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Em Tapera, a Rust promoveu uma grande festa natalina no dia 24/12, com 
muita gente bonita e animada. No palco, o pop reggae da Banda Haiô, Jefi nho 
Dias com as melhores do sertanejo e os hits das pick ups com os DJs Henrique 
Ávila e Jader.

Confi ra alguns registros na noite:

O Natal na região contou com

programações variadas e para todos os gostos

Em 2018 sorria!
A meta que não pode faltar para o novo ano é a de sorrir muito. E um sorriso 

saudável, sem dúvida, é um sorriso bonito. Mas, além da saúde dos tecidos 
bucais existem outros fatores que contribuem e muito para a estética de um sor-
riso, como o alinhamento, tamanho, forma e cor dos dentes. Por Carine Ribas
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Status
mundial 

de Nelson
Mandela

Caco
Galhardo,
cartunista
paulistano

Limites
externos

de cidades
medievais

Habitat 
de leões,
zebras e
búfalos

Reagir ao
engasgo

Ludwig 
Zamenhof,
criador do
esperanto

Linha que
inicia um
parágrafo

Vogal temá-
tica da ter-
ceira con-
jugação

Folha
comum em 
hambúr-
gueres

São trata-
dos pelo
podólogo
(Anat.)

Letra
formada 

no pedido
de tempo

País-natal
de Jean-
Jacques

Rousseau

Pousada,
em inglês

Ulysses
Cruz, dire-
tor teatral
paulista

"Trans-
torno", 
em TOC
(Psiq.)

Símbolo
da dieta
intermi-

tente

Estilo musical
derivado do hardcore

Diversões de PCs, ce-
lulares e videogames

Café de origem
asiática

Hélio (?): jurista atu-
ante no impeachment

Palco do
Carnaval
carioca

Conceito
central na discussão
sobre identidade de
gênero

Baralho de jogos di-
vinatórios

(?) cada-
vérica: é
causada
pela ces-
sação da

circulação
sanguínea

Solução de
bancos pa-
ra reduzir
filas no a-
tendimento

As cidades como Foz
do Iguaçu e Corumbá,

pela localização
geográfica

Discórdia
Grupo que 
acompanha
a boiada

Sapo, em inglês
Atrativo turístico

natural de 
Cordisburgo (MG)

Folha, em inglês

Carbono
(símbolo)

Gênero de
músicas

como
"Odeon" e 
"Lamen-

tos" (Mús.)

Objetivo,
em inglês
Excelente
no que faz

Levar a
(?): perder
O vilão, pe-
la índole

502, em
romanos

Simpatia é
(?) Amor,
bloco de
Carnaval

do Rio

"Ojos (?)", sucesso 
de Shakira (Mús.)

(?) France, empresa
de aviação

Enxota
galinhas

Interjeição
de alegria

Santo do pau (?):
pessoa sonsa (pop.)

Sigla do
Flamengo

"Disc", 
em CD

3/aim — air — así — emo — inn. 4/frog — leaf. 6/alínea.

Áries (21/3 a 20/4): Cuidado 
com o orgulho, o autoritarismo e 
a rigidez. O momento pede que 
tenha consciência dos seus li-
mites e do que é viável realizar. 
Importantes decisões sobre o 
trabalho.
Touro (21/4 a 20/5): Uma fase 

muito importante para projetos 
mentais ligados a estudos e a 
viagens. O aprimoramento de 
suas capacidades intelectuais é 
o que pode fazer a diferença nas 
realizações.
Gêmeos (21/5 a 20/6): Ficam 

cada vez mais claras suas res-
trições e limitações. Você está 
mais realista. Agora é o momen-
to certo para perceber o que 
está enrijecido e o que exige 
transformação.
Câncer (21/6 a 21/7): Rea-

valiação de relacionamentos e 
bom momento para contatos 
profissionais. É hora de valori-
zar seus talentos e habilidades 
e de encontrar parceiras e alian-
ças propícias.
Leão (22/7 a 22/8): Ênfase nas 

emoções. Percepção dos limites 
físicos e emocionais e do que 
fará a respeito. A saúde é um dos 
temas mais importantes do ano, 
por isso tenha cuidado com ela.
Virgem (23/8 a 22/9): Projetos 

criativos, hobbies e questões 
afetivas em pauta. Bom mo-
mento para refletir sobre dever 
e prazer. Interiorização e conta-
to mais profundo com as suas 
emoções.

Libra (23/9 a 22/10): Deman-
das vinculadas a familiares, 
especialmente a pessoas mais 
velhas. É preciso que estruturar-
-se emocionalmente. A solidão 
pode ser salutar e auxiliar nas 
reflexões.
Escorpião (23/10 a 21/11): Ex-

celência e profi ssionalismo nos 
conhecimentos. Habilidades e 
estudos ligados ao trabalho esta-
rão enfatizados no ano. Você ten-
de a estar mais sério e reservado.
Sagitário (22/11 a 21/12): É 

importante agir com muita ma-
turidade em relação às suas 
finanças. Momento pede pla-
nejamento e atitude realista e 
comedida. Excessos não são 
bem-vindos.
Capricórnio (22/12 a 20/1): 

Você tende a se sentir mais mo-
tivado. Não esqueça que está 
encerrando uma etapa de de-
senvolvimento e colhendo en-
sinamentos. Esta é uma fase de 
preparação.
Aquário (21/1 a 19/2): Você 

está lidando com as consequ-
ências de negligências a longo 
prazo. Cuidados com a saúde. É 
necessário maior recolhimento; 
se você não busca isso, a vida 
faz isso por você.
Peixes (20/2 a 20/3): Exce-

lente momento para preparar 
metas e realizações. É preciso 
respeitar o tempo correto e as 
habilidades requeridas. Alian-
ças, contatos com grupos e ins-
tituições.

Posso não concordar com uma só palavra do que 
dizeis, mas defenderei até a morte vosso direito de 
dizê-lo (Voltaire)

07/01 - Dia de São Raimundo de Peñafort; Dia da Liberdade de Cultos; 

08/01 - Dia de São Severino; Dia Nacional do Fotógrafo e da Fotografi a; 09/01 

- Batismo do Senhor; Dia de Santo Adriano; Dia de Santa Paulina Jaricot; Dia 

do Astronauta; 10/01 - Dia de São Luciano; Dia de São Gregório X; 11/01 - 

Dia de São Teodósio; 12/01 - Dia de São Fulgêncio; Dia de Santa Margarida 

Bourgeois; 13/01 - Dia de Santo Hilário de Poitiers

Fazendo uma pequena revisão da aula passada, o 
professor pergunta ao aluno mais despercebido da 
sala:

- Onde foi assinado o Tratado de Tordesilhas?
- Ora fessô, no final da folha?
“Miserável”, pensou o mestre...

Ingredientes

1 lata de leite condensado
3 vezes a mesma medida da lata 
de leite
1/2 xícara de chá de amido de 
milho
400 g de chocolate branco rala-
do no rolo grosso
2 pacotes de bolacha tipo mai-
zena
1 lata de creme de leite sem soro

Modo de preparo: Dissolva o amido de milho em duas latas de leite, 
junte ao leite condensado e leve ao fogo, sempre mexendo até engros-
sar. Assim que engrossar, desligue e junte metade do chocolate ralado. 
Mexa bem até incorporar ao creme, deixe esfriar e junte o creme de leite 
e reserve. Umedeça as bolachas na outra lata de leite que sobrou, forre 
um recipiente com as bolachas e jogue o creme, e assim por diante. E, 
por último, decore com o restante do chocolate ralado e cerejas. Tempo 
de preparo: 45 minutos.
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O Bloco OZB promove hoje a Sunset OZB 12 
horas, no Acqua Mania Park, em Passo Bonito/
Ibirubá, das 18h às 6 da manhã de domingo – 
com piscina liberada! Na pista os djs Jader Oli-
veira, Edu Höhn, Rafael Zanini e Wilian Oliveira. 
Mulheres com nome na lista não pagam entrada 
até as 21 horas – informe-se com os integrantes.

Aliás, a preparação para o Carnaval 2018 já 
começa a se intensifi car nos blocos da região, 
que prometem super programações e muita ani-
mação aos foliões!

O Grupo de Idosos Conviver tem uma gran-
de festa hoje, no Lar Evangélico de Ibirubá. A 
partir das 14h acontece a 3ª Festa do Programa 
Show de Bandas da CBS FM, de Volmir Christ. 
No palco, três super bandas animam a festa em 
seis horas de baile: Os Ferreiras, Diversom e 
Talentu’s. Ingressos a R$ 8 (fones 99130-2712 e 
99112-4163).

Dia 13 de janeiro Lagoa dos Três Cantos rece-
be a 45º edição do tradicional Baile do Chopp, 
na Sociedade Recreativa Sempre Unidos, com a 
Banda Corpo e Alma.

O CTG Estância do Imigrante sedia o 19º Ro-
deio Crioulo Interestadual dias 27, 28 e 29 de 
janeiro, na propriedade de Arlindo Edvino Mal-
daner e Maria Thomas, em Selbach. Haverá 
apresentações artísticas, bailão de rodeio, pro-
vas campeiras com pista de laço iluminada, e 
mais de R$ 15mil em prêmios.

Tendências moda praia 2018
Basta o sol começar a brilhar com um pouco mais de intensidade para que as mulheres 

comecem a se preparar para o verão. A seguir, listamos algumas das principais tendências da 
moda praia 2018, que vão deixar o seu verão ainda mais colorido, alegre e estiloso! Saiba quais 
são os modelos de biquíni que estarão em alta na estação mais quente do ano, assim como quais 
serão os truques de styling que passarão pela sua timeline.

Top Wrapped (top com amarração)

Uma das tendências que vem 
aparecendo forte na moda nas últimas 
temporadas é a das amarrações - agora, 
elas irão migrar dos poderosos vestidos 
de balada para os tops de biquínis. O 
chamado top wrapped é aquele que tem 
amarrações tanto no pescoço como 
abaixo dos seios - um tipo de peça que 
favorece especialmente quem tem busto 
farto, porque oferece mais sustentação. 
Esse top pode sair das areias até para 
o barzinho da noite com a galera, basta 
adicionar uma bela saia longa e um colar.

Biquíni e maiô com amarração lateral

Se nas temporadas passadas os 
biquínis e sutiãs strappy foram 

uma das principais apostas, 
agora chegou o momento de 

revelar um pouco da lateral 
do corpo. Opte por maiôs ou 

biquínis que cubram um pouco 
mais da pele, pois as laterais são 

vazadas. Experimente a peça, 
pois é essencial que ela se ajuste 

no seu corpo corretamente.

Modelagem esportiva

O shape de top esportivo 
será uma das tendências 
mais fortes na moda praia 
em 2018, e a ideia é adicionar 
um toque mais urbano para 
as produções de beira-mar. 
O desenho geométrico do 
top de academia pode ser 
encontrado também em maiôs 
e, para deixar os looks ainda 
mais interessantes, indicamos 
escolher peças mais coloridas. 
E é claro, como citamos acima, 
esse tipo de top também é 
muito bem-vindo para looks de 
festas na praia.
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A Adore Perfumes e Cosméticos realizou no dia 26/12 o sorteio de sua promoção de Natal, 
que distribuiu diversos prêmios entre seus clientes. Confi ra os contemplados:

1º prêmio: vale compras de R$ 1 mil – Higor Renan S. da Silva
2º prêmio: vale compras de R$ 500,00 – Amanda Webber
3º prêmio: vale compras de R$ 300,00 – Diego Trombetta Lamaison
4º prêmio: Kit Casa Essenza – Anelise M. Fleck
5º prêmio: presente surpresa – Josiani Beskow

Promoção de Natal da Adore 
Perfumes e Comésticos

Stillus Ótica realizou super 
promoção de Natal

A Stillus Ótica e Relojoaria realizou nos meses de 
novembro e dezembro uma super promoção nata-
lina: ao realizar compras acima de R$ 50, os clien-
tes concorriam a três prêmios: um óculos solar Ray 
Ban e dois relógios Seculus (um masculino e um fe-
minino). A entrega foi realizada na tarde de quarta-
-feira (03), na loja. Confi ra quem foram as sortudas:

1º prêmio: Óculos solar aviador da Ray Ban – 
Arlete Sandri

2º Prêmio: Relógio de pulso masculino da Seculus 
– Roberta Malheiros

3º prêmio: Relógio de pulso feminino da 
Seculus – Andréia Martins
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06/01 – Sadi Nicolodi, Anita Frederich, Henri-
que Luiz de Ávila, Joel Jacoby, Marjorie Maurer 
Fredrich, Lúcia Schwengber, Douglas Alã Kurz, 
Elsi Krammes, Janete Terezinha Henkes, Ingo 
Scheffl er, Vanessa da Silva, Ivo Schizzi, Reinal-
do Dalprá Andrino, Elizandra Alvares Ramos, 
Marilei Feldkircher, Alessandra Oliveira, Natiele 
dos Anjos, Celso Aloisio Simon, Cíntia Roos, 
Elenita Krein Elicker;

07/01 – Mauro Luiz Goulart, Miguel Gustavo 
Reckziegel, Mauro Luiz Goulart, Martin Lutz, 
Rose Margid Müller, Mª Andréia Pott, Tiago 
Tecchio, João Herthal, Sônia do Nascimento, 
Ireneu da Silveira, Neli Seibel, Priscila Morgan 
da Silva, Rosane Hübner, Micheli Claas, Hilda 
Scholze;

08/01 – Diogo Mikael Spies, Gilberto Doge, 
Márcia Formentini, Lisiane Cristina Balin Dor-
sdt, Olmirio Tengaten, Andressa Pezzini, Tania 
França da Silva, Fernanda Lorenzoni Alves, Eli-
za Thomaz, Rosângela Junges, Milton Eugênio 
Soares da Silva, Silvio Luiz Thomé Fontana, 
Roberto Luís Seibel, Wilma Geller, Joeci Cava-
lheiro, Jordana Caroline Weiss, Raquel Scheffl er 
Ruppenthal, Élio Bronstrup, Carlos Alberto Pa-
nozzo, Severino Tomazini, Inês Accadrlolli, Ivar 
Paulo Tramontini;

09/01 – Beatriz Konrad, Márcio Fassbinder, 
Cristine Fingler, Tranquila Wendt, Fernanda Luft, 
Raquel Camera, Edelvira Neves, Anildo Diettrich, 
Neuza Rubin, Cibeli Cancian Stefanello, Simone 
Closs Dias de Oliveira, Leandro Kaemmerer, Ju-
liana Toledo Goulart, Fernando Terres, Semilda 
Busch, Natália Holz, Eliane Ferreira de Souza;

10/01 - Amélia Schmidt, Leomar Wendt, Ana 
Marisa Bitencourt, Ireneu Maldaner, Geni Fer-
raz, Valberto Kriese, Ivan Oliari, Iva Molinario, 
Roseli Hüther, Rodrigo Kolling, Wilson Kuhn, Ilse 
de Oliveira, João Alberto Born, Veranice Lúcia 
Vergütz Corneli, Luís Miguel Schneider, Itamar 
Cristiano Lauxen, Mário Walter ;

11/01 – Sonia Budke, Euzébio Baumgratz, 
José Becker Pause, Cleonice Born, Nelson Ni-
colodi, Jeferson Krug, Fontoura Soares, Vanes-
sa Formentini Krug, Jorge Borges do Nascimen-
to, Elemar Horbach, Cristian Felipe Schwartz, 
Leomar Pinno, Gisela Mª Weiss, Lizane Campos 
Horbach, Olinda Nicolodi Kussler;

12/01 – Nilse Maria Pazinato, Maiquel Budke, 
Maria Noeli Mees, Cezar Willy Krammes, Luana 
Lenhardt, Rosane de Souza, João Domingo Ta-
etti, Renati Fassbinder, Roseli Gonçalves, Luiz 
Felipe Henrich, Rosane Santos, Taiana Bacci, 
Nilsa Pazinato;

F eliz aniversário!

O lindinho Pedro Fernando Marcon completou 2 
aninhos no dia 12/12. Radiantes com a passagem 
da data estão os pais Fábio e Roberta, avós, tios e 
todos os seus amiguinhos, que lhe desejam muita 
saúde e felicidades! Parabéns Pedro!

Com integrantes de 
diversas cidades do Alto 
Jacuí, o Grupo Amigos da 
Pesca passou a virada do 
ano na Argentina. A viagem 
iniciou dia 29/12 rumo a Ita 
Ibaté, em Corrientes.
Os gaúchos hospedaram-
se numa pousada e tinham 
à disposição lanchas e 
guias de pesca no Rio 
Paraná, tipo fl y fi shing, com 
iscas artifi ciais e naturais. 
O retorno foi dia 1º.

Amigos da 
Pesca na 
Argentina
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A Briliê Joalheria e ótica 
Ltda realizou na última 
semana de 2017 o sorteio 
e entrega de dois super 
prêmios aos contemplados 
na promoção de Natal. 
Confi ra:

Contemplados da Promoção
de Natal da Briliê

...e Elisandra de Campos foi contempla-
da com um belíssimo relógio de pulso

Sidinei Vargas retirou um lindo 
óculos solar Guess

O Mega Bazar de Ibirubá sorteou entre 
seus clientes uma belíssima e deliciosa 
cesta de Natal, na qual foi contemplada 
Daiana da Rosa. Para concorrer, bastava 
realizar compras acima de R$ 50. Não deixe 
de conferir tudo que o Mega Bazar tem! 
São brinquedos, artigos para decoração, 
utensílios e lindas sugestões para 
presentear!

nfi ra:
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Em 2018 sorria!
A meta que não pode faltar para o novo ano 

é a de sorrir muito. E um sorriso saudá-
vel, sem dúvida, é um sorriso bonito. Mas, 

além da saúde dos tecidos bucais existem outros 
fatores que contribuem e muito para a estética de 
um sorriso, como o alinhamento, tamanho, forma 
e cor dos dentes. Um dos tratamentos mais pro-
curados, principalmente nessa época do ano, é o 
clareamento dental. Este tratamento consiste em 
promover um clareamento dos dentes por meio de 
agentes químicos. O indivíduo com interesse em 
melhorar a estética do seu sorriso com um clarea-
mento dental deve consultar um cirurgião-dentista, 
que avaliará as condições das estruturas de esmal-
te, dentina e polpa dentária, gengiva, presença de 
restaurações e lesões, condições estas que irão 
defi nir qual a técnica indicada para o caso.

No que diz respeito ao alinhamento dos den-
tes, dispomos da Ortodontia, que, por meio de 
aparelhos ortodônticos, promove uma mudan-
ça na posição dos dentes, deixando-os alinha-
dos e sem espaços indesejados, estabelecendo 
harmonia ao sorriso. Através de exames radio-
gráficos, fotos intra e extrabucais, análises ce-
falométricas e réplicas da mordida em gesso, 
o profissional poderá fazer um planejamento e 
definir qual o aparelho ortodôntico mais indi-
cado para cada caso, bem como o tempo de 
duração de cada tratamento.

As restaurações estéticas com materiais 

cada vez mais tecnológicos permitem uma mu-
dança na forma, tamanho e cor dos dentes. Os 
laminados em cerâmica ou as facetas em resina 
permitem de forma rápida clarear, aumentar o 
comprimento e largura dos dentes, deixando o 
sorriso harmônico. Podemos ainda contar com 
as famosas “lentes de contato dentais” que pro-
põem um menor desgaste da estrutura dental, 
indicadas para casos em que não se faz neces-
sária grande mudança na cor da restauração.

Em alguns casos faz-se necessária a associa-
ção dos tratamentos para um melhor resultado. 
Um sorriso com dentes clareados, alinhados e 
saudáveis é possível, com tratamento bem re-
alizado e com acompanhamento profissional. 
Você está pronto para sorrir em 2018?

Dra. Carine Ribas /CRO16389

Ortodontia

Ortopedia Facial

Odontopediatria
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D.Brito/ABr - No Brasil, os 
números dos últimos anos apontam 
para uma desaceleração tanto no 
número de diagnósticos quanto 
na mortalidade por tuberculose. 
Mas a quantidade de novos casos 
da tuberculose a cada ano ainda é 
considerada alta, principalmente 
entre populações mais vulneráveis, 
como os indígenas, pessoas 
privadas de liberdade e em situação 
de rua.

Cerca de 75 mil casos novos 
e reincidentes de tuberculose 
foram registrados no país em 
2016. O montante corresponde 
a aproximadamente 200 casos 
por dia no país. Estima-se que 
desse total aproximadamente, 6 
mil pessoas (8%) vivem com HIV. 
No mundo, cerca de 10,4 milhões 
de pessoas foram infectadas por 
tuberculose em 2016, sendo que 
10% das vítimas têm HIV.

O Brasil tem um terço (33%) de 
toda a carga de tuberculose das 
Américas e fi gura no grupo de 
países que congregam quase 40% 
de todos os casos de tuberculose do 
mundo e cerca de 34% dos casos 

de coinfecção com HIV. O dado 
preocupa a OMS, que tem visto 
com “cuidado o que a tuberculose 
vem causando no país”.

“Embora nos últimos 15 anos 
tenha havido uma queda de 
aproximadamente 2% dos casos 
ao ano, ainda é um número muito 
elevado. São 70 mil casos por 
ano, então a Opas vê com muita 
preocupação, embora considera-se 
que haja uma boa perspectiva de 
controle”, disse Fábio Moherdaui, 
consultor nacional de tuberculose 
da Organização Pan-Americana de 
Saúde (OPAS).

Questões sociais

A tuberculose está diretamente 
ligada a desafi os sociais, como 
a pobreza, miséria, exclusão, 

invisibilidade e preconceito. Além 
das pessoas soropositivas, as 
populações indígena, carcerária e 
pessoas em situação de rua estão 
entre os mais vulneráveis a contrair a 
doença. Moradores de rua chegam 
a ter 56 vezes mais chance de 
contrair a tuberculose por combinar 
diferentes vulnerabilidades, 
segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS).

“Quanto mais pobre é uma 
pessoa, maior é o risco de ela 
adquirir tuberculose. A população 
indígena, na hora de dormir, vai pra 
maloca, bota a fogueira e fi ca todo 
mundo encolhido, respirando o 
mesmo ar. E ainda tem a questão do 
fumo, ou da fumaça da fogueira, que 
reduzem a capacidade do pulmão 
de se proteger contra a infecção. 
Na população em situação de rua, 
muitas vezes eles estão desnutridos 
e com a imunidade baixa, e se você 
associa isso a pessoa que usa 
crack, ou que tem HIV, então tem um 
prato cheio pra tuberculose”, explica 
o infectologista Rafael Sacramento, 
integrante da Organização Médico 
sem Fronteiras.

Brasil tem alto índice de 
coinfecção de tuberculose e HIV

É necessário fi car atento aos sintomas da tuberculose para dar início ao tratamento (Agecom Bahia)

Menos da metade 

das pessoas com HIV 

e tuberculose tomam 

antirretrovirais

“
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Consulta ginecológica e os exames de rotina
A visita periódica ao ginecologista e a 

realização de alguns exames, laborato-
riais e de imagem são importantes para 

o diagnóstico e prevenção de muitas doenças.
Recomenda-se uma avaliação anual comple-

ta.
Conheça quais são e qual sua finalidade:

Papanicolau (mais conhecido como pre-

ventivo) – Este exame é feito através da coleta 
de um raspado de células do colo do útero. É 
introduzido um instrumento na vagina chamado 
espéculo, que permite a coleta das células para 
análise em laboratório. É possível diagnosticar 
câncer de colo uterino e também doenças sexu-
almente transmissíveis como tricomonas e HPV 
(papilomavírus humano).

Exames de sangue – Verificam se os com-
ponentes do sangue estão nos níveis normais e 
são importantes para analisar alterações hormo-
nais. Testes como de glicemia, colesterol total e 
suas frações, triglicerídeos, creatina (avaliação 
da função renal), TSH (avaliação da tireóide), vi-
tamina D e hemograma completo fazem parte 
da lista dos exames solicitados pelo médico.

Mamografia e Ultrassom de Mama – A partir 
dos 40 anos, as mulheres devem realizar o exa-
me para permitir a detecção precoce do câncer 
de mama. Já em mulheres entre 16 e 39 anos, é 
indicado o ultrassom de mama quando houver 
algum sintoma mamário ou achado suspeito no 
exame clínico anual realizado pelo ginecologis-
ta. Já o exame clínico, feito pelo médico no con-
sultório, é capaz de identificar apenas nódulos 
que já atingiram ao menos um centímetro.

Ultrassonografia pélvica e transvaginal – 
O exame avalia, por meio de imagem, os ová-
rios, o endométrio e a parede uterina para iden-
tificar possíveis alterações nesses órgãos. O 
exame de ultrassonografia pélvica transvaginal 
é indicado quando o ginecologista nota alguma 
alteração durante o exame físico feito no con-
sultório. Também é solicitado quando existe a 
necessidade de investigação complementar de 
disfunções hormonais e irregularidade na mens-
truação, por exemplo, não sendo necessário re-
alizar anualmente.

Inicie o ano colocando seus exames em dia! 
Cuide da sua saúde!

Dra. Grazieli Sassi
Professora titular da Universidade de Passo Fundo

Título de especialista em Ginecologia e Obstetrícia –TEGO
Pós graduação em Ultrassom ginecológico e obstétrico – 

EURP
Pós graduação em Videohisteroscopia – FELUMA

Atendimento na Rua Flores da Cunha, 900, sala 05 – Ibirubá
Telefone para contato: 3324-3704
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Os exercícios físicos e dietas alimentares, 
apesar de serem o primeiro passo, não 
descartam a possibilidade da cirurgia ba-

riátrica, que agora está cada vez ampla – pacien-
tes que sofrem com diabetes, hipertensão, apneia 
do sono e doenças coronarianas também podem 
fazer. O acesso à informação rápida e infelizmen-
te o crescimento do número de pessoas acima do 
peso, contribuem diretamente para os estudos re-
centes que apontam o crescimento de cirurgias 
bariátricas no Brasil.

De 72 mil em 2012 para 100 mil em 2016, um 
aumento de 39%, segundo os dados da Sociedade 

Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica 
(SBCBM). A maioria dos procedimentos acontecem 
na rede privada, mas pelo SUS também houve 
crescimento de 35%. Em uma década o aumento 
superou os 60%. Tudo isso ocorre porque a 
população está bem mais informada sobre a 
cirurgia do que antigamente. No entanto, mais tarde 
será preciso pensar também na cirurgia plástica

O excesso de pele na região abdominal pode 
“estragar” a alegria e entusiasmo visual do paciente 
logo após a bariátrica. “Com o emagrecimento, 
existem sobras de peles que diversos tipos de 
cirurgias plásticas podem tirar e resolver o problema, 

como a abdominoplastia, 
mamoplastia, 
braquioplastia, entre 
outros”, afi rma Arnaldo 
Korn, Diretor do Centro 
Nacional - Cirurgia 
Plástica.

Com o emagrecimento, 
a pele tende a fi car 
fl ácida - afi nal o antes 
era um grande abdômen 
se transformou em 
um excesso de pele e 
gordura que pendem pelo 
corpo, sob o abdômen 
inferior, nos braços, na 
parte interna das coxas 
e até mesmo nas mamas 
e na região do pescoço. 

Tudo, na aparência, incomoda qualquer um que 
fez de tudo para se manter em forma. Por isso, 
as cirurgias plásticas vêm se aprimorando para 
fornecer ao paciente o melhor controle do contorno 
e harmonização corporal.

“Dependendo do peso perdido e do corpo de cada 
paciente, é possível realizar uma abdominoplastia 
convencional ou em âncora, com previsão de alta 
hospitalar entre um ou dois dias, e o uso de uma 
cinta modeladora por dois meses, para otimizar os 
resultados”, conta Korn. Outra cirurgia que pode 
ter a necessidade de ser feita é a mamoplastia. A 
perda de peso confere uma queda acentuada do 
tecido mamário, e a maior difi culdade nestes casos 
é que esta região é composta desse tecido e de 
gordura. Por isso, pode ser necessário o implante 
de silicones.

Às vezes ainda será preciso fazer a cirurgia “vilã” 
dos noticiários, a lipoaspiração. “Muitas pessoas 
associam a lipoaspiração com algo negativo, pura 
estética, mas não é bem assim. Dependendo do 
caso ela poderá ser necessária, e em conjunto 
com a abdominoplastia, para retirar a gordura 
em excesso que ainda está no corpo”, completa 
o diretor. Afi nal de contas a perda de peso é 
assunto sério, pois se trata de saúde e qualidade 
de vida. Este é um procedimento que pode mudar 
a vida de uma pessoa, elevando sua autoestima 
e a satisfação consigo mesmo, espantando 
sentimentos negativos.

(Euracy Campos/Estilo Press)

Quando fazer cirurgia bariátrica?

O Conselho Municipal do Idoso de Ibirubá informa que a comunidade pode 
participar de uma iniciativa em benefício dos idosos do município. Ao invés do 
valor devido ao Imposto de Renda (IR) ser pago em sua totalidade ao governo 
federal, um percentual poderá ser doado ao FUMPI (Fundo Municipal da Pessoa 
Idosa) para fi nanciar projetos e programas dirigidos aos idosos.

O Estatuto do Idoso, instituído pela Lei nº 10.741, de 1º/10/2003, permite aos 
contribuintes em seu artigo 115 e também em conformidade com a Lei nº 12.213, 
de 20/01/2010, deduzir do imposto devido na declaração do imposto sobre a 
Renda o total de doações feitas ao Fundo Nacional do Idoso nacional, estadual 
ou municipal, devidamente comprovadas e obedecendo os limites estabelecidos 
em lei. São eles:

• Pessoa Física: dedução de até 6% do IR devido;
• Pessoa Jurídica: dedução de até 1% do IR devido.
A doação pode ser feita em qualquer mês do ano, através do seguinte 

procedimento: o contribuinte efetua a doação ao FUMPI até o dia 31 de dezembro, 
e, na apuração do seu imposto de renda na Declaração de Ajuste Anual, referente 
ao ano corrente (cuja entrega é no ano seguinte), será deduzido o valor da doação. 
Alterações na Legislação permitem que as pessoas físicas possam doar 3% até 
o dia 30 de abril.

O comprovante deve ter:
• Nº de ordem, nome e o endereço do emitente;
• Nome, número de inscrição no CNPJ do respectivo fundo que o conselho 

administra;
• Nome, CPF do contribuinte, data e valor;
• Ser fi rmado por pessoa competente para dar a quitação da operação;
• Conta nº 16.993-5 do FUMPI (agência 677-7/Ibirubá)

Mais informações na tesouraria da Prefeitura (fone 3324-8522).

Seja solidário

Saiba como destinar parte do IR aos idosos
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Contrabando de cigarros bate recorde
Luciano Barros*

Em 2017 o Brasil conquistou mais um triste re-
corde: o país se tornou o maior mercado mun-
dial de cigarros ilegais, que hoje respondem 

por cerca de 48% de todos os cigarros vendidos. Este 
não é um problema recente nem exclusivo do país, 
mas há apenas 6 anos o volume total deste mercado 
girava em torno de 20%. Nenhum outro setor da eco-
nomia, legal ou ilegal, apresentou crescimento seme-
lhante no mesmo espaço de tempo.

Entre os principais motivadores deste crescimento 
está o exagero na dosagem de medidas que tinham 
como objetivo reduzir o consumo de cigarros no 
Brasil, mas que tiveram o efeito perverso de estimular 
o crescimento do mercado ilegal. O aumento de 
impostos promovido em anos recentes criou o cenário 
perfeito para a entrada de organizações criminosas 
neste mercado, que chega a ser tão ou mais 
lucrativo do que o tráfi co de drogas, mas com riscos 
infi nitamente menores, já que as penas para quem for 
fl agrado contrabandeando cigarros são muito curtas.

O Brasil já viveu momentos semelhantes no 
passado, e conseguiu solucionar o problema. Quem 
não se lembra da realidade do setor de informática 
entre os anos oitenta e 90? Para o consumidor comum, 
e mesmo para muitas empresas, a única forma de 
adquirir um computador moderno a preços acessíveis 
era buscar o mercado informal, na forma dos famosos 
‘PCs Frankenstein’, montados por empresas que 
traziam ilegalmente os componentes do Paraguai.

Um estudo do Instituto de Desenvolvimento 
Econômico e Social de Fronteiras (Idesf), mostra 
que mudanças na política tributária do setor 
promoveram a redução no volume de computadores 
contrabandeados apreendidos ao mesmo tempo 
em que expandiram a produção e a comercialização 
de produtos legais no Brasil. Entre 2005 e 2016, as 
apreensões caíram de cerca de 10 milhões de unidades 
para cerca de 3 milhões de unidades. No mesmo 
período, a produção nacional de computadores saltou 

de menos de 3 milhões de unidades para cerca de 13 
milhões de unidades.

O cigarro passa hoje por um momento semelhante 
ao dos produtos de informática nas décadas de 
1980 e 90. Mas com diversos agravantes. Um dos 
principais é o desmantelamento da exitosa política 
nacional de redução de consumo, já que cigarros 
contrabandeados não seguem nenhuma das normas 
de controle de consumo estabelecidas por lei, como 
a política de preço mínimo e a obrigatoriedade de que 
maços tragam informações e imagens sobre prejuízos 
à saúde.

Com impostos que podem chegar a até 80% em 
alguns estados, os fabricantes brasileiros têm de 
conviver com o Paraguai, país que taxa o setor em 
apenas 16%, uma das menores cargas tributárias 
sobre o cigarro do planeta. Vendidos livremente nas 
cidades brasileiras a preços inferiores aos R$ 5,50 
estabelecidos em lei, em muitas localidades essas 
marcas são campeãs de venda. E por mais incrível 

que pareça hoje a marca líder de mercado no brasil é a 
Eight, fabricada pela Tabacalera del Este, empresa de 
propriedade do presidente paraguaio Horacio Cartes.

A entrada de cigarros ilegais no Brasil não acontece 
de forma isolada. É comum lermos matérias na 
imprensa sobre a apreensão de cargas de cigarros 
acompanhadas de volumes menores de drogas e 
armamentos, que vão alimentar o crescimento na 
violência urbana que tem sido a regra em todo o país 
nos últimos anos.

Precisamos nos livrar do problema do contrabando, 
não só de cigarros, mas em todas as suas frentes. O 
Brasil que nós queremos para o futuro não pode mais 
conviver com esta realidade que prejudica a saúde dos 
brasileiros, retira recursos fi nanceiros dos governos, 
contribui para a escalada na violência e estimula o 
desemprego no país. É hora de agir!

*Luciano Barros é presidente do Instituto de 
Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras
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