
Comerciantes têm boas
perspectivas para o fim de ano na região

EM FOCOEM FOCO
Jornal da região do Cidade Nova com informações e notícias 

para os moradores, comerciantes e demais interessados

ANO IV - EDIÇÃO 28
DEZEMBRO DE 2015

PRÓXIMA EDIÇÃO – Em nossas próximas edições falaremos sobre a importância e os benefícios do 
CONTROLE DAS FINANÇAS, sobre o cuidado com o preparo e com o acondicionamento dos alimentos 
nos ESTABELECIMENTOS GASTRONÔMICOS e os diferenciais que os ESPAÇOS DE BELEZA 
E ESTÉTICA buscam para fidelizar seus clientes. Em breve falaremos sobre as PRÁTICAS E 
AÇÕES DAS MULHERES PARA A PROMOÇÃO DA SUA SAÚDE E DO SEU BEM-ESTAR. 
Manteremos as colunas “Quadro de Empregos”, “Leitor em Foco”, “Cidade Nova Conta sua 
História”, (em que os moradores mais antigos relatam suas histórias curiosas e divertidas sobre 
o começo do bairro) e “Saúde e Bem-estar”, abordando os mais diversos assuntos ligados à 
saúde e à qualidade de vida. Quer dar a sua opinião sobre algum assunto? Participe!

www.emfocomidia.com.br

Calla Boutique

CONFIRA NESTA EDIÇÃO

Gravidade da transmissão de dengue e zika – Página 5 

Passatempo sobre o Natal – Página 9

Saúde e bem-estar: os perigos do colesterol – Página 12

Crônica: Um amor incondicional – Página 2

Deila Diniz

Mix  Villa San Marino

Nesta época do ano as pessoas se 
mobilizam para as confraternizações, reu-
niões e comemorações típicas do Natal e 
Ano Novo. Esse é um momento que tam-
bém favorece o comércio da região do 
Cidade Nova. E para driblar a crise eco-
nômica vivida no país, os lojistas estão 
investindo em diferenciais como promo-
ções, descontos, renovação de estoque, 
produtos variados, sorteio de brindes, 
dentre outras alternativas para atrair os 
clientes ansiosos para comprar os presen-

tes para amigos e familiares e também 
para sobreviver nesse cenário.

É preciso oferecer ainda algo a mais 
para fazer com que o cliente opte por uma 
loja específica em vez de outra, ou que ele 
prefira consumir no bairro em vez de ir para 
os tumultos tradicionais dos shoppings. 
Isso é possível hoje, pois a realidade do 
comércio local mudou. Há produtos me-
lhores, com preços competitivos, além 
das facilidades de estacionamento, aten-
dimento mais personalizado, entre outros 

benefícios que deixam o cliente mais à 
vontade e com mais confiança.

Enfrentar os corredores dos shoppings 
lotados tem sido cada vez mais desafian-
te. A multidão atrapalha a visualização 
das vitrines e escolher qualquer produto 
requer muita paciência. Por essas e ou-
tras, consumir nos bairros locais tem se 
tornado algo cada vez mais interessante 
e prático.

O mês de dezembro sempre traz um 
ânimo maior para o comércio e para as 

pessoas de um modo geral. Por isso é 
hora de ir às compras e também de ven-
der com sabedoria, sem abusar dos pre-
ços, mantendo um bom atendimento para 
fidelizar os clientes e provar que consumir 
nos bairros é uma ótima opção. Saber tra-
balhar com essas ações aliados à divul-
gações e atrativos, certamente fará com 
que uma empresa se mantenha por mais 
tempo no bairro. 

Leia mais nas páginas 6 e 7
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CRÔNICA

Dra. Bruna Borges de Miranda    
Clínica-geral CRO-MG 35455     

Clínica-geral
Tratamento de canal
Próteses
Implantes
Aparelhos fixos e removíveis
Clareamento dental
Tratamento estético

Dr. Fabiano H. V. Horiguchi
Ortodontista CRO-MG33476

R. Cel Pedro Paulo Penido 140 lj 5 - Cidade Nova tel: 3484-3051
R. Padre Eustáquio 1750 - Carlos Prates tel: 3417-0728

Falar de Deus é sempre 
muito agradável! Assim, 
vou aproveitar esta época 
do ano e abordar algumas 
questões que nem sempre 
lembramos e muitas vezes 
precisamos de algo que 
nos desperte, como acon-
tece, por exemplo, quando 
ouço e assisto a palestras 
e relatos do Padre Fábio 
de Melo, principalmente 
no seu programa “Direção 

Espiritual”. As palavras, de fato, têm poder. Quem tem 
Deus no centro de tudo, conhece bem o que Ele sem-
pre demonstrou e ensinou: o amor incondicional. Deus 
está acima das religiões. O que Ele quer são corações 
abertos, sinceros e quebrantados. É muito bom quan-
do estamos em paz, mesmo que tudo pareça difícil e 
sem sentido, mas que ainda assim possamos sentir a 
Sua presença em nossos corações.

Deus pede para depositarmos em suas mãos todos 
os problemas, as decepções, as angústias, as dores, 
as ansiedades, as frustrações, os rancores, os remor-
sos e as perdas. Ele sabe quando você está cansado 
e desencorajado porque os esforços não deram frutos, 
o dia não rendeu e tantas vezes que você tentou, foi 
injustiçado ou não foi reconhecido.

Ele sabe o quanto você tenta, mesmo naqueles 
momentos em que parece que já fizemos de tudo. Já 
não sabemos o que pedir, como fazer ou de que modo 

recomeçar. Ele sempre terá a solução e você vai sentir 
isso de várias maneiras. Às vezes, nem irá perceber, 
mas se sentirá aliviado e confortado. E quando você 
reconhecer e for agradecer, clamar, louvar, orar, Ele 
já estará festejando com você. Onde estiver, do jeito 
que for, mesmo que ninguém mais saiba, Deus sempre 
saberá. 

Tenha fé. É preciso crer. É fundamental que você 
creia. Isso fará com que você sinta sempre a presença 
de Deus em seu coração. Ele conhece seus medos e 
sonhos, seu destino e a estrada que você tem de se-
guir. Só Ele saberá se deve te atender naquele momen-
to ou te fazer esperar para tornar-te mais forte e prepa-
rado para as dificuldades da vida. Nada é por acaso e 
tudo sempre terá o tempo certo para acontecer, mes-
mo que demore um pouco. Haverá um tempo certo e 
uma razão para tudo. Muitas vezes é difícil esperar e 
nenhuma palavra consola, mas certamente Ele vai agir 
e curar. Pode ter a certeza disso. Só é preciso confiar.

Enquanto isso Ele sofre com você a sua dor, mas 
lhe estende as mãos a todo o momento, embora mui-
tas vezes você teime em não pedir ajuda ou reconhe-
cer. Mesmo assim, Ele continuará a te proteger. Às ve-
zes, parece que não, mas Ele conhece seu amor, sua 
maior dor, sua saudade, os sonhos que movimentam 
sua vida e a esperança que te faz ou pode te fazer feliz. 
Ele lhe ama mesmo quando você deixa de crer, quando 
O questiona e perde a confiança Nele.

Por isso, acalme seus passos sempre que neces-
sário. Retire a tensão dos seus músculos. Relaxe! 
Descanse! Perceba os diversos obstáculos que você 

já conseguiu superar e o que você já aprendeu e cres-
ceu nesta vida. Caso tropece e caia, levante logo, 
estabeleça metas, planos e prossiga com firmeza. Não 
se pode parar e perder a coragem.

Se procure, se ame, estabeleça bem suas metas 
e seus planos de vida e mantenha seus sentimentos 
puros e para o bem. Valorize quem te ama ou tente 
perdoar quem te faz chorar e te promove a dor. Se pre-
pare e se abra para o novo, para o que vai chegar. Per-
ceba as pessoas, principalmente as que lhe querem 
bem. Valorize as pequenas coisas e a profundidade, 
riqueza e poder da bondade e da justiça divina. Não se 
esqueça de que há um tempo certo para tudo, mesmo 
que falte a esperança. Se mantenha perto daquelas 
pessoas que lhe querem bem e lhe façam bem.

Que Deus abençoe e ilumine imensamente a 
sua vida, da sua família, seus objetivos pessoais e 
profissionais, seus sonhos, seu trabalho, seus amigos 
e todos aqueles que você quer bem. Lembre-se: Ele 
está com você o tempo todo, em cada momento de 
sua vida. Mantenha sua fé e siga em frente! Um Natal 
abençoado e especial e um novo ano repleto de mo-
mentos plenos, saúde, sucesso, harmonia, otimismo, 
compreensão, tranquilidade, felicidades e realizações 
para dias melhores e um mundo mais justo e mais hu-
mano. Fique com Deus!

Fabily Rodrigues (Diretor / Editor Em Foco Mídia)
emfocomidia@emfocomidia.com.br

Um amor incondicional
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Ofertas válidas até 30/12/2015 ou enquanto durarem os estoques.

Av. Gal. Olímpio Mourão Filho, 1592 - Planalto

3495.1440 | 3495.4282
MEDICAMENTO VALOR

PROMOÇÃO VÁLIDA SOMENTE COM A APRESENTAÇÃO DESTE

R$ 26,70 

R$ 85,90

R$ 2,90

R$ 4,99

R$ 9,90

R$ 3,50

R$ 6,90

R$ 2,50

R$ 8,90

R$ 10,90

R$ 19,90

R$ 9,90

R$ 6,90

R$ 14,90

R$ 11,90

R$ 9,90

R$ 7,90

R$ 1,90

R$ 1,90

R$ 14,90

R$ 9,90

R$ 5,90

R$ 9,90

R$ 12,90

R$ 2,50

R$ 29,90

R$ 2,90

R$ 3,50

R$ 4,90

R$ 6,90

R$ 11,90

R$ 21,90

R$ 16,20

R$ 32,50

R$ 53,30

R$ 8,90

R$ 4,50

R$ 34,90

R$ 5,90

R$ 2,50

Addera D3 7.000 c/4
MS. 17 817 0028 010-1

Addera D3 50.000 c/4
MS. 11 618 0077 006-8

Alopurinol 100mg c/30 
MS. 10 181 0569 001-3

Alopurinol 300mg c/30 
MS. 10 181 0569 003-1

Amiodarona 200 mg c/30
MS. 11 213 0260 001-3

Anlodipino 5mg c/30 
MS. 12 675 0021 003-8

Anlodipino 10mg c/30 
MS. 15 087 0001 009-5

Atenolol 50mg c/30 
MS. 11 213 0225 003-2

Atorvastatina 10mg c/30 
MS. 16 773 0145 002-3

Atorvastatina 20mg c/30 
MS. 16 773 0145 008-2

Atorvastatina 40mg c/30 
MS. 12 675 0134 010-5

Candesartana 16mg c/30
MS. 10 047 0476 005-1

Carvedilol 12,5 c/30 
MS. 11 213 0342 008-6

Ciprofibrato 100mg c/30 
MS. 11 300 1014 002-1

(controlado)Citalopram 20mg c/28  
MS. 10 047 0377 003-7

Clopidogrel 75mg c/28
MS. 16 773 0309 002-4

Doxazosina 2mg c/30 
MS. 10 370 0536 004-2

Enalapril 10mg c/30 
MS. 15 584 0108 003-9

Enalapril 20mg c/30 
MS. 14 381 0144 004-7

Fenofibrato 200mg c/30
MS. 13 569 0528 002-4

Finasterida 5mg c/30
MS. 10 370 0541 002-3

Glimepirida 2mg c/30 
MS. 10 583 0665 020-4

Glimepirida 4mg c/30 
MS. 14 381 0146 004-8

Lansoprazol 30mg c/28 
MS. 16 773 0301 004-7

Losartana 50mg c/30 
MS. 17 287 0428 015-9

Memantina 10mg c/60 (controlado)
MS. 10 492 0193 006-2

Metformina 850mg c/30 
MS. 12 568 0151 001-9

Omeprazol 20mg c/56 
MS. 10 535 0090 005-8

Pantoprazol 20mg c/28 
MS. 10 047 0307 003-5

Pantoprazol 40mg c/28
MS. 10 089 0327 006-5

Rosuvastatina 10mg c/30 
MS. 16 773 0328 003-6

Rosuvastatina 20mg c/30 
MS. 16 773 0328 009-5

Selozok 25mg c/30   
MS. 11 618 0077 006-8

Selozok 50mg c/30   
MS. 11 618 0077 013-0

Selozok 100mg c/30   
MS. 11 618 0077 011-4

Sertralina 50mg c/28 (controlado) 
MS. 10 089 0324 004-2

Sinvastatina 20mg c/30 
MS. 10 535 0134 005-6

Tansulosina 4mg c/30 
. 15 423 0182 002-6MS

Verapamil 80mg c/30 
MS. 13 569 0199 009-4

Viagra Genérico c/4
MS. 15 584 0145 010-3

MEDICAMENTO VALOR

ENTREGA GRÁTIS
(Consulte valores mínimos para entrega)
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Aceitamos os cartões e tickets:

O melhor pão da cidade!

Rua José Cleto, 575 - Palmares
(entre as ruas Mário de Lima e Prof. Pedro Alvarenga)

3491-5192

Nova lojaM

Trabalhando para atender às necessidades
do seu dia a dia

Desde 1969

A Ping Pão deseja
um Feliz Natal e
um próspero Ano

Novo a todos!
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RUA ILDEFONSO ALVIM, 501
NOVA FLORESTA

SAOMIGUELBH.COM.BR

3444.1955

Material didático em parceria com Bernoulli;

Laboratório de Neurociências em parceria com Mind Lab;

Escola em tempo complementar;

Formação de valores respeitando a liberdade pessoal
e oferecendo uma formação ético-cristã;

Parceria Minas Tênis Clube.

EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA
PARA GRANDES CONQUISTAS

PROJETO PEDAGÓGICO
MODERNO E INOVADOR

Temporada de chuva é um alerta para o perigo de dengue e zika
Ele mede apenas meio centímetro, mas 

é capaz de fazer um estrago sem escala. 
Esse é o Aedes aegypti, velho conhecido do 
brasileiro, responsável pela transmissão de 
três graves doenças: dengue, chikungunya 
e zika. Sua propagação aumenta nesses 
meses chuvosos devido a locais com água 
parada, por isso, a atenção deve ser redo-
brada.

Segundo o gerente de Zoonoses da 
Regional Pampulha, Antônio Willie, os prin-
cipais focos de ovos e larvas são encontra-
dos no interior das residências. Além disso, 
é importante se atentar ao descarte correto 
de lixo como garrafas, pneus, móveis, sa-
patos, dentre outros objetos que possam 
acumular água. “Cada agente público fica 
em torno de 10 a 20 minutos em cada re-
sidência para orientar o morador a eliminar 
focos de água parada e tratar os recipien-
tes. É preciso que a população transforme 
esse conhecimento em ações efetivas para 
eliminar os criadouros”, ressalta. Ele revela 
que, só na região da Pampulha, houve um 
salto de 323 para 1.113 notificações ratifi-
cadas neste ano em relação a 2014.

Zika
Agora a atenção deve ser redobrada, 

pois o mosquito Aedes aegypti é res-
ponsável pela transmissão de mais uma 
doença grave: zika. Essa doença pode au-
mentar os riscos de microcefalia em fetos 
e de Síndrome de Guillain-Barré. “O zika 
vírus apresenta os sintomas mais leves. 
Pacientes com essa enfermidade apresen-
tam febre mais baixa do que a da dengue, 

olhos avermelhados e coceira característi-
ca. Normalmente a zika não causa morte 
e os sintomas não duram mais do que 
sete dias”, explica o infectologista Rodney 
Martins.

No entanto, a zika pode trazer sérios 
problemas para os fetos. As gestantes, prin-
cipalmente do primeiro trimestre de gravi-
dez, devem ter atenção mais do que redo-
brada. A infecção do vírus zika pode causar 
microcefalia, uma má-formação do cérebro 
de bebês que acarreta problemas graves no 
desenvolvimento da criança como limita-
ções para falar, andar, escutar, dificuldade 
na capacidade de aprendizagem, de cogni-
ção, dentre outras deficiências mentais.

Ainda não existem medicamentos es-
pecíficos contra as doenças, por isso, a 
saída para amenizar os sintomas é beber 
muito líquido para evitar a desidratação e 
ingerir medicamentos para amenizar a fe-
bre. Mas vale o alerta: “medicamentos que 
possuem ácido acetilsalicílico (como AAS, 
Doril, Melhoral, Sonrisal, por exemplo) não 
podem ser utilizados em caso de dengue, 
porque aumentam o risco de hemorragias”, 
explica a enfermeira especialista em saúde 
pública, Thaís Ferreira.

A recomendação é que o paciente pro-
cure o médico assim que começar a sentir 
os sintomas de ambas as enfermidades e 
tome os cuidados necessários para que não 
haja locais para a procriação do mosquito 
em sua residência. Ainda não existe vacina 
contra a infecção pelo vírus zika. Até agora 
a prevenção é a melhor solução, portanto, 
faça a sua parte! (Marco Túlio Câmara)
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No ano de 2015 a crise econômica do 
Brasil foi uma pauta constante em todas 
as manchetes, rodas de conversa e, prin-
cipalmente, uma preocupação constante 
para grande parte das empresas dos mais 
variados segmentos. Apesar desse cená-
rio, o comércio da região do Cidade Nova 
se mantém forte e com boas expectativas 
para o Natal deste ano. É nítido no discurso 
dos lojistas de que a crise só tirou o sono 
de quem ficou com os braços cruzados, 
sem buscar alternativas para driblar essa 
situação.

Em conversa com o Jornal Cidade 
Nova em Foco, os comerciantes aponta-
ram várias ações e medidas que mostram 
como é possível sobreviver nesse cenário. 
Podemos citar a busca de novos fornece-
dores, a criação de promoções pontuais 
e a diversificação do leque de produtos 
oferecidos como bons exemplos disso. As 

atitudes mostram como é possível acre-
ditar na força do comércio local, que ca-
minha para oferecer ao público da região 
um Natal repleto de boas perspectivas e 
ótimas opções de presentes para todos os 

gostos.
Diferenciais
Ao entrarmos no mês de dezembro, 

é natural que as pessoas já comecem a 
planejar as compras para as festas de fim 
de ano. Segundo Christina Karla Carvalho 
Martins, sócia-proprietária da loja Calla 
Boutique, é preciso que os lojistas se 
adaptem a esse cenário de recessão eco-
nômica. “Reduzimos nosso lucro para pos-
sibilitar a prática de preços mais acessíveis 
aos nossos clientes, investindo também 
em mídias sociais. Através do Instagram, 
por exemplo, fidelizamos o cliente local e 
também vendemos para o Brasil inteiro,” 
afirma. Em acordo com esse discurso, 
Deila Diniz, proprietária da loja Deila Diniz, 
conta que, além da redução da margem 
de lucro, buscou diversificar as opções de 
produtos que oferece. “O nosso modelo 
de compra com os fornecedores mudou. 
Buscamos outros fabricantes e também 
uma frequência maior de compras justa-
mente para favorecer a variedade”, revela.

Outro caminho muito usado para dri-
blar a crise são as promoções e, mesmo 
para o Natal, é possível encontrar preços 
com descontos favoráveis nas lojas da re-
gião. “O tempo todo desenvolvemos estra-
tégias para manter o cliente conosco. Além 
de diversificarmos o estoque, fizemos a 
Black Week, com uma semana inteira de 
descontos que deu muito certo. Agora na 
época do Natal estamos com uma promo-
ção bastante atrativa para calças jeans 
e vestidos de festas”, explica Adriana de 
Oliveira Silva Coelho, proprietária da loja 
Mix.

Seguindo a mesma linha, a proprietá-
ria da loja Villa San Marino, Maíris Borém 
Grosso, conta sobre sua ação com o foco 
em presentear a clientela. “Estamos com 
preços com até 70% de desconto. Além 
disso, nas linhas normais estamos pre-
senteando os nossos clientes com uma 
lembrancinha exclusiva da loja”, revela. 
Ela afirma ainda que essas ações fixam o 
nome da loja, que já tem sua tradição no 
Natal e vê com otimismo essa época, longe 

do discurso de crise que tanto foi escutado 
em 2015.

Bairro x shopping
Há muitos anos existe uma disputa 

entre o comércio regional e os grandes 
centros urbanos e shoppings. É possível 
ver sinais de mudanças, mas que ainda 
demandam certo tempo, pelo fato de essa 
disputa estar muito relacionada à cultura 
de consumo da população. O público em 
geral costuma argumentar a preferência 
pelo shopping pela crença de que lá encon-
trarão preços melhores ou uma maior varie-
dade de opções. Essas constatações estão 
ultrapassadas, principalmente para os mo-
radores do bairro Cidade Nova e região.

 “Eu moro e trabalho no bairro Cidade 
Nova e faço tudo que preciso na região. 
Aqui é possível encontrar lojas de todos os 
segmentos, além de ser muito mais fácil 
achar uma peça exclusiva”, revela Adriana 
Coelho, da loja Mix. A palavra exclusividade 
está presente no discurso dos lojistas e, 
principalmente, associada ao atendimen-
to diferenciado. Segundo Deila Diniz, essa 
particularidade é um ponto muito positivo 
em comparação com as compras realiza-
das em shoppings. “Não podemos deixar 
de ressaltar o atendimento personalizado e 
o fato de conhecermos os clientes, deixan-
do-os à vontade, sempre”, aponta.

O shopping, para muitos, é conside-
rado um ambiente muito mais de lazer do 
que de compras, apelando muito para essa 
questão visual de iluminação e aroma, por 
exemplo. Neste contexto o apelo visual e a 
qualidade do serviço interferem muito para 
conquistar o público. Segundo Christina 
Martins, ao assumir a loja Calla, a adapta-
ção do ambiente passou por esse conceito. 
“Minha proposta era de ser uma loja mais 
aconchegante, com um espaço harmoniza-
do, colocando o foco total nas peças que 
oferecemos”, afirma. 

É importante observar como vários seg-
mentos se mobilizam nesta época e essas 
vendas poderiam melhorar se os comer-
ciantes locais se unissem e se mobilizas-
sem em prol de ações em conjunto, como 
promoções e ações específicas para o pe-
ríodo. Os comerciantes podem pensar em 
maneiras para atrair novos clientes, fideli-
zando os mesmos com bom atendimento, 
bons produtos e preços competitivos. Por 
outro lado, é importante que os moradores 
valorizem os comércios locais e busquem 
conhecer o que é oferecido, pois muitas 
vezes as opções e os preços realmente 
são melhores do que nos shoppings. Sem 
contar com a facilidade para estacionar, 
proximidade de casa e da possibilidade de 
negociar preços e prazos diretamente com 
o proprietário. Então vamos às compras, e 
um Feliz Natal e próspero Ano Novo para 
todos! (Vinícius Brandão)
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Lojistas da região mantêm boas expectativas
para vendas de fim de ano

GEORGE LUNARDI
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Dicas de presentes
Mais uma vez divulgamos as dicas de presentes dos nossos anunciantes para ajudar aquelas pessoas que querem comprar presentes para o Natal, 

amigo-oculto ou mesmo para uma confraternização. Como sabemos que o brasileiro deixa tudo para a última hora e como nem sempre é fácil presentear, 
resolvemos dar um auxílio. O objetivo é contribuir para a lembrança e escolha do melhor presente sem a necessidade de ir para longe e ainda enfrentar o tumulto 
de final de ano em shoppings e centro da cidade.

LOJA MIX

Calça Jeans Patogê – R$ 211,00

Look (blusa e short) – R$ 193,00

Acessórios – a partir de R$ 15,90

LOJA VILLA SAN MARINO

Rasteirinhas – a partir de R$ 49,80

Lixeirinha de carro – R$ 29,80

Sapatênis – R$ 149,80

LOJA CALLA BOUTIQUE

Look Réveillon (blusa, short e cinto) – R$ 289,90

Acessórios (3A Acessórios e Calla Boutique) – a partir de R$ 59,90

Look Tendência (blusa, short e cinto) – R$ 399,00

LOJA DEILA DINIZ

Look (blusa e saia) – R$ 241,60

Vestido – R$ 219,80

Macacão – R$ 142,00

Dezembro de 2015
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Educação 
Infantil

Ensino Fundamental 
(do 1º ao 9º ano)

Ensino 
Médio

Qualidade de ensino, disciplina e dedicação aos estudos 
para alcançar os melhores resultados.

Avenida Portugal nº 4347, Itapoã - Telefone: (31) 3495-7656

colégio

Unidades:
Centro

Pampulha
Toca da Raposa I

Palmares
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PASSATEMPO

Excelência no ensino

Laboratório de Robótica

Laboratório de Ciências

Aulas de Inglês e Espanhol

Orientação pedagógica

Ambiente acolhedor

 Plataforma de ensino

Na palavra-cruzada abaixo você vai encontrar respostas ligadas
ao tema Natal nos quadrinhos na cor vermelha. Divirta-se!
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Rua Ilacir Pereira, 134, Bairro Silveira - (31) 3468-4179

Faça sua reserva para 
as festas de fim de ano

À La Carte
Churrasco de picanha, alcatra, lombo,
frango e filé de tilápia acompanhado
do melhor feijão tropeiro da região!

Self Service
Segunda a Sexta de 11h às 14h30

Sábado e Domingo de 11h às 15h

H Fisioterapia Domiciliar

Pedro Henrique Rodrigues C. Ferreira 
Fisioterapeuta - CREFITO: 187.090 F

Especialista em Fisioterapia Neurológica 
Atendimento a crianças, adultos e idosos

e-mail: pedrorcferreira@yahoo.com.br  |  p 98755-9775

Há mais de 30 anos cuidando
do presente e preparando

para o futuro

MATRÍCULAS ABERTAS 2016

Rua Tabelião Ferreira de Carvalho, 500 - Cidade Nova | 3484-1741 |3484-2390

Berçário - Ensino Infantil 
Ensino Fundamental

www.institutoacalanto.com.br

O Coral Infantojuvenil do Colégio Maximus fez uma 
apresentação de Natal no Minas Shopping, no dia 3 de 
dezembro. As 52 crianças integrantes do coral entoaram 
canções natalinas inspiradas na união entre as pessoas. 
O Coral Maximus comemora 18 anos de existência em 
2015 sob a regência do maestro Vito Duarte, músico in-
tegrante da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais.

Segundo a administração do projeto, o coral foi cria-
do pelo Colégio Maximus com o objetivo de desenvol-
ver a musicalidade como forma de expressão artística, 
trabalhando a sensibilidade e a capacidade de concen-
tração, além de favorecer as relações pessoais. Para o 
maestro Vito, o coral desempenha, ainda, uma importan-
te função artística e cultural na escola. “Desperta nos 
alunos o gosto por vários estilos de música e possibilita 
o contato com a cultura musical de nosso país e, princi-
palmente, de nosso Estado”, afirma.

Coral de estudantes encanta público no Minas Shopping
FOTOS: ARQUIVO MAXIMUS
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A melhor fatia do seu dia!

Unidade Cidade Nova

www.pomodoripizzaria.com.br

Na compra de

uma pizza de

8 fatias ganhe

um refrigerante 
de 2L

DELIVERY: 3486-8181

Rua Alberto Cintra, 202

Promoção válida para segunda e terça-feira.

Seja para emagrecimento, condicionamento físico, ganho 

de massa muscular ou mesmo para fugir do sedentarismo, 

estamos prontos para te atender e oferecer serviços que irão 

potencializar sua capacidade e seus resultados. Nosso 

principal equipamento é o seu corpo! 

Aprenda a utilizá-lo de forma correta e 

transforme-o em uma máquina! 

Rua Luther King, 20 - Cidade Nova

(31) 3785-6077 | (31) 99902-1077

estudioaurea@hotmail.com

Quando conversamos com as pessoas 
sobre riscos, tipos e níveis de colesterol, 
percebemos muita desinformação. O fato 
é que elas devem estar atentas não só 
para evitar um infarto ou outras doenças 
cardíacas, mas principalmente para melho-
rar a qualidade de vida. As pessoas acre-
ditam que o colesterol seja maléfico e não 
sabem o quanto ele é primordial para o fun-
cionamento do corpo.

O colesterol é o componente estrutural 
das membranas celulares em todo o corpo 
e está presente no cérebro, nervos, mús-
culos, pele, fígado, intestinos e coração, 
produzindo vários hormônios, vitamina D e 
ácidos biliares que ajudam na digestão das 
gorduras. Para fazer bem, os níveis devem 
estar controlados. Em excesso, ele se de-
posita nas paredes das artérias, trazendo 
grandes prejuízos à saúde. “O colesterol alto 
é risco para o desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares. Se o depósito ocorrer nas 
artérias coronárias, pode ocorrer angina, 
que é a dor no peito, e infarto do miocárdio. 
Nas artérias cerebrais, provoca o derrame”, 
explica Suzete Mota, especialista em medi-
cina esportiva.

Existem dois tipos de colesterol, o HDL, 
“colesterol bom”, que ajuda a carregar o 
colesterol nas artérias e transportá-lo de 
volta ao fígado para ser expelido; e o LDL, 
“colesterol ruim”, leva o colesterol de célu-
las que mais produzem do que usam, para 
as células que mais necessitam. É consi-
derado ruim pela relação existente do alto 
índice de LDL com doenças cardíacas. Mas 
é preciso ficar atento ao nível do HDL tam-
bém, pois em nível baixo o risco de doen-
ça cardiovascular aumenta. O colesterol é 
vital, pois produz os hormônios esteroides 
que dão atividade ao organismo, entre 
eles estão: hormônios sexuais estrógeno e 
progesterona nas mulheres e testosterona 
nos homens; cortisol, que regula o açúcar 
no sangue e nos defende de infecções; e a 
aldosterona, que retém sal e água no orga-
nismo e produz vitamina D, responsável pela 
força dos ossos.

Não fumar, fazer atividades físicas e evi-
tar comer alimentos gordurosos combatem 
o alto colesterol. Essa é a melhor estratégia 
antes de apelar para remédios. O vilão é o 
excesso de alimentos ricos em gordura como 
ovos, bacon, pele de frango, manteiga, cre-
mes, frituras e embutidos. Mas existem as 
gorduras boas. As insaturadas, que ajudam 
a diminuir o colesterol, mas por serem muito 
calóricas devem ser consumidas com caute-
la (oliva, soja, margarina, milho e girassol). 
O aumento do nível de colesterol no sangue 
não costuma ter sintomas. A única forma de 
avaliar é no exame de sangue. Pessoas com 
antecedentes familiares e acima de 20 anos 
devem fazer a dosagem periodicamente por 
toda a vida, além de ter cuidados com a ali-
mentação e praticar exercícios físicos.

      Causas
Para o clínico geral Ronald Farah, a 

tensão cotidiana é que nos provoca males. 
“Se você levar uma vida saudável e fizer 
uma atividade física não terá problema. Se 
uma pessoa enfarta logo perguntam: Comia 
muita gordura? Ninguém pergunta como era 
seu cotidiano, ou seja, sua vida familiar, no 
trabalho, financeira, etc”. 

Três causas aumentam o colesterol: ali-
mentos gordurosos em demasia; doenças 
nos rins, hipotireoidismo e diabetes; e a ge-
nética ao observar o histórico familiar. Com 
relação a isso, o conhecido Dr. Dráuzio Varela 
explica bem em seu site: “Tive um doente 
de 64 anos que ingeria uma dúzia de ovos 
cozidos todos os dias, desde os 18 anos, e 
tinha colesterol total sempre abaixo de 150. 
Outros não podem sequer olhar para um vi-
dro de maionese. Os genes que herdamos 
de nossos antepassados trazem com eles 
fatores de risco variáveis para doença car-
diovascular”, relata. Ainda existe o fator do 
sexo: os homens têm maior risco do que as 
mulheres. Além disso, a idade também tem 
influência, pois o colesterol se eleva confor-
me ela avança, especialmente em homens a 
partir dos 45 anos e em mulheres na meno-
pausa. (João Paulo Dornas)

Colesterol: onde está o risco?
INTERNET


