
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

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

www jornalinfonorte.com.br /jornalinfonorte /jornalinfonortewww jornalinfonorte.com.br /jornalinfonorte /jornalinfonorte

Montes Claros - MG | Fevereiro 2022 | Nº 63 - 24 páginas | Distribuição Gratuita

Acesse agora as
edições anteriores

do INFONORTE

Saúde dos pés
Os pés são partes es-

senciais do corpo humano, 
sendo as únicas estruturas 
que tocam o solo durante 
a mobilidade. A estrutura 
mecânica destes importan-
tes órgãos é complexa e 
organizada, feitas para ga-
rantir força, flexibilidade e 
sustentação. As dores nos 
pés acometem a grande 
maioria das pessoas duran-
te a vida, tendo diferentes 
causas e sintomas.

O uso de calçados inade-
quados no dia a dia (baixos 
com solado rígido, bico es-
treito e saltos elevados), 
excesso de peso e a falta 
de atividade física e alonga-
mento são causas importan-
tes de dores e incômodos. 

É importante entender que 
algumas alterações podem 
surgir de fatores como ida-
de e predisposição genética, 
desse modo, não advindos 
apenas da falta de cuidado.

De qualquer forma, tão 
logo sejam percebidas do-
res e alterações (deformi-
dades, calosidades e lesões) 
nos pés, o auxílio médico es-
pecializado faz-se essencial, 
a fim de garantir a seguran-
ça no tratamento e efetivi-
dade na recuperação. 

Fontes
frequentes

de dores
Metatarsalgias: Dores que 

afetam a região anterior dos 
pés, quando associadas ao 
“formigamento” causado 
pelo Neuroma de Morton. 

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 do-
ença comum e atualmente é um 
dos tumores malignos mais fre-
quentes 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 diag-
nosticados 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 au-
mentando 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 relevân-
cia. 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. Em países ocidentais 
atingem um em cada dez pesso-
as 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 in-
cidência é crescente e o diagnós-
tico precoce pode representar a 
diferença entre a vida e a morte 
precoce pela doença. O trata-
mento para o câncer colorretal é 
obrigatoriamente cirúrgico e ge-
ralmente está associado a custos 
elevados e a incorporação de téc-
nicas cirúrgicas com elevado nível 
tecnológico, além da necessidade 
de uma abordagem multidisci-
plinar com profissionais médicos 
oncologistas e radio terapeutas, 
nutricionistas e enfermeiros com 
conhecimentos em ostomias. 

O rastreamento do câncer pos-

sibilita ao paciente um diagnós-
tico em fases iniciais da doença, 
quando o tratamento vai deman-
dar um nível menor de complexi-
dade e menores gastos financei-
ros além da maior possibilidade 
de cura. Exames como a colonos-
copia permite a identificação de 
lesões pré cancerígenas como pó-
lipos, permitindo em muitos casos 
a ressecção e a cura.

“Diversos são os
fatores de risco para 
esse tipo de câncer, 
porém a idade é o 

fator de maior rele-
vância. Sua ocorrência 
é muito rara em paci-
entes abaixo dos 40 

anos de idade, porém 
tem um aumento sig-
nificativo entre os 40 
e 50 anos de idade”
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Flórence Saúde Domiciliar
Comemorando 10 anos no mercado de Home Care em Montes Claros e Região

A Flórence Saúde promo-
ve 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 ob-
jetivo 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 transparên-
cia 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 bus-
casse oferecer segurança, re-

abilitação e melhores condi-
ções de vida e bem estar.

É por isso que a empre-
sa enfatiza tanto nos seus 
atendimentos, que cada 
cliente por ser único, merece 
atenção especial em relação 
às suas necessidades, apre-
sentando assim uma equipe 
completa e altamente es-
pecializada que irá garantir 
todo o cuidado necessário.  

Profissionais da Flórence Saúde

Atendimento Fisioterapêutico

Atendimento Fonoaudiólogo

Equipe Administrativa

Dentro desse cenário, a 
proposta da Flórence para 
os próximos anos é investir 
na modernização dos servi-
ços através da utilização de 
sistemas de apoio que irão 
facilitar a rotina de acompa-
nhamento dos pacientes, 
constantes treinamentos 
para toda a equipe (técnica 
e administrativa) e a amplia-
ção dos serviços em Montes 
Claros e região. 

Com a expansão e conti-
nuidade do Home Care em 
todo o País, é primordial 
que as empresas atuantes 
na área, continuem inves-
tindo em ferramentas de 
melhorias na prestação 
desses serviços. E a Flóren-
ce Saúde se compromete 
a cada ano a buscar melho-
rias para garantir o melhor 
e mais avançado atendi-
mento para seus clientes.

Nesses 10 anos de cami-
nhada, a Flórence aproveita 
para intensificar os agrade-
cimentos aos seus clientes, 
parceiros e profissionais 
que contribuíram e sonha-
ram juntos nesse grande 
propósito de atender a to-
dos com respeito, qualida-
de e humanidade.
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FEVEREIRO RARO: mês da conscientização
mundial sobre Doenças Raras

O Mês de Fevereiro é o mês 
da Conscientização das doen-
ças raras para tratarmos dos 
desafios, dificuldades e con-
quistas dos acometidos.

Advogo há mais de 17 anos, 
e durante essa trajetória sem-
pre atuei na área da saúde, 
trabalhista e previdenciária. 
Mas o que que eu não sa-
bia é que essa demanda iria 
ser, também, uma pauta da 
minha de vida e não apenas 
dos meus clientes.

Digo isso, porque recente-
mente foi diagnosticada com 
uma doença rara denominada 
de síndrome de Ehlers-Danlos, 
mais conhecida como doença 
do homem elástico, caracteri-
za-se por um grupo de distúr-
bios 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 so-
bre doenças raras?

Primeiramente, devemos 
compreender o que conside-
ra-se doença rara aquela que 
afeta até 65 pessoas em cada 
100.000 indivíduos, ou seja, 1,3 
pessoas para cada 2.000 indiví-
duos. O número exato de do-
enças 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 Ehler-
s-Danlos é uma delas.

Para mim o maior desafio 
nessa trajetória é a me fazer 
ser compreendida por uma so-
ciedade que, infelizmente, ain-
da associa o termo deficiente 
apenas para aquelas patolo-
gias que são visíveis aos olhos 
como, por exemplo: defici-
ências visuais como a ceguei-
ra; ou as motoras, como por 
exemplo, as paralisias. No en-

tanto, há diversos tipos de de-
ficiências que não são visíveis 
aos olhos, mas, que impedem 
o exercício de uma vida plena 
e em iguais condições compa-
radas aos demais.

O diagnóstico tardio, tam-
bém, apresenta-se como um 
grande desafio, pois, o mes-
mo faz com que a doença 

evolua rapidamente e atinja 
estágios crônicos e incapaci-
tantes, tornando o tratamen-
to mais sacrificante e pouco 
efetivo para muitos.

Assim, chamo a atenção 
para a importância das insti-
tuições de ensino profissio-
nalizante na área da saúde 
e, por conseguinte os pro-

fissionais da área que ainda 
carecem de maior especiali-
zação e informações sobre o 
assunto e eu me refiro princi-
palmente a grade curricular 
ainda na graduação.

Digo isso, porque sempre 
apresentei os sintomas da sín-
drome, no entanto só fui ser 
diagnostica já na fase adulta. 
Paralelamente, destaco a au-
sência do poder público no 
aporte de pacientes acome-
tidos de doenças raras e gra-
ves. Afirmo isso, porque des-
de quando me descobri com 
a síndrome de Ehlers-Danlos 
passei a ressigfinicar a minha 
dor e transformei essa desco-
berta em uma pauta de luta. 
Me dedico a estudar formas 
para ter uma vida mais leve 
como, por exemplo tratamen-
tos medicamentosos, pesqui-
sas nacionais e internacionais 
e ações homeopáticas.

Afinal, tenho em mim a má-
xima de que viver é uma dádi-
va e que nem sempre será fácil 
esse percurso, mas, desistir 
nunca pode ser uma opção. 
Dessa forma, concilio a minha 
rotina profissional de advoga-
da mas, também, mãe, esposa 
e diagnosticada com doença 
rara, colocando a minha saú-
de e qualidade de vida sempre 
em primeiro lugar. O trata-
mento multiprofissional tem 
me proporcionado maior qua-
lidade de vida como por exem-
plo, 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 infeliz-
mente não é a realidade da 
maioria, pois, demandam al-
tos investimentos financeiros 

e também o acesso a informa-
ção. Por isso, a minha busca é 
garantir maior acesso a infor-
mação e desbravar caminhos 
especialmente no âmbito le-
gal para auxiliar aqueles que 
assim como eu também vi-
vem esse desafio.

Nesse percurso conheci e 
me filiei a diversas Associa-
ções 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 atra-
vés do presidente Valcir tem 
me orientado nesse desbra-
var de caminhos e o acesso a 
todos os direitos inerentes a 
pessoa com deficiência.

O acesso a informação li-
berta 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 im-
portância da conscientização 
e da luta pelo acesso aos direi-
tos no âmbito da saúde. Pois, 
a saúde é direito de todos e 
dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à re-
dução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações 
e serviços para sua promo-
ção, proteção e recuperação.

Logo precisamos fazer com 
que essa máxima seja de fato 
uma realidade e que todos te-
nham uma vida digna.  E para 
aqueles que assim como eu 
vivem essa luta diária eu que-
ro 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 co-
ragem.” Que tenhamos cora-
gem e ânimo para prosseguir 
e assim fazermos a diferença!
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Médico do corpo clínico da Clinicar | Membro do Comitê de Dor da SBOT 

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 agu-
lhas que estimulam termi-
nações nervosas na pele, 
tecidos e músculos que 
atuam no sistema nervoso 
central, liberando substân-
cias químicas conhecidas 
como neurotransmissores.

Os neurotransmissores 
desencadeiam estímulos 
importantes, dentre eles 
analgésico, anti-inflamató-
rio e relaxante muscular, 
além de proporcionar uma 
ação nos sistemas endócri-
no, imunológico e outras 
várias outras funções or-
gânicas. Hoje em dia esta 
modalidade da medicina 
chinesa é mais comumen-
te 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 lom-
balgias, cervicalgias, dorsal-
gias, artrites de quadril, jo-
elho e punho, fibromialgia, 
epicondilite lateral do co-
tovelo, dores nos ombros, 
dentre outros.

Nestes pacientes com do-

enças osteomusculares, a 
terapia funciona de forma 
rápida e eficaz, principal-
mente 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 do-
ença, da resposta individual 
do paciente e de outras co-
morbidades associadas.



Dra. Daniela Rodrigues 
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Integradas do Norte de Minas - FUNORTE;
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Cuidado Primário em Saúde - PPGCPS - UNIMONTES.
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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 nor-
teiam esse atendimento. 
Existem várias questões 
em discussão pelos espe-
cialistas, a começar pelos 
marcos legais que definem 
a adolescência: pela Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS) a adolescência vai 
dos 10 aos 20 anos incom-
pletos; no Estatuto da 
Criança e do Adolescente 
(ECA) vai dos 12 aos 18 anos; 
e o Código Civil determina a 
maioridade aos 18 anos.

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 en-
tre 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 médi-
ca. O que orientamos é que 
os pais ao perceberem mu-
danças físicas (como apareci-
mento das mamas, dos pelos 
pubianos e axilares) e psíqui-
cas (expressadas por com-
portamentos típicos dessa 
fase) comecem a pensar nes-
sa 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 impedimen-
to se a paciente assim o de-
sejar. E até aconselhamos 
essa proximidade para que 
essa relação seja harmoniosa 
e para que a adolescente en-
volva seus pais no seu acom-
panhamento e na resolução 
de suas questões pessoais. 
O sigilo médico, respaldado 

pelo Código de Ética Médica, 
aplica-se também à consulta 
da adolescente. Mas existem 
casos em que a quebra des-
se sigilo é justificada, como 
em situações em que perce-
bemos déficit intelectual re-
levante, gravidez, situações 
que exponham a adolescen-
te a risco de morte, percep-

ção de ideação suicida, casos 
em que haja suspeita ou con-
firmação de abuso sexual, 
dentre outras.

Quais são as queixas mais 
frequentes nas consultas 

das adolescentes? 
Alterações no ciclo mens-

trual (fluxo aumentado ou 

ausência de menstruação) 
e cólicas menstruais são as 
mais frequentes. Alterações 
na secreção vaginal, neces-
sidade de orientações sobre 
as mudanças no físico e tam-
bém 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 secundá-
rios (mamas e pelos axilares 
e pubianos). 

Como é a consulta 
da adolescente?

Como toda boa consul-
ta deve começar com uma 
escuta atenta das questões 
pessoais dessa menina. De-
pois indagamos sobre ques-
tões importantes do seu 
histórico de saúde e ques-
tões que envolvam a sexu-
alidade, se isso se mostrar 
necessário. Em seguida é o 
momento de orientar sobre 
menstruação, o padrão ha-
bitual de secreção vaginal e 
a importância da vacinação 
contra o HPV. Por fim, o exa-
me físico ginecológico pode 
ser realizado, com o consen-
timento da adolescente. Em 
várias situações percebemos 
uma certa timidez nesse 
momento e, por vezes, é ne-
cessário que esse momento 
seja postergado para uma 
segunda consulta, quando a 
relação de confiança da ado-
lescente já está mais estabe-
lecida. 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.  

Atendimento: 
Clínica UNOVITA 

Avenida Coronel
Prates, 389 – Centro

(38)3223-4281
(38)98826-9940

@dradanirodrigues
ginecologista

@unovitaclinica
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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 seg-

mento de cursos profissiona-
lizantes em Montes Claros, 
região e várias cidades do País, 
a Dataminas se destaca como 
uma escola que busca constan-
temente trazer cursos de capa-
citação profissional e empreen-
dedorismo para a população. 

A empresa é localizada no 
coração de Montes Claros, à 
Rua Doutor Santos, 357, em 
frente ao Edifício Herlindo Sil-
veira. Dentre os vários cursos 
oferecidos, podemos desta-
car manutenção de celulares, 
Informática, Atendente de 
Farmácia, Mecânica de Motos, 
Mecânica e elétrica de auto-
móveis, Eletricista Instalador 
Predial, Gestão empresarial e 
vários outros.

Cursos profissionalizantes são 

cursos focados em qualificar 
o aluno para ocupar uma posi-
ção no mercado de trabalho e 
desenvolver o empreendedo-
rismo, formando profissionais 
autônomos. São excelentes 
opções, pois oferecem capacita-
ção rápidas com preços e condi-
ções 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 empreen-
dedores de sucesso. 

Nosso objetivo é a satisfa-
ção dos clientes, amigos, cola-
boradores e parceiros através 
de melhorias e inovações, tra-
balhando com seriedade e éti-
ca 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 apresenta-
mos a vocês essa nova linha, que veio 
para lhe dar mais energia, disposição, 
nutrição a equilíbrio. A nova linha NATU-
REFARM NUTRITION é composta por 
produtos de alta qualidade, que garan-
tem uma alimentação rica em sabor e 
nutrientes para o seu dia a dia.

Produtos desenvolvidos com alto 
controle de qualidade, com matérias pri-
mas 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 perfor-
mance e no condicionamento físico.

A NATURE NUTRITION é composta 
por sete produtos. Linha Termo: Cap-

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

(38)3690-3330 
(38)98823-9497

puccino Termo, Chococcino Termo e 
Termo Coffe. O Cappuccino Termo e o 
Chococcino Termo são produtos que 
promovem saciedade, diminui sensa-
ção da fome, ação termogênica, au-
mento da disposição para o dia a dia, 
melhora concentração e foco, diminui-
ção da fadiga mental e redução da an-
siedade e desejo de consumo por do-
ces.  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 ter-
mogênica e estimula queima de gordura.

Temos também o Eritritol e o Xylitol 
que são substitutos naturais do açúcar 
e pode ser ultilizado em bebidas, con-
feitos, 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) tam-
bém está no nosso time, ele é um subs-
tituto natural do leite de vaca. Indicado 
para veganos, vegetarianos e intoleran-
tes 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 auto-
estima da mulher. Em formato de go-
mas o Glow Up Gummies é a junção do 
colágeno Verisol, o único com compro-
vação científica, silício orgânico, biotina, 
vitaminas e minerais. Essa combinação 
atua promovendo cabelos mais fortes 
e cheios de brilho, pele mais firme e lu-
minosa 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 va-
mos 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 na-
quilo que importa, a sua saúde!
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A necessidade do Registro
de Marcas para empresas

A marca é um patrimônio 
da empresa! Ela é conside-
rada 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 en-
tendimento é de que a mar-
ca é forte e conceituada no 
mercado, portanto, gera cre-
dibilidade para a empresa.

Caso a empresa não regis-
tre sua marca, o empresário 
não possui direito a exclu-
sividade do uso da mesma. 
Neste caso, qualquer pes-
soa pode utilizar a marca, 
seja um concorrente ou não. 
Quando alguém registra a 
marca antes do empreende-
dor, a empresa perde o direi-
to sobre toda a identidade, 
e possivelmente possa ser 
notificado extrajudicial proi-
bindo a utilização da própria 
marca ou ter que indenizar 
pelo uso indevido de uma 
marca já registrada.

Registrar a marca é a úni-
ca forma de proteger o seu 
negócio em todo o território 

Ana Carolina Matos 
Advogada 

Especialista em Direito Contratual e Registro de Marcas .

@carolmatosr                38.98405.9905

nacional! Assim você impe-
de o plágio e garante o dire-
to sobre a exclusividade do 
uso da identidade. E se caso 
alguém resolver copiar a sua 
marca, você poderá notificar 
judicialmente e obter seu di-
reito resguardado.

Você pode pensar “meu ne-
gócio 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 utili-
zam nomes/sobrenome preci-
sam 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 registra-
da está vulnerável e o em-
preendedor correndo o ris-
co de perde-la.

Você já pensou
sobre este

risco do seu 
empreendimento?
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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 consciên-

cia de nossa 
responsabili-

dade em produ-
zir 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, Fazen-
da Catunizinho, no alto da 
serra de Francisco Sá/MG. 

A água é privilegiada pela 
pureza e qualidade de sua 
fonte. O objetivo da empre-
sa é oferecer um produto 
de qualidade, com preço 
acessível, sendo reconheci-
da como uma marca de re-
ferência no segmento. 

A água mineral é sinôni-
mo não somente de saúde 
mas também de muito or-
gulho, pois está presente 
na mesa de milhares de fa-

mílias 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 apro-
vadas para manter a carac-
terística natural da água. To-
das as embalagens passam 
pelo processo de lavagem, 
esterilização e enxágue.

A qualidade da água é no-
tada não somente na leveza 
e sabor imperceptível, como 
também nos rígidos pa-
drões de qualidade implan-
tados na fábrica de envase 
automático. O processo de 
rotulagem da Pura da Ser-
ra é feito com modernos 
equipamentos. 

Todas as etapas são ins-
pecionadas rigorosamente 
pelos profissionais que tra-
balham na fábrica, garan-
tindo um produto de qua-
lidade e satisfação total do 
consumidor.

“A satisfação e a confian-
ça dos nossos clientes são 
prioridades na nossa em-

presa. Temos consciência de 
nossa responsabilidade em 
produzir uma água de qua-
lidade, por isso garantimos 
as especificações de toda 
a produção, fazendo o uso 
das mais avançadas tecnolo-
gias e métodos de análise”, 
enfatiza Dr. Vitor Hugo, Só-
cio Proprietário.
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Por ANA PAULA PAIXÃO

Dom João Justino, que desde o dia 16 
de fevereiro passou a ser o novo Arcebis-
po Metropolitano de Goiânia-GO, recebeu 
uma homenagem de despedida da Ir-
mandade Nossa Senhora das Mercês de 
Montes Claros (entidade mantenedora 
do hospital).

Com a presença da direção da Institui-
ção e membros da Irmandade, o provedor 
José Gilson Caldeira agradeceu ao Arce-
bispo 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 bên-
çãos em sua vida”, ressaltou.

O superintendente, Maurício Sérgio 
Sousa e Silva, também aproveitou o mo-
mento para ressaltar a importância de 
Dom Justino para toda a região. “Nossa 
homenagem é simples, mas sincera. Agra-
decemos por ter nos conduzido, com 
muita sabedoria e serenidade, durante 
todo esse tempo, especialmente em vir-
tude 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 

Dom João Justino recebe 
homenagem de despedida

SANTA CASA MONTES CLAROS

extraordinário”, disse.
Durante o encontro, Dom Justino, em 

nome de toda a Instituição, recebeu uma 
placa em forma de homenagem. “Sem-
pre 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 tra-
balho, pois a Santa Casa tem uma impor-
tância enorme para a região. Peço que 
rezem por mim, pois terei novos desa-
fios daqui pra frente”, pontuou.

Ainda durante o evento, o líder religio-
so 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 reli-
giosa. Para quem se interessar em adquirir 
um exemplar, pode procurar pela Asso-
ciação Bom Pastor-Arquimoc (Rua Grão 
Mogol, 313, Centro, Montes Claros-MG) ou 
através do whatsapp: 38 3201-8144. Os re-
cursos oriundos da venda dos livros serão 
destinados para ações beneficentes da As-
sociação Bom Pastor-Arquimoc.

PS4 Combustíveis Ltda, por determinação do Con-
selho Estadual de Política Ambiental - COPAM, 
torna público que solicitou, por meio do Processo 
Administrativo nº 2022.02.01.003.0001343, Li-
cença de Operação Corretiva para Posto re-
vendedor de combustível, localizado a Rodo-
via BR 251, KM 44, Zona Urbana, Francisco 
Sá, MG, CEP 39.580-000.

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

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

50anos

Venha conhecer a nossa
linha de portas, janelas,

assoalhos, forros e
decks de madeira.
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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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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 incor-
poradora M&V Empreendimentos Imobi-
liários no norte de Minas Gerais.

Percebendo a tendência por modo de 
vida mais natural, busca de lazer e equilí-
brio 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 infraes-
trutura de logística e serviços).

A Villa Vianna será uma “pequena cida-
de ecológica e turística” com loteamen-
tos urbanos residenciais abertos e fecha-
dos, incluindo, condomínio de campo/
rural, aeronáutico com pista de pouso/ 
decolagem e empresariais (negócios vol-
tados 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 (iso-
térmicos), além de outros materiais reci-
cláveis (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 mi-
lhões 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, fornece-
dores, projetos e sistemas ecologicamente 
corretos e sustentáveis, produtos em ma-
deira e de material reciclado.

Na Villa Turística concentrarão as casas 
comerciais, lojas, bares, restaurantes e es-
paços de conveniência todos Ecológicos, 
em madeira ou container. As praças e espa-
ços livres podem ser utilizados para feiras 
artesanais, culturais e gastronômicas, além 
de eventos empresariais e de negócios, 
com serviços especiais para todas as ida-
des. Todos os complexos terão área de la-
zer nos condomínios e parques temáticos.

A utilização extensiva de energia so-
lar, 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 uti-
lização de produtos ecológicos, dentre 
outras formas de contribuição para um 
ambiente equilibrado, harmônico e agra-
dável. 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 tam-
bém. Uma área anexa será utilizada para 
expansão destas fazendinhas com oportu-
nidade de mais 40 unidades futuras.

Dois loteamentos urbanos estão aprova-
dos no município com alvará de implemen-
tação 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 ho-
mologado na ANAC e aprovado na aero-
náutica, 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 ge-
rar grandes negócios além de comodidade 
e oportunidades para a região. Ao lado da 
pista serão destinados espaços para han-
gares e negócios aeronáuticos além de ter-
renos 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 pai-
sagistas, depósitos de matérias de cons-
trução, pousada e resort, dentre outras 
atividades que agregam valor ao negócio  
como um todo, procure saber mais e des-
frute do benefício de ser PIONEIRO.

Será sediado no empreendimento até 
o momento as seguintes empresas: Cons-
trutora Carbono Tijolo Ecológico, Fábrica 
de Tijolo ecológico TIJOLEGO, Depósito de 
Material Ecoponto da Construção e a Insta-
lação 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, in-
vestidor 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 Cardo-
so 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 reuni-
do 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 Pe-
dro. Essa máquina irá facilitar a vida dos 
produtores rurais e impulsionar a eco-
nomia na região.

Outra cidade visitada foi Mirabela, 
onde o Deputado visitou Vereadores, 
amigos e lideranças locais, na Câmara 
Municipal. Prestando contas do manda-
to e ouvindo as demandas da cidade.



22 Jornal INFONORTE - O jornal da notícia mineira | Fevereiro 2022

42 anos dedicados à causa animal
Aos leitores do prestigiado Jornal Info-

norte e a cada morador do nosso querido 
norte de Minas, apresento-me com orgu-
lho e gratidão por fazer parte deste impor-
tante 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 pri-
meiro resgate de um cãozinho atropelado 
fez com que os meus olhos se desper-
tassem 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, atro-
pelados 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 

 

 

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 

ambiente, saúde pública e outras ques-
tões 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 alcan-
çado. 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 ci-
dadãos, tendo feito uma das campanhas 
mais baratas da história de Minas Gerais. 

Minha atuação como parlamentar foi 
marcada por 100% de presença e 42 pro-
jetos de lei apresentados.

Dois anos depois, pelo reconhecimento 
da população, tive a felicidade de me ele-
ger deputado estadual, com 31.161 votos 
– dez vezes mais do que o recebido dois 
anos antes. Pelo respeito à vida, aos ani-
mais 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 an-
tigos ou jovens; ou seja, a receita é pre-
zarmos pelo olho no olho e o diálogo 

franco como meios para a obtenção de 
qualquer fim, sempre nos guiando pelo 
respeito ao ser humano e com responsa-
bilidade 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 transfor-
mações 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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H.Olhos

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.

• Anel de Ferrara

• Pterígio

• Retina 
• Refrativa

• Catarata
• Córnea

• Glaucoma
• Estrabismo

• Transplante de Córnea

• Blefaroplastia• Paquimetria Ultrassônica
• Potencial de Acuidade 

Macular

• Tomografia de Coerência 
Óptica

• Ultrassonografia
• Topografia de Córnea

• Curva Diária de Pressão 
Intra Ocular

• Gonioscopia

• Angiofluoresceinografia
• AngioOCT
• Autofluorescência

• Mapeamento de Retina
• Microscopia Especular

• Biometria Ultrassônica

Computadorizado
• Campo Visual 

• Córnea
• Estrabismo

• Neuro-oftalmologia

• Uveíte

• Plástica Ocular(Blefaroplastia)
• Retina Clínica e Cirúrgica

• Oftalmologia Geral
• Oftalmologia Pediátrica

• Catarata

• Glaucoma
• Lentes de Contato

EXAMES

• Retinografia

• Paquimetria

ESPECIALIDADES CIRURGIAS

DR. EMERSON GUIMARÃES TEIXEIRA                

CRM 31.657
Oalmologia Geral e Glaucoma

DR. LUCAS TEIXEIRA LAUGHTON                

CRM 55.376
Córnea e Glaucoma

DR. SEBASTIÃO RODRIGO ROCHA                

CRM 44780
Rena Clínica e Cirurgica


