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Jornal de circulação na região da Pampulha

Saúde

Emocional

Muito se fala a respeito de cuidados com a saúde, mas, normalmente, em uma concepção física. No
entanto, o nosso organismo é composto por aspectos
fisiológicos, mentais, emocionais e espirituais. Saúde
emocional é um estado de bem-estar em que o indivíduo desenvolve suas próprias habilidades, lida com
os fatores estressantes do dia a dia, mantém o entusiasmo pela vida e consegue equilibrar suas funções
psicológicas. Por isso, saber lidar com sentimentos,
conseguir se desvencilhar e superar acontecimentos
ruins, construir relacionamentos e se recuperar dos
fracassos são algumas das implicações para uma boa
saúde emocional.

Estar emocionalmente saudável não significa ausência de maus momentos. A grande questão é saber
se recuperar das adversidades, traumas e estresse
com sabedoria. É o que se denomina resiliência: capacidade de reconhecer e equilibrar adequadamente
as emoções, evitando que ocorram estados negativos
como ansiedade e depressão. Resumindo: é saber
usar as ferramentas adequadas para encarar situações difíceis e manter atitudes positivas.
Nossas emoções vêm do pensamento. Se alimentarmos hábitos e pensamentos negativos, ambos irão,
com o tempo, se tornar uma realidade. Quando enfrentamos problemas na vida, a nossa autoestima tende

a diminuir, colocando-nos numa posição desvantajosa
para lidar com as situações que enfrentamos. Por isso,
é fundamental evitar o negativismo, a fim de ter uma
melhor saúde mental e emocional. Pessoas emocionalmente saudáveis têm o controle sobre suas emoções e o seu comportamento.
Adote pensamentos de esperança e otimismo,
mesmo quando a situação não for favorável. Os sonhos alimentam a nossa alma, e é predisposição para
a felicidade. Como anda sua vida emocional? Algo lhe
impede de ser mais feliz?

INTERNET
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Confira as consequências e perigos do refluxo. Páginas 3

Praça Brandão Amorim: o descaso continua. Página 4

Leia mais nas páginas 8, 9 e 11

Pampulha recebe novos estabelecimentos. Páginas 5 e 7
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CRÔNICA
Sapere Aude
Sapere aude é uma expressão do latim que significa “ouse saber”, “atreva-se
a saber” ou “tenha coragem
de usar seu próprio intelecto/entendimento”. A racionalidade e a inteligência são
as mais genuínas características dos seres humanos.
Pensadores iluministas acreditavam na aplicação do conhecimento humano em todos os campos de atuação
prática e no combate à ignorância, à tirania, às supertições e aos preconceitos. Os iluministas acreditavam na
“perfectibilidade humana” e na racionalidade, para que
o indivíduo pudesse contribuir para o aperfeiçoamento
social e pudesse haver um esforço conjunto, com o objetivo de preparar um futuro melhor para a humanidade.
E daí? E daí que isso faria toda a diferença, mesmo que
apenas uma pequena parcela da população tivesse essa
consciência e preocupação. Ter a vontade de buscar
diferenciais para uma vida mais sensata, equilibrada e
agradável de viver.
Pense em algo que você usou como diferencial e
obteve êxito... Uma grande conquista, algo que te fez
superar um desafio. Talvez a conquista da sua namorada ou esposa, uma vaga concorrida no vestibular ou
numa empresa. Algo que você tem orgulho de contar,
pois sabe que fez a diferença para conquistar seu objetivo. Os esforços desafiam as impossibilidades. Tenha a

consciência de que os grandes triunfos do homem foram
conquistados começando do que parecia impossível.
Sapere Aude: ouse saber e assumir a responsabilidade pelo sucesso dos seus próprios projetos. Busque
concretizar sonhos, as decisões mais efetivas e as palavras mais sinceras. Com relação a tudo, pois o tempo
urge. Você nem tem como prever se amanhã estará aqui
para começar aquele novo e adiado projeto, ou de mudar
sua vida, de buscar seus objetivos, de conquistar a pessoa que você admira, de aceitar ou fazer um convite, de
perdoar ou se desculpar. Ou mesmo de, verdadeiramente,
agradecer a Deus pela vida que tem, orar com fé para
buscar caminhos que te façam ser mais leve e buscar momentos agradáveis para sua vida.
Se as coisas não estão acontecendo conforme seus
ideais e desejos, sinta-se feliz e vivo por ter o agora para
recomeçar. Um dia que está te esperando para ser o que
você quiser. Como ele, prosseguir dependerá apenas de
você. Aprenda com seus erros. Admire-os para se permitir
errar e, com isto, fazer a diferença no futuro. A persistência é o caminho do êxito. Charles Chaplin já dizia que
“bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida
e viver com paixão, perder com classe e viver com ousadia, pois o triunfo pertence a quem se atreve e a vida é
muito bela para ser insignificante”.
Li uma vez que três fatores fazem, de fato, a diferença na vida. O primeiro: esteja 100% focado no que você
estiver realizando. Nosso potencial de transformação e de
criação encontra-se somente no momento presente, mas
comprometemos nossos resultados por ficarmos disper-

sos entre o passado (arrependimentos, culpas) e o futuro
(preocupações, medos). Segundo: aceite a diversidade
humana e respeite as diferenças. É preciso adotar uma
postura de respeitabilidade quanto às diferenças. Deixe
o outro ser diferente de você. Cada encontro é sagrado
e, se estivermos abertos, podemos aprender profundas
e enriquecedoras lições com todas as pessoas que cruzam nosso caminho. Por fim, coloque significado na vida
das pessoas. O nosso papel, enquanto seres que fazem
a diferença, não é o de somente oferecer o que temos de
melhor (talentos e dons), mas, sim, o de despertar em
cada um que cruza o nosso caminho o que possuímos
de melhor.
Faça a diferença! Pense e tenha ideias! Não aceite
tudo o que ouve ou lê. Questione! Tenha suas próprias
concepções, ponderadas e analisadas, que farão de você
uma pessoa única, especial, diferente. Abandone a frase
“não tenho tempo...”. Eu sempre disse que, normalmente, essa é uma desculpa de preguiçosos ou de quem não
tem interesse. Tudo na vida é uma questão de prioridade.
Fazer a diferença é dar aquela contribuição única, no momento certo, que gerará os resultados esperados. Cada
escolha que fazemos na vida vem acompanhada de uma
série de renúncias e de diversas consequências. Certa vez,
Mahatma Gandhi pronunciou a seguinte frase para os seus
seguidores: “Você deve ser a mudança que deseja ver no
mundo”. Então, ouse servir-se de sua razão: Sapere Aude!
Fabily Rodrigues (Diretor / Editor da Em Foco Mídia)
emfocomidia@emfocomidia.com.br
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SAÚDE E BEM-ESTAR

Consequências e perigos do refluxo
O refluxo gastroesofágico é uma condição em que
o conteúdo do estômago (alimento ou líquido) vaza em
direção contrária para o esôfago. Este pode se lesionar,
causando azia, dor e queimação no peito. A doença do
refluxo causa, frequentemente, esofagite, que é uma inflamação causada pelo contato do líquido gástrico, que
é muito ácido.
Os alimentos mastigados passam pela faringe, pelo
esôfago (um tubo que desce pelo tórax na frente da coluna vertebral) e caem no estômago, situado no abdômen.
Entre aquele e o estômago existe uma válvula (esfíncter),
que se abre para dar passagem aos alimentos e se fecha
imediatamente, para impedir que o suco gástrico penetre
no esôfago. Quando existe alguma fraqueza nessa região,
provocada por alterações funcionais do próprio músculo,
ou porque o diafragma (músculo que separa o tórax do
abdômen) não consegue conter as estruturas que estão
abaixo dele, o estômago sobe, criando uma protrusão
chamada hérnia de hiato. Nesse caso, um líquido ácido
escapa do estômago, atinge o esôfago e pode alcançar
outros órgãos dos aparelhos digestivo e respiratório.
Quase todas as pessoas já tiveram refluxo, sendo
muito comum em grávidas e em bebês de até um ano
de idade. Segundo a nutricionista Penélope Lacrisio dos
Reis Menta, existem os refluxos fisiológico e o patológico. O primeiro ocorre naturalmente e não está associado a doenças. Na doença do refluxo gastroesofático, a
musculatura do esôfago é movida e, mais precisamente,
o já citado esfíncter esofágico inferior, perde tônus e,
por consequência, sua capacidade de regular a volta
do alimento e do suco gástrico para o esôfago. “Cerca
de 30% da população já teve refluxo alguma vez, mas
se o fisiológico for recorrente ele se torna patológico.
O primeiro sintoma é a azia, podendo evoluir para uma
regurgitação e tosse. Em casos mais graves pode haver
uma infecção no esôfago e no pulmão, crises de asma e
bronquite”, explica.
Penélope Menta ainda conta que o refluxo pode levar
a outras doenças ligadas ao aparelho respiratório ou à
cavidade oral. Ela comenta a gravidade do quadro, caso

substituição gera um outro quadro, o Esôfago de Barrett,
que, se não tratado, pode levar ao câncer de esôfago”.

haja uma evolução da doença: “Existem várias complicações ligadas ao refluxo. Os dentes podem perder a calcificação e surgirem aftas e mau hálito. Com a evolução do
quadro, a volta do conteúdo ácido do estômago para o
esôfago vai lesando suas células, podendo gerar algumas
úlceras. Na tentativa do organismo de recuperar essa
mucosa danificada, de substituir um tecido por outro,
ocorre uma troca de células chamada metaplasia. Essa

Tratamento
Para a nutricionista Bruna Relvinhas Mazeo, o refluxo
surge de alterações anatômicas do esôfago e está associado, principalmente, à questão dos hábitos alimentares
e comportamentais. Nesse sentido, devem ser evitados
hábitos e alimentos que diminuem a pressão do esfíncter
esofagiano inferior. “Devemos adotar uma dieta hipolipídica, ou seja, baixa em gordura, além de evitar chá-preto,
chá-mate, café, hortelã, molho de tomate,
refrigerante, pimenta, cerveja, entre outros
alimentos que irritam a mucosa gástrica.
Também devemos comer mais vezes ao dia e
diminuir a quantidade para evitar a distensão
abdominal e, de preferência, fazer as refeições
em um ambiente mais tranquilo e sem muito
movimento. O hábito de deitar logo após a refeição também deve ser abolido”, pondera.
O refluxo tem cura, mas o esfíncter não
volta ao que era antes. Por essa razão o paciente não deve se descuidar. Alguns alimentos estimulam a musculatura do esôfago, mas
tudo depende da fase em que a doença foi
diagnosticada e do paciente seguir ou não
à risca o tratamento que lhe foi passado. O
tratamento vem a partir de uma anamnese
(entrevista detalhada que o profissional da
saúde faz com seu paciente), com o objetivo
de diagnosticar a doença e ocorrerá por meio
da dieta, medicamentoso e, em último caso,
cirúrgico. Além disso, o excesso de peso é um
fator muito importante, pois o acúmulo de gordura abdominal aumenta a pressão do estômago, favorecendo a volta do alimento. Geralmente, uma pessoa obesa apresenta
os sintomas do refluxo, mas esses mesmos sintomas desaparecem depois que ela emagrece e não é necessário
nenhum tipo de medicamento. Somente a perda de peso
e a mudança na alimentação já bastam ao tratamento.



www.mangabeirascortinas.com.br
contato@mangabeirascortinas.com.br

CORTINAS - PERSIANAS - PAPEL DE PAREDE

Rua Furtado de Menezes, 210, loja 4 - Jaragua

Lavanderia especializada em cortinas

3492-3422
3225-1068
99968-4239
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Praça Brandão Amorim: o descaso continua
FABIANO LANA

É evidente que a Praça Brandão
Amorim, localizada entre as ruas Intendente
Câmara e Frei Manoel da Cruz, está em condições precárias de uso. E, se você ainda
tem esperanças de vê-la reformada em
breve, desista. Desde 2015, nos alimentamos de promessas e comprometimentos
feitos pelos órgãos públicos e, infelizmente,
teremos de nos conformar com mais vários
meses, quiçá anos, de descaso e falta de
respeito com os moradores da região do
Jaraguá.
Em nossa 87ª edição, publicamos
a terceira matéria a respeito da reforma da praça cujas obras, segundo a
Assessoria de Comunicação da Sudecap

(Superintendência de Desenvolvimento
da Capital), estavam previstas para serem
terminadas ainda no segundo semestre de
2016. Como aquelas não foram retomadas, entramos em contato novamente em
abril de 2017 e, pasmem: a nota enviada
foi exatamente a mesma, sem tirar e nem
colocar uma vírgula. Telefonamos e mandamos e-mails diversas vezes e só obtivemos
respostas evasivas e mensagens ignoradas.
Lamentamos, senhores moradores e
usuários da praça, mas a nossa realidade
ainda será de uma praça largada e sem um
prognóstico imediato. Sem dúvida alguma,
teria sido bem melhor terem deixado como
estava. Um completo e descarado absurdo.

20 anos de uma parceria de sucesso
O casal de dentistas Flávia
Maria Fonseca e Silva e Ricardo Coelho
de Souza se conheceram durante uma
pós-graduação que fizeram juntos logo
que se formaram. Em abril de 1997, a
Doutora Flávia foi trabalhar no endereço
onde está até hoje, na Rua Boaventura,
1.797, conjuntos oito e 10, no bairro Aeroporto. Em 1998 se casaram,
mas Ricardo ainda consultava no Centro.
Com a gravidez da primeira filha, o cirurgião-dentista resolveu ficar mais perto
da família: “Nessa mesma época tivemos a oportunidade de aumentar a sala,
possibilitando ao Ricardo vir trabalhar
aqui”, conta Flávia, e seu marido completa: “Dessa forma podíamos nos revezar
nos cuidados com as meninas, quando
eram pequenas”. Júlia, 15, e Mariana, 11
são as filhas da união de sucesso.
Em se tratando de êxito os dentistas, em uníssono, confessam o segredo
do sucesso nesses 20 anos: “Respeito
e amor pelas pessoas. Não só nas relações com os pacientes, mas em família
também”. Além disso, os dois optaram
por carreiras complementares, sendo
Ricardo especializado em cirurgias e

IGOR ALBUQUERQUE

Flávia especialista em próteses, e ambos atendem como clínicos gerais. Para
os próximos anos de consultório a ideia
é a atualização tanto no espaço físico
como nos cursos de aprimoramento de
que sempre participam. Uma história
motivadora e exemplar! Mais informações: 3441-2127
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Novo restaurante chega ao Jaraguá
FABILY RODRIGUES

O restaurante Casa do Chef chega
à região do Jaraguá com opções variadas e de muito bom gosto. Suas portas
estão abertas desde o dia 14 de maio,
quando foi feita a inauguração. Porém,
foi no dia 30, com uma paella de frutos

do mar para convidados, que se consagrou sua abertura oficial.
Segundo o Chef Ozéas Gonzaga,
que já trabalhou nas principais casas
de BH e também na Embaixada do
Brasil nos Estados Unidos, a região da
Pampulha foi escolhida pela facilidade
de acesso, seja via Cristiano Machado
ou Antônio Carlos. “Os pratos servidos
são à la carte, com qualidade e ‘cozinha personal’, onde oferecemos um
tratamento individual a cada cliente.
Há também pratos executivos para almoço feitos na hora. A casa funciona de
terça a domingo, das 11h30 às 23h, na
Rua Conselheiro Galvão, 23, Jaraguá.
Mais informações: 3643-1002.

Franquia de empadas no bairro Aeroporto
A Empada’s voltou à região da
Pampulha no dia 29 de março, e está
com muitas novidades para os clientes.
Agora, além dos 13 sabores das empadas - camarão, carne seca com catupiry,
calabresa, frango, italiana e outras -, a
franquia oferece pão de queijo, sucos
IGOR ALBUQUERQUE

naturais, vitaminas, café, açaí e picolé.
Tudo isso para complementar o lanche
de quem visita a loja, localizada na Rua
Boa Ventura, 1.757, no centro comercial
do supermercado EPA.
Para o proprietário da franquia,
Daniel Soares Dupin, as expectativas
são de um bom movimento, não somente de pessoas que frequentam o
supermercado e o centro comercial: “A
ideia de voltar com a franquia à região
é que, além da procura pelos moradores
por este tipo de estabelecimento, havia
mais necessidade de uma lanchonete,
e o centro comercial também buscava
mais variedade”, acrescenta. A loja funciona de segunda a sábado, das 8h30
às 21h. Mais informações: 3166-8161.

Nova opção pedagógica na Pampulha
O Centro Pedagógico Bumerangue
chega à região da Pampulha com uma
proposta educacional moderna e diferenciada. A escola trabalha com turmas
reduzidas e atendimento personalizado,
das 7h às 19h, para crianças de 0 a 5
anos. A instituição está localizada na Rua
Professor Almeida Cunha, 349, São Luiz,
em um ponto estratégico do bairro, perto do Aeroporto da Pampulha. Fernando
Lott, diretor da escola, enfatiza que, devido ao momento difícil que o Brasil enfrenta, é preciso investimento em boa educação: “Esperamos contribuir com uma
orientação escolar de qualidade, que
busque o resgate da valorização do respeito ao próximo, às diferenças e à capa-

IGOR ALBUQUERQUE

cidade humana de saber amar, além da
manutenção dos valores primordiais para
vivermos em harmonia com a sociedade.”
Mais informações: 3564-4139.

Escola de programação para jovens
A escola de programação e tecnologia para jovens, Buddys, foi inaugurada
recentemente, na Avenida Sebastião
de Brito, 307, sala 3, no bairro Dona
Clara. Voltado para alunos de sete a 15
anos, o curso ensina Raciocínio Lógico e
Matemática, além auxiliar o aprendizado
na escola regular. Renata Lauar, que tem
como sócia sua mãe, Namira Lauar, conta
que “os estudantes aprendem de forma
lúdica, por meio de plataformas específicas para programação e condizente
com a idade de cada aluno”. Todos os
produtos, que podem ser aplicativos para
celulares, páginas web, games e até projetos em robótica são frutos do aprendizado em tecnologia e empreendedorismo
de seus idealizadores. A ideia de abrir o

espaço foi justamente “pela característica dos bairros, que são formados por
famílias com crianças e adolescentes,
com pais que se preocupam e investem
no futuro e formação dos filhos”, relata.
Mais informações: 3245-2430.
DIVULGAÇÃO
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Festas juninas animam a Pampulha

Muito além do tradicional cafezinho

Na edição passada, divulgamos as principais festas juninas que serão realizadas
em clubes, escolas, praças, igrejas, e outras instituições da região da Pampulha. Animação garantida, com muita comida saborosa, barraquinhas, danças e músicas típicas,
crendices populares, entre outros hábitos e costumes. Confira mais algumas que acontecerão nos próximos dias. Vale a pena comparecer!

DIVULGAÇÃO

FESTA DE SANTO ANTÔNIO – PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO PAMPULHA
10, 11 e 13 de junho, após as celebrações da Santa Missa
Atrações: barraquinhas, quadrilha, música e comida típica
Praça Santo Antônio, 2 - Aeroporto
ESCOLA ESTADUAL ANITA BRANDÃO
10 de junho, a partir das 8h
Atrações: comidas típicas, quadrilha, brincadeiras, música ao vivo
Rua Igino Bonfioli, 5 - Jaraguá (3491-1045)
ARRAIÁ DO LABAREDA
17 de junho, a partir das 19h
Atrações: Banda Super Som C&A, comidas típicas, fogueira e brincadeiras
Avenida Portugal, 4020 – Itapõa (3499-1313)
COLÉGIO DONA CLARA
8 de julho, a partir das 9h30
Atrações: comidas típicas, quadrilha, brincadeiras.
Rua Orozimbo Nonato, 640 - Dona Clara (3497-6919)
PARÓQUIA SANTA CATARINA LABOURÉ
8 de julho, a partir das 20h
Atrações: comidas típicas, música ao vivo, barraquinhas
Praça Santa Catarina Labouré, s/n - Dona Clara (3491-9824)
CRECHE COMUNITÁRIA AURÉLIO PIRES
8 de julho, de 12h às 18h
Atrações: comidas típicas, quadrilha e danças
Praça Santo Antônio, 2 – Aeroporto (3443-4916)

Localizada na Avenida Sebastião de
Brito, 392, Dona Clara, a cafeteria A Nata
do Café foi inaugurada recentemente e
chega com um novo conceito de cafeteria,
focado em cafés gourmets. Após realizarem um curso de barista em São Lourenço
(MG), e se apaixonarem ainda mais pela
ideia, Viviane Regina Favato e sua sócia
Amanda de Souza Barbosa Oliveira decidiram antecipar a abertura da cafeteria, que,
além oferecer a tradicional combinação
café e pão de queijo, proporciona também
salgados folheados e variadas opções de
doces aos clientes.
Viviane Favato enfatiza que o objetivo
é trazer para a região um café especial,
que vai muito além do famoso espresso:

“Trazemos outros métodos de extração de
cafés, que chamamos de cafés coados,
que são equipamentos específicos para
a preparação. Viemos com a concepção
de mostrar às pessoas o que é um café
de qualidade produzido no Brasil e comercializado no mercado interno, já que,
geralmente, o café é produzido aqui, mas
são apenas do tipo exportação. A ideia é
unir produtos diferenciados com um preço acessível”, conta. O local funciona de
segunda a sábado, das 13h às 20h e aos
domingos, das 13h às 18h. A expectativa
é que, em breve, o espaço abra também
aos fins de semana para o café da manhã.
Mais informações: 3564- 6651.
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A importância dos cuidados
O que você faz para cuidar da sua saúde? Se você
respondeu que pratica exercícios físicos e cuida da
alimentação, está certo. Mas não pode parar por aí!
Um ponto crucial para o nosso bem-estar, capaz de
prolongar nossa expectativa de vida, passa, por vezes,
despercebido: a saúde emocional. Ela é o equilíbrio
de nossas funções psicológicas, ou seja, garante o
controle e gerenciamento das emoções sem nenhum
distúrbio emocional.
O organismo humano é composto por aspectos fisiológicos, mentais, emocionais e espirituais. Portanto, para estar com uma boa saúde, é preciso considerar e harmonizar esses quatro aspectos. “A saúde
mental consiste numa relação equilibrada entre as
emoções (sentimentos), as atitudes (pensamentos)
e as ações (comportamentos)”, define a psicóloga
Alessandra Furst.
É importante também saber diferenciar saúde mental de saúde emocional. Apesar de estarem interligadas,
há diferenças conceituais entre as duas. “A saúde emocional é um estado de bem-estar em que o indivíduo realiza suas próprias habilidades, lida com fatores estressantes, trabalha produtivamente e é capaz de contribuir
com a sociedade”, esclarece a psicóloga. Vale ressaltar
que uma pessoa mentalmente doente não pode estar
emocionalmente saudável. “Muitas vezes são os problemas de ordem emocional que causam as complicações
mentais. Por isso é muito importante cuidar de ambas”,
ressalta Alessandra. E há prevenção. Conforme explica a psicóloga, para conseguir manter esse equilíbrio
é preciso melhorar o pensamento, ser otimista, fazer o
que gosta, evitar ficar sozinho, ter sonhos e objetivos.
A prática de exercícios físicos também pode auxiliar

FOTOS: INTERNET

nesse processo.
Para a psicóloga Cláudia Lana, a procura por tratamentos que prometem bem-estar ou uma conexão
com suas emoções tem aumentado: “A psicoterapia
tem atendido à demanda de pessoas que precisam
de um espaço para se reeducarem emocionalmente e
a lidar com suas emoções e pensamentos. Outras terapias também têm tido um espaço importante como
auxiliares, como a yoga, a meditação, o reiki e todas as
terapias holísticas”, afirma. Ela complementa, dizendo
que esse aumento da procura é um reflexo da difusão
de informações a respeito do autoconhecimento e importância de cuidar da saúde mental como parte importante do ser humano: “Você não vai ao médico quando
tem sintomas físicos? Não vai ao dentista quando precisa cuidar da boca? Por que não cuidaria do emocional
quando precisa também?”, ressalta.

maior parte da população mundial, atualmente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 20% das
pessoas sofrem com a depressão, e a ansiedade é sentida por 80%, sem distinção de idade. O tema é apresentado no livro Ansiedade – como enfrentar o mal do
século, do psiquiatra e psicoterapeuta Augusto Cury. O
autor fala dos sintomas que são alerta para um estado
de ansiedade crônica e das técnicas para desacelerar,
conter esse distúrbio, administrar a emoção de maneira
eficaz e resgatar a qualidade de vida. A síndrome diz
respeito à construção do pensamento, que tem origem
no ritmo alucinante das grandes cidades, com overdoses diárias de informações e obrigações que afetam a
saúde emocional das pessoas. Ela não é uma doença,
é um sintoma vinculado a um quadro de transtorno de
ansiedade.
Para o policial civil Tiago Lopes, o grande mal da
humanidade não é a saúde física, mas, sim, a emocional e psicológica. Para ele, a maioria das pessoas não
toma cuidado para manter seu emocional mais equilibrado: “Tudo na vida requer um pouco de esforço. Eu
tive algumas dificuldades, mas hoje já consigo discernir
bem o que é bom ou ruim, o que me mantém equilibrado ou não. Tive dificuldade devido ao meu trabalho
de policial, em um meio onde há muito desequilíbrio
emocional, muita atrocidade, e é fundamental ter uma
base e um psicológico bem preparados. Com uma boa
autoestima, não é qualquer coisa que vai te abalar
emocionalmente”, relata.

Ansiedade: o mal do século
Considerado pelos especialistas como o mal do século, a Síndrome do Pensamento Acelerado acomete a

Conscientização
A psicóloga clínica e coordenadora do Acompanhar
Pampulha, Maria Fernanda Maia, diz que cuidar da saú-
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s com a saúde emocional
de emocional não é procurar problemas, mas enxergar
com eles e, além deles, soluções bem mais compatíveis
aos nossos sonhos: “Tem se falado mais em saúde emocional do que se falava há uma década. Mas esse tempo
ainda é pouco expressivo diante da proporção que isso
pode causar. É algo que não se pode ignorar. Há um
culto ao bem-estar, fala-se muito em sentir-se bem, em
como ser feliz, como viver a vida com mais propósito, no
entanto, isso ainda é muito ideológico. É necessário viver uma vida com mais sentido, experimentar sensações
que nos aproximem cada vez mais dos nossos valores,
daquilo que realmente importa”, salienta.
Com 13 anos de profissão como professora de yoga,
Jacqueline Barros percebe que realmente as pessoas
estão mais preocupadas com o verdadeiro bem-estar,
devido ao fato de haver muitas doenças psicossomáticas que geram dificuldades em vários aspectos da vida
pessoal, profissional, físico, espiritual, emocional, etc.
“Entre as principais dicas que eu daria para quem quer
cuidar melhor da sua saúde emocional, diria para começar pelo perdão. Devemos perdoar o outro e a nós mesmos, e essa prática faz muito bem para a alma. Ficamos
mais leves. O desapego é outra questão importante e
pode escrever uma nova página em sua vida. Tendo fé
e motivação e permitindo momentos de lazer e tranquilidade, você consegue desacelerar e criar uma nova
história. Também é benéfico se relacionar com pessoas

otimistas, positivas e alegres, além de fazer atividades
que te deixe feliz e cheio de energia, como trabalhos
voluntários e meditação para uma maior capacidade de
concentração e reflexão”, enumera.
Ambiente empresarial
Quando falamos em cuidados com a saúde emocional,
reportamo-nos muito à questão do equilíbrio para gerenciar as emoções. No contexto organizacional isso também
é complexo, já que o ser humano não consegue deixar de
ser pessoa para ser profissional. Qualquer acontecimento,
por mais simples que seja, desperta em nós emoções diferentes: alegria, ansiedade, raiva, rancor, falta de estímulo,
insegurança, tristeza, ausência de respeito e de comprometimento, entre outros.

Por isso, é fundamental ter um cuidado especial com
o local de trabalho, fazendo com que haja sempre um ambiente saudável, agradável e de fácil convivência, onde as
pessoas se sintam motivadas a trabalhar. “A empresa tem
de estar preparada para ouvir o que o funcionário tem a dizer, e este precisa administrar bem suas emoções e buscar
os resultados esperados. Muitas vezes, um simples diálogo
é uma maneira importante de auxiliar as pessoas, para que
elas possam se sentir apoiadas e valorizadas no contexto
organizacional”, avalia a Diretora de Marketing da Garden
Consultoria, Jacqueline Romero. E ainda completa: “O controle emocional faz com que a pessoa se projete melhor em
situações difíceis e complexas ao receber uma crítica, ou a
lidar com um cliente desagradável e mal-educado”. Tendo
habilidade e atitude é possível reverter situações difíceis e
administrar bem as que fogem do controle pessoal.
Para reverter esses quadros de desequilibrio emocional, é preciso adotar um novo estilo de vida, seguindo o
conselho dos especialistas: desacelere! Aproveitar mais
o tempo presente, estar rodeado por amigos e familiares,
ouvir música, assistir a filmes inspiradores e divertidos, viajar para um lugar diferente e tranquilo, admirar uma bela
paisagem sem preocupação com o relógio são algumas
ações que podem fazer você mudar de vida e ter uma mente mais saudável, leve e equilibrada. Viva sem estresse e
mantenha sua saúde emocional em dia! (Fabily Rodrigues
e Marco Túlio Câmara)
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MINAS SHOPPING

SE FOR CAPAZ

20/MAIO A 20/JUNHO

DESAFIO VAN DO FBI (MISSAO ESPIAO ), COM DURACAO DE 30 MINUTOS.
I

/

MINIMO DE 5 PESSOAS E
MAXIMO DE 10 PESSOAS
I

I

VALORES E RESERVAS
WWW.ESCAPETIME.COM.BR

FAIXA ETÁRIA: 8 A 12 ANOS - ACOMPANHADO POR UM ADULTO RESPONSÁVEL. MAIOR DE 12 ANOS PODE JOGAR SOZINHO
LOCAL: ESTACIONAMENTO (AO LADO DA PORTARIA 3)
HORÁRIOS: SEGUNDA A QUINTA - 12H ÀS 22H / SEXTA, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO - 10H ÀS 22H

PARCERIA
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ENQUETE

Profissionais falam da experiência com a saúde emocional
“A maioria das pessoas não cuida do seu emocional. Se
você estiver bem mentalmente, seu corpo também responderá positivamente; caso contrário, mais cedo ou mais tarde
poderá ter problemas de ansiedade, síndrome do pânico,
depressão, entre outros. Uma simples atividade, como fazer
uma caminhada, ler um livro, conversar com o seu cachorro,
faz bem para nós. Levar a vida com positividade faz com que
enfrentemos os problemas diários com mais tranquilidade.”
Ana Cristina Camelier, Assistente de Depto. Pessoal

“Procuro levar uma vida mais saudável com uma alimentação balanceada, atividades físicas, além de procurar
manter um círculo de amizades verdadeiras e a autoestima em um nível tranquilo. Ter momentos de lazer e uma
relação familiar equilibrada é essencial, mesmo que às
vezes haja pequenas divergências, o que é normal. Assim,
consigo um significativo equilíbrio nas questões emocionais, principalmente no meu trabalho como policial.”
Tiago Lopes, Policial Civil

“Para cuidar melhor de sua saúde emocional é importante procurar um tempo para se conhecer melhor,
entender suas emoções e, se precisar de ajuda profissional, procurar por um especialista. Parar um pouquinho todos os dias, respirar fundo e refletir sobre como
você está vivendo, o que vem sentindo e a qualidade
dos seus pensamentos e relações é de fundamental
importância.”
Claudia Lana, Psicóloga

“É preciso estar atento às emoções. Percebê-las, acima de
tudo. As emoções, assim como as sensações e os pensamentos, são formas de reagirmos aos acontecimentos, que
nem sempre nos levam aos melhores caminhos. Somos um
turbilhão de emoções, e é normal experimentarmos alegria,
tristeza, euforia, medo etc., constantemente. Mas cabe a nós
criarmos momentos positivos, experimentar desafios que
nos fazem querer estar mais próximos da nossa felicidade.”
Maria Fernanda Maia, Coordenadora do Acompanhar

“Inevitavelmente, sempre vamos passar por maus momentos
ou ter algum tipo de problema emocional, mas a grande diferença acontece quando temos uma boa saúde emocional
e capacidade para nos recuperarmos das adversidades, de
traumas e de estresse. As pessoas estão mais preocupadas
com isso, devido ao fato de haver muitas doenças psicossomáticas que geram dificuldades em vários aspectos da vida:
pessoal, profissional, oral, físico, espiritual e emocional.”
Jacqueline Barros, Proprietária da Equilibrium Yoga

“A todo o momento somos bombardeados com situações
negativas, que nos levam a emoções negativas. E como trabalhar com isso? Respiração, exercício físico, alimentação
saudável, caminhada, entre outras ações que promovam o
bem-estar. Mas nada disso é suficiente se a pessoa não
tomar a frente, buscar o problema e enfrentar as situações
emocionalmente difíceis. O controle emocional faz com que
a pessoa se projete melhor em situações complexas.”
Jacqueline Romero, Diretora de Marketing da Garden

“A questão é que raramente nos perguntamos como estamos. Olhar para dentro é um desafio muito grande. Cada
vez mais estamos nos conectando com o mundo, mas distanciando-nos de nós mesmos. Isso faz com que os laços
vão se perdendo. Busco, dia a dia, praticar o autoconhecimento, crescer como pessoa, mas realmente é algo muito
difícil quando focamos demais nas coisas externas. Não
podemos nunca esquecer quem somos.”
Pedro Henrique Dias, Publicitário

“Faço meditação e reiki, que ajudam muito a me conectar
com o meu eu interior e a buscar um maior autoconhecimento para enxergar melhor o meu potencial e a valorizar
o que realmente é importante. Hoje sou menos ansiosa e
equilibro satisfatoriamente minhas emoções. Percebo que
as pessoas estão procurando mais ajuda na psicoterapia
e nas terapias holísticas, pois perceberam a importância
de se encontrarem mais com elas mesmas.”
Maísa Rodrigues Almeida, Esteticista e Reikiana
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JARAGUÁ CONTA SUA HISTÓRIA

Lucidez e carinho pelo Jaraguá
Maria da Conceição Marques de Almeida, 79 anos, aposentada
Uma felicidade imensa toma conta da vida de
Maria da Conceição Marques de Almeida. Mais
conhecida como Dona Zizinha, é mãe de quatro
filhos e avó de nove. Com um sorriso contagiante
no rosto, ela nos recebeu em sua casa, no bairro
Jaraguá, onde já mora há 50 anos.
Sua história na região da Pampulha começou
quando se mudou para a antiga casa, na Rua
Cacuera. Lá descobriu a primeira gravidez, um
momento marcante. E foi ali, naquela casa, que
viveu longos anos e foi muito feliz ao lado de sua
família. “Quando cheguei aqui, o bairro não era
violento como é hoje. Onde eu morava não tinha
luz, as ruas eram de terra, tinham poucos vizinhos
e a paisagem era limpa. Via o Clube Jaraguá da
janela de minha casa. O primeiro e único ônibus
que existia se chamava Parque Pampulha”, lembra
Dona Zizinha.
Confidente de muitos, fez logo amizade com
os moradores da antiga Vila Isabel, a ponto de
se tornar comadre de um deles e ser madrinha de
uma criança. “Sabe o que é ter confiança nas pessoas?
Era o que eu tinha com aquele povo”, conta, saudosa, e
com um sorriso ao lembrar-se de sua história.
Antes mesmo de vir para a região da Pampulha, Maria
da Conceição já trabalhava com bordados. Ela prestava
serviço a algumas lojas e boutiques do centro de Belo
Horizonte e fazia desde blusas a vestidos de noiva: tudo
em máquinas domésticas e feito com muito carinho. A

LETÍCIA POLITO

tecnologia trouxe às costureiras as máquinas de bordado
industrial, que facilitava e agilizava o trabalho. “Os ateliês
para os quais eu trabalhava não aceitaram o uso dessas máquinas. Os vestidos eram feitos de tecidos finos,
delicados e bordados, e necessitavam de acabamento
perfeito, o que não era possível com o uso da máquina
industrial”, lembra.
Por isso, até hoje ela utiliza apenas a máquina manual, mas com outro propósito: “Faço por hobbie, porque

gosto. Ajudo quem sempre tive vontade de
ajudar. Tiro do meu dinheiro para comprar as
coisas e para pagar ajudantes. Faço toalhas,
roupas, gorros, sapatinhos, panos de prato,
compro fraldas e doo para bazar, hospitais e
pessoas carentes”, conta, orgulhosa.

Fé e religiosidade
Outra curiosidade que nos chamou a
atenção foi a coleção de imagens de Nossa
Senhora, exposta na sala de estar – são mais
de 120. “Nós, católicos, temos convicção de
que Nossa Senhora foi só uma, mas com vários títulos. E, por isso, faço minha coleção
que tanto adoro”, afirma.
A fé move a vida de D. Zizinha. Presença
assídua das missas na Igreja Santo Antônio,
todas as quintas-feiras, pela tarde, ela promove um grupo de terço em sua casa, em
conjunto com amigos, a maioria da paróquia.
“Deus que faz tudo isso, não fomos somente
nós. Tudo vem por honra e glória Dele.”
O bairro Jaraguá, evidentemente, faz parte da história
de vida de Zizinha: “O Jaraguá é um bairro muito família
e eu não saio daqui mais. Brinco que, para sair daqui,
somente lá para cima”, termina, rindo. Se todas as pessoas tivessem um terço da bondade que essa simpática
senhora tem, o mundo seria outro. Seria, com certeza,
bem melhor. (Letícia Polito)
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Minas Gerais ganha
reforço na arrecadação

Consórcio LFMercado/Reciclo

Os municípios brasileiros ganharam
um reforço importante em sua arrecadação. Na sessão do Congresso Nacional do
dia 30 de maio, o deputado federal Delegado Edson Moreira reforçou o grupo
de parlamentares que derrubaram
o veto 52 da presidência da República, que trata do recolhimento do
Imposto Sobre Serviço (ISS). Agora,
a tributação arrecadada em operações de cartões de crédito e débito,
de arrendamento mercantil (leasing) e de planos de
saúde vai para o
município de
domicílio do
cliente.

A lei Complementar nº 157 de 2016,
que altera a Lei de Impostos Sobre Serviço de competência dos
municípios, foi sancionada em dezembro de
2016 com sete vetos
que prejudicavam a
municipalidade brasileira com a queda
de arrecadação.
Para o Delegado
Edson Moreira, essa
foi uma impor-

tante conquista para os municípios.
”Antes, o que era descontado nessas
operações ia para o município onde estavam localizadas a matriz das empresas. Agora, com a nossa derrubada, a
arrecadação será do município onde as
operações são realizadas”, explica.
Para Minas Gerais, especialmente, foi uma conquista importante, de
acordo com Edson Moreira. ”A municipalidade mineira terá uma estimativa
de arrecadação de R$ 6 bilhões baseada em redistribuição por rateio. Trabalhamos para não aumentar a carga
tributária. E sim para que os impostos
que hoje estão em vigor sejam divididos, coerentemente, entre a União, os
estados e municípios, melhorando a
qualidade dos mineiros. ”
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O Governo de Minas Gerais está lançando
o programa + Segurança.
Agora você encontra mais 2.700 policiais nas ruas, 1.817 novas
viaturas, além de um amplo e robusto sistema de comunicação
e inteligência de dados. São 86 bases comunitárias em Belo
Horizonte, uma a cada 4km2, com câmeras e monitoramento 24h.
A tranquilidade que os mineiros
tanto desejam está chegando.
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TELEFONES ÚTEIS
ATENDIMENTO 24 HORAS
Polícia Militar: 190 (Radiopatrulha, ocorrência de trânsito e policiamento) / www.policiamilitar.mg.gov.br
Polícia Rodoviária Estadual: 2123-1926 / 2123-1903 / 2123-1900 / (Policiamento nas rodovias
estaduais da região metropolitana de BH)
Polícia Rodoviária Federal: 191 / 3064-5300 /www.dprf.gov.br
Detran/MG: 155 (Acidente de trânsito, solicitação de perícias) - www.detrannet.mg.gov.br
Polícia Civil: 197 /www.pc.mg.gov.br
Disque Denúncia: 181
Pronto-Socorro / SAMU: 192 (Pronto-socorro policial e casos de acidentes ou emergências)
Corpo de Bombeiros / Regate: 193
Cemig: 116 (Plantão e emergências) / www.cemig.com.br
Copasa: 115 (Água e esgoto, falta de água e vazamento)
Defesa Civil: 199
Receita Federal: 146
Polícia Federal: 194
BAIRRO JARAGUÁ
13º Batalhão da Polícia Militar: 2123-1436 / 2123-1400
16ª Cia Especial da Polícia Militar: 3427-0735
Rede de Vizinhos Protegidos: 3427-0735
Igreja Santo Antônio: 3427-2866
Igreja Nossa Senhora da Aparecida: 3497-7758
Igreja Santa Catarina Labourè: 3491-9824
Igreja Batista Getsêmani: 3448-9898
Centro de Saúde Padre Maia: 3277-7874
Centro de Saúde Santa Rosa: 3277-1578 / 3277-1579
Regional Pampulha: 3277-7900
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