozelo pela Fundação
Hospitalar São Francisco de Assis (FHSFA) DE Belo Horizonte – MG
• Título e Membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia
e Traumatologia SBOT (AMB e MEC).

@drluizfernandooliveira

Talalgias: Dores que afetam a região posterior dos
pés (fascite plantar, esporão de calcâneo e tendinites).
Deformidades: Joanete e Joanete do 5º dedo.
Deformidades ósseas que impactam diretamente
na qualidade de vida do paciente, com quadro de
dores, impossibilitando o uso de alguns calçados.
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Câncer Colorretal: um
inimigo da sociedade moderna
O Câncer colorretal é uma doença comum e atualmente é um
dos tumores malignos mais frequentes da sociedade moderna.
Em países onde sua incidência é
maior, chega a ser considerado
um problema de saúde pública.
No mundo a cada ano são diagnosticados mais de um milhão de
casos, o que faz com que esse tipo
de tumor corresponda a 9,4% de
todos os tumores malignos.
No Brasil sua incidência vem aumentando e coloca-o em segunda
posição dos tumores malignos
diagnosticados e catalogados pelo
Ministério da Saúde.
Diversos são os fatores de risco
para esse tipo de câncer, porém a
idade é o fator de maior relevância. Sua ocorrência é muito rara

Fale Conosco:

(38)9.9130.0554
(38)9.9126.6194

“Diversos são os
fatores de risco para
esse tipo de câncer,
porém a idade é o
fator de maior relevância. Sua ocorrência
é muito rara em pacientes abaixo dos 40
anos de idade, porém
tem um aumento significativo entre os 40
e 50 anos de idade”
DR. ALYSSON GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA

em pacientes abaixo dos 40 anos
de idade, porém tem um aumento
significativo entre os 40 e 50 anos
de idade. Em países ocidentais
atingem um em cada dez pessoas com idade acima dos 80 anos.
Existem outros fatores de risco
envolvidos como: sexo, idade,
etnia, genética, histórico familiar,
hábitos alimentares e tabagismo.
A prevenção é um assunto
muito relevante, visto que sua incidência é crescente e o diagnóstico precoce pode representar a
diferença entre a vida e a morte
precoce pela doença. O tratamento para o câncer colorretal é
obrigatoriamente cirúrgico e geralmente está associado a custos
elevados e a incorporação de técnicas cirúrgicas com elevado nível
tecnológico, além da necessidade
de uma abordagem multidisciplinar com profissionais médicos
oncologistas e radio terapeutas,
nutricionistas e enfermeiros com
conhecimentos em ostomias.
O rastreamento do câncer pos-

Dr. Alysson Guilherme Lopes de Oliveira
CRM 49.068

- Graduado em medicina pela Universidade de Uberaba;
- Residência médica em Cirurgia Geral e
Coloproctologia pelo Hospital Beneficência
Portuguesa de São José do Rio Preto;
- Residência em Endoscopia e Colonoscopia pelo Hospital
Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto;
- Título de vídeo cirurgião pela Sociedade
Brasileira de Vídeo Cirurgia – SOBRACIL.

(38)3221-6593/3221-9361
(38)99920-4639

Rua Tupinambás, 13 , 10°Andar, Melo - Montes Claros /MG .

@gastrovidamoc

sibilita ao paciente um diagnóstico em fases iniciais da doença,
quando o tratamento vai demandar um nível menor de complexidade e menores gastos financeiros além da maior possibilidade
de cura. Exames como a colonoscopia permite a identificação de
lesões pré cancerígenas como pólipos, permitindo em muitos casos
a ressecção e a cura.

www.gastrovida.com
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Flórence Saúde Domiciliar

Comemorando 10 anos no mercado de Home Care em Montes Claros e Região
A Flórence Saúde promove através do atendimento
Home Care a qualidade de
vida e o bem estar dos seus
clientes e familiares com
humanização, excelência e
profissionalismo, com o objetivo de ser a melhor e mais
inovadora empresa no ramo
de assistência domiciliar.
Alcançando em 2022 o
marco de 10 anos de atuação
no mercado, a empresa se
destaca como referência no
segmento, pela transparência nos serviços prestados e
pelo empenho para garantir
que os pacientes tenham
toda assistência necessária e
com alta qualidade.
Toda a jornada de atuação
e crescimento da empresa
no mercado, foi pautada
sempre em primeiro lugar, à
prestar aos seus clientes um
serviço humanizado que buscasse oferecer segurança, re-

Profissionais da Flórence Saúde

abilitação e melhores condições de vida e bem estar.
É por isso que a empresa enfatiza tanto nos seus
atendimentos, que cada
cliente por ser único, merece
atenção especial em relação
às suas necessidades, apresentando assim uma equipe
completa e altamente especializada que irá garantir
todo o cuidado necessário.

Rua Tapajós, 41 | Melo | Montes Claros–MG

(38)98406-7395

(38)3082-0181

Dentro desse cenário, a
proposta da Flórence para
os próximos anos é investir
na modernização dos serviços através da utilização de
sistemas de apoio que irão
facilitar a rotina de acompanhamento dos pacientes,
constantes
treinamentos
para toda a equipe (técnica
e administrativa) e a ampliação dos serviços em Montes
Claros e região.
Com a expansão e continuidade do Home Care em
todo o País, é primordial
que as empresas atuantes
na área, continuem investindo em ferramentas de
melhorias na prestação
desses serviços. E a Flórence Saúde se compromete
a cada ano a buscar melhorias para garantir o melhor
e mais avançado atendimento para seus clientes.
Nesses 10 anos de caminhada, a Flórence aproveita
para intensificar os agradecimentos aos seus clientes,
parceiros e profissionais
que contribuíram e sonharam juntos nesse grande
propósito de atender a todos com respeito, qualidade e humanidade.

Atendimento Fisioterapêutico

Atendimento Fonoaudiólogo

Equipe Administrativa
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FEVEREIRO RARO: mês da conscientização
mundial sobre Doenças Raras
O Mês de Fevereiro é o mês
da Conscientização das doenças raras para tratarmos dos
desafios, dificuldades e conquistas dos acometidos.
Advogo há mais de 17 anos,
e durante essa trajetória sempre atuei na área da saúde,
trabalhista e previdenciária.
Mas o que que eu não sabia é que essa demanda iria
ser, também, uma pauta da
minha de vida e não apenas
dos meus clientes.
Digo isso, porque recentemente foi diagnosticada com
uma doença rara denominada
de síndrome de Ehlers-Danlos,
mais conhecida como doença
do homem elástico, caracteriza-se por um grupo de distúrbios genéticos que afetam o
tecido conjuntivo da pele, das
articulações e das paredes dos
vasos sanguíneos, o que causa
muita dor, fadiga e fraqueza.
Você já ouviu falar nessa
patologia? Pois é, eu também
até então não. Você sabe por
que devemos falar mais sobre doenças raras?
Primeiramente, devemos
compreender o que considera-se doença rara aquela que
afeta até 65 pessoas em cada
100.000 indivíduos, ou seja, 1,3
pessoas para cada 2.000 indivíduos. O número exato de doenças raras não é conhecido.
Estima-se que existam entre
6.000 a 8.000 tipos diferentes
de doenças raras em todo o
mundo e a síndrome de Ehlers-Danlos é uma delas.
Para mim o maior desafio
nessa trajetória é a me fazer
ser compreendida por uma sociedade que, infelizmente, ainda associa o termo deficiente
apenas para aquelas patologias que são visíveis aos olhos
como, por exemplo: deficiências visuais como a cegueira; ou as motoras, como por
exemplo, as paralisias. No en-

Simone Sá
Advogada especialista em Direito Médico e
da Saúde, Trabalhista e Previdenciário, Cível,
ambiental, Mestre em Direito das Relações
Internacionais, Secretária do IBDFAM - Instituto
Brasileiro de Direito das Famílias - Núcleo
Norte de Minas e Representante da Comissão
de doentes raros da ADEMOC - Associação
de Deficientes de Montes Claros.
simonesaadvocacia@gmail.com
@simonesadvogada

tanto, há diversos tipos de deficiências que não são visíveis
aos olhos, mas, que impedem
o exercício de uma vida plena
e em iguais condições comparadas aos demais.
O diagnóstico tardio, também, apresenta-se como um
grande desafio, pois, o mesmo faz com que a doença

evolua rapidamente e atinja
estágios crônicos e incapacitantes, tornando o tratamento mais sacrificante e pouco
efetivo para muitos.
Assim, chamo a atenção
para a importância das instituições de ensino profissionalizante na área da saúde
e, por conseguinte os pro-

fissionais da área que ainda
carecem de maior especialização e informações sobre o
assunto e eu me refiro principalmente a grade curricular
ainda na graduação.
Digo isso, porque sempre
apresentei os sintomas da síndrome, no entanto só fui ser
diagnostica já na fase adulta.
Paralelamente, destaco a ausência do poder público no
aporte de pacientes acometidos de doenças raras e graves. Afirmo isso, porque desde quando me descobri com
a síndrome de Ehlers-Danlos
passei a ressigfinicar a minha
dor e transformei essa descoberta em uma pauta de luta.
Me dedico a estudar formas
para ter uma vida mais leve
como, por exemplo tratamentos medicamentosos, pesquisas nacionais e internacionais
e ações homeopáticas.
Afinal, tenho em mim a máxima de que viver é uma dádiva e que nem sempre será fácil
esse percurso, mas, desistir
nunca pode ser uma opção.
Dessa forma, concilio a minha
rotina profissional de advogada mas, também, mãe, esposa
e diagnosticada com doença
rara, colocando a minha saúde e qualidade de vida sempre
em primeiro lugar. O tratamento multiprofissional tem
me proporcionado maior qualidade de vida como por exemplo, a fisioterapia; acupuntura;
terapia e acompanhamento
psicológico; exercício físico;
alimentação equilibrada; uso
de oxigênio; Canabidiou são
alguns exemplos de práticas
que tenho diariamente como
estratégias e cuidado com a
minha saúde.
Mas, eu sei que o acesso a
todos esses serviços infelizmente não é a realidade da
maioria, pois, demandam altos investimentos financeiros

e também o acesso a informação. Por isso, a minha busca é
garantir maior acesso a informação e desbravar caminhos
especialmente no âmbito legal para auxiliar aqueles que
assim como eu também vivem esse desafio.
Nesse percurso conheci e
me filiei a diversas Associações que tem como pauta as
doenças raras e deficiências
na qual destaco a Ademoc
(Associação dos Deficientes
de Montes claros) onde sou a
Representante da Comissão
de Doenças Raras, que através do presidente Valcir tem
me orientado nesse desbravar de caminhos e o acesso a
todos os direitos inerentes a
pessoa com deficiência.
O acesso a informação liberta e torna a vida mais leve.
Por isso, a minha missão e
motivação ao escrever esse
breve relato para vocês tem
como intuito destacar a importância da conscientização
e da luta pelo acesso aos direitos no âmbito da saúde. Pois,
a saúde é direito de todos e
dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e
de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Logo precisamos fazer com
que essa máxima seja de fato
uma realidade e que todos tenham uma vida digna. E para
aqueles que assim como eu
vivem essa luta diária eu quero te incentivar a não desistir.
Pois, já dizia Guimarães Rosa
“A vida é assim: esquenta e
esfria, aperta e daí afrouxa,
sossega e depois desinquieta.
O que ela quer da gente é coragem.” Que tenhamos coragem e ânimo para prosseguir
e assim fazermos a diferença!
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Benefícios da Acupuntura na Ortopedia
A acupuntura consiste
na estimulação de pontos
anatômicos relacionados a
diversos órgãos e sistemas
do organismo. Funciona a
partir da inserção de agulhas que estimulam terminações nervosas na pele,
tecidos e músculos que
atuam no sistema nervoso
central, liberando substâncias químicas conhecidas
como neurotransmissores.
Os neurotransmissores
desencadeiam estímulos
importantes, dentre eles
analgésico, anti-inflamatório e relaxante muscular,
além de proporcionar uma
ação nos sistemas endócrino, imunológico e outras
várias outras funções orgânicas. Hoje em dia esta
modalidade da medicina
chinesa é mais comumente usada para tratar a dor,
mas está sendo utilizada
para melhora de estresse,
ansiedade e bem-estar do
paciente.
No tratamento de dor
esta técnica é benéfica
para tratamentos das lombalgias, cervicalgias, dorsalgias, artrites de quadril, joelho e punho, fibromialgia,
epicondilite lateral do cotovelo, dores nos ombros,
dentre outros.
Nestes pacientes com do-

Dr. Carlos Daniel de Barcelos

@drcarlosdanieldebarcelos

Acupuntura Médica | Membro do C.M.B.A. (Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura)
Ortopedia e Traumatologia | Membro titular da SBOT
Membro SBED (Sociedade Brasileira para estudo da Dor)
Médico do corpo clínico da Clinicar | Membro do Comitê de Dor da SBOT

enças osteomusculares, a
terapia funciona de forma
rápida e eficaz, principalmente para dores crônicas.
O número de sessões e o
tempo de tratamento varia
de acordo com a idade do
paciente, tempo de duração
dos sintomas do tipo de doença, da resposta individual
do paciente e de outras comorbidades associadas.
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Consulta ginecológica da adolescente:
conhecimento e empatia
A atenção ginecológica à
adolescente é desafiadora
pois requer conhecimento
científico, conhecimento das
leis, empatia profissional e
observação minuciosa dos
princípios éticos que norteiam esse atendimento.
Existem várias questões
em discussão pelos especialistas, a começar pelos
marcos legais que definem
a adolescência: pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) a adolescência vai
dos 10 aos 20 anos incompletos; no Estatuto da
Criança e do Adolescente
(ECA) vai dos 12 aos 18 anos;
e o Código Civil determina a
maioridade aos 18 anos.
Atendimento:

Clínica UNOVITA
Avenida Coronel
Prates, 389 – Centro

(38)3223-4281
(38)98826-9940
@dradanirodrigues
ginecologista
@unovitaclinica

Por que levar
a adolescente à
consulta ginecológica?
Porque a ginecologia é a
especialidade médica que
cuida da saúde da mulher em
sua integralidade. Sendo a
adolescência a transição entre a infância e a idade adulta
é esse o momento ideal para
que essa menina aprenda
sobre seu corpo, sobre seu
desenvolvimento e sobre as
mudanças hormonais típicas
desse período.
Quando levar a adolescente
à consulta ginecológica?
Na verdade, não existe
uma idade definida para essa
questão na literatura médica. O que orientamos é que
os pais ao perceberem mudanças físicas (como aparecimento das mamas, dos pelos
pubianos e axilares) e psíquicas (expressadas por comportamentos típicos dessa
fase) comecem a pensar nessa possibilidade e comecem
a abordar essa questão com
a própria adolescente, para
que seja construído junto um
desejo desse cuidado.
Os pais precisam
participar da consulta
médica, por ser a
adolescente menor
de idade?
Não necessariamente. Mas
não há qualquer impedimento se a paciente assim o desejar. E até aconselhamos
essa proximidade para que
essa relação seja harmoniosa
e para que a adolescente envolva seus pais no seu acompanhamento e na resolução
de suas questões pessoais.
O sigilo médico, respaldado

ausência de menstruação)
e cólicas menstruais são as
mais frequentes. Alterações
na secreção vaginal, necessidade de orientações sobre
as mudanças no físico e também no emocional, desejo
de contracepção, dúvidas
sobre a vacina contra o HPV
(Papiloma Vírus Humano),
questões hormonais, atraso
ou aparecimento precoce da
primeira menstruação e dos
caracteres sexuais secundários (mamas e pelos axilares
e pubianos).

Dra. Daniela Rodrigues
CRM 42.109

RQE 24.920

- Formada em Medicina - Faculdade
de Medicina de Barbacena;
- Residência Médica em Ginecologia e
Obstetrícia – Hospital Governador Israel
Pinheiro -IPSEMG- Belo Horizonte;
- Docente do Curso de Medicina – Faculdades
Integradas do Norte de Minas - FUNORTE;
- Mestranda do Programa de Pós Graduação em
Cuidado Primário em Saúde - PPGCPS - UNIMONTES.

pelo Código de Ética Médica,
aplica-se também à consulta
da adolescente. Mas existem
casos em que a quebra desse sigilo é justificada, como
em situações em que percebemos déficit intelectual relevante, gravidez, situações
que exponham a adolescente a risco de morte, percep-

ção de ideação suicida, casos
em que haja suspeita ou confirmação de abuso sexual,
dentre outras.
Quais são as queixas mais
frequentes nas consultas
das adolescentes?
Alterações no ciclo menstrual (fluxo aumentado ou

Como é a consulta
da adolescente?
Como toda boa consulta deve começar com uma
escuta atenta das questões
pessoais dessa menina. Depois indagamos sobre questões importantes do seu
histórico de saúde e questões que envolvam a sexualidade, se isso se mostrar
necessário. Em seguida é o
momento de orientar sobre
menstruação, o padrão habitual de secreção vaginal e
a importância da vacinação
contra o HPV. Por fim, o exame físico ginecológico pode
ser realizado, com o consentimento da adolescente. Em
várias situações percebemos
uma certa timidez nesse
momento e, por vezes, é necessário que esse momento
seja postergado para uma
segunda consulta, quando a
relação de confiança da adolescente já está mais estabelecida. Não existe um padrão
de consulta, ela sempre é
mutável de acordo com as
questões envolvidas. Somos
únicas, e essa individualidade
deve ser respeitada sempre.
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Dataminas: formando profissionais para
o tão competitivo mercado de trabalho
Nossa escola, nosso compromisso com a capacitação profissional
Há 27 anos atuando no segmento de cursos profissionalizantes em Montes Claros,
região e várias cidades do País,
a Dataminas se destaca como
uma escola que busca constantemente trazer cursos de capacitação profissional e empreendedorismo para a população.
A empresa é localizada no
coração de Montes Claros, à
Rua Doutor Santos, 357, em
frente ao Edifício Herlindo Silveira. Dentre os vários cursos
oferecidos, podemos destacar manutenção de celulares,
Informática, Atendente de
Farmácia, Mecânica de Motos,
Mecânica e elétrica de automóveis, Eletricista Instalador
Predial, Gestão empresarial e
vários outros.
Cursos profissionalizantes são

cursos focados em qualificar
o aluno para ocupar uma posição no mercado de trabalho e
desenvolver o empreendedorismo, formando profissionais
autônomos. São excelentes
opções, pois oferecem capacitação rápidas com preços e condições de pagamento acessíveis,
com certificação garantida em
todo o território nacional.
A Dataminas oferece estágio
garantido em alguns cursos,
encaminhando ao mercado de
trabalho e formando empreendedores de sucesso.
Nosso objetivo é a satisfação dos clientes, amigos, colaboradores e parceiros através
de melhorias e inovações, trabalhando com seriedade e ética acima de tudo. Venha fazer
parte desta história!
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Naturefarm Nutrition:
bom é estar bem consigo mesmo!
Nesses últimos anos, vivenciamos
muitos momentos de incerteza e
medo, que impactaram diretamente
a nossa saúde física e mental. E com
isso, percebemos o quão importante e
necessário é o cuidado individual para
nos mantermos sãos. Pensando nisso,
a Naturefarm desenvolveu uma nova
linha de produtos que pudesse auxiliar
no autocuidado diário de cada um: a
NATUREFARM NUTRITION.
É com muito orgulho que apresentamos a vocês essa nova linha, que veio
para lhe dar mais energia, disposição,
nutrição a equilíbrio. A nova linha NATUREFARM NUTRITION é composta por
produtos de alta qualidade, que garantem uma alimentação rica em sabor e
nutrientes para o seu dia a dia.
Produtos desenvolvidos com alto
controle de qualidade, com matérias primas cuidadosamente selecionadas, sem
aditivos químicos, sem adição de açúcar,
sem glúten e sem lactose!
Com os nossos
produtos você garante:
Mais disposição e energia, mais foco
e concentração, metabolismo acelerado
e queima de gordura, melhora na performance e no condicionamento físico.
A NATURE NUTRITION é composta
por sete produtos. Linha Termo: Cap-

puccino Termo, Chococcino Termo e
Termo Coffe. O Cappuccino Termo e o
Chococcino Termo são produtos que
promovem saciedade, diminui sensação da fome, ação termogênica, aumento da disposição para o dia a dia,
melhora concentração e foco, diminuição da fadiga mental e redução da ansiedade e desejo de consumo por doces. Um com o sabor tradicional de um
delicioso cappuccino e o outro com um
sabor mais adocicado do chocolate!
Já o Termo Coffe carrega um sabor
mais intenso do Café e leva para o seu
dia a dia mais energia e disposição uma
melhora da resistência e desempenho
físico, mais foco, concentração,ação termogênica e estimula queima de gordura.
Temos também o Eritritol e o Xylitol
que são substitutos naturais do açúcar
e pode ser ultilizado em bebidas, confeitos, chocolates e doces em geral. Os
dois podem ser utilizados por diabéticos
e crianças, pode ser também usado no
controle de peso, devido ao baixo teor
calórico. O Leite de Coco (em pó) também está no nosso time, ele é um substituto natural do leite de vaca. Indicado
para veganos, vegetarianos e intolerantes á lactose. É um produto extraído da
castanha do coco selecionado e fresco. É
um alimento saudável e nutritivo.
Uma dose de beleza nunca é demais,
náo é mesmo? O GLOW UP Gummies
chegou com o intuito de elevar a autoestima da mulher. Em formato de gomas o Glow Up Gummies é a junção do
colágeno Verisol, o único com comprovação científica, silício orgânico, biotina,
vitaminas e minerais. Essa combinação
atua promovendo cabelos mais fortes
e cheios de brilho, pele mais firme e luminosa e unhas mais fortes e menos
quebradiças, além de reduzir a celulite e
ajuda a manter a imunidade lá em cima.
A Naturefarm te convida a olhar com
um carinho especial para si! Juntos vamos cuidar da sua saúde física, mental
e emocional. A linha Nature Nutrition
nasceu com o intuito de te auxiliar nesse
cuidado e levar até você o bem-estar que
a vida pode proporcionar. Acesse nosso
instagram e fale diretamente conosco
pelo @farmacianaturefarm. Invista naquilo que importa, a sua saúde!

Av. Cel. Prates, 143, Centro
@farmacianaturefarm
@emporionaturefarm

(38)3690-3330
(38)98823-9497
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A necessidade do Registro
de Marcas para empresas
A marca é um patrimônio
da empresa! Ela é considerada um ativo intangível, ou
seja, possui valor econômico
embora não se possa tocar.
É através da marca que o
cliente identifica a empresa
e seus produtos/serviços no
mercado. Quando se fala em
“empresa renomada” o entendimento é de que a marca é forte e conceituada no
mercado, portanto, gera credibilidade para a empresa.
Caso a empresa não registre sua marca, o empresário
não possui direito a exclusividade do uso da mesma.
Neste caso, qualquer pessoa pode utilizar a marca,
seja um concorrente ou não.
Quando alguém registra a
marca antes do empreendedor, a empresa perde o direito sobre toda a identidade,
e possivelmente possa ser
notificado extrajudicial proibindo a utilização da própria
marca ou ter que indenizar
pelo uso indevido de uma
marca já registrada.
Registrar a marca é a única forma de proteger o seu
negócio em todo o território

nacional! Assim você impede o plágio e garante o direto sobre a exclusividade do
uso da identidade. E se caso
alguém resolver copiar a sua
marca, você poderá notificar
judicialmente e obter seu direito resguardado.
Você pode pensar “meu negócio tem meu próprio nome,
eu não preciso disso” ou “eu
sou MEI não vai acontecer
comigo”, porém, a verdade é
que até as empresas que utilizam nomes/sobrenome precisam de Registro e inclusive as
micro e pequenas empresas
foram responsáveis por um
aumento de 75% no número
de pedidos para registros de
marcas próprias no primeiro
semestre de 2021.
Não importa o tamanho
do seu negócio nem o seu
segmento de atuação, toda
marca quando não registrada está vulnerável e o empreendedor correndo o risco de perde-la.

Você já pensou
sobre este
risco do seu
empreendimento?
Ana Carolina Matos
Advogada

Especialista em Direito Contratual e Registro de Marcas .

@carolmatosr

38.98405.9905
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Avenida Francisco Peres, 355
Guarujá - Montes Claros/MG

38.3221.4870 | 98801.5305
99992.8266 | 99222.2001
@casablancalagoaeventos
casablancalagoaeventos@gmail.com
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Água Mineral Pura da Serra

“A satisfação
e a confiança
dos nossos
clientes são
prioridades na
nossa empresa.
Temos consciência de nossa
responsabilidade em produzir uma água de
qualidade”
DR. VITOR HUGO
Sócio Proprietário

Fundada pelo médico,
Dr. Vitor Hugo Guimarães, a
fonte da Água Mineral Pura
da Serra está localizada na
Estrada do Contorno, Fazenda Catunizinho, no alto da
serra de Francisco Sá/MG.
A água é privilegiada pela
pureza e qualidade de sua
fonte. O objetivo da empresa é oferecer um produto
de qualidade, com preço
acessível, sendo reconhecida como uma marca de referência no segmento.
A água mineral é sinônimo não somente de saúde
mas também de muito orgulho, pois está presente
na mesa de milhares de famílias norte
mineiras.
Para ga-

rantir sempre um produto
de excelente qualidade, a
água Pura da Serra passa
por vários processos até
chegar no consumidor final.
As embalagens Pura da
Serra são de alto padrão e
resistência, testadas e aprovadas para manter a característica natural da água. Todas as embalagens passam
pelo processo de lavagem,
esterilização e enxágue.
A qualidade da água é notada não somente na leveza
e sabor imperceptível, como
também nos rígidos padrões de qualidade implantados na fábrica de envase
automático. O processo de
rotulagem da Pura da Serra é feito com modernos
equipamentos.

Todas as etapas são inspecionadas rigorosamente
pelos profissionais que trabalham na fábrica, garantindo um produto de qualidade e satisfação total do
consumidor.
“A satisfação e a confiança dos nossos clientes são
prioridades na nossa em-

presa. Temos consciência de
nossa responsabilidade em
produzir uma água de qualidade, por isso garantimos
as especificações de toda
a produção, fazendo o uso
das mais avançadas tecnologias e métodos de análise”,
enfatiza Dr. Vitor Hugo, Sócio Proprietário.
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SANTA CASA MONTES CLAROS

Dom João Justino recebe
homenagem de despedida
Por ANA PAULA PAIXÃO
Dom João Justino, que desde o dia 16
de fevereiro passou a ser o novo Arcebispo Metropolitano de Goiânia-GO, recebeu
uma homenagem de despedida da Irmandade Nossa Senhora das Mercês de
Montes Claros (entidade mantenedora
do hospital).
Com a presença da direção da Instituição e membros da Irmandade, o provedor
José Gilson Caldeira agradeceu ao Arcebispo por toda sua dedicação e empenho
à frente do hospital. “Nós temos muito a
agradecer ao Dom Justino. Externo meu
desejo de sucesso, prosperidade e bênçãos em sua vida”, ressaltou.
O superintendente, Maurício Sérgio
Sousa e Silva, também aproveitou o momento para ressaltar a importância de
Dom Justino para toda a região. “Nossa
homenagem é simples, mas sincera. Agradecemos por ter nos conduzido, com
muita sabedoria e serenidade, durante
todo esse tempo, especialmente em virtude da situação de pandemia. Em nome
dos mais de dois mil colaboradores e de
todo nosso corpo clínico, agradecemos,
de coração, todo o empenho em prol da
população do Norte de Minas. Desejamos
boa sorte e pedimos a Deus que continue
abençoando os passos desse ser humano

Líder religioso autografou vários exemplares
do livro “Diakonia da Palavra”, de sua autoria

extraordinário”, disse.
Durante o encontro, Dom Justino, em
nome de toda a Instituição, recebeu uma
placa em forma de homenagem. “Sempre me senti muito em casa na Santa
Casa. Fui muito bem acolhido e recebido
nesta Instituição. Quero registrar meu
agradecimento e, certamente, o novo
Arcebispo dará continuidade a esse trabalho, pois a Santa Casa tem uma importância enorme para a região. Peço que
rezem por mim, pois terei novos desafios daqui pra frente”, pontuou.
Ainda durante o evento, o líder religioso autografou vários exemplares do livro
“Diakonia da Palavra”, de sua autoria. Na
obra, é possível conhecer a história de Dom
Justino e suas experiências com a vida religiosa. Para quem se interessar em adquirir
um exemplar, pode procurar pela Associação Bom Pastor-Arquimoc (Rua Grão
Mogol, 313, Centro, Montes Claros-MG) ou
através do whatsapp: 38 3201-8144. Os recursos oriundos da venda dos livros serão
destinados para ações beneficentes da Associação Bom Pastor-Arquimoc.

PS4 Combustíveis Ltda, por determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM,
torna público que solicitou, por meio do Processo
Administrativo nº 2022.02.01.003.0001343, Licença de Operação Corretiva para Posto revendedor de combustível, localizado a Rodovia BR 251, KM 44, Zona Urbana, Francisco
Sá, MG, CEP 39.580-000.
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50anos
Venha conhecer a nossa
linha de portas, janelas,
assoalhos, forros e
decks de madeira.

Av. João XXIII, 795 - Edgar Pereira
Montes Claros - MG / 38 3221-7644

w w w. m a d e i r a p i n h e i r o . c o m . b r
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Pharaoh Agência Digital
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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
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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Quintas da Villa Sítios Ecológicos:

Sua família merece um refúgio da rotina da cidade
A rede de negócios Villa Vianna faz
parte de um programa imobiliário que
pretende estimular atitudes ecológicas,
sustentáveis, positivas e harmônicas na
região. É fruto da implantação da incorporadora M&V Empreendimentos Imobiliários no norte de Minas Gerais.
Percebendo a tendência por modo de
vida mais natural, busca de lazer e equilíbrio com trabalho e vida social, estamos
montando nosso primeiro complexo em
Minas Gerais, na cidade de São João da
Lagoa, vizinha a Montes Claros (um polo
regional importante do Estado, que abriga
um contingente de pessoas com perfil para
o empreendimento, empresas e negócios,
institutos educacionais e excelente infraestrutura de logística e serviços).
A Villa Vianna será uma “pequena cidade ecológica e turística” com loteamentos urbanos residenciais abertos e fechados, incluindo, condomínio de campo/
rural, aeronáutico com pista de pouso/
decolagem e empresariais (negócios voltados ao tema sustentabilidade); floresta
plantada (de acordo com bioma local) e
infraestrutura planejada, onde a madeira

e seus derivados, métodos construtivos
modernos e ecológicos como EPS (isotérmicos), além de outros materiais recicláveis (container, por exemplo) são os
principais INSUMOS destes negócios em
TERRENOS PRÓPRIOS-M&V.
A área total do empreendimento em
São João da Lagoa compreende 4,737 milhões de metros quadrados, incluindo a
Fazenda e haras São Francisco. Somente a
área destinada aos condomínios urbanos e
rurais ultrapassa o total de 3,5 milhões de
metros quadrados. Este empreendimento
conta com parceiros importantes, fornecedores, projetos e sistemas ecologicamente
corretos e sustentáveis, produtos em madeira e de material reciclado.
Na Villa Turística concentrarão as casas
comerciais, lojas, bares, restaurantes e espaços de conveniência todos Ecológicos,
em madeira ou container. As praças e espaços livres podem ser utilizados para feiras
artesanais, culturais e gastronômicas, além
de eventos empresariais e de negócios,
com serviços especiais para todas as idades. Todos os complexos terão área de lazer nos condomínios e parques temáticos.

A utilização extensiva de energia solar, por exemplo, configura a ideia de
utilização de recursos limpos e naturais.
Utilização de água de forma responsável
e com reutilização, métodos construtivos
com mínimo de perdas, reciclagem e utilização de produtos ecológicos, dentre
outras formas de contribuição para um
ambiente equilibrado, harmônico e agradável. Estes sistemas reduzem custos de
manutenção e taxas condominiais.
Neste momento já temos disponíveis 39
fazendinhas com áreas superiores a 20 mil
m2 à venda denominadas Quintas da Villa,
loteamento rural com toda segurança e
documentação individualizada, completa e
registrada em cartório. Algumas unidades
terão acesso direto a pista de pouso também. Uma área anexa será utilizada para
expansão destas fazendinhas com oportunidade de mais 40 unidades futuras.
Dois loteamentos urbanos estão aprovados no município com alvará de implementação e licenças ambientais - o loteamento
aberto Villa Pequena com 330 unidades e o
loteamento fechado Parque Inhotim com
112 unidades. Em breve estarão prontos
para serem negociados, com tamanhos
diversos conforme sua necessidade, área
de lazer completa e várias funcionalidades
programadas para serem implantadas.
O aeródromo Canto da Mata está homologado na ANAC e aprovado na aeronáutica, com publicação no Diário Oficial
da União. Pista de pouso e decolagem de
mil metros de extensão para aviões e heli-

cópteros. Este empreendimento ÚNICO na
região é motivo de orgulho para todos nós.
Esta é a pista de pouso mais próxima do
aeroporto de Montes Claros o que irá gerar grandes negócios além de comodidade
e oportunidades para a região. Ao lado da
pista serão destinados espaços para hangares e negócios aeronáuticos além de terrenos que terão taxiway com acesso direto
a pista. Um condomínio de alto padrão em
estilo americano e de altíssimo nível.
Já estamos atraindo investidores para
montagem de seus negócios nas nossas
áreas, sejam fabricantes de artefatos
ecológicos, construtoras, viveiros e paisagistas, depósitos de matérias de construção, pousada e resort, dentre outras
atividades que agregam valor ao negócio
como um todo, procure saber mais e desfrute do benefício de ser PIONEIRO.
Será sediado no empreendimento até
o momento as seguintes empresas: Construtora Carbono Tijolo Ecológico, Fábrica
de Tijolo ecológico TIJOLEGO, Depósito de
Material Ecoponto da Construção e a Instalação de uma fábrica de bloquetes.
Você está convidado a conhecer este
empreendimento imobiliário que será um
dos mais importantes do Estado de Minas
Gerais no momento. Seja um parceiro, investidor ou cliente deste Grande Negócio.

Informações:
Joaquim Vianna
(19) 98132-9001
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Deputado Newton Cardoso Jr
visita cidades do Norte de Minas
O Deputado Federal Newton Cardoso Jr (MDB) cumpriu, nos últimos dias de
fevereiro, proveitosa agenda política nas
cidades de Montes Claros, Capitão Éneas
e Mirabela. A visita começou por Montes
Claros, onde o parlamentar esteve reunido na Companhia de Desenvolvimento
dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
– CODEVASF destinando emendas para a
compra de materiais para abastecimento
de água para os seguintes municípios do
Norte de Minas: Ibiaí, Itacarambi, Fruta de
Leite, Mirabela e Águas Vermelhas.
Além disso, foi destinado emenda

para a compra de um novo veículo
compactador de lixo que beneficiará
a população de Berizal. Em seguida, o
Deputado Newton esteve no município
de Capitão Éneas entregando um trator
agrícola para a Comunidade Poço do Pedro. Essa máquina irá facilitar a vida dos
produtores rurais e impulsionar a economia na região.
Outra cidade visitada foi Mirabela,
onde o Deputado visitou Vereadores,
amigos e lideranças locais, na Câmara
Municipal. Prestando contas do mandato e ouvindo as demandas da cidade.
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42 anos dedicados à causa animal
Aos leitores do prestigiado Jornal Infonorte e a cada morador do nosso querido
norte de Minas, apresento-me com orgulho e gratidão por fazer parte deste importante veículo da imprensa nacional. O meu
nome é Osvaldo Lopes e, como bandeira
de vida, luto pela causa animal há mais de
quatro décadas. Ainda adolescente, o primeiro resgate de um cãozinho atropelado
fez com que os meus olhos se despertassem para uma causa que se tornaria
um verdadeiro propósito de minha vida.
Desde então, atuo firmemente na ajuda
direta a milhares de animais vítimas de
maus tratos, abandono, doentes, atropelados ou em situação de risco. Entre o
primeiro animal salvo, em 1979, e hoje, lá
se foram milhares de resgates.
O descaso de BH com os animais já
não é a minha única preocupação. Meio

ambiente, saúde pública e outras questões urgentes passaram a integrar as
lutas. E o que começou como um sonho
um pouco distante foi tomando corpo
e se tornando um objetivo a ser alcançado. A caminhada foi longa, mas de
construção. Fui candidato em 2010, 2012
e 2014. Derrotas? Não na essência. Todos
os anos de campanhas e de convivência
lado a lado com a população da capital
me fortaleceram para que me tornasse
alguém mais maduro e preparado.
Em 2016, tive êxito nas urnas e fui
eleito para o meu primeiro mandato na
Câmara Municipal. Com poucos recursos
financeiros, mas colocando a alma e a
energia na elaboração de cada proposta,
recebi a confiança e o voto de 3.018 cidadãos, tendo feito uma das campanhas
mais baratas da história de Minas Gerais.

Minha atuação como parlamentar foi
marcada por 100% de presença e 42 projetos de lei apresentados.
Dois anos depois, pelo reconhecimento
da população, tive a felicidade de me eleger deputado estadual, com 31.161 votos
– dez vezes mais do que o recebido dois
anos antes. Pelo respeito à vida, aos animais e à natureza, me apresento como um
apaixonado pela política limpa e eficiente.
Sou um representante da boa política e
isso não envolve uma disputa entre antigos ou jovens; ou seja, a receita é prezarmos pelo olho no olho e o diálogo

CASAS A VENDA

Bairro Todos os Santos II
Montes Claros - MG

03 Quartos seno 01 Suíte, Sala para 02 ambientes, Banheiro
Social, Cozinha, Área de Serviço, Quintal e Garagem

CRECI-6.246

(38)3215-7071

www.eltonimoveis.com.br

Rua Tapajós, 85, Bairro Melo, Montes Claros - MG

franco como meios para a obtenção de
qualquer fim, sempre nos guiando pelo
respeito ao ser humano e com responsabilidade em cada atividade.
Sigo com a simplicidade e o otimismo
que pautam a minha jornada até aqui.
Busco, diariamente, fazer da política
o instrumento definitivo das transformações tão urgentes e necessárias que
Minas Gerais pede. É com esse foco que
sigo em frente, acompanhado de toda a
minha verdade e vigor.
Protetores dos Animais e Deputado
Estadual Osvaldo Lopes (PSD/MG)
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DR. SEBASTIÃO RODRIGO ROCHA

Re na Clínica e Cirurgica
CRM 44780

DR. LUCAS TEIXEIRA LAUGHTON

DR. EMERSON GUIMARÃES TEIXEIRA

CRM 55.376

CRM 31.657

Córnea e Glaucoma

O almologia Geral e Glaucoma

OFTALMOLOGIA ACESSÍVEL COM QUALIDADE E CONFORTO
PARA A SAÚDE OCULAR DE TODA A SUA FAMÍLIA.
NOSSOS DIFERENCIAIS
Tecnologia de ponta, valores que cabem no seu bolso, Equipe altamente
especializada, atendimento humanizado, localização privilegiada.

ESPECIALIDADES
• Catarata
• Córnea
• Estrabismo
• Glaucoma
• Lentes de Contato
• Neuro-oftalmologia
• Oftalmologia Geral
• Oftalmologia Pediátrica
• Plástica Ocular(Blefaroplastia)
• Retina Clínica e Cirúrgica
• Uveíte

EXAMES
• Angiofluoresceinografia
• AngioOCT
• Autofluorescência
• Biometria Ultrassônica
• Campo Visual
Computadorizado
• Curva Diária de Pressão
Intra Ocular
• Gonioscopia
• Mapeamento de Retina
• Microscopia Especular

H.Olhos

• Paquimetria
• Paquimetria Ultrassônica
• Potencial de Acuidade
Macular
• Retinografia
• Tomografia de Coerência
Óptica
• Topografia de Córnea
• Ultrassonografia

CIRURGIAS
• Anel de Ferrara
• Blefaroplastia
• Catarata
• Córnea
• Estrabismo
• Glaucoma
• Pterígio
• Refrativa
• Retina
• Transplante de Córnea

