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O ESTETONestaEdiçãoEdição

Olá queridos leitores!
Já perceberam que faltam apenas quatro me-

ses para acabar o ano? A rapidez com que o tem-
po tem passado é um assunto que volta e meia 
comento aqui em nosso editorial porque é algo 
que me impressiona. Como o tempo está voando. 
E, como sempre, deixo aqui a pergunta de um 
milhão: o que você tem feito com o seu tempo?
Realmente acredito que as grandes viradas de 
tempo (ano novo, início de semana, novo dia) 
são grandes estímulos para tirar os nossos pro-
jetos do papel. Mas, com o passar do tempo, 
sempre ele, descobri que as mudanças podem 
ser feitas a qualquer momento e isto foi muito 
libertador para mim.
Realizar aquele grande sonho de sua vida não 
precisa esperar a virada da semana ou do mês. 
É possível começar já, devagar, de maneira cal-
culada, precisa e firme. Vamos lembrar que uma 
grande jornada se inicia com um primeiro passo. 
E ele pode ser dado a qualquer momento. 
Deixo aqui a reflexão, e venho contar a você que 
esta edição traz artigos especiais feitos com o 
maior carinho por nossos colaboradores.  Lem-
brando que a nossa revista está aberta a todos 
aqueles que queiram contribuir com suas experi-
ências e dividir seus conhecimentos e experiên-
cias com a gente.
Uma ótima leitura a todos! No mês que vem esta-
remos juntos novamente!
Até a próxima!
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COM A PALAVRA AMNI

AGOSTO: MÊS DOS PAIS E O 
MAIS LONGO DO ANO!!!

Mais uma edição chegando e muita 
coisa ainda acontecendo.

Vamos lá...amigos e leitores....
Pandemia (continua como sempre), Va-
ríola do Macaco (mais de 2.500 casos), 
violência no Rio de Janeiro dispara (de 
dia e à noite)....
E vamos lutando e sobrevivendo com a 
Pandemia e tudo o que ela engloba.
Repetindo a manutenção do alerta da 
Fiocruz: faça a sua parte, não custa 
nada... em ambientes fechados, use a 
máscara.
E, é claro, tome as vacinas previstas...
Auxilie os necessitados... Não adote me-
didas estapafúrdias... Tenha bom senso 
e seja feliz...
A Guerra Rússia X Ucrânia.... infelizmen-
te, neste mês completa quase 06 me-
ses de duração... guerra estúpida e sem 
precedentes, apenas a luta pelo poder.... 
Cadê a ONU, os outros países... em ple-
no 2022 uma guerra e nada de verdade 
é feito...
E a instabilidade econômica mundial, 
com a Pandemia e a ajuda desta guerra, 
continua de vento em popa.
E, com isto tudo, a nossa economia 
continua patinando: Juros altos; com-
bustíveis ainda caros; e a inflação vindo 
com força total, causando aumentos em 
bens e serviços, tudo está mais caro.
Reflita muito, pois nossas vidas, nossas 
famílias... são nossos bens mais valio-
sos!!!
E mais uma vez as Eleições estão che-
gando, tomem a decisão correta e pen-
sem no coletivo, na nossa civilidade e 
no nosso futuro!!!
A decisão errada nos custará muito caro 
e com consequências devastadoras!!!
E agora falando de agosto: “AGOSTO, 
MÊS DO DESGOSTO!!!”...no século 16, 
época das grandes navegações... era 
em agosto que as caravelas íam ao mar. 
Assim, as namoradas dos navegadores 
nunca casavam neste mês já que, além 

de não poderem desfrutar da lua-de-
-mel, poderiam passar rapidamente da 
condição de recém-casadas para a de 
viúvas...segundo o escritor Mário Souto 
Maior, a tradição se consagrou com a 
frase “casar em agosto traz desgosto”...
A fama de mês agourento cresceu 
no século 20, graças a acontecimen-
tos como o suicídio de Getulio Vargas 
(24/8/1954) e a renúncia de Jânio Qua-
dros (25/8/1961). Juscelino Kubitschek 
faleceu, já como ex-presidente, em um 
acidente de automóvel no dia 22 de 
agosto de 1976.
DESASTRES DO SÉCULO 20 QUE EN-
DOSSAM A FAMA DE AGOSTO:
- Início da 1ª Guerra Mundial: 1º de agosto de 

1914
- Hitler assume o governo na Alemanha: 3 de 

agosto de 1932
- Ataque nuclear a Hiroshima e Nagasaki: 6 e 

9 de agosto de 1945
- Início da construção do Muro de Berlim: 13 

de agosto de 1961
- Morte de Marilyn Monroe: 5 de agosto de 

1962

Realmente é um longo mês, mas tem 
31 dias como outros... mas nenhum fe-
riado... o que nos dá esta impressão de 
um mês muito mais longo... como se o 
tempo ... se arrastasse...
Mas são apenas coincidências que 
aconteceram no mês de agosto...
Vejamos este mês... como uma renova-
ção de valores familiares... 
Mês do Dia dos Pais...
Mas o que é ser PAI? Ser pai não é dar 
ao filho o que ele quer, mas sim o que 
ele necessita para encontrar o próprio 
caminho. Ser pai não é apenas estar 
presente quando o filho precisa, mas 
também ausentar-se quando ele não 
necessita. Ser pai não é querer o filho 
para si, mas saber dividi-lo com quem 
ele prefere conviver...
Mas os pais não são mais importantes 
que as mães...
Os dois juntos são o elo mais importan-
te da família, da educação, dos valores 

e da transformação do caráter dos seres 
humanos...
Eles nos dão amor e nos preparam para 
a vida...
Para a vida, a união e o bem de nossas 
famílias, que são o mais importante do 
ciclo de nossa existência!!!
Por isto temos que ver agosto como o 
mês da renovação familiar e a sua im-
portância....
Eleições chegando...
Não jogue o seu direito de cidadão no 
lixo...
Hora de pensarmos totalmente em cole-
tividade e no bem comum!!!
Um bom mês de agosto para todos!!!
E vamos de AMNI, a Casa do Médico 
para o Médico!  Continuamos traba-
lhando com muito afinco a fim de que 
todos continuem acreditando e apoiando 
o nosso trabalho e as nossas iniciativas.
A AMNI existe exclusivamente para você 
e por você! Vamos todos trabalhar para 
que a nossa Casa continue sempre va-
liosa para todos nós, um ponto de apoio 
e referência para todos que estão a nos-
sa volta, incluindo os nossos colabora-
dores e amigos. Pense nisto!!!
Assim, prestigie cada vez mais a nos-
sa Casa... escreva para a sua revista e 
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“AMNI: a nossa Casa”

Marco Antonio 
B. Nunes

ESCRITO POR:

• Gestor AMNI
• BN Consultoria

site... leia e curta a nossa revista... pres-
tigie nossos eventos... faça eventos em 
nosso auditório...participe... apresente 
opiniões...seja criativo...acorde...
A nossa existência, sobrevivência e uti-
lidade dependem totalmente de você... 
e de todos nós; e a Instituição sempre 
estará contando com a sua contribuição 
para ser cada vez mais profissional e 
acolhedora.
E mais uma vez solicitamos aos asso-
ciados que nos ajudem a trazer novos 
associados e novos parceiros a fim de 
nos auxiliarem a crescer e a manter er-
guida a nossa Instituição, a qual deve 
continuar sendo, em nossa região, um 
foco de cultura, conhecimento, profis-
sionalismo, amizade e vontade de fa-
zer o melhor.
Somos a Casa do Médico para o Médi-
co!!!
Ajudem-nos a cumprir a nossa NOBRE 
MISSÃO! Façam parte do nosso pro-
jeto de trabalho e de vida. PENSEM 
SEMPRE POSITIVO, IMAGINEM SEM-
PRE O MELHOR PARA TODOS!

Mais uma vez, temos que agradecer 
de coração aos nossos colunistas 
e a todos aqueles que dão vida a 
nossa revista, que é feita com muito 
carinho para todos vocês, especial-
mente em todo este período da Pan-
demia. Agradecemos também aos 
nossos queridos leitores, pois sem 
vocês a nossa revista não teria fina-
lidade. Continuamos sempre abertos 
a novas sugestões e opiniões.
Agora, curta e leia todas as colunas 
e matérias, pois elas são elaboradas 
pensando em você e no bem de to-
dos nós.
Críticas, elogios, dúvidas, ma-
térias e mensagens para nos-
sos colunistas – Enviar  
para: marco.assomedni@gmail.
com
Não esqueça, acesse e curta a nos-
sa página no Facebook: “Associa-
ção Médica de Nova Iguaçu”.
Viva a AMNI!!
Deus nos proteja e ilumine as nos-
sas mentes e corações!!!



6 AMNI | AGOSTO 2022

DIRETORIA

AMNI - 67 ANOS

Aos quinze dias do mês de outubro de 1955, 
às treze horas, no Aero Club de Nova Iguaçu, 

foi fundada a Associação Médica de Nova Igua-
çu, sendo representada por uma comissão for-
mada pelos Drs. Affonso Fatorelli, Atila Câmara, 
Glaucus Cajaty, Jair Nogueira, Jose dos Campos 
Manhães, Mauro Arruda, Nelson Balesdent e o 
doutorando Pedro Arume.
Este ano comemoraremos 67 anos de história.
As diretorias nestes 67 anos foram se sucedendo 
com o mesmo espírito de luta pela classe médica, 
fazendo-se representar em reuniões associativas e 
assembleias por melhores condições de trabalho.
A valorização do trabalho médico encontrava-se 
em luta permanente e aconteceram várias reuni-
ões visando o aumento do valor das consultas 
e procedimentos médicos com apoio da então 
Sociedade Médica do Estado do Rio de Janeiro.
Durante estes 67 anos aconteceram vários even-
tos culturais, sociais, políticos sempre visando a 
divulgação e a união associativa; reuniões junto 
à Secretaria de Fazenda de Nova Iguaçu para di-
minuição dos Tributos cobrados aos médicos de 

Nova Iguaçu etc.
A nossa Casa sempre se preocupando com os 
nossos associados e com a nossa união.
Nestes 67 anos, é verdade que foram feitas pou-
cas, muito poucas realizações por nossa socieda-
de médica, contudo o que fizemos até agora não 
foram tarefas fáceis de se executar, pois, só quem 
lida ou lidou com uma entidade de tal envergadura 
pode bem avaliar das dificuldades a vencer, que se 
atolam a cada momento: deficiências de prática, 
de pessoal, financeiras, de tempo etc.
Assim sendo, pedimos desculpas para o muito 
que deixamos de realizar e fazemos votos de que 
as futuras Diretorias consigam um número muito 
maior de realizações e que deem continuidade à 
chama e brilho de nossa Casa.
Uma Sociedade é mais forte quando é represen-
tativa e, para isto, é de fundamental importância 
que conte com um grande número de associados.
Associe-se e participe desse processo que, acima 
de tudo, irá aumentar o reconhecimento da sua 
atividade profissional e será fator estratégico para 
a melhoria das suas condições de trabalho. A sua 

participação certamente contribuirá para a melho-
ria, crescimento e união de nossa classe médica.
Vamos manter viva a nossa Casa!
Vivemos exclusivamente para você!
Sem você, não temos razão de existir!
Prestigie nossa casa...
Nossos eventos...
Nossas festas...
Nossos passeios...
Enfim, queremos que você participe desta Casa, 
desta família!!!
Viva a AMNI!!!
67 anos de história!!!
De uma linda História...
Da qual tenho muito orgulho de participar!!!

Dr.ª Marizi 
Queiroz Ribeiro

ESCRITO POR:

2ª Tesoureira
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Dr. Paulo 
Sergio 
Perelson

ESCRITO POR:

Oncologista

ONCOLOGIA
DIA NACIONAL DE COMBATE AO FUMO: MAIS 

ALGUNS MOTIVOS PARA VOCÊ APAGAR ESSE VÍCIO 
DA SUA VIDA

O câncer de pulmão é o terceiro mais comum 
em homens (17.760 casos novos) e o quarto 

em mulheres no Brasil (12.440 casos novos).  A 
taxa de incidência só perde para o câncer de pele 
não melanoma. Estas são as estimativas do Inca 
(Instituto Nacional de Câncer), de acordo com 
dados coletados em 2020. Por isto, a predomi-
nância desta neoplasia pode ser ainda maior na 
população brasileira.E as organizações de saúde 
estão fortalecendo cada vez mais a importância 
de acabar com o vício do tabaco. Para se ter uma 
ideia: acabamos de sair da campanha Julho Ver-
de, voltada para a atenção ao câncer de cabeça e 
pescoço - e o fumo é um dos principais respon-
sáveis, junto com o alcoolismo, por estas neo-
plasias. A campanha Agosto Branco é dedicada a 
alertar sobre os malefícios que o tabaco provoca 
à saúde, sendo o câncer de pulmão o principal 
deles. Além disto, o dia 29 de agosto é conside-
rado o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Mas 
você não precisa aguardar estas datas para aban-
donar o fumo. 
A ciência médica já demonstrou que o tabagis-
mo é um dos principais fatores de risco para o 
desenvolvimento do câncer de pulmão. E não é 
por menos: além da nicotina, que causa depen-
dência, a fumaça do tabaco possui mais de 7 mil 
agentes químicos maléficos para a saúde pul-
monar e integral da pessoa. Grande parte desse 
grupo de elementos é cancerígeno. E basta estar 
perto de quem fuma para estar exposto ao risco 
de desenvolvimento de câncer de pulmão - os fu-
mantes passivos. 
Riscos de fumar
De acordo com o Ministério da Saúde, quem é fu-
mante está sujeito a diversos riscos, em compa-
ração às pessoas que não possuem este hábito. 
Para o fumante, as chances são:
• 10 vezes maiores de adoecer de câncer de 

pulmão
• 5 vezes maiores de sofrer infarto

• 5 vezes maiores de sofrer de bronquite 
crônica e enfisema pulmonar

• 2 vezes maiores de sofrer derrame cerebral
Ainda conforme o órgão público, veja o que acon-
tece no seu organismo se você parar de fumar 
agora:
• Após 20 minutos, sua pressão sanguínea e a 

pulsação voltam ao normal.
• Depois de 2 horas, não há mais nicotina no 

seu sangue.
• Passadas 8 horas, o nível de oxigênio no 

sangue se normaliza.
• Após 2 dias, seu olfato já percebe melhor os 

cheiros e seu paladar já degusta melhor a 
comida.

• Após 3 semanas, sua respiração fica mais 
fácil.

• Após 5 a 10 anos, o risco de sofrer infarto 
será igual ao de quem nunca fumou.

O câncer de pulmão
Tosse recorrente, dor no peito, falta de ar e pre-
sença de sangue no catarro são alguns indicado-
res da presença do tumor. Além disto, é possível 
considerar outros fatores que podem contribuir 
para que a doença se desenvolva: exposição a 
outros elementos químicos como asbesto, ar-
sênico e metais pesados como cromo e níquel. 
Doenças obstrutivas crônicas, como bronquite e 
enfisema pulmonar também aumentam as chan-
ces de o paciente desenvolver câncer de pulmão. 
Diagnóstico
Para constatar o tumor no pulmão, primeiramente 
o especialista solicita exames de imagem como 
raios X do tórax. Se for constatada a lesão pul-
monar, outros exames podem apoiar o diagnós-
tico como, por exemplo, ressonância magnética, 
broncoscopia, tomografia computadorizada, 
além da biópsia da lesão. 
O tratamento inclui cirurgia, quimioterapia e ra-
dioterapia. Dependendo do quadro clínico e da 
avaliação do especialista, é recomendada a inte-

ração entre químio e radioterapia. Isto sem falar 
no abandono imediato do hábito de fumar. 
Aliás, quanto antes o vício do tabaco for aboli-
do, melhores serão as condições de bem-estar 
e qualidade de vida do paciente. Ainda de acor-
do com o Inca, no final do século XX, o câncer 
de pulmão foi considerado uma das principais 
causas de mortes evitáveis. Ou seja, é possível 
reduzir as chances de morte como consequência 
desta doença. 
É claro que abandonar o vício do tabaco não é um 
desafio fácil de ser superado. Por isto, é aconse-
lhável que o fumante busque ajuda especializada 
para retomar a vida saudável, longe do cigarro e 
outras formas de inalação do tabaco. É possível 
conseguir tratamento gratuito no SUS (Sistema 
Único de Saúde) para largar o vício. O Inca tam-
bém disponibiliza em seu site oficial uma lista de 
contatos em cada estado do Brasil que possui o 
Programa Nacional de Controle do Tabagismo.
Então, vale reforçar que, além de abandonar o 
fumo e evitar ficar próximo a fumantes e  ex-
posição a agentes químicos, o paciente deve 
procurar ajuda médica tanto para vencer o vício 
quanto para avaliar sua saúde pulmonar. Quem 
tem parentes de primeiro grau que tiveram câncer 
de pulmão também devem redobrar a atenção e 
se consultar com o médico. 
Fonte: https://www.inca.gov.br/programa-nacional-de-con-
trole-do-tabagismo/programa-nacional-nos-estados
https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/tipos/pulmao
https://bvsms.saude.gov.br/como-parar-de-fumar/
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ORTOPEDIA

Dr.ª Luma 
Duarte Barbosa

ESCRITO POR:

Ortopedista

Para maiores informações e consultas:
CONI (Clínica Ortopédica Nova Iguaçu)
Rua Quintino Bocaiuva, 77 – Centro / NI
Telefone: (21)2768-2017

FIBROMA DE TENDÃO
O fibroma da bainha de tendão (FBT) é uma 

lesão tumoral reativa com origem na mem-
brana sinovial da bainha do tendão, benigna e 
rara. É definida como uma neoplasia nodular 
de crescimento lento adjacente à bainha do 
tendão, clinicamente manifestada por uma 
pequena massa ou derrame ar ticular, que afe-
ta essencialmente pessoas entre os 20 e 50 
anos de idade, sobretudo homens, e mais co-
mumente as ar ticulações dos dedos e da mão, 
sendo relativamente rara nas grandes ar ticu-
lações. Nestas, o joelho é a localização mais 
comum, contudo, mais comumente associada 
ao ligamento cruzado e à cápsula posterior. 
Corresponde na maioria das vezes a um nó-
dulo pequeno, firme, indolor e de crescimento 
lento, dependente do tendão ou da sua bainha. 
Nas grandes ar ticulações, os sintomas mais 
descritos são dor e massa palpável inferior a 
7cm, por esta ordem de frequência. 
O estudo imagiológico com raio-x ou tomogra-
fia axial computorizada neste tipo de lesões é 
normal, podendo raramente ser observadas 
alterações ósseas erosivas ou alterações de 
par tes moles em lesões de maiores dimen-
sões.  Os achados da Ressonância Magnética 
do FBT são geralmente de uma lesão regular, 
bem definida, de baixo sinal ou isointensa ao 
músculo, sem características agressivas. 
O tratamento de escolha destas lesões é a 
excisão marginal, sendo feita na maioria das 
vezes por via aber ta.  O diagnóstico histopa-
tológico é mandatório. Apesar de alguns au-
tores terem relatado uma taxa de recorrência 
de 24%, nas grandes ar ticulações, como o 
joelho, não existe qualquer caso descrito na 
literatura.  Convém, contudo, salientar que, 
dada a ausência de cer teza absoluta da re-
moção completa da lesão no caso descrito, 
é impor tante um seguimento cuidadoso para 
excluir a recorrência. 
Em conclusão, este caso reforça a importância 
de incluir o FBT no diagnóstico diferencial de 
massas de tecidos moles no nível do joelho. 
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INFORME UNIMED

UNIMED NOVA IGUAÇU 
COMPLETA 51 ANOS

e, principalmente, aos nossos médicos coope-
rados. A Unimed irá expandir-se e se fortalecerá 
ainda mais nos próximos anos, o que será razão 
de muito orgulho para todos nós e mais seguran-
ça assistencial aos clientes no momento em que 
precisarem de um plano de saúde. Parabéns à fa-
mília Unimed Nova Iguaçu – enfatiza o Presidente 
Joé Gonçalves Sestello.  
A Coordenadora do setor de Cadastro, Elaine Ole-
gário, trabalha na singular há 18 anos e falou da 
oportunidade de crescimento. “Iniciei no setor de 
Cadastro, onde fiquei por sete anos. Depois per-
maneci por três anos no setor Financeiro, após 

um programa interno 
de valorização pro-
fissional. Posterior-
mente, retornei ao 
Cadastro pelo mes-
mo projeto Unificar, 
onde estou como co-
ordenadora há cinco 
anos e meio. É com 
grande satisfação 
que participo da his-
tória da Unimed Nova 
Iguaçu, até porque o 
crescimento profis-
sional é decorrente 
do desenvolvimento 
que a Cooperativa 
possibilita aos seus 
colaboradores. So-
mos parte de uma 

instituição que tem credibilidade no mercado e 
valoriza seus profissionais”, declara.  
A gratidão também é um sentimento que acom-
panha a Colaboradora Júlia Moreira Maurente, do 
setor de Custos Assistenciais. Ela ingressou na 
singular em outubro de 2020, na Recepção, ain-
da como Jovem Aprendiz. Foi transferida para o 
Call Center em dezembro de 2021, onde ficou até 
março deste ano, quando foi efetivada. “Aqui nós 
temos a oportunidade de evoluir como profissio-
nais e seres humanos. Creio que tenho muito a 
agregar da mesma forma que todos os demais 
Jovens Aprendizes e estagiários que estão na 

Cooperativa. O fato de passar por alguns setores 
foi interessante porque pude perceber o quanto 
cada um de nós é essencial. É muito bom traba-
lhar em um ambiente acolhedor onde a gente se 
sinta parte integrante. Sem dúvida faço parte de 
uma grande família”. 

Colaboradores registram suas fotos junto ao painel comemorativo: Carlos Reis (à esq.), Diogo Dias, Jefferson 
Felipe, Bruna Moraes, Luzia Bueno, Janaína Freitas, Luiz Menezes, Rafael Amaral e Rafael Lemos

Equipe do Centro de Atendimento Multidisciplinar se reúne para celebrar a importante data

Na recepção, Gustavo Barbosa (à esq.), Aline Pavier, 
Renata Moraes, Everson Santos também registram 
este momento de alegria

A Unimed Nova Iguaçu completou 51 anos de 
história no dia 13 de julho. A Cooperativa 

atua na área da saúde suplementar, abrangendo 
oito municípios da Baixada Fluminense – Belford 
Roxo, Japeri, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, 
Paracambi, Queimados e São João de Meriti –, 
e conta com 600 médicos cooperados, 310 co-
laboradores, 150 prestadores (entre hospitais, 
clínicas e laboratórios) e, aproximadamente, 65 
mil clientes. A organização também celebrou em 
julho os seis anos de atividades do Centro de 
Atendimento Multidisciplinar (dia 15) e o primeiro 
ano de prestação de serviços do laboratório de 
análises clínicas – Espaço Cuidar Bem (dia 20). 
Ambos, recursos próprios fundamentais à sus-
tentabilidade do negócio.   
– Nós temos motivos de sobra para agradecer 
a Deus pelos 51 anos de existência da nossa 
Cooperativa, que vem durante toda a sua jorna-
da ofertando assistência de qualidade aos usu-
ários. Reconhecemos a importância dos nossos 
colaboradores que trabalham nos bastidores, 
agradecemos aos ex-dirigentes que deixaram 
suas contribuições, aos prestadores de serviços 
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COOPERATIVA RECEBE TOMÓGRAFO DE 
ÚLTIMA GERAÇÃO

O moderno equipamento do Centro de Ima-
gem do Hospital Unimed Nova Iguaçu 

chegou no mês de julho: um tomógrafo com-
putadorizado de última geração. Com alta tecno-
logia e desempenho, o aparelho alia qualidade e 
melhor resolução nas imagens. O complexo de 
diagnóstico por imagem da Cooperativa contará 
ainda, nesta fase inicial, com uma ressonância 
magnética.   
– Esta é uma notícia extraordinária para todos. 
Em breve, iremos inaugurar o Centro de Diag-
nóstico por Imagem da Unimed Nova Iguaçu, 
nas instalações do nosso futuro hospital. Desta 
maneira, a Cooperativa passa a contar com mais 
um importante recurso próprio (já dispondo do 
Centro de Atendimento Multidisciplinar e do 
laboratório de análises clínicas – Espaço Bem 
Viver), dando mais um passo fundamental rumo 
à concretização do seu projeto de crescimento 
sustentável. Nesse espaço o cliente receberá o 
acolhimento necessário, será assistido por uma 
equipe de profissionais de saúde altamente ca-
pacitada para atender de forma humanizada e 
com a excelência da marca Unimed – enfatiza o 
Presidente Joé Sestello.

O Presidente Joé Sestello (à dir.); os Conselheiros José Maria de Azevedo, Erick Cesar Mercês, Aderito das 
Neves Coelho, Paulo Arthur Gomes dos Santos; e o Vice-Presidente Jorge Luiz de Andrade 

Jorge Luiz (à esq.), Alex Serpa, Carlos Alberto Vianna (Diretor Administrativo) e Antônio Augusto Monteiro de 
Abreu

Equipamento será um dos principais diferenciais do 
Centro de Imagem 

Tecnologia de alto desempenho será um dos diferenciais do Centro de Imagem do futuro hospital

UNIMED NOVA IGUAÇU CRIA CENTRAL DE 
RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

Tratamento personalizado é o principal diferencial do novo serviço

Quando o assunto é cuidar do beneficiário com 
excelência e de maneira personalizada, a Uni-

med Nova Iguaçu vai além. A diretoria executiva 
acaba de implantar a Central de Relacionamento 
com o Cliente a fim de ofertar um atendimento 
exclusivo e acolhedor. O objetivo da iniciativa, 
prevista no Planejamento Estratégico da Coope-
rativa, é reduzir a taxa de evasão da carteira de 
clientes. 
De acordo com a Coordenadora Elaine Olegário, o 
trabalho contemplará várias frentes: reter, migrar, 
recuperar e fidelizar. “Qualquer sinal de insatisfa-
ção que possa se desdobrar em cancelamento 
de contrato, nossa equipe irá intervir. Atuando 
de maneira estratégica e preventiva, aplicando e 

monitorando indicadores, alcançaremos nossa 
principal meta: crescer com sustentabilidade e 
manter a carteira de clientes sadia”, pondera.  
– Queremos mitigar a evasão da carteira de bene-
ficiários e, para isto, precisamos ouvir, entender e 
ofertar a melhor solução para cada caso. Todos os 
colaboradores que mantêm contato direto com o 
nosso cliente, ao identificarem qualquer queixa ou 
desejo de cancelamento do plano de saúde, enca-
minharão a situação para a nova Central de Rela-
cionamento. Cada cenário receberá um tratamento 
personalizado por uma equipe preparada especial-
mente para analisar e prestar este atendimento. 
Este será nosso principal diferencial – explica o 
Vice-Presidente Jorge Luiz Andrade. 

Na opinião do Vice-Presidente Jorge Luiz Andrade, 
tratamento personalizado é diferencial essencial   
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INFORME UNIMED

CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR 
UNIMED COMPLETA SEIS ANOS

O primeiro recurso próprio da Cooperativa, o 
Centro de Atendimento Multidisciplinar Uni-

med, completou seis anos de atividade, no dia 16 
de julho. O setor ao longo deste período expandiu 
sua estrutura e relevância. Atualmente, realiza 
por mês cerca de 2.300 atendimentos, e conta 
com 14 especialistas: 10 Psicólogos (sendo 02 
Psicomotricistas; 01 Neuropsicopedagogo); 03 
Fonoaudiólogas (sendo 01 Psicomotricista); e 
01 Terapeuta Ocupacional, além de seis adminis-
trativos e coordenação. O Vice-Presidente, Jorge 
Luiz Andrade, representando a diretoria executi-
va, parabenizou a equipe. O aniversário também 
foi celebrado por pacientes e seus responsáveis, 
além de diversos colaboradores, cooperados e 
prestadores terceirizados.    
– Venho, representando a nossa diretoria execu-
tiva, parabenizar toda a equipe que vem fazendo 
um trabalho extraordinário. O Centro de Atendi-
mento Multidisciplinar é o nosso primeiro recurso 
próprio e oferta um suporte muito importante nas 
áreas da psicologia, fonoaudiologia e tantas ou-
tras terapias de maneira diferenciada, qualificada 
e humanizada. Além disto, o setor prestou um 
serviço fundamental durante a pandemia, aten-

dendo nossos clientes e colaboradores em um 
momento muito delicado nunca vivenciado. Hoje, 
o Centro se tornou pequeno diante da tamanha 
relevância do seu trabalho e demanda, e temos 
projetos de expansão dos seus serviços – decla-
ra o Vice-Presidente. 
Cooperados e clientes elogiam serviço prestado
Segundo a Coordenadora Renata Araújo, o Centro 
de Atendimento Multidisciplinar atende portado-
res de transtornos do espectro autista, transtorno 
do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), 
dislexia, esquizofrênicos, bem como pacientes 
com questões psicossociais. “Trabalhar com a 
saúde mental é sempre desafiador. Precisamos 
ter flexibilidade, sensibilidade e desenvoltura, 
competências que vão muito além da capacida-
de técnica. Aqui, cuidamos do paciente e damos 
suporte aos responsáveis para que o tratamento 
seja exitoso. Oferecemos aos nossos clientes 
uma assistência de alto nível de excelência e so-
mos referência pelo serviço desenvolvido. E toda 
esta trajetória de sucesso é possível graças ao 
incentivo e apoio recebido pela diretoria executiva 
e nossa gerência. Somos muito gratos pela con-
fiança”, observa Araújo. 

Esta qualidade é endossada pelo cooperado Ca-
rolino Augusto Silva, que prestigiou o aniversário. 
“Eu e meu filho, João Gabriel da Rocha Silva, so-
mos pediatras e reconhecemos o trabalho fabulo-
so realizado por essa equipe. É um serviço pres-
tado com primor, pois acolhe o paciente e ainda 
abraça a família, ou seja, doa amor. É a palavra 
mais apropriada para expressar a atividade que 
desenvolvem no setor. A nossa Unimed está em 
um momento muito importante, mostrando que 
volta a crescer com a atual diretoria executiva, e 
os recursos próprios são essenciais para a sus-
tentabilidade da empresa”, ressalta o cooperado.  
A alegria e os elogios também foram destaques 
entre os pacientes. Integrante do grupo de apoio 
psicológico, Vera Lúcia da Silva Rocha, falou 
do trabalho realizado. “No grupo ouvimos e, ao 
mesmo tempo, percebemos as semelhanças nas 
situações faladas pelos colegas. Temos uma te-
rapeuta que nos contempla em vários aspectos, 
além do suporte psicológico, ela estimula o de-
bate de vários temas do nosso cotidiano. Aqui a 
gente canta, conversa e ri. É um trabalho enrique-
cedor para o nosso emocional. Somos gratos. Os 
profissionais estão de parabéns”. 

O Vice-Presidente Jorge Luiz, a Coordenadora Renata e o Pediatra Carolino 
enaltecem importância do trabalho realizado 

Equipe do Centro celebra seis anos de serviços de excelência prestados aos clientes

Acompanhamento psicológico em grupo enriquece troca entre pacientes e amplia rede de apoio
A Gerente Sonia Pimentel (à esq.) também marca 
presença à celebração
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LABORATÓRIO DA UNIMED NOVA IGUAÇU COMPLETA UM 
ANO DE SERVIÇOS PRESTADOS

O Espaço Cuidar Bem, o primeiro laboratório 
de análises clínicas próprio da Unimed Nova 

Iguaçu completou no dia 20 de julho um ano de 
atividade. A unidade atende, em média, duas mil 
pessoas por mês e se diferencia pelo atendi-
mento focado na excelência e no cuidado com 
o cliente. O alto padrão é confirmado pelos indi-
cadores de avaliação que variam de 93% a 95% 
de satisfação. A unidade conta com 13 colabora-
dores, entre recepção, coleta e administração. O 
laboratório atende clientes Unimed e particulares, 
e funciona para coleta de segunda a sexta, das 7h 
às 15h, e aos sábados, das 7h às 10h. 
Na opinião do Vice-Presidente Jorge Luiz Andra-
de, o laboratório é mais uma conquista muito 
valorosa da Cooperativa, empreendida pela atual 
diretoria executiva. O Espaço Cuidar Bem é o se-
gundo recurso próprio da organização, sendo o 
Centro de Atendimento Multidisciplinar o primeiro 
funcionando há seis anos recém-completados no 

Jorge Luiz, ao lado da Coordenadora Jaqueline Delamarque e algumas 
colaboradoras, comemora o trabalho de mais um recurso próprio

Ambiente acolhedor e com a qualidade de atendimento Unimed

COLABORADORES DOAM SANGUE NO HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU

Cerca de 35 colaboradores voluntários da 
Unimed Nova Iguaçu aderiram à campanha 

de doação de sangue ao Hospital Geral de Nova 
Iguaçu. Organizada pelo setor de Sustentabilida-
de, a ação é realizada pelo segundo ano conse-
cutivo e exalta o espírito solidário dos participan-
tes. O Hospital da Posse, como é popularmente 
conhecido, é a principal emergência da Região da 
Baixada Fluminense, onde são realizados men-
salmente, em média, 19 mil atendimentos e 600 
cirurgias (Fonte: HGNI).
A captação de doadores de sangue nos grandes 
hospitais que possuem hemocentro sempre é um 
enorme desafio. O período da pandemia agravou 
ainda mais essa situação. Além da tamanha im-
portância, a doação é um gesto de amor ao ser 
humano. Daí o engajamento da Unimed Nova 
Iguaçu em mais uma causa de grande valor 
social. “Nós já temos implantada a cultura da 
solidariedade no nosso sangue, sendo este um 
dos pilares do cooperativismo. Apoiamos e de-
senvolvemos diversas ações de responsabilidade 

Alguns 
colaboradores 
voluntários se 

orgulham de 
participar da 

campanha or-
ganizada pela 

Cooperativa

A analista Lia 
Cristina doa sangue 
pela primeira vez 
e fica feliz com a 
experiência 

último dia 15. “Este espaço representa a união, 
a cooperação de todos aqueles que buscam a 
melhoria da qualidade de assistência e do cuida-
do ao nosso cliente interno e externo. E temos 
confirmado este alto padrão por meio dos indica-
dores implantados. Isto nos incentiva a continuar 
e implantar outros Espaços Cuidar Bem com esta 
excelência em outras cidades da Baixada Flumi-
nense”, declara Jorge Luiz. 
O tratamento diferenciado é percebido e elogiado 
por Jéssica Dantas da Silva Quintanilha. Gestante 
com nove meses, mesmo residindo no município 
de São João de Meriti, ela vem toda semana fa-
zer seus exames no laboratório da Unimed Nova 
Iguaçu. “Atendimento eficaz, gosto bastante. Já 
tive a oportunidade de usar serviços em outros 
laboratórios, mas aqui é diferenciado. Sempre 
que preciso venho aqui, porque me sinto mais 
acolhida, o ambiente é melhor e o atendimento 
mais humanizado”.

social na região onde estamos inseridos ao longo 
do ano e esta importante campanha, que come-
çamos a fazer desde o ano passado, mostra a 
nossa preocupação em realizar cada vez mais, ir 
além quando o assunto é humanização e excelên-
cia no cuidado”, enfatiza o Vice-Presidente Jorge 
Luiz Andrade.  
Como da primeira edição, a campanha mais 
uma vez levou voluntários estreantes. Foi o caso 
da Analista do setor de Gestão de Pessoas, Lia 
Cristina de Lima B. Souza. Apesar do medo, ela 
garante que o incentivo dos colegas da Coope-
rativa a encorajou a realizar um desejo antigo. 
“Doei sangue pela primeira vez e gostei muito 
da experiência. A equipe no hospital foi bastante 
cuidadosa e o fato de saber que estou ajudando 
a salvar vidas é muito gratificante. A gente sabe 
que os bancos de sangue normalmente têm mui-
ta dificuldade na captação e depois da pandemia 
ficou ainda mais precária esta situação. Pretendo 
ser doadora mais vezes porque sei que meu ato 
irá ajudar outras pessoas”, enfatiza Lia Cristina.  
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Dr. André 
Ramos

ESCRITO POR:

Geriatria - Saúde do 
Idoso

Atendimento:
Nova Iguaçu  2667-4806
Whatsapp   98090-4806
Recreio   3695-2000
Whatsapp   98789-2000

GERIATRIA - SAÚDE DO IDOSO

CUIDADOS 

COM A 
AUTOMEDICAÇÃO!

Existem alguns cuidados que devem ser toma-
dos ao utilizar medicamento na terceira idade, 

aqui estão os principais deles:
– Remédio “para o resto da vida” só em casos 

de doença crônica e com orientação médica.
– Evite o uso prolongado de medicamentos 

sintomáticos.
– O tempo de tratamento deve ser definido 

junto ao médico.
– Informar ao médico todos os medicamentos 

que já estão sendo utilizados para que não 
haja reações entre os que serão prescritos 
(Obs: colírios também são remédios).

– Atentar para os horários do medicamento, 
para que não haja esquecimento, pois preju-
dica o tratamento.

DIGA NÃO À AUTOMEDICAÇÃO!!!
Procure sempre um Médico!
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Dr. Maurício De 
Souza Rocha 
Júnior

ESCRITO POR:

Presidente do Departa-
mento de Cardiologia 
Clínica – SBC/RJ

CARDIOLOGIA

ESTATINAS: EXISTE UM HORÁRIO 
MELHOR PARA USÁ-LAS?

As Estatinas foram descobertas na década de 
70 a partir de extratos de fungos (Penicillium ci-
trinum e Aspergillus terreus), sendo a Lovastatina 
a primeira. São fármacos inibidores competitivos 
da enzima HMG-CoA Redutase, o que leva à re-
dução da síntese de colesterol hepático e conse-
quentemente a diminuição dos níveis séricos de 
LDL-colesterol.
Recentemente, uma revisão de 671 trabalhos 
com estatinas foi publicada no European Journal 
of Preventive of Cardiology e, destes, 13 estudos 
abordaram o horário de uso da Estatina. Foram 
incluídos 1129 pacientes: 631 usaram o fármaco 
pela manhã e 621 à noite.
A revisão mostrou uma importante redução do 
LDL-C nos pacientes em uso noturno, compa-
rando com os usuários matinais, que apresen-

taram menos 6,27 mg/dl na média. Em relação 
aos efeitos adversos, os dois grupos mostraram 
resultados similares.
Concluindo, tal diferença pode ser explicada pelo 
ritmo circadiano do fígado, onde a HMG-CoA 
Redutase se expressa mais no período noturno, 
havendo portanto maior diminuição da síntese do 
colesterol e queda no LDL-colesterol plasmático. 
Portanto, preferencialmente, a Estatina deve ser 
usada à noite.

Referência: European Heart Journal (Preventive 
Cardiology) – 2022. DOI: 101093/EUROJPC/
zwac 085
MAQSOOD MH ET AL. Timing of Statin Dose: A 
Systematic Review and Meta-analysis of Rando 
Domized Clinical Trials.

Confiança e Qualidade
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Dr. Renato 
Ramos Pinheiro

ESCRITO POR:

Endocrinologista

ENDOCRINOLOGIA 

CONSUMO DE CARNE VERMELHA 
AUMENTA O RISCO CARDIOVASCULAR
Um estudo publicado na Revista ARTERIOS-

CLEROSIS, THROMBOSIS, AND VASCULAR 
BIOLOGY, no início deste mês, revelou que o 
TMAO (N-oxido de trimetilamina), produto quími-
co gerado no intestino durante a digestão de car-
ne vermelha, aumenta em 20% o risco da doença 
aterosclerótica.
A enfermidade cardiovascular  promove a deposi-
ção de placas de gordura em artérias e vasos, o 
que pode levar a  infartos do miocárdio e ao AVC 
(Acidente vascular cerebral).
Fizeram parte do estudo 3.931 indivíduos ameri-
canos com mais de 65 anos, que foram acompa-
nhados ao longo de 12,5 anos. Os pesquisadores 
ajustaram fatores de risco estabelecidos como 
idade, sexo, raça e etnia, educação, tabagismo, 
atividade física, hábitos alimentares e outros. 
Aproximadamente 10% do risco da doença é ex-
plicado pelo aumento dos níveis de metabolitos 
produzidos por bactérias intestinais a partir de 
nutrientes abundantes na carne, sendo um deles 
o TMAO. 
Quanto maior a quantidade de carne vermelha, 
processada ou não, e consumida, o perigo au-
menta. A proporção é de 22% de risco a cada 1,1 
porção consumida por dia.  Entretanto, a ingestão 
de peixes, aves e ovos não foi significativamente 
associada com a doença cardiovascular  ateros-
clerótica.
Para os especialistas brasileiros, a relação levan-
tada pela pesquisa já era conhecida, porém, não 
se sabia como ela se dava. 

É um estudo muito importante porque demons-
trou que a maior ingestão de proteína animal, 
proteína industrializada e proteínas, que contêm 
alto grau de conservantes, pode ser pior para a 
saúde cardiovascular em decorrência dos pro-
dutos químicos que são gerados no nosso trato 
gastrointestinal. 
O protocolo alimentar deve levar em conta fatores 
como histórico familiar da doença, alterações de 
glicemia e colesterol e, por fim, a presença de 
evento cardíaco. 
Os participantes com níveis mais altos de TMAO 
tiveram um risco de morte de 20 a 30% maior em 
comparação  com aqueles com os níveis mais 
baixos. 
Nosso intestino é nosso segundo cérebro. Ele é 
um órgão muito importante, pois através dele te-
mos a modulação de várias substâncias. É aonde 
a gente pode degradar essas substâncias ruins. 
Estes estudos vêm mostrar que nosso intestino 
está relacionado com o todo. 

A microbiota intestinal é fundamental por ser 
quem metaboliza tudo o que comemos. 
A flora intestinal está no meio do processo, que 
vai da ingestão, digestão e produção das subs-
tâncias que seguem para o plasma sanguíneo. 
Para além da alimentação balanceada e o não 
consumo de alimentos processados e embuti-
dos, as orientações dos médicos para uma me-
lhor saúde intestinal são:  fazer atividade física 
regular, controlar o nível de estresse, parar de 
fumar e ter uma quantidade adequada de sono 
todos os dias.
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VIP
’S

BY CLAUDIO MOURA

Claudio Moura
ESCRITO POR:

Mestre de Cerimonias, 
Cerimonialista e
Colunista Social

Em almoço de gala no passado dia 8 de julho no 
Patronato, na transição de posse do Conselho 

Diretor 2022/2023 do RCNI, o Empresário Mário da 
Cunha Somma assumiu a Presidência do Rotary 
Club de Nova Iguaçu (biênio 2022/2023), onde, na 
ocasião, também foram empossados sua diretoria 
e sócios honorários. O fotógrafo Almir de Castro 
registrou alguns momentos da cerimônia, que po-
demos conferir a seguir:

O Presidente do RCNI (biênio 2022/23), Mário da Cunha Somma e 
Marcelo Reis

Mário Somma, Marcelo Reis e o casal ex-Pres. do RCNI 2021/22: Antonio 
Gaudio e Ana Kaizer Gaudio

Mário e Marcelo com o casal Governador de RC, Luiz Carlos Fávaro e Kátia Favaro

Mário Somma e Marcelo Reis com seus familiares Mário Soma, o Empresário Antonio Alpino (Pres. do Patronato) e demais rotarianos

O Presidente Mário Somma e sua diretoria do RCNI, biênio 2022/2023 ... e o Presidente Mário Somma com os sócios horonários, biênio 2022/2023 do RCNI
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NOSSA HISTÓRIA

Marcelo Borghi
SUGERIDO POR:

Ator, Diretor e 
Produtor Cultural

“SR. PROCÓPIO FERREIRA” Homenagem a um Idolatrado e Grandioso Ator, 
um dos maiores patrimônios e baluartes que 

o Teatro Brasileiro já teve, que emprestou todo o 
seu talento à arte de representar, levando emo-
ção, alegria e sorrisos às plateias de todo o Mun-
do: “Sr. Procópio Ferreira”, nome artístico do Sr. 
João Álvaro de Jesus Quental Ferreira. Procópio 
descobriu cedo o talento de envolver a plateia, 
arrastando aos seus espetáculos contingentes de 
público de fazer inveja aos maiores sucessos de 
hoje. Em 62 anos de carreira, Procópio interpre-
tou mais de 500 personagens em 427 peças.
Procópio Ferreira dizia que o sucesso chegou 
quando ele parou de pensar com a sua própria 
cabeça para pensar com a cabeça do público. 
Sua primeira peça foi “Amigo, Mulher e Marido”, 
fazendo o papel de um criado, em 1917, no Te-
atro Carlos Gomes. Seu maior sucesso no teatro 
foi o espetáculo “Deus lhe Pague”, de Joracy Ca-
margo, com o qual viajou o país inteiro e foi para 
o exterior. Participou de mais de quatrocentas 
peças e teve uma carreira de mais de 60 anos.
Procópio também fez televisão e participou das 
telenovelas: “A Grande Viagem”, “As Minas de 
Prata”, “Redenção”, “Dez Vidas” e “Divinas & 
Maravilhosas”. É o pai de uma das mais impor-
tantes atrizes e diretoras brasileiras, Bibi Ferreira.
O que poucas pessoas sabem é que o Sr. Pro-
cópio Ferreira andava muito doente, não andava, 
estava quase paralítico, não acreditava em mais 
nada, foi quando veio morar numa rua sem calça-
mento em NOVA IGUAÇU - RJ, cidade que o aco-
lheu por cerca de 18 anos. Fez a sua passagem 
desta vida em 18 de junho de 1979, após cum-
prir dignificante missão aqui neste mundo em 
que vivemos. Compadre do Professor Rui Afrânio 
Peixoto, deu aulas de teatro em um espaço que 
levou seu nome dentro da escola Afrânio Peixoto 
Acrescento que Procópio Ferreira tinha uma bi-
blioteca em sua residência com mais de 12.000 
livros de variados assuntos, biblioteca esta da 
qual se desfez, doando todos os livros.
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PMNI

FEIRA IGUASSÚ DIZ NÃO AO 
PRECONCEITO E ABRAÇA A INCLUSÃO

A Prefeitura de Nova Iguaçu realizou, no sá-
bado (13), mais uma edição da Feira Iguas-

sú. O já tradicional evento, que reúne o melhor 
da gastronomia, do artesanato, da moda e 
da música na Rua Getúlio Vargas, no Centro, 
agora pode ser chamado também de ‘Feira In-
clusiva’. Quem foi à feira pôde ver a inclusão 
presente: no banheiro com acessibilidade, dis-
ponível na Casa de Cultura, nas peças vendidas 
nos stands, nas apresentações artísticas e até 
mesmo na comida.
Uma das fundadoras da Feira Iguassú, idea-
lizada pela Secretaria Municipal de Cultura 
(SEMCULT) em parceria com a sociedade civil 
organizada, a baiana Márcia Corrêa, conhecida 
como Márcia Baiana, levou ao público seu ta-
buleiro do “Jeitão da Baiana”. Mais do que ven-
der delícias, como acarajé, bobó de camarão e 
cocada na quenga, ela proporcionou ao público 
uma experiência gastronômica que remete a 
um importante tema: as raízes africanas.
“Trazer a culinária típica da Bahia para a Feira 
Iguassú também é falar de inclusão, pois en-
volve as questões da ancestralidade e religiosi-
dade ao culto afro-brasileiro”, afirmou Márcia, 
que vive em Nova Iguaçu há 50 anos.
Quem também tinha como proposta o resgate 
da ancestralidade era Mariana Victória Silva 
Oliveira dos Santos. Ela levou à feira o stand 
“DNA Black”, que oferece uma diversidade de 
turbantes e acessórios afros. “A moda brasilei-
ra tem muito da influência do padrão europeu. 
Mas nós, negros, temos nos empoderado cada 
vez mais e queremos trazer a cultura afro para 
que outras pessoas resgatem suas raízes”, ex-
plica Mariana.
A edição deste sábado, a terceira do ano e a 
sétima desde a criação da Feira Iguassú, em 

2019, também foi um grito contra o precon-
ceito. A coreógrafa Valéria Brito levou ao pú-
blico duas apresentações de dança especiais. 
Na primeira delas, um grupo de pessoas com 
deficiência surpreendeu os presentes. Na se-
gunda, alunos do grupo adulto profissional, que 
nos mês passado ficaram em segundo lugar no 
Festival de Dança de Joinville, um dos maio-
res do mundo, fizeram uma exibição de tirar o 
fôlego.
“Estas apresentações são um grito contra a ho-
mofobia e o preconceito, pois a dança é para 
todos. Estamos felizes por estar aqui e espera-
mos voltar mais vezes”, celebrou Valéria.
Quem foi à feira pôde levar para casa um pe-
dacinho da inclusão. E uma das responsáveis 
por isto foi a artesã Sônia da Silva, conhecida 
como Sônia das Bonecas Inclusivas. Em seu 
stand, bonecas com os mais diversos tipos de 
deficiência. “Temos cadeirantes, amputadas, 
autistas, albinas, transplantadas, além de bo-
necas cegas, surdas e até com vitiligo”, con-
ta Sônia, que deu início à produção inclusiva 

após perder a audição do ouvido esquerdo. “É 
muito gratificante quando alguém compra uma 
boneca minha e diz que se parece com alguém 
para quem comprou. As crianças e até mesmo 
os adultos se identificam com as bonecas”, 
complementou.
O evento teve ainda a apresentação de um tra-
balho desenvolvido com crianças com deficiên-
cia que estudam na rede municipal. Além disto, 
a Escola Carioca de Dança levou ao público a 
atração “Carioca Sobre Rodas”, na qual pes-
soas com deficiência fizeram coreografias com 
cadeiras de rodas. Houve ainda as apresenta-
ções musicais do grupo Samba da Siriguela, 
que representou a influência africana no Brasil, 
e da cantora iguaçuana Maria Clara Maciel, 
que cantou sucessos da MPB.
Lançada em setembro de 2019, a Feira Iguassú 
acontece sempre no segundo sábado do mês. O 
evento, que não foi realizado por dois anos, em 
função da pandemia da Covid-19, voltou a ser 
realizado em maio deste ano. Ele acontece na 
Rua Getúlio Vargas, no Centro, das 9h às 19h.

Fotos: Renato Fonseca/PMNI
Assessoria de Imprensa / Mais 
informações: (21) 2666-4906
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PREFEITURA DE NOVA IGUAÇU INAUGURA A NOVA 
RAMPA DE VOO LIVRE DA SERRA DO VULCÃO

A cidade de Nova Iguaçu vai contar com mais 
um atrativo para os apaixonados por espor-

tes radicais e pelo meio ambiente. No domingo 
(7), a Prefeitura inaugura a nova rampa de voo 
livre da Serra do Vulcão, que passou por obras 
e promete ser uma experiência marcante e de-
safiadora para os praticantes do voo de para-
pente. A concentração para o evento começa 
às 8h, próximo à Universidade de Nova Iguaçu 
(UNIG).
Os par ticipantes farão uma trilha a pé de 7 km 
de subida da base da montanha até a chega-
da à rampa. O acesso é feito pela Estrada da 
Rampa, que também passou por melhorias 

para facilitar a chegada dos visitantes e as 
ações feitas pela Guarda Ambiental na Serra do 
Vulcão. Após a aber tura da rampa, acontecerá 
uma revoada de asas e parapentes.
A reforma da nova rampa de voo livre da Serra 
do Vulcão foi feita pela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente (SEMAM) e pela Companhia de 
Desenvolvimento de Nova Iguaçu (CODENI). 
Foram feitas as trocas das madeiras, reforço 
da base e de fixação do local, pintura persona-
lizada, a construção de um abrigo contra o sol, 
o trabalho de paisagismo da área e melhorias 
na acessibilidade ao local. A rampa foi cons-
truída para a decolagem de parapente.

Informações sobre a rampa
A rampa fica na área norte do Parque Natural 
Municipal de Nova Iguaçu, no maciço Gericinó 
Mendanha. Foi construída na década de 80, por 
iniciativa de praticantes do voo livre. São 7 km de 
distância para acessar a rampa, a uma altitude 
de 850 metros à nível do mar. Essa é conside-
rada uma das trilhas mais desafiadoras do esta-
do, mas proporciona uma bela vista da região. É 
possível avistar a Baía de Guanabara, a Baía de 
Sepetiba e aproveitar o meio ambiente. 

Assessoria de Imprensa / Mais 
informações: (21) 2666-4906
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A cúrcuma é considerada uma planta medicinal, 
originária da Índia e utilizada desde muito tempo 

na prevenção e controle de doenças. É um superali-
mento que você pode adicionar a sua rotina. 
A curcumina, a substância ativa da cúrcuma, é 
considerada um dos suplementos nutricionais mais 
eficazes e potentes. Na Ayurveda, na Índia, era utiliza-
da em tratamentos agindo contra lesões, infecções, 
acne. E, na China, pelo seu efeito terapêutico em 

doenças autoimunes, câncer, doenças metabólicas, 
neurológicas e doenças de cunho inflamatório.
Mas, antes mesmo de ser utilizada como um medica-
mento, ela também pode ser usada na cozinha, como 
tempero, por fornecer cor e sabor. Sendo utilizada na 
forma de condimento, irá atuar no corpo como an-
tioxidante (capacidade de proteger as células contra 
os efeitos dos radicais livres produzidos pelo organis-
mo) e ação anti-inflamatória.

CÚRCUMA E SEUS BENEFÍCIOS FUNCIONAIS
PLANEJAMENTO ALIMENTAR

Clara N. Filipak
ESCRITO POR:

Nutricionista

CRN: 20101893
Atendimento online e presencial: Nova 
Iguaçu, Tijuca e Ipanema.
Contato whatsapp: (21)97922-9542
Intagram: claranf.nut
Facebook: Clara N. Filipak

Alguns dos seus benefícios são:
- Potente ação anti-inflamatória
- Importante ação antioxidante
- Atuação no sistema imune
- Neuroprotetora
- Ajuda a reduzir os níveis de colesterol
- Auxilia na prevenção de doenças
Orientação Importante: 
Ao consumir a cúrcuma, adicione também pimenta 
do reino, isto irá aumentar muito sua absorção. Você 
pode incluí-la no seu dia a dia de diversas maneiras: 
em um shot matinal, no final de preparações salga-
das, como, arroz, sopas, em cafés ou do jeito que 
preferir.
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VIDA SAUDÁVEL

Raphael 
Sacramento

ESCRITO POR:

Profissional de Educação 
Física

Raphael Sacramento - Personal Trainer
CREF 022508 G/RJ
Tel.: 9922-77878
raphasacramento@yahoo.com.br

DICAS PARA EVITAR O GANHO DE 
PESO APÓS OS 50 ANOS

Observo na minha prática diária de atendimen-
to, pessoas que ultrapassaram a marca dos 

50 anos de idade relatando que estão com um 
peso que nunca tiveram antes na vida. A respos-
ta clara e óbvia vem da desaceleração do meta-
bolismo, isto de fato acontece sim, mas não é 
somente isto. Existe um conjunto de fatores, que 
acontecem nesta fase da vida, os quais contri-
buem para o ganho de gordura, uma delas é a 
de proteção do nosso corpo, como forma de so-
brevivência. 
Nós, seres humanos, estamos ainda num pro-
cesso evolutivo da espécie. E, para sobreviver, 
precisamos de energia, e tudo que nosso corpo 
faz é em prol de se obter esta energia. E para 
garantir que nunca falte, ele constrói a energia 
a partir dos alimentos e, além de usá-la imedia-
tamente, ele acumula esta energia em forma de 
gordura para uso futuro. Carregamos uma carga 
genética metabólica de nossos ancestrais, onde, 
há milhares de anos atrás, a escassez de comi-
da era fato vivenciado diariamente. Então, fomos 
acostumados a aproveitar os momentos de fartu-

ra alimentar para nutrir nosso corpo e armazenar 
em forma de gordura corporal, para provavel-
mente enfrentar mais um período de ausência de 
alimentos. Logo, digo que nosso corpo foi feito 
para acumular energia e não para gastar.
Com o passar da idade, principalmente após os 
50 anos, nossas células vão envelhecendo, é um 
processo natural. Se as células do corpo estão 
trabalhando menos, irão gastar menos energia. 
E se gastamos menos energia e continuamos 
ingerindo as mesmas quantidades de alimento, 
engordamos.
A solução parece simples, bastaria comer me-
nos! Mas não é bem assim, tem uma “pegadi-
nha” nesta história. Quando comemos menos, 
nosso corpo entende como privação e tende a 
economizar mais energia ainda em forma de gor-
dura. Então, se a pessoa come menos nesta fase 
da vida, pensando em não engordar, ela estará 
contribuindo para o envelhecimento das células, 
proporcionando uma maior desaceleração do seu 
metabolismo. Onde na verdade ela tem é que re-
tardar o envelhecimento das células e manter a 
alimentação de costume.
Com a chegada da quinta década de vida, a perda 
de massa magra (massa muscular), chamada de 
sarcopenia, que ocorre naturalmente conforme 
ficamos mais velhos, contribui para a diminuição 
do metabolismo e o aumento da gordura corpo-
ral. A perda de massa magra significa perda de 
músculo, que significa diminuição da força. Ta-
refas, que antes conseguíamos fazer com faci-
lidade, tornam-se mais difíceis, ficamos menos 
ativos e/ou nos cansamos com mais facilidade. E 
isto facilita o ganho de gordura.
Outro mecanismo que também proporciona o 
aumento da gordura corporal é a diminuição das 
horas de sono. É comum que conforme envelhe-

cemos o sono seja mais curto e que tenhamos 
episódios de insônia. Sabe-se que dormir pouco 
é um fator que contribui para o aumento de gor-
dura, pois mexe com o ciclo hormonal.
Para manter o peso ou até mesmo emagrecer 
após os 50 anos, o mais correto é manter-se 
fisicamente ativo, fazendo exercícios frequen-
temente, e esta é a ÚNICA forma de minimizar 
todas as questões que estão relacionadas ao en-
velhecimento e que incomodam muitas pessoas 
desta idade.
Ao fazer exercícios você estará contribuindo para 
a manutenção e até o ganho de massa magra, o 
que aumentará a função das suas células e man-
terá o metabolismo o mais ativo possível.
O exercício, pelas substâncias que são liberadas, 
melhora a disposição, melhora a condição do 
sono, diminuindo ou acabando com os episódios 
de insônia. 
Sugiro que façam durante a semana sessões de 
treinos que englobem principalmente o treino de 
força (musculação), acompanhado de treinos ae-
róbicos e de flexibilidade, que são os alongamen-
tos. Fazendo isto, a pessoa certamente sentirá 
menos o peso da idade após os 50 anos.
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SAÚDE MENTAL

Kelly 
Cordeiro 
Rodrigues

ESCRITO POR:

Psicóloga

Espaço TransformaDOR
Consultório de Psicologia
ATENDIMENTO COM HORA MARCADA
Psicólogas:
Kelly Cordeiro dos Santos Alfredo
CRP: 05/51384 | (21) 98958-6511
Michelle Cristine Lourenço da Silva 
Santos
CRP: 05/51340 | (21) 99150-9999

Rua: Otávio Tarquínio, 410 sala 1009
Centro - Nova Iguaçu
(Prédio Via ligth Metropolitan – 
Próximo a Art Pão da Via Ligth)

A PSICOLOGIA EM 
DIFERENTES CAMPOS 

DE ATUAÇÃO

Segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), saúde é o “estado de bem-estar fí-

sico, mental e social”. Sendo assim, saúde se 
refere a um conjunto que precisa de cuidado e 
atenção.
Atualmente, principalmente no pós-quarentena 
da Covid-19, a Psicologia vem ganhando mais 
espaço na sociedade. O cuidado que ultrapassa 
o físico e o social surgiu de forma avassalado-
ra, colocando o cuidado com a saúde mental em 
evidência. 
No dia 27 de agosto é comemorado o dia do 
Psicólogo(a). E aproveitando esta data, gostaria 
aqui de falar sobre a Psicologia como profissão 
e o quanto esta pode contribuir para a saúde do 
sujeito e vem alcançando cada dia mais espaço 
em outras áreas.
Você sabe o que significa Psicologia? Conhece 
as áreas da Psicologia? Quais são os seus ob-
jetivos e benefícios? Qual o papel do psicólogo?
O termo Psicologia deriva do grego: Psiquê – 
alma / Logia – estudo de.
A Psicologia é uma ciência e profissão em cons-
tante movimento. No Brasil, em 1962, o Presi-
dente João Goulart sancionou a Lei nº 4.119, que 
dispõe sobre a profissão de psicólogo. Entretan-
to, o decreto com a regulamentação da lei só foi 
publicado dois anos mais tarde, em 21 de janeiro 
de 1964, sob o nº 53.464. 
As principais questões estudadas e aplicadas 
pela Psicologia estão relacionadas à personali-
dade, motivação, memória, inteligência, desen-
volvimento, comportamento, psicomotricidade, 
entre outras. 

A Psicologia Clínica é uma das áreas mais conhe-
cidas, que visa buscar atender e trabalhar ques-
tões emocionais e comportamentais para uma 
melhor qualidade de vida do sujeito. Para além 
da clínica, existem outras áreas onde o psicólogo 
pode atuar, como: 
Psicologia Organizacional ou Empresarial: 
com foco no desenvolvimento e no bem-estar 
de todos, atua no auxílio psicológico aos colabo-
radores de uma empresa e aos gestores. Além, 
também, de poder atuar no processo seletivo de 
novos colaboradores.
Psicologia Esportiva: tem foco no preparo de 
atletas de alta performance, visando melhor de-
sempenho em competições.
Psicologia Hospitalar: é voltada para a atuação 
psicológica no ambiente hospitalar, ou em unida-
des de saúde, clínicas particulares, entre outros. 
Pode oferecer suporte tanto a pacientes quanto a 
profissionais, como médicos e enfermeiros.
Psicologia Escolar e Educacional: visa promo-
ver uma melhor compreensão dos inúmeros fa-
tores que impedem o desempenho dos alunos, e 
pode atuar também em atividades com professo-
res e a família. 
Psicologia Social: pode atuar de forma a analisar 
o comportamento humano a partir do contex-
to social e das dinâmicas interacionais em que 
está inserido: como idosos, mulheres vítimas de 
agressão, usuários de drogas, crianças em situa-
ção de risco, entre outros.
Psicologia Jurídica: atua na esfera jurídica, estu-
dando os fenômenos relacionados à saúde mental e 
distúrbios que podem influenciar na infração de leis.

Enfim, além destas, ainda existem outras áreas 
em que a Psicologia vem atuando e ganhando 
espaço.
Mas, dentro de todas as áreas, o psicólogo uti-
liza o conhecimento e as técnicas para conduzir 
o melhor e mais adequado atendimento e aco-
lhimento da demanda, seguindo com a ética e o 
sigilo que envolvem toda a profissão.
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NEURALGIA 
DO TRIGÊMEO

NEUROCIRURGIA

Dr. Felipe 
Mourão

ESCRITO POR:

Membro Titular da 
Sociedade Brasileira de 
Neurocirurgia

INSTITUTO NOVA NEURO
Rua Getúlio Vargas, 121,   
Edifício Metrópolis, Sala 806.

Descrita pelos pacientes como a pior dor já 
sentida. A neuralgia trigeminal ou nevralgia 

do trigêmeo, como o próprio nome já diz: algia 
(dor), neuro (nervo), trigêmeo (quinto nervo cra-
niano), responsável pela sensibilidade de cada 
metade da face.
Se caracteriza por ser uma dor facial (em um dos 
lados do rosto), que ocorre em paroxismos (sur-
tos) com uma dor de alta intensidade em curto 
período de tempo, que incapacita a pessoa por-
tadora.
Muitas vezes acaba por ser confundida com a dor 
de dente, tendo em vista que o nervo trigêmeo 
possui 03 divisões a saber: oftálmica V1 (terço 
superior da face), maxilar V2 (terço médio da 
face), mandibular V3 (terço inferior da face). Sen-
do o ramo mandibular o mais acometido pelos 
episódios dolorosos nos pacientes portadores da 
neuralgia trigeminal clássica. 
Apresenta um predomínio em mulheres a partir 
da 4ª década da vida.
Seu diagnóstico é feito através da sua apresen-
tação clínica:

• Dor no território do nervo trigêmeo (não pre-
cisa ser em todos os territórios ao mesmo 
tempo, pode ser em apenas um). 

• De forma súbita em paroxismos (alta 
intensidade e curta duração) e sensação de 
choque.

• Associado à alodinea (um estimulo não do-
loroso, como escovar os dentes, vento frio, 
toque leve, sendo um estímulo para causar a 
sensação dolorosa).

Após o diagnóstico clínico o paciente deverá re-
ceber uma investigação através de exames de 
imagem, como uma ressonância nuclear magné-
tica do encéfalo com cortes finos da fossa poste-
rior. Com o objetivo de encontrar um conflito neu-
rovascular (artéria cerebelosa superior tocando o 
nervo), tendo vista esta ser a forma clássica da 
apresentação desta síndrome clínica. 
Após o diagnóstico, o tratamento deve se iniciar 
de forma clínica através do controle da dor com o 
uso de medicamentos. Alguns pacientes não to-
leram o tratamento clínico ou não atingem o con-
trole da dor com o uso de medicamentos. Este 

grupo de pacientes pode atingir o controle álgico 
através de tratamento invasivo com cirurgia.
Dentro do grupo de tratamentos cirúrgicos, en-
contramos: a descompressão microvascular, a 
rizotomia por radiofrequência e a radiocirurgia 
estereotáxica.
A melhor opção de tratamento deverá ser discuti-
da com o médico que faz o seu acompanhamento. 
Consulte seu médico de confiança!
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GESTÃO DE PROP&MKT

CRM: GERENCIANDO 
SEUS CLIENTES

Esse CRM de que vamos falar hoje não é 
Conselho Regional de Medicina, mas sim 

uma sigla em inglês que significa “Customer 
Relationship Management” ou, em portu-
guês, “Gestão de Relacionamento com o 
Cliente”. Trata-se uma estratégia, um con-
junto de boas práticas e de uma ferramenta 
que empresas pequenas ou grandes e star-
tups se utilizam para fazer gestão do relacio-
namento com o cliente.
Sem dúvidas, cada vez mais o relaciona-
mento com o cliente tem início antes de uma 
venda realmente acontecer. 
E é este relacionamento o responsável por 
oferecer ao consumidor uma experiência de 
excelência.
Esta experiência, por sua vez, garante me-
lhores resultados em várias áreas, entre 
elas:

• vendas 
• reputação da marca
• satisfação do consumidor 

• retenção de cliente
• fidelização
O CRM é um sistema de gestão com foco 
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ESCRITO POR:

Diretora Comercial

Rua Presidente Vargas, 106 Comendador 
Soares - Nova Iguaçu
Tel.: 2882-5400
Whatsapp: 96417-8381

no cliente, que prevê desejos, necessidades, 
preferências, entre outros. Intimamente ligado 
às estratégias de marketing da empresa, ele 
funciona através de um software especializa-
do, entre outras tecnologias, que trabalham 
com o gerenciamento do relacionamento 
com os clientes através do conhecimento de 
seus hábitos, preferências, necessidades de 
consumo, expectativas e qualquer outra infor-
mação que estiver relacionada ao cliente para 
uso da empresa. Tem como objetivo principal 
auxiliar a empresa a fidelizar seus clientes e 
potenciais clientes a fim de que alcancem sua 
satisfação com os serviços que a empresa 
oferece. Serve para que as empresas possam 
interagir melhor com o cliente, de forma per-
sonalizada. Os elementos essenciais do CRM 
são a identificação, diferenciação e interação 
com o cliente, permitindo que seus gestores 
trabalhem com estes dados de forma sistê-
mica, fortalecendo assim o relacionamento 
com ele.
As plataformas de CRM alinham-se em pro-
cessos centrados no cliente, que devem ser 
distribuídos por toda a organização. Deve 
integrar-se às áreas de marketing, vendas 
e serviços, atentando-se à criação de valor 
para o cliente. Antes de implementar, importa 
perceber qual o modelo de relacionamento 
com o cliente que a empresa pretende adotar, 

sendo necessário, várias vezes, redesenhar 
os processos de atendimento. Deve-se definir 
como será feita a abordagem ao cliente, quais 
processos e/ou campanhas serão criados e 
qual o plano de comunicação a ser adotado.
E quais são os benefícios de possuir um 
plano?
Com um CRM para vendas, é possível re-
alizar muito mais vendas em muito menos 
tempo, já que o CRM age de forma inteligen-
te, completando tarefas simples de maneira 
automatizada a fim de que sua equipe possa 
dedicar sua atenção a vender mais.
Ajuda muito na gestão do Funil de Vendas, 
de maneira com que todo o processo seja 
otimizado.
Por mais que tipicamente CRM seja asso-
ciado apenas a vendas, ele também tem um 
papel importantíssimo quando se trada de 
Marketing, também fundamental no seu re-
lacionamento com o cliente.
Funciona automatizando o marketing, de 
maneira com que muitos dos processos 
manuais se tornem mecânicos. Ajuda os ti-
mes de marketing a priorizar, nas melhores 
estratégias, com agilidade e eficiência.
Por fim, um CRM vai ajudar no atendimento 
ao cliente, seja antes, durante ou depois da 
compra. O CRM ajuda na preparação para 
o autoatendimento fácil intuitivo e sempre 

disponível.
Além disto, permite que você integre todas 
as ações antes, durante e depois da venda, 
visando sempre aprimorar o atendimento ao 
cliente, aumentando as chances de fechar 
mais negócios e ganhar dinheiro com efici-
ência assegurada.
Fonte: Entenda o Marketing de relaciona-
mento - 5D Publicidade
Fonte: CRM: Gerenciando seus clientes | 
Envision Tecnologia
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MERCADO/INVESTIMENTOS

Você já deve ter ouvido falar muito sobre “Open 
Banking” ou “Open Finance”, mas afinal o que 

significam estas palavras e por que esta inovação 
promete revolucionar o Mercado Financeiro?
Podemos definir Open Banking / Open Finance 
como: compartilhamento de dados ou serviços 
entre Instituições Financeiras de forma padroni-
zada, sempre com o aceite do cliente. Ou seja, o 
próprio cliente vai escolher o compartilhamento 
de dados com uma finalidade específica. O clien-
te será empoderado!
Exemplo: Se desconfio que estou pagando uma 
tarifa muito alta pelo pacote de “supostas van-
tagens”, que o meu gerente oferece. Através do 
Open Banking poderei compartilhar esses dados 
com outras Instituições Financeiras (pelo tempo 
que achar necessário), que poderão prestar um 
serviço melhor e até mais benéfico que o anterior.

O sistema é novo no mundo, teve início em 2018 
no Reino Unido (que, aliás, serviu de modelo para 
o Brasil); Singapura também começou em 2018 
e a Austrália em 2019. O Brasil foi o primeiro país 
da América Latina a implementar o sistema. 

Mas quais dados poderei compartilhar? 
São definidos 06 grupos de compartilhamentos: 
Contas Bancárias (inclusive digitais), Cartões de 
Créditos, Financiamentos (créditos, consigna-
dos...), Investimentos (Ações, CDB´s...), Segu-
ros e Câmbios.

E como será este compartilhamento?
Será obrigatório ser por um canal digital. E dar-
-se-á como no esquema ilustrado a seguir

O BACEN – Banco Central do Brasil, autoridade 
responsável pela implementação no país, dividiu 
o Open Finance em 04 fases: 
• Fase 01 (iniciou em 01/02/2021 – Já conclu-

ída)
Foram compartilhados os dados das próprias 
instituições financeiras, com informações sobre 
canais de atendimento, produtos e serviços.
• Fase 02 (iniciou em 13/08/2021 – Já conclu-

ída)
Você já pode autorizar o compartilhamento de 
dados cadastrais, contas 
bancárias, cartão de crédito e operações de cré-
dito.
• Fase 03 (em andamento)
Estará disponível a autorização de pagamentos e 
transferências pelo Open
Finance. Em breve, você também vai poder solici-
tar propostas de crédito a várias
instituições a fim de facilitar na hora de comparar 
taxas e condições.
• Fase 04 (em andamento)
De forma gradual, as instituições financeiras es-
tão se preparando para receber
e enviar informações de mais produtos e servi-
ços, como seguros, previdência,

capitalização, operações de câmbio e investi-
mentos. Em breve será sua vez de
compartilhar os dados destes produtos.
Quando o Open Finance estiver em pleno funcio-
namento, com todas as suas funcionalidades e 
serviços, ele irá proporcionar uma grande inova-
ção, pois o cliente contará com serviços Bancá-
rios e Financeiros completamente personalizados 
na palma da sua mão.  
Referências Eletrônicas:
https://openbankingbrasil.org.br/
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/
openbanking

Disclaimer: Este artigo possui caráter mera-
mente informativo, não constitui material pro-
mocional e não foi produzido como uma soli-
citação de compra ou venda de qualquer ativo 
ou instrumentos financeiros relacionados em 
qualquer jurisdição. Os dados, que por acaso 
venham a aparecer aqui, referem-se ao pas-
sado; e a rentabilidade obtida no passado não 
representa garantia de rentabilidade futura.
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COMO ENCONTRAR UMA CONTABILIDADE 
DIGITAL PARA O SEU NEGÓCIO

O conceito de contabilidade digital foi criado em 
2014 e é utilizado para definir escritórios que 

utilizam a tecnologia a fim de otimizar diversos 
processos contábeis e também para divulgar 
seus serviços.  
Há muitas pessoas que confundem contabilidade 
on-line com digital. Por isto, é importante enten-
der qual a diferença entre elas.  
Como funciona a contabilidade digital?  
A contabilidade digital é um trabalho mais elabo-
rado, e que vai muito além dos serviços contá-
beis básicos. Postura proativa, atendimento indi-
vidualizado e assessoria completa são algumas 
das vantagens que você tem ao aderir pelo digital. 
Vamos mostrar algumas diferenças. A con-
tabilidade on-line é um serviço 100% on-line, 
enquanto a contabilidade digital utiliza recursos 
tecnológicos para aperfeiçoar o serviço contábil. 
O contador on-line cuida da gestão contábil da 
empresa e executa todas as tarefas de um con-
tador tradicional. Ele supre a necessidade básica 
do cliente, e tudo é feito por meio de uma plata-
forma digital. Isto significa que todo o gerencia-
mento contábil é feito de forma on-line. E quais as 
vantagens da contabilidade on-line?  
1. Preço convidativo
2. Otimização do tempo do cliente  
3. Rapidez e comodidade 
4. Plataforma fácil de operar, disponibilizada 24 

horas por dia para o cliente  
5. Segurança dos dados, armazenados em 

nuvem
6. Atendimento online rápido e objetivo 
Agora que você já sabe o que é e o que faz um 
contador on-line e um contador digital, é mais fá-
cil perceber a diferença entre estes dois modelos 
de contabilidade. No entanto, é necessário desta-
car que a contabilidade on-line gera muita polê-
mica entre os especialistas. Alguns profissionais 
dizem que ela pode ser ofertada por um preço 
mais econômico, o que, consequentemente, aca-
ba deixando a desejar na qualidade dos serviços 
e peca por não ter um atendimento humanizado. 
Já em relação à contabilidade digital, diversos 
profissionais acreditam que ela é, definitivamen-
te, um caminho sem volta e que muitos escri-
tórios precisam ingressar nela para não ficarem 
fora do mercado. 
No caso da contabilidade digital, você terá a sua 
disposição todas as facilidades da contabilidade 
on-line e ferramentas automatizadas, mas tam-
bém terá à disposição a própria figura do con-
tador. O trabalho a ser realizado não dependerá 
apenas da sua iniciativa de enviar documentos e 
demandas. 
Aqui estão, para você, as principais vantagens da 
Contabilidade Digital: 
1 -Processos otimizados: Um software pode rea-
lizar automaticamente diversas atividades de uma 
empresa, reduzindo o tempo necessário para rea-
lizar esses procedimentos, possibilitando que ele 
seja gasto em outras tarefas. 
2 -Aumento na produtividade: Uma contabilidade 
digital aumentará a sua produtividade, pois não 
será mais preciso que você, ou a sua equipe, 
realize as tarefas burocráticas. Desta forma, é 

possível concentrar os esforços em um serviço 
de melhor qualidade. 
3 -Reduz falhas: As falhas são reduzidas ao ado-
tar uma contabilidade digital. Isto acontece por-
que os computadores são capazes de trabalhar 
com uma enorme quantidade de informações.  
4 - Melhor atendimento: Um dos principais fa-
tores que é analisado por um cliente antes de 
contratar um serviço é o atendimento. Vários 
canais de comunicação são unificados em um 
único ambiente, melhorando o atendimento com 
o cliente e fazendo com que o mesmo se sinta 
valorizado. 
Na hora de escolher uma contabilidade digital é 
preciso estar atento a alguns fatores, como por 
exemplo: verificar se o escritório contábil está 
devidamente regularizado; analisar como eles ga-
rantem a segurança dos dados e constatar se há 
suporte à sua disposição para qualquer dúvida 
ou emergência. Com toda a tecnologia que temos 
disponível atualmente, as respostas devem ser 
cada dia mais rápidas e precisas.  A recomen-
dação é que você avalie todos os canais de co-
municação do escritório, como e-mail, site, redes 
sociais e telefones. A velocidade, disponibilidade, 
cordialidade e atendimento devem ser fatores 
significativos antes de fechar negócio.  
É fundamental que neste processo você seja 
atendido por profissionais capacitados e expe-
rientes, que se mantenham frequentemente atua-
lizados principalmente a respeito das legislações 
tributárias e trabalhistas.  O cliente não precisa 
ser especializado em assuntos tributários e tra-
balhistas, mas o contador, sim. Além disso, ele 
deve simplificar os conceitos e os termos para 
melhor compreensão do cliente.  
Uma dica simples: para se ter certeza da compe-
tência técnica de um escritório, você pode entrar 
em contato com o profissional e ter uma conver-
sa sobre as principais dificuldades do empreendi-
mento. A partir disto, peça também atualizações 
e matérias sobre seu segmento, medindo a pro-
fundidade de conhecimento daquele profissional.  
Assim que você identificar quais são as reais ne-
cessidades de sua empresa, busque por um pro-
fissional contábil que seja especializado no seu 
ramo. Em seguida, peça um orçamento e avalie 

a qualidade das atividades executadas na propor-
ção do preço pelo qual o serviço é cobrado.  
Após fechar negócio com um escritório de con-
tabilidade, o empreendedor precisará realizar 
o levantamento de uma série de documentos. 
Todos eles precisam ser entregues na data esti-
pulada, a fim de que o contador consiga realizar 
seu trabalho com mais eficiência. Alguns destes 
documentos são: Guias de Impostos ou Contri-
buições: INSS, FGTS, contribuição de trabalho e 
contribuições sindicais;
Notas Fiscais: de entrada e saída, de serviços 
prestados, de compra de bens e também de co-
nhecimentos de transporte;
Notas Fiscais de Concessionárias: telefonia, 
energia elétrica, água, etc;  
Recibos de pagamento: salário, pró-labore, fé-
rias, vale transporte (compra e entrega), outros 
benefícios e também atestados médicos de fun-
cionários;
Movimentos e recibos de autônomos e coopera-
dos;
Arquivos Eletrônicos: nota fiscal, redução z, ar-
quivos do sped fiscal e xml’s das notas fiscais;
Recibos e Contratos: de locação, de honorários, 
despesas diversas e contratos;  
Comprovantes de pagamentos dos impostos: 
DAS, DARF, GARE e GNRE;  
Extratos: bancários, de aplicações, cartões de 
crédito, posição de empréstimos e descontos de 
duplicatas; 
Comprovantes diversos: de despesas e de recei-
tas; controle de estoque da empresa e livro inven-
tário ao final do período.
Fonte: Simples Nacional
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SOBRE AS GUERRAS E O LIVRO 
“NADA DE NOVO NO FRONT”

No início do século 21, presenciamos um 
atentado terrorista às Torres Gêmeas, em 

11/09/2001, seguido logo após pela GUERRA 
DO AFEGANISTÃO (2001-2022), que de fato foi 
uma guerra ao terror, seguida de uma guerra ci-
vil neste país, com a possível morte de 150.000 
pessoas. Presenciamos depois a GUERRA CIVIL 
DA SÍRIA (2011-ainda vigente), onde estima-se 
que, até o momento, mais de 500.000 pessoas 
pereceram, fora os milhões de refugiados. So-
mam-se os conflitos e guerras civis na ÁFRICA 
e ORIENTE MÉDIO. Porém, a atual GUERRA DA 
UCRÂNIA, remonta às guerras do século XX (e 
XIX), onde estados soberanos declaram guerra 
contra outros estados soberanos. Neste último 
caso, a poderosa RÚSSIA, alegando argumen-
tos questionáveis, invadiu o território do estado 
soberano da UCRÂNIA, que elegeu por maioria 
o atual presidente. Estima-se que, em 06 meses, 
tenhamos mais de 10.000 mortos e em torno 
de 05 milhões de refugiados, sem perspectiva 
do fim do conflito. Porém, curiosamente, até o 
momento, o século XX foi o mais mortal. Com-
parando-se, o século XX com o XXI, à mesma 
época, dois conflitos: a REVOLUÇÃO MEXICANA 
(1910-1917), que matou em torno de um milhão 
de mortos); e a PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL 
(1914-1918), onde estima-se que morreram em 
torno de 20 milhões de pessoas; 02 guerras que 
foram muito mais letais. A literatura, e a seguir o 
cinema, descreveram vários conflitos, mas o livro 
“NADA DE NOVO NO FRONT”, do escritor alemão 
ERICH MARIA REMARQUE, foi à sua época um 
sucesso ao denunciar a selvageria, a miséria hu-

mana, a crueldade, além de mostrar como o ser 
humano pode se tornar um animal irracional. O 
próprio autor foi soldado que combateu nas trin-
cheiras, saindo ferido da guerra. No livro ele cria 
seu alter ego, que foi o soldado-personagem Paul 
Baumer. Este vai relembrando e descrevendo a 
sua vida de soldado, junto com a de seus com-
panheiros mais próximos, desde as humilhações 
no treinamento, onde, pelos métodos brutais, 
tornam-se “animais”, começando a ter ódio por 
seus superiores. Depois disso, já no FRONT DA 
GUERRA, abordou suas vidas miseráveis nas 
trincheiras: acossados por carrapatos, ratos e o 
medo contínuo da morte. Descreve a morte so-
frida por muitos companheiros de armas, onde, 
ferimentos e dores atrozes, muitas vezes faziam 
eles pensarem em “aliviar o sofrimento” dos 
companheiros, matando-os no campo de bata-
lha. A falta de perspectiva de um jovem diante do 
futuro era permanente, onde a única ideia era a 
de tentar sobreviver, porém sabendo que poderia 
morrer na próxima hora. Estar vivo era uma ques-
tão meramente de sorte. O autor nos faz penetrar 
nos pensamentos de Paul Baumer, onde faz re-
flexões sobre a guerra e pensa nos motivos pelo 
qual ele e seus companheiros estariam naquele 

lugar fétido, com comida ruim e escassa, aco-
metidos de uma série de doenças (desinteria) e 
ferimentos, fora os traumas psicológicos, e sem 
qualquer perspectiva de futuro. Faz reflexões crí-
ticas sobre o nacionalismo, sobre o rei (o Kaiser 
na época) e sobre os interesses econômicos que 
estariam por trás de suas desgraças. Os supe-
riores os enganam e os enviam frequentemente 
para o FRONT, onde muitos são ceifados pelos 
bombardeios, metralhadoras e o gás mostarda. 
O estilo de escrita do autor é muito bom, pois 
não descreve as cenas somente como um re-
pórter, mas através dos pensamentos íntimos 
de Paul Baumer e seus amigos e companheiros 
de trincheiras. Estes, durante o relato, aos pou-
cos vão morrendo, seja por tiros ou desespero. 
O relato é pujante, e o leitor penetra a fundo no 
sentimento de desesperança e perdição do jovem 
soldado alemão. A descrição de Baumer sobre os 
prisioneiros russos capturados, sem quaisquer 
perspectivas e vivendo de sobras de migalhas in-
suficientes, é tocante. É curioso que Baumer não 
pensa somente no sofrimento dos alemães, mas 

Otto Dix

Otto DixAlbert Birkle

Kathe Kolwitz

Livro Nada de Novo no Front

Filme Nascido para Matar
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também daqueles inimigos, que como eles certa-
mente estavam também com os dias contados. 
Não foi sem motivo que este livro, lançado em 
1929, bateu recordes de vendagem à época. No 
fundo, o soldado e seus companheiros concluem 
que são simplesmente “buchas de canhão”, ser-
vindo a interesses políticos, aos quais não tinham 
poder para ir contra. Eram simplesmente peças 
descartáveis de uma máquina de guerra, onde 
aqueles que mandavam não se importavam com 
o sofrimento daqueles que estavam no campo de 
batalha. Eram “carne para ser moída”. Em suma, 
o livro foi um manifesto contra as guerras (um 
manifesto pacifista), indistintamente se na Ale-
manha ou em outros países. Não é sem motivo 
que anos após, com a ascensão dos nazistas ao 
poder da Alemanha em 1930, seu livro foi banido 

e queimado em praça pública, e o autor precisou 
se refugiar nos Estados Unidos. Sua irmã, que 
permaneceu na Alemanha durante a guerra, foi 
presa e falsamente acusada  por traição à pátria e 
decapitada. Enfim, a leitura deste livro nos ensina 
e mostra que certamente uma guerra, em geral, 
não tem justificativas, talvez exceto como defesa 
do território do próprio país. Ela irá nos causar 
sofrimento, dor, traumas psicológicos, desalento, 
desamparo, loucura, luto, depressão, escassez, 
fome, doenças, miséria humana, animalidade, 
bestialidade, perdas econômicas, ressentimentos 
contra o dominador, e a desforra contra o derrota-
do (foi o que ocorreu após o fim da guerra com o 
Tratado de Versalhes, que humilhou a Alemanha, 
gerando sentimentos coletivos que motivaram o 

País a desejar e a criar um ambiente progressi-
vo para a Segunda Guerra Mundial). SIGMUND 
FREUD, em seu ensaio de 1915 chamado de 
“TEMPOS DE GUERRA E DE MORTE, baseado 
no atendimento de vítimas traumatizadas pela 
guerra, refletiu sobre a guerra, dizendo aproxi-
madamente que: “... somos criados através da 
educação e pela sociedade, de forma civilizada, 
para respeitarmos normas e regras sociais e con-
vivermos pacificamente,... porém, dentro de cada 
ser humano, existe a pulsão de morte, que é des-
truidora... e que conforme interesses de poder 
político, tais como o nacionalismo extremado, 
intolerância religiosa, ou de raça... podem fazer 
emergir sentimentos negativos e de destruição 
direcionados contra um alvo específico...”. A lite-
ratura, através da obra de Erich Maria Remarque, 
mostra que de fato o ser humano pode se trans-
formar num animal irracional, e a guerra, criada 
e manipulada pelas forças do poder político, gera 
as piores consequências e catástrofes para o ser 
humano. Como curiosidade, o filme de STANLEY 
KUBRICK, “NASCIDO PARA MATAR”, tem muitas 
reflexões que coincidem com as do livro de Erich 
Maria Remarque.

Otto DixGeorge Grosz

Otto Dix

Otto Dix

Kathe Kolwitz



32 AMNI | AGOSTO 2022

GASTRONOMIA

Dr. Marcelo 
Nogueira

ESCRITO POR:

Cardiologista

OLÁ MAIS UMA VEZ, MEUS CAROS!

Seguindo as pegadas mais diferentes, 
em lugares novos, vamos a um lugar 

muito antigo em Correas, onde se localiza 
a Cascata de Correas ou também conheci-
da como “Poço do Imperador”, localizada 
na Brassaria Matriz: local muito agradável e 
sossegado à beira do rio Correas, defronte 
à antiga cascata Correas ou, como dito, o 
Poço do Imperador.
Localizado à Rua Dr. Augostino Goulão 632, 
Correas, o restaurante vem fazendo suces-
so. Devido ao clima agradável da região, ao 
lugar sossegado e com uma bela vista do 
Poço do Imperador, acolhedor, moderno e 
charmoso, a Brassaria dispõe de um cardá-
pio com pratos selecionados e com produ-
tos artesanais e locais.
Massas fresquinhas e artesanais, carnes 
nobres e deliciosas pizzas, os pratos são 
baseados em receitas caseiras, e tudo é 

produzido ali, desde os pães até as massas. 
Para quem gosta de cervejas, a Casa ofe-
rece uma paleta de produtos de produtores 
locais e também da própria casa. Um lugar 
ótimo para um preguiçoso almoço em um 
sábado ou domingo à tarde e uma boa con-
versa com os amigos à beira de uma casca-
ta e um rio, sem pressa.
A Brassaria Matriz fica na rua que sobe para 
o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, logo 
depois da praça de Correas, passando pela 
pontezinha e o shopping, na primeira rua à 
direita, um pouco depois da Horta e da Pou-
sada Alcobaça, subindo em direção à entra-
da do Parque. Se você prosseguir, à frente 
se chega na também maravilhosa Casa Ma-
rambaia (aguardem)! Sejam  felizes!!!
Brassaria Matriz
beacons.page/brassaria.matriz
Tel 24 98177-2323
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FESTA AMNI 67º E DIA DO MÉDICOFESTA AMNI 67º E DIA DO MÉDICO

No dia 15 de outubro de 1955, nascia a nossa 
Casa, a nossa família.

O tempo passa e neste ano estaremos alcançan-
do os 67 anos de existência.
Quantas histórias? Quantas crises econômicas? 
Políticas? Alegrias? Tristezas? Inovações?
A nossa Associação continua completamente li-
gada a nossa região, aos nossos médicos, aos 
nossos parceiros e amigos.
São tantas coisas para dizer, para mostrar, que 
não sabemos por onde começar.
Porém, o mais importante sabemos...
A nossa Instituição está viva, mais forte, mais 
moderna e soberana.
Assim sendo, queridos associados, amigos e 
parceiros, na noite do dia 21 
de outubro, na Casa de Festas 
Hollywood, celebraremos mais 
um ano de vida de nossa Casa e 
também o Dia do Médico.
Estas duas comemorações jun-
tas têm o grande objetivo de 
unir a classe médica e reunir os 
nossos parceiros e amigos numa 
festa solene.
Na ocasião, poderemos rever 
velhos e novos amigos, curtir 
nossas famílias, dançar muito 
e vibrar com os brindes e mais 
brindes, com muita alegria e sen-
sação de ser partícipe de algo 
nobre.

E também não podemos esquecer dos médicos 
homenageados. Sabemos que serão muitas 
emoções, show, DJ (muita música) e animação 
com a equipe de Bruna Rezende....
O que será que vamos ter de surpresas neste ano?  
Esta festa é feita para você com muito carinho.
Venha nos prestigiar!
A sua presença é sempre muito gratificante para 
todos nós.
Não esqueçam, sem vocês não somos nada, 
participe, prestigie!! Tudo que a sua Casa faz é 
para você, com responsabilidade e muito amor.
E, depois da pandemia, crises econômicas etc.... 
a nossa está festa de volta...
E, como não podia ser diferente, a nossa festa 

estará ainda melhor.
Nos últimos 02 anos, por 
causa da Pandemia, fica-
mos sem festa por questões 
de medidas de segurança, 
saúde e também pelas di-
versas perdas... não havia 

clima para celebrarmos nada...
E, neste ano, graças a Deus e aos esforços de 
nossa comunidade, vamos ter novamente a nos-
sa querida festa!
Vamos nos preparar!
A produção da festa é uma parceria da AMNI com 
a Produtora Bruna Rezende, que a cada comemo-
ração se supera e, desta vez, pretende mostrar, 
com muita vontade, capacidade e brilhantismo, 
uma nova face da festa da Associação... e o que 
será que ela vai aprontar este ano?
Então, diletos amigos, temos tudo para curtir 
uma noite maravilhosa.
A venda dos convites começará em setembro e, 
para maiores informações, procure a Secretaria 
da AMNI.
Queridos associados, amigos e parceiros, certa-
mente teremos mais uma festa inesquecível!
Contamos com a sua ilustre presença!
Mais uma vez, venha celebrar e prestigiar a nossa 
festa e os nossos médicos homenageados!
Até breve! 
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ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO
Dr. Jesse Ely Barros Silveira
Dr. Lauro Sergio de Oliveira
Dr. Paulo César Henrique Lopes
Dr. Alípio Novaes Pinheiro Neto
Dra. Ana Cristina Lima da Silva
Dr. João Ricardo Piscitelli
Dr. Ednilson Parra César
Dra. Gisele Miranda Martins
Dra. Rosana Cardoso Magalhães Alves
Dr. Telêmaco Boldrim de Freitas Lima
Dr. Agostinho Manuel da Silva Ascenção
Dr. Neder Coelho Benito
Dr. Samir Kalaoun
Dr. Júlio César Barcellos
Dra. Iara Regina Pena Carneiro
Dr. Rafael Braga Pimenta
Dr. Sergio Roberto Menezes Moreira
Dr. Alexandre de Moraes Monteiro
Dr. Carlos Alberto Faria de Lucena
Dra. Ana Flávia da Silva Braga Alves
Dra. Andréa Maciel Essinger
Dr. Emerson Souza Tavares
Dr. Jefferson Martino

01/09
01/09
01/09
02/09
02/09
03/09
06/09
06/09
06/09
06/09
07/09
07/09
07/09
08/09
10/09
10/09
10/09
11/09
13/09
15/09
16/09
16/09
16/09
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17/09
17/09
17/09
18/09
18/09
18/09
19/09
19/09
19/09
20/09
20/09
21/09
21/09
23/09
24/09
24/09
24/09
25/09
26/09
26/09
27/09
28/09
29/09

Dra. Leana Ramalho da Costa
Dr. Marco Aurélio Amin Sardenberg
Dr. Orlando Bottari Filho
Dra. Andréa Vieira Zanetti
Dr. Carolino Augusto Silva
Dr. Paulo Bittencourt dos Reis
Dr. Anderson Alves da Costa
Dra. Monique Flores
Dr. Raphael dos Santos Leon Blum
Dr. Guilherme Rosa Lopes
Dra. Teresinha Helena de Oliveira Rego
Dr. Orlando Teixeira Maia
Dra. Patrícia Di Gregorio Quaresma
Dra. Luciana Costa de Albuquerque Gleizer
Dra. Aguida Maria Barata da Silva
Dr. Vanderson de Oliveira Lemos
Dr. Wandir Moreira Ramos
Dr. Francisco Rodrigues de Paula Filho
Dr. Christian Campos Ferreira
Dr. Vanderlei Cosme de Oliveira Porto
Dra. Maria Patrícia Torres Silva
Dr. Eduardo de Almeida Mello
Dr. Vilson de Lemos Junior






