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Conheça o novo Hospital da Visão:
o que era bom ficou ainda melhor
Há seis anos, nascia em Montes
Claros e região a Clínica de Olhos
Dr. Visão, idealizada por três irmãos oftalmologistas, o Dr. Lucas
Avelino, Dr. Vitor Avelino e o Dr.
Eduardo Avelino Filho, realizando consultas, exames e cirurgias
nas diversas especialidades da
oftalmologia. Devido ao grande
crescimento de atendimentos, foi
necessário buscar a ampliação do
espaço e se tornar uma unidade
hospitalar, desta forma nasce o
Hospital da Visão Norte de Minas.

O Hospital da Visão conta
com uma estrutura renovada,
equipamentos modernos e corpo clínico experiente, realizando
consultas, exames e cirurgias oftalmológicas, além da adaptação
de lentes de contato.
Foi ampliado a oferta de procedimentos oftalmológicos, visando
oferecer aos clientes um atendimento ainda mais completo e efi-

caz. De acordo com o Dr. Lucas
Avelino, diretor clínico do hospital, “são realizados diversos tratamentos relacionados à catarata,
glaucoma, ceratocone, retinopatia
diabética, e muito mais, incluindo
procedimentos a laser”.
O diretor do Hospital da Visão,
Dr. Eduardo Avelino Filho, conta
que as novidades não param por
aí. “Existe projeto já em andamen-

to para ampliação dos serviços
para boa parte do Norte de Minas,
incluindo as cidades de Janaúba, Porteirinha, Jaíba, Rio Pardo,
Taiobeiras e Salinas”.
“São vocês nossos pacientes,
que nos fazem fortes na busca
da excelência. Nos emocionamos
com o carinho e manifestações
de gratidão que recebemos” finaliza o diretor.
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Biópsia da tireoide:
como é feita e por que fazer?
A tireoide, maior glândula do
corpo humano, está localizada na
região da garganta, logo abaixo do
“pomo de adão” ou “gogó”. Sua
função é produzir os hormônios T3
(triiodotironina) e T4 (tiroxina), responsáveis pela regulação de todos
os sistemas do organismo, auxiliando o corpo a funcionar de forma
correta. Uma tireoide normal mede
aproximadamente de 4 a 7 centímetros de comprimento e menos
que 2 centímetros de espessura.
Todavia, estes valores variam bastante de pessoa para pessoa.
A biópsia da tireoide é um procedimento de diagnóstico que possibilita
ao médico, por meio da introdução
de uma agulha fina, recolher células
para serem analisadas por um laboratório de patologia. Esse exame é extremamente relevante e serve para
descartar ou permitir um diagnóstico
definitivo em casos suspeitos de doenças malignas da tireoide (câncer).
O procedimento é feito com anestesia local e, portanto, o paciente
sente nenhuma ou pouquíssima dor,
que pode ser facilmente suportada.
Com o auxílio de um ultrassom, o
médico guia a agulha para o local
e aspira uma pequena porção de
líquidos e células. As amostras são
recolhidas em poucos minutos.
Em 90% dos casos, os nódulos na
tireoide são considerados benignos.
Entretanto, a ocorrência de nódulo tireoidiano em pacientes com história
de irradiação prévia do pescoço (que
já foram submetidos à radioterapia)
ou histórico familiar de câncer da tireoide é considerado suspeito. Por
isso, é importante ficar atento aos
sintomas e procurar um médico rapidamente para um diagnóstico preciso, que só pode ser obtido por meio
da biópsia. Os principais sintomas
de alerta são: nódulo, caroço ou
inchaço no pescoço, às vezes crescendo rapidamente; dor na parte
anterior do pescoço irradiando ou

não para a região dos ouvidos; rouquidão ou outras alterações na voz
que não desaparecem; dificuldade
para engolir; problemas respiratórios; tosse constante.
Segundo o Instituto Nacional de
Câncer (Inca), o câncer da tireoide
é o mais comum da região da cabeça e pescoço e afeta três vezes
mais as mulheres do que os homens. Pela mais recente estimativa
brasileira (2018), é o quinto tumor
mais frequente em mulheres nas
regiões Sudeste e Nordeste (sem
considerar o câncer de pele não-melanoma). O tratamento para a
doença é cirúrgico, com retirada
parcial ou total da tireoide e pode
envolver, dependendo do tipo,
complementação terapêutica com
o iodo radioativo (radioterapia).

Dr. Leonardo Biondi
CRM 26903 MG

Ultrassonografia Geral/Membro Titular do CBR
Especialista em Diagnóstico por Imagem - RQE 43387
Especialista em Ginecologia e Obstetrícia - RQE 18409
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Urominas: A sua nova clínica
de Urologia em Montes Claros
Inaugurada recentemente, a
Urominas nasceu da iniciativa
de seus fundadores que vislumbraram a necessidade de
possuir um centro de excelência em Urologia que atendesse
aos pacientes de Montes Claros e todo o Norte de Minas. A
iniciativa abriu novas perspectivas de tratamento e revolucionou o conceito de atendimento aos pacientes urológicos,
dando conforto e qualidade de
vida aos seus clientes. O comprometimento e respeito aos
clientes que procuram a clínica
são diferenciais competitivos
da equipe que visa, em absoluto, atender às necessidades
e expectativas de bem-estar e
saúde do ser humano.
A Urominas conta com uma
estrutura de alto padrão. O ambiente é agradável, acolhedor
e moderno, o que proporciona
ao paciente e acompanhante
tranquilidade enquanto aguardam o atendimento médico.
O principal objetivo da clínica é prestar serviços médicos
com competência, segurança,
conforto e qualidade. Com um
corpo clínico jovem e ao mesmo tempo muito experiente e
qualificado, a clínica dispõe de
profissionais altamente capacitados dentro do mais rigoroso
nível técnico. Constantes atualizações em congressos médicos são no intuito de manter-se avançados na medicina
urológica e em trazer para o
Norte de Minas as mais moder-

Dr. Aluísio Almeida

Dr. Victor Vilas Boas

Urologista
CRM 72.759 – RQE 51.045

Urologista
CRM 57.639 – RQE 50.273

nas técnicas em Urologia.
O que é a Urologia ?
A Urologia é especialidade
médica clínico-cirúrgica responsável pelas doenças dos
tratos urinário e genital dos
homens, e urinário das mulheres. Os urologistas são treinados para diagnosticar, tratar
e acompanhar pacientes com
distúrbios urológicos.
Algumas doenças e procedimentos frequentes da Urologia: Cálculo Renal, Câncer
de Próstata, Disfunção Erétil,
DST’s, Ejaculação Precoce, Hiperplasia Prostática, Infecção
Urinária e Vasectomia.

(38) 3015-9558 – 9 9880-0658
• Edifício Medical
Center – Sala 1401
• Av. Dr. José Correia
Machado, 1858
Montes Claros – MG

@urominas.clinica
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MATERIAIS HIDRÁULICOS

PRODUTOS DE LIMPEZA
PARA PISCINA
HIDROMASSAGEM
ILUMINAÇÃO
CASCATA

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
PARA PISCINA

AQUECIMENTO DE ÁGUA
RESIDENCIAL E PISCINA

S LAR MOC
38 3014-9282

/ 38 99154-6333

ENERGIA SOLAR
RESIDENCIAL E RURAL

AV. CRISANTINO DE ALMEIDA BOREN, 105
VARGEM GRANDE 2, MONTES CLAROS - MG

Solarmoc
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O DISCÍPULO
Por Silio Jader

siliojader@gmail.com

“Só sei que nada sei”
SÓCRATES

No final de agosto de 1956, já com quase vinte e um anos que faria no próximo
primeiro de janeiro, iniciei minhas atividades no Banco da Lavoura – agência
principal – de Salvador. Lá havia diversas
chamadas urbanas.
Transcorridos os primeiros e turbulentos
sessenta dias, durante os quais escapei de
uma demissão, já estava bem adaptado ao
ambiente de trabalho e detinha pleno domínio dos processos em decorrência de minha
experiência anterior, no Banco de Minas,
em Salinas.
Depois de tornar-me melhor conhecido,
face à minha desenvoltura no exercício
das atividades, acabei por conquistar um
ótimo relacionamento com a equipe , majoritariamente de hospitaleiros baianos e
alguns mineiros. Apesar de minhas mais
de duas dezenas de anos de idade, detinha apenas o diploma do quarto ano do
ensino fundamental - primário na época e mesmo assim “meti-me,” com empáfia
professoral, a ensinar e corrigir os colegas em diversos assuntos.
Tinha aprendido com meus chefes em Minas Gerais a “rabiscar” cartas comerciais e
“encrenquei” logo com as cartas dos baianos que começavam assim: “Com a presente vimos informar-lhes que...........” corrigia
eu sempre para: Com a presente vimos informá-los de que........” . Escreviam também:
“visando conquistar mais clientes.......” eu
corrigia: visando a conquistar mais clientes........ . Impliquei com o “me dá um café”...
Enfatizava eu que não se começava frase
com pronome obliquo. Ao falar, outra encrenca, quando eu dizia ponha corrigiam

logo para bota e acrescentavam que quem
põe é galinha. Gozado, pensava eu, lá em
Minas galinha não põe, bota. E não acabava
aí. Quando um time perdia uma partida vinham logo com a expressão: “Vitória perdeu do Bahia ou vice versa”. Puxa! Isso
explodia meus ouvidos. Para mim “perde-se para” e não “perde-se do”.
Ainda tem mais: “amar o próximo” para
eles era: “amar ao próximo”. Ai a discussão
esquentava. Mas amar é transitivo direto.
Como amar ao? Aprendam! Eu aconselhava.
Era comum ouvir “uma andorinha só não faz
verão.” Esta última palavra com o sentido de
estação do ano. Então eu ficava “possesso”.
Como pode? Verão neste caso é o futuro do
verbo VER! Ver de enxergar ora pois. Contudo continuo a ouvir quotidianamente a
frase com verão significando estação do
ano além de amar ao próximo muito usado por competentes gramáticos.
Enveredei pelo caminho de “sabedor” de
tudo e corrigia textos, processos contábeis,
legais e mesmo assuntos que nada tinham
a ver com as lides bancárias. As discussões
eram acaloradas mas, terminavam numa
boa. Ninguém concordava comigo e pronto. Eu aceitava a discordância e pensava,
coitados eles ainda vão aprender. Não é hilariante? Imagine! Eu quase um analfabeto
pensando assim. Eles na maioria formados
ou cursando o ensino superior.
Mas meu objetivo, agora e aqui, é contar
uma “historinha”, em poucas linhas, que eu
gosto muito . Aconteceu naquela ocasião
e recordo, com carinho até, ao contar para
meus filhos, netos e amigos. Aqui vai:
Certa manhã ao entrar no banheiro topei
com a seguinte inscrição, em letras enormes, garrafais e vermelhas, gravadas na
parede branca: “ SE RUY BARBOSA FOSSE

7
VIVO ERA DISCÍPULO DE SILIO JADER”. Aqui
já podia partir para uma discussão se era
Rui ou Ruy. Na mesma hora identifiquei
o autor. Era um colega e amigo que tinha
curso superior, era brincalhão, tocava violão, recitava poemas de Catulo Cearense .
Continuei mais amigo dele ainda e juntos
comentamos e rimos muito. Não deixei de
acrescentar, para gargalhada de todos, que
a frase era verdadeira já que o Águia de Haia
teria muito que aprender comigo.
Mas vejo agora que respeitados conhecedores do vernáculo escrevem: “me dá
um café, visar o crescimento, informar-lhes que, perdeu do e por aí vai. “ Vê-se
que a partir do momento que os puristas
escrevem ou decidem que está certo o
errado vira correto. Isso parece significar
que em linguagem o certo ou errado depende de quem escreveu. Isso não quer
dizer que eu estava correto.
Não me conformo com o “perdeu do” tão
repetido pelos comentaristas de futebol.
Acho que quem perde, “perde para e não do
“. Mas fazer o que? Perdeu do está consagrado e correto segundo reconhecidos gramáticos. Aliás, o que “ensinei” aos colegas lá na
Bahia, a considerar os dias de hoje, estava
tudo errado.
Fico pensando que a palavra problema vai
acabar virando poblema de tanto falarem
assim pelas bandas de cá. Pois não foi isso
que aconteceu com o “me dá?”
Recentemente escrevi em um artigo, publicado em Montes Claros, a palavra “garsom” assim mesmo com s. Um leitor logo
me advertiu sobre o erro . Garçom é com c
cedilha (ç) lembrou-me ele. Quando tenho
dúvida recorro ao dicionário mas tinha tanta certeza que era garçom com S mesmo
que taquei lá sem pestanejar. Agora já sei. O
erro é o mestre.
Aliás, não esperem um vernáculo puro em
meus - com a licença de José de Alencar - alfarrábios.
Ao escrever na longevidade não me detenho mais na busca das formas mais sofisticadas e corretas. Se eu conseguir comunicar-me e tiver leitores já está ótimo.
Silio Jáder Noronha Brito é Autodidata

8

Jornal INFONORTE - O jornal da notícia mineira | Abril 2022

9

Jornal INFONORTE - O jornal da notícia mineira | Abril 2022

Homeopatia, medicina
que cura pelos semelhantes
A homeopatia é uma
medicina que atua para
equilibrar a pessoa energeticamente, através dos
princípios básicos que são
o medicamento único, doses infinitesimais, experiência no homem são e a lei
dos semelhantes. Segundo a farmacêutica homeopata Maria Clara Ferrante
Rebello, a ideia de que na
homeopatia o tratamento
é lento é errada, porque
ele depende muito do tipo
de enfermidade.
Segundo Maria Clara, o
objetivo da homeopatia é
tratar a pessoa e não especificamente a doença,
que é consequência do
desequilíbrio energético,
que desequilibra a pessoa
mental e emocionalmente e depois fisicamente.
No princípio das doses
infinitesimais, o medicamento é preparado através de várias diluições
até o ponto de não existir mais substância e sim

energia do medicamento, que tem que ser compatível com a energia da
pessoa. Já na experimentação em homem são,
o medicamento é dado
para a pessoa e ela vai

acusar vários sintomas,
que são catalogados. Os
sintomas podem ser tanto a nível físico, como geral ou mental.
Segundo a farmacêutica homeopata, a origem

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

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

dos medicamentos homeopáticos está nos reinos
animal, vegetal e mineral.
O medicamento é feito de
acordo com os sintomas
das pessoas. Ela ressalta
que a homeopatia não é
ciência estática e está em
plena evolução.
Através da diluição de
uma substância básica são
obtidos diversos medicamentos. A vantagem da
homeopatia em relação
a outros medicamentos é
que a matéria-prima está
na natureza, não sendo
necessários processos de

transformação. Além disso os medicamentos são
bem mais acessíveis. A farmácia faz o medicamento
de acordo com a prescrição médica, que estuda o
paciente como um todo.
A homeopatia pode
tratar todas as doenças,
desde que a pessoa tenha
a capacidade energética
para responder ao tratamento, e também do profissional prescrever um
medicamento adequado
a ela. “Consideramos que
não existe enfermidade e
sim o enfermo”.
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Aqui você encontra:

Dignidade

Seguranca
Tranquilidade

Um assunto delicado, mas necessário.
Cemitério

Memorial

Funerária

Crematório

Entre em contato com nossa Equipe e Confira Nossos Planos

(38) 99194-8030 (38) 3690 - 2500
memorialparquedosmontes.com.br

@Parquedosmontes
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Quais benefícios previdenciários são destinados aos
trabalhadores rurais? Advogado Previdenciarista explica.
A presente matéria objetiva
tratar dos benefícios previdenciários destinados aos trabalhadores rurais. Sabe-se que o termo
trabalhador rural abrange todas
aquelas pessoas dedicadas, nas
regiões rurais, as tarefas agrícolas
ou artesanais ou a ocupações similares ou conexas.
Todavia, é importante esclarecer
em primeiro plano sobre as diferenças no enquadramento previdenciário das espécies e/ou categorias
de trabalhador rural.
PARA TANTO, É
IMPORTANTE DESTACAR:
- Empregado Rural: Todo aquele trabalhador rural que possui
vínculo empregatício com registro em Carteira de Trabalho. É
subordinado a um empregador, e
este por último é responsável por
garantir as contribuições do trabalhador ao INSS.
- Segurado Contribuinte Individual: Todo aquele trabalhador rural que presta serviços de forma
habitual, sem vínculo empregatício. Neste caso, o segurado realiza
suas contribuições ao INSS através

das guias de recolhimento.
- Segurado Trabalhador Avulso: Todo aquele trabalhador rural
que presta serviços de natureza
rurícola a várias empresas, sem
vínculo empregatício. Neste caso,
é requisito indispensável a intermediação do Sindicato da categoria ou do órgão gestor.
- Segurado Especial: É aquele
trabalhador que exerce atividade
rural de maneira individual ou em
regime de economia familiar, sem
vínculo empregatício. Há que se
ressaltar que, nesta modalidade,
o trabalho rural tem que ser indispensável para sua subsistência.
Como segurado especial, temos
os pequenos produtores rurais,
pescadores artesanais, indígenas,
garimpeiros e silvicultores.
O Advogado ainda esclarece
que, costumeiramente, é comum
lidar com mais processos envolvendo segurados especiais, sendo
em sua grande maioria, pequenos
produtores rurais, que não possuem carteira assinada, não possuem empregados permanentes
e exercem a atividade para sua
própria subsistência.

Bernardo Alves Caldeira
OAB/MG 211.937

Advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção
Minas Gerais, sob o número 211.937. Pós-Graduado em Direito e
Processo Previdenciário. Associado ao Instituto Brasileiro de Direito
Previdenciário - IBDP. Exerce mandato político como Vereador na
cidade de Juramento/MG.
@bernardo_caldeiraa

(38) 9 99934545
Esclarecidas as modalidades,
insta elucidar que a Constituição
Federal garante a igualdade de
tratamento substancial entre trabalhadores urbanos e rurais. Assim, o tratamento conferido ao
trabalhador rural, considerando
a informalidade e precariedade
com que historicamente exercita
essa profissão, demanda compensação quando se trata de políticas
públicas previdenciárias.
Sendo assim, o trabalhador rural
faz jus aos benefícios de aposentadoria por idade, aposentadoria por
invalidez, auxilio por incapacidade
temporária, salário maternidade,
pensão por morte, salário-família,

Bernardo Alves Caldeira

(38) 9 9993-4545
auxilio-acidente e auxilio-reclusão,
observadas as ressalvas quanto aos
segurados especiais.
Conclui-se, portanto que, atendidos os requisitos para concessão de cada benefício e comprovado o exercício da atividade
rural, o trabalhador rural recebe
o mesmo amparo pela legislação
previdenciária que o trabalhador
urbano, entretanto, a maior dificuldade de efetivação dos direitos
previdenciários aos trabalhadores
rurais remete ao ônus de comprovar sua condição de trabalhador
rural, que, em alguns casos, existe
no mundo dos fatos, mas a prova
documental é escassa.
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Sindcont-Norte empossa nova diretoria
No último dia 10 de Março a nova diretoria do Sindicato dos Contabilistas do
Norte de Minas tomou posse para o triênio
2022/2024. Nesta oportunidade, foi apresentado o novo Presidente do Sindicato, o
Contador Flávio Amaral, Sócio Proprietário
da Contabilidade Nova União.
Além da nova diretoria, esteve prestigiando a solenidade de posse, representantes de entidades de classe, Delegado
da Receita Federal em Montes Claros,
Delegada da Secretaria da Fazenda de
Minas, e demais convidados. Em seu dis-

curso, o novo Presidente Flávio Amaral,
apresentou as novas ações que serão implementadas juntamente com a nova diretoria, visando atender melhor a classe
contábil. Desejamos ao novo Presidente
boa sorte e muito sucesso!

Sindicato dos Profissionais
Contábeis do Norte de Minas

“Um sindicato de
lutas e vitórias”

Membros da nova diretoria do Sindicato dos Contabilistas do Norte de Minas para o triênio 2022/2024

O novo Presidente do Sindicato, o Contador Flávio Amaral, Sócio Proprietário da Contabilidade Nova União
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400
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Etnedna a Dsileixa
Isso mesmo. Você não
leu errado. O título (Entenda a dislexia) foi escrito errado de propósito. É assim que a pessoa
com dislexia se sente ao
ler um texto qualquer.
Letras embaralhadas, significado confuso... Nada
parece fazer sentido.
Por ser uma condição altamente prevalente, você
muito provavelmente conhece alguém com dislexia ou pode até mesmo
ser uma dessas pessoas.
A dislexia é um tipo de distúrbio de aprendizagem
específico da leitura que
acomete cerca de 15% das
crianças em idade escolar,
sendo mais identificada
no sexo masculino. O distúrbio tem causa genética
e hereditária, não sendo

“A dislexia é um
tipo de distúrbio
de aprendizagem
específico da
leitura que
acomete cerca de
15% das crianças
em idade escolar,
sendo mais
identificada no
sexo masculino”

possível prevenir ou curá-lo. Contudo, o diagnóstico e a abordagem precoce
permitem que se viva uma
vida normal com a dislexia.
O cérebro da pessoa
disléxica tem dificuldade
em fazer a conexão entre
sons e símbolos (letras) e
essa dificuldade frequen-

Dr. César Felipe Gusmão Santiago
CRM MG 38402

- Graduação em Medicina pela Unimontes
- Especilização em Neurocirurgia
na Santa Casa de Belo Horizonte
- Especialização em Neuro-Oncologia
no Hospital Sírio-Libanês
Atendimento:

Benvitta Saúde

Av. José Corrêa Machado, 1858 - Melo
Sala 603 - Edifício Medical Center

2211-7115 | 9 9838-2098

(38)

Acadêmicas do 9º Período do Curso de Medicina da Funorte: Bianca Ferreira Dias, Eloísa Lee Lelis, Emanuelle Corrade de Oliveira,
Isabela Silva Felipe dos Santos e Wendy Shayane Oliveira Martins

temente causa frustração no portador da dislexia em suas tentativas de
se comunicar verbalmente, devido às suas limitações de compreensão e
expressão.
Saiba reconhecer
as dificuldades mais
comuns na dislexia:
• Ler, escrever e soletrar
• Prestar atenção
• Decorar a tabuada,
reconhecer símbolos e
conceitos matemáticos
(discalculia)
• Ortográficas: troca de
letras, inversão, exclusão
ou acréscimo de letras e
sílabas (disgrafia)
• Entender bem
o texto escrito
• Identificar fonemas (sons
falados), associá-los às
letras e reconhecer rimas
• Distinguir palavras de
sonoridade parecida
• Diferenciar esquerda

e direita
• Copiar escritos de
livros e da lousa
• Coordenação motora
e organização no
tempo e no espaço
É importante ressaltar
que esses problemas podem se manifestar em
graus variados, e a dislexia
não tem nada a ver com
baixa inteligência, nem
mesmo determina o comportamento ou a personalidade da pessoa!
O diagnóstico é complexo e necessita da avaliação da fala, linguagem,
visão e audição para descartar alterações nos órgãos destes sentidos.
Para isso, é essencial o
trabalho integrada entre
profissionais de diferentes
áreas, incluindo neurologista, otorrinolaringologista, oftalmologista, fonoaudiólogo e psicólogo.

O tratamento é um processo longo e demanda
persistência e compreensão do indivíduo, dos
profissionais e da família.
Ele envolve instrução direta no reconhecimento
de palavras por meio de
abordagens que envolvam
diversos sentidos e explorem recursos variados, tais
como vídeos, podcasts ou
recontar uma história vivida nas férias. O estímulo às
atividades artísticas, como
a música, o desenho e o
artesanato, é um grande
aliado nesse processo.
Agora você é capaz de
entender o que é a dislexia
e como é possível identificá-la, sabendo da importância de um diagnóstico
adequado e precoce e de
um tratamento correto e
livre de preconceitos!
Texto de autoria
das acadêmicas.
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Fale Conosco:

(38)9.9130.0554

Você de
Casa
Nova!

(38)9.9126.6194

®
www.eltonimoveis.com.br

(38) 3215-7071
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Pharaoh Agência Digital
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RENOVAÇÃO
Renove o seu ambiente 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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50anos
Protetor dos Animais e Deputado Estadual Osvaldo Lopes

Trabalho concreto
em prol dos animais

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

No artigo da vez, reuniremos as quatro
informações mais importantes, no que
diz respeito à causa animal, registradas
em Minas Gerais nos últimos meses. Leia
atentamente e veja o quão dedicado o
trabalho tem sido, para que leis e políticas
públicas, em favor dos animais, sejam fomentadas em nosso Estado.
A Lei nº 23.863/2021, de nossa autoria,
garante como direito de todo cidadão o
fornecimento de água e alimento a animais em situação de rua. Antes da nossa conquista, muitos evitavam cumprir
esse papel, por acreditarem que o material seria recolhido ou que estariam descumprindo regras higiênicas e sanitárias
em relação ao meio ambiente.
Evitaremos um triste cenário ao qual
muitas vezes assistimos: alguns comércios, indivíduos e setores insensíveis aos
animais proíbem que essa atitude (hidratar e alimentar animais) seja reproduzida em suas redondezas. Com a Lei,
asseguramos esse direito!
Garantimos, também, mais uma legislação aprovada em nosso mandato: a Lei Nº
23.949/2021. Agora é dever do poder público desenvolver estratégias direcionadas à
proteção dos cães e gatos comunitários.
O objetivo é assegurarmos o bem-estar,
respeito, proteção, identificação e controle desses animais a partir de campanhas
que levem orientações técnicas a tutores
e ao público em geral. Assim, ampliaremos de maneira efetiva a saúde única e a
proteção aos animais comunitários.
Já o PL 142/17, conhecido como “Carreto do Bem”, se tornou a Lei 11.285/21.

O que estava em questão? A substituição dos veículos de tração animal (as
carroças) por veículos motorizados. O
objetivo é abolirmos o sofrimento e a
escravidão dos equinos e, tão importante quanto, oferecermos condições para
que os carroceiros possam se tornar
empreendedores com melhor capacidade produtiva e de transporte.
O Programa “Carreto do Bem” proibirá a utilização de veículos de tração
animal, indicando a sua substituição por
veículos motorizados, em definitivo, no
prazo máximo de dez anos. Por fim, destaco a “cereja do bolo”. Localizado na
Rua Pedro Bizoto, 230, no bairro Madre
Gertrudes, encontra-se o Hospital Público Veterinário de Belo Horizonte. O espaço recebeu, como nome oficial, Complexo Público Veterinário Odete Ferreira
Martins, por meio da Lei Nº 11.317/2021.
Odete era a minha mãe, uma mulher guerreira que acreditou em meus
sonhos e me incentivou a alcançá-los.
Enquanto Parlamentar da Causa Animal,
sinto-me honrado em ter idealizado e viabilizado, através de recursos parlamentares, as reformas necessárias, além dos
insumos e materiais gerais solicitados
pelos médicos veterinários.
Esta é a forma com a qual pensamos a
política: menos marketing e mais ação. É
com trabalho sério e concreto que alcançaremos, cada vez mais, voos maiores. E
vamos juntos nesse caminho. Amor e atitude em defesa dos animais!
Protetor dos Animais e Deputado
Estadual Osvaldo Lopes
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Av. Francisco Peres, 355
Guarujá - Montes Claros / MG
E-mail: casablancalagoaeventos@gmail.com
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@casablancalagoaeventos
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Alopecia Areata não é uma piada
A 94.ª cerimônia de entrega dos Oscars 2022 foi apresentada pela Academia
de Artes e Ciências Cinematográficas e
homenageou os melhores atores, técnicos e filmes lançados de 1 de março a 31
de dezembro de 2021. Ocorreu em Los
Angeles, Califórnia, em 27 de março de
2022, e contou com a presença de vários
anfitriões na apresentação.
Durante a premiação, a controvérsia
surgiu depois que o ator Will Smith subiu
ao palco e agrediu o comediante Chris
Rock, depois que Rock fez uma piada sobre a calvície da esposa de Smith, Jada
Pinkett Smith. Rock disse : “Jada, eu te
amo “ “Mal espero para vê-la em G.I. JANE
- 2” comparando-a com a atriz principal.
Toda essa situação tornou-se o centro
da cerimônia no Oscar desse ano. A atriz
e apresentadora Jada Pinkett Smith, foi
diagnosticada com alopecia areata e,
por esse motivo, decidiu raspar completamente a cabeça.
Entenda sobre a
alopécia areata:
A afecção acomete cerca de 1 a 2% da
população, podendo iniciar-se em qualquer idade, porém 60% são afetados
pela primeira vez antes dos 20 anos.
Ela afeta igualmente ambos os sexos,
e todas as etnias.
A etiologia da alopecia areata é ainda
desconhecida, mas a literatura descreve
o fator autoimune como sendo um contribuinte importante no surgimento da
doença. A presença de condições emocionais desfavoráveis podem agravar
a doença. Os pacientes queixam-se de
uma perda abrupta capilar, como mostrou a Jada em suas redes sociais “Foi
assustador quando começou, estava no

chuveiro um dia e as minhas mãos estavam cheias de cabelo”.
A lesão comumente observada é uma
placa lisa, redonda ou ovalada, de coloração normal. Mas a extensão varia, e em
alguns casos pode evoluir para perda de
todo cabelo do couro cabeludo, alopecia
areata total; ou até universal, quando
estende para pelos de áreas corporais
como sobrancelhas, cílios, pelos do braço, perna, tórax, costas e pubianos. Nas
formas mais graves, podem ocorrer acometimentos extrapilosos (alterações nas
unhas e alterações oculares).
O diagnóstico da alopecia areata é feito, na maioria das vezes, clinicamente,
realizado durante avaliação em consulta
dermatológica. Porém, em alguns casos
é necessário procedimentos como tricograma e biópsia do couro cabeludo,
para afastar outras possíveis causas de
alopecia e confirmar suspeita.
Não há garantia de cura definitiva
para essa condição com os tratamentos propostos. No entanto, as condutas
costumam ser indicadas e as respostas
variáveis de pessoa para pessoa. A escolha por cada opção terapêutica é feita levando em consideração a idade, classificação da alopécia e o consenso baseado
na relação médico-paciente.
Diante de qualquer caso de queda capilar é fundamental a avaliação de um
dermatologista, já que diagnóstico e tratamento precoces são fundamentais para reverter ou controlar os quadros de alopecia
areata. Além disso, por ser uma condição,
muitas vezes, aterrorizantes, a ajuda psicológica é de suma importância, já que a autoestima e a qualidade de vida dos pacientes podem ser extremamente afetados
durante o enfrentamento da patologia.

Drª Fernanda Barbosa Viana
CRM MG 61191

Médica com atuação há nove anos.
Atendimento no tratamento de doenças dermatológicas:
pele, cabelo e unhas. Procedimentos estéticos faciais e corporais.
Contato para agendamento de consultas:

(38)9

9805‑7066

CESB – Montes Claros: Rua Tupiniquins, 192, Melo.

@drafernandabarbosa_

O clima pesou no Oscar 2022 após situação delicada entre o comediante Chris Rock e o ator Will Smith

