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O pagamento da par-
cela de janeiro do Bolsa 
Famí l ia  começa nesta 
segunda-feira (20). O es-
tado de Minas Gerais irá 
receber R$ 180,549 mi-
lhões. No total, 982.791 
famí l ias  serão benef i -
c iadas.  O valor  médio 
do  bene f í c io  é  de  R$ 
183,71. A família de Deu-
selhia dos Santos é uma 
das beneficiárias. 

Com oito filhos, a mu-
lher de 54 anos conta 
que o repasse é funda-
mental para o sustento 
da casa. “Como eu estou 
d e s e m p r e g a d a ,  e s s e 
dinheiro é fundamental 
p a r a  c o m p r a r  c o m i d a 
para a família todo mês. 
É sagrado”,
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Você já ouviu falar sobre o 
Fevereiro Roxo? Entenda 

sobre essa conscientização!

No mês de janeiro, Bolsa  Família 
irá beneficiar mais de 982 mil 

famílias em Minas Gerais 
O pagamento da parcela de janeiro do Bolsa Família começa nesta segunda-feira (20).

As cores são símbolos de campanhas de conscientização sobre doenças.
Nos últimos anos, alguns 

meses vêm sendo associa-
dos a cores, já reparou? Co-
meçou com o Outubro Rosa, 
continuou com o Novembro 
Azul e, depois, vários ou-
tros surgiram. As cores são 
símbolos de campanhas 
de conscientização sobre 
doenças.

Isso porque a maioria 
dessas condições (como o 
câncer de mama, no caso 
do Outubro Rosa, e o câncer 
de próstata, do Novembro 
Azul) envolve doenças gra-
ves, que podem ser tratadas 
mais facilmente quando 
identificadas em um estágio 
inicial
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a cidade mais exportou do que 
importou durante este tempo. 
No acumulado desde 2017, o 
saldo das relações comerciais 
soma mais de US$ 1 bilhão. 
O desempenho entre 2017 e 
2019 representa 62% a mais 
do que o resultado da balança 
comercial verificado entre 2013 
e 2016, quando Uberlândia teve 
um saldo positivo de US$ 710 
milhões. Entre os países que 
mais compraram da cidade em 
2019, a China foi o principal 
parceiro comercial, concen-
trando 41,5% das exportações. 
(Diário de Uberlândia) 

 
Varginhaa inaugura espa-

ço de escritores
 As obras de escritores 

varginhenses vão contar com 
um espaço dedicado apenas 
a elas na Biblioteca Pública de 
Varginha. O objetivo é valorizar 
os talentos da cidade expondo 
os trabalhos que, muitas vezes, 
são pouco conhecidos pela 
população. Todos os escritores 
e poetas varginhenses que 
tiverem um livro publicado vão 
poder disponibilizá-lo para con-
sulta do público. No início de 
fevereiro, a Fundação Cultural, 
que é gestora da Biblioteca Pú-
blica, vai fazer uma cerimônia 
para homenagear um grande 
escritor varginhense que vai dar 
o nome ao novo espaço literário 
dos autores da cidade. (Diário 
Correio do Sul- Varginha) 

 
LIRAa aponta SJDR com 

alto risco
 A Secretaria Municipal 

de Saúde, através do Setor de 
Endemias de São João del-
Rei, divulgou dia 9 de janeiro 
o primeiro resultado de 2020 
do Índice Rápido de Infestação 
por Aedes aegypti (LIRAa). Na 
inspeção realizada entre os 
dias 6 e 8 de janeiro, foram en-
contrados 72 focos do mosquito 
na cidade, número que dá a ela 
pontuação de 4% no que diz 
respeito ao nível de infestação 
predial e é considera pelo Mi-
nistério da Saúde de Alto Risco 
para a possibilidade de contra-
ção da Dengue no município. 
Além disso, o índice está dois 
ponto superiores ao registrado 
no último LIRAa realizado em 
outubro de 2019. Em outubro 
foram 1.857 visitas e 36 focos. 
(Gazeta de São João Del Rei) 

 
Distritos terão projetos de 

esgotamento sanitário 
 O Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto (SAAE) 
Mariana, em parceria com 
a Secretaria Municipal de 
Obras, deu ordem de serviço 
para empresa vencedora do 
processo de licitação que teve 
como objeto a elaboração de 
projetos executivos de es-
gotamento sanitário para os 
distritos da cidade. Os locais 
que vão ser contemplados 
são: Camargos, Cláudio Ma-
noel, Furquim, Monsenhor 
Horta, Passagem de Mariana 
(incluindo o bairro Liberdade), 
Santa Rita Durão, Barroca, 
Mainart, Barro Branco e Águas 
Claras. Esta ação é uma das 
etapas que está contemplada 
dentro do projeto de esgota-
mento sanitário que vai ser 
executado com o recurso de 
cerca de 72 milhões de reais 
da Fundação Renova. (Portal 
da Cidade- Mariana

Gerais

Caratinga é 4º no ranking 
de celulares

 Dados da Agência 
Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) indicam que o Brasil 
terminou novembro de 2019 
com 228,5 milhões de celulares 
e densidade de 108,21 cel/100 
hab. Em Caratinga, os núme-
ros apontam para o penúltimo 
mês do ano passado um total 
de 71.884 celulares, com uma 
densidade de 78,55 aparelhos 
móveis para cada 100 habitan-
tes. A maioria dos celulares fun-
ciona como pré-pago, mas, o 
pós-pago avança, sendo quase 
metade para cada modalidade 
de uso. Já a tecnologia que se 
destaca por número de usuá-
rios é o 4G, presente em 51.424 
aparelhos, o que representa 
71.54%. São 68.900 celulares 
para pessoa física (95.85%) 
e 2.984 para pessoa jurídica 
(4.15%). Ainda conforme a 
Anatel, dentre os municípios 
com código 33, Caratinga é o 
quarto município do ranking 
de densidade de acessos para 
cada 100 habitantes. (Diário de 
Caratinga)

 
Farmacêutica se instala no 

DI de Poços 
A Myralis Pharma, indústria 

farmacêutica nacional, se es-
tabeleceu em Poços de Caldas 
em maio de 2019. A empresa, 
com outras unidades em Vali-
nhos e Aguaí, ambas em São 
Paulo, ocupa atualmente área 
de 2.200 m2 na avenida Man-
sur Frahya, na zona oeste do 
município, com seu Centro de 
Distribuição. Em 2020, o grupo 
iniciou estudos de um projeto 
para a implantação de nova 
planta no Distrito Industrial 
(DI). A nova unidade do Distrito 
Industrial terá inicialmente uma 
área para armazenagem e na 
sequencia serão criados os 
módulos de produção. A expec-
tativa é que durante o processo 
de implantação cerca de 250 
novos postos de trabalho serão 
abertos. (Jornal da Mantiqueira 
- Poços de Caldas)

 
JF recebe 1.700 doses da 

vacina 
 Após meses de abas-

tecimento irregular, Juiz de 
Fora recebeu, na última sexta-
feira, 17, 1.700 doses da vacina 
pentavalente. De acordo com a 
Secretaria de Saúde, o Municí-
pio efetua pedidos mensais de 
2.500 doses para a Secretaria 
de Estado de Saúde, para que 
seja possível manter a cader-
neta de vacinação das crianças 
atualizada. Apesar do recebi-
mento da vacina, conforme a 
pasta, o setor de Imunização 
entende que a quantidade 
enviada nessa remessa não 
é suficiente, mas acredita que 
o Estado vai fazer uma nova 
distribuição para os municípios 
mineiros nos próximos meses, 
visando a normalizar o estoque. 
(Tribuna de Minas- Juiz de 
Fora) 

 
Balança teve saldo positi-

vo em 2019
 A balança comercial 

de Uberlândia apresentou bons 
resultados no ano de 2019. A 
aferição feita pelo Ministério 
da Economia apontou que o 
período teve um saldo positivo 
de pouco mais de US$ 308 mi-
lhões. O resultado mostra que 
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Passada a euforia das festas do final de ano, é a hora de 
colocar na ponta do lápis todas as dívidas que devem ser 

acertadas nas próximas semanas
  Por Samara D’Alessio 

Passada a euforia das 
festas do final de ano, é a 
hora de colocar na ponta do 
lápis todas as dívidas que 
devem ser acertadas nas 
próximas semanas. Esses 
primeiros meses são os 
mais temidos pelas pesso-
as, pois chegam em casa 
uma infinidade de boletos. 
IPTU, IPVA, matrícula e ma-
terial escolar, são apenas 
alguns gastos que surgem 
agora e que podem acabar 
pesando (e muito) no bolso 
do brasileiro. Sem contar as 
despesas com as festas do 
Natal e virada do ano, car-
tão de crédito e até mesmo 
outras dívidas atrasadas já 
estabelecidas. 

Segundo a Confedera-
ção Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e o SPC 
Brasil, no final do ano pas-
sado foi registrada, pela 
primeira vez nos últimos 
dois anos, uma redução 
na inadimplência entre os 
brasileiros, o que é um 
bom sinal da retomada da 
nossa economia. Porém, 
para manter esse ritmo, é 
essencial aderir algumas 
práticas que podem ajudar 
no controle e na organiza-
ção das despesas, deixan-
do sua vida financeira mais 
tranquila. 

O primeiro passo é co-
locar no papel todas as 
contas a serem pagas. Criar 

COMO ORGANIZAR AS 
FINANÇAS E COMEÇAR 

2020 NO AZUL? 

Processo seletivo público para contratação de 
cargos/funções do quadro da saúde do município de 

Bom Jardim de Minas/MG. 
O Exmo. Sr.  Sérgio Martins, DD. Prefeito do Municí-

pio de Bom Jardim de Minas, torna público a realização 
do Processo Seletivo Público de Provas Objetivas, de 

caráter eliminatório e classificatório, de Teste de Aptidão 
Física, de caráter eliminatório, e de Prova de Títulos, de 
caráter classificatório, destinado a selecionar candidatos 
para a contratação das funções públicas para a Secre-
taria Municipal da Saúde do Município de Bom Jardim 

de Minas/MG, observados os termos das Leis e demais 
normas contidas no Edital nº 01/2020. As inscrições 

para o Processo Seletivo Público serão realizadas pela 
internet, no endereço eletrônico do IBGP (www.ibgpcon-
cursos.com.br) no período entre 09h00min do dia 23 de 
março de 2020 às 15h59min do dia 23 de abril de 2020 
observado o horário de Brasília/DF e critérios do Edital. 
O Edital nº 01/2020 será publicado, em sua íntegra no 
endereço eletrônico www.ibgpconcursos.com.br. Bom 

Jardim de Minas, 21 de janeiro de 2020. SÉRGIO MAR-
TINS PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE 

MINAS

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BOM JARDIM DE MINAS

uma planilha de gastos 
pode ser uma saída para 
enxergar melhor e ter uma 
dimensão real de todas as 
contas, analisar melhor as 
despesas fixas e a sua re-
ceita. Pode ser que você se 
assuste ao fazer isso, mas 
só assim será possível ter 
a visão geral do valor gasto 
com coisas supérfluas e, 
com isso, entender melhor 
o quanto você poderia pou-
par para pagar as contas 
fixas. 

Vejo que ainda há muitas 
pessoas com um padrão 
de vida incompatível com a 
sua realidade, o que acaba 
resultando em inúmeras 
dívidas e muito estresse 
ao final do mês. Entenden-
do melhor essa questão, 
com certeza será possível 
perceber uma folga no or-
çamento. 

O segundo passo é pre-
parar um planejamento 
financeiro e definir as prio-
ridades para que, ao longo 
do ano, seja possível ficar 
livre de dívidas ou evitar 
que elas se multipliquem. 
Esse controle pode ajudá-
lo a proporcionar uma vida 
financeira mais tranquila 
e, quem sabe, aproveitar 
aquela promoção ou pensar 
em saidinha com os amigos 
ou com a família no fim de 
semana. 

Para que essas ações 
funcionem, é preciso ser 
realista e traçar objetivos 

tangíveis com seu orça-
mento. Poupe o máximo 
que puder e não estipule 
metas financeiras que se-
jam consideradas ambicio-
sas a curto prazo, uma vez 
que isso pode prejudicar 
todo um planejamento bem 
elaborado ao longo do ano. 
Esse é o terceiro passo 
dessa jornada. 

Por fim, tão importante 
quanto estabelecer suas 
metas e tirá-las do papel 
e ter disciplina. Caso seja 
preciso, mude seus hábitos, 
adaptando-os ao seu estilo 
de vida para que seja condi-
zente com a sua realidade. 
Mantenha sempre o seu 
plano em mente e acompa-
nhe-o diariamente e não só 
quando o seu salário estiver 
disponível na sua conta. Ao 

longo do tempo você verá 
suas metas sendo atingidas 
sem dificuldades, que será 
o principal indício de que 
você está no caminho certo. 
Mas, se perceber que algo 
não está como o esperado, 
reveja tudo que foi feito e 
busque encontrar onde está 
o erro. Quanto antes você 
perceber onde falhou, mas 
rápido você conseguirá re-
ver os planos, e se preciso, 
recomeçar. 

*Samara D’Alessio tem 9 
anos de experiência no setor 
de crédito. Atualmente é Co-
ordenadora de Recuperação 
de Crédito na Geru, primeira 
e maior fintech de emprésti-
mo online do Brasil. 

PiaR COMUNICAÇÃO 
| ASSESSORIA DE IM-
PRENSA

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO 

DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE 
MINAS/MG.

 O Exmo. Sr. Sérgio Martins, DD. Prefeito do Município 
de Bom Jardim de Minas, torna público a realização do 
Concurso Público de Provas Objetivas, de caráter elimi-
natório e classificatório, de Prova de Títulos, de caráter 
classificatório, de Prova Prática, de caráter eliminatório 

e de Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório, 
destinado a selecionar candidatos para provimento de 
cargos efetivos do Município de Bom Jardim de Minas/
MG, observados os termos das Leis e demais normas 

contidas no Edital nº 02/2020. As inscrições para o Con-
curso Público serão realizadas pela internet, no endere-
ço eletrônico do IBGP (www.ibgpconcursos.com.br) no 
período entre 09h00min do dia 17 de março de 2020 às 

15h59min do dia 17 de abril de 2020 observado o horário 
de Brasília/DF e critérios do Edital. O Edital nº 02/2020 
será publicado, em sua íntegra no endereço eletrônico 
www.ibgpconcursos.com.br. Bom Jardim de Minas, 17 

de janeiro de 2020. SÉRGIO MARTINS. PREFEITO DO 
MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE MINAS

PREFEITURA MUNIIPAL 
DE BOM JARDIM DE MINAS
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Pronto Socorro do Hospital deve 
iniciar funcionamento na UPA em 

60 dias
Pequenos ajustes serão realizados no prédio para possibilitar o início do serviço

O funcionamento do Pronto 
Socorro (PS) e laboratório do Hos-
pital São Lourenço (HSL) devem 
iniciar os serviços no prédio da 
Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) 24 horas Miguel Arcanjo 
Gorgulho no prazo de cerca de 60 
dias. A previsão foi informada pelo 
presidente da diretoria executiva 
do hospital, Márcio José Santiago, 
durante a solenidade de cessão do 
prédio, realizada na manhã desta 
segunda-feira, 13.

O novo espaço fará os atendi-
mentos de urgência e emergência 
de São Lourenço e região em um 
espaço mais adequado para o tra-
balho dos profissionais de saúde, 
além de melhorar a recepção e 
acolhimento dos pacientes.

Segundo o presidente, ainda 
restam pequenas adequações 
a serem realizadas para que a 
mudança possa acontecer. “A pre-
visão é que a partir de hoje e em 
torno de 60 dias o hospital já tenha 
condições de transferir todo seu 
equipamento para esse prédio, 
que será um pronto atendimento 
municipal e que servirá toda re-
gião”, informou Márcio Santiago.

Para que os dois serviços do 
HSL possam funcionar no novo 
prédio, que estava com as obras 
paralisadas e sem atender um só 
paciente há mais de três anos, 
ainda precisará passar por ade-
quações. “Será investido muito 
pouco dinheiro para fazer as 
adequações. O que precisamos 
é adaptar o espaço para nossos 

equipamentos e mobiliários. Falta 
uma parte de acabamento”, disse 
o presidente da Diretoria Executiva 
do Hospital.

Além das melhorias e moder-
nização da estrutura do atual PS, 
que foi construída há 50 anos, uma 
negociação está sendo feita com o 
Ministério da Saúde (MS) para que 
seja habilitada a UPA tipo I. Com a 
habilitação, haverá mais recursos 
para custeio do serviço.

“Já estou negociando com o 
Ministério da Saúde, a pedido da 
prefeita Célia e do Hospital, a ha-
bilitação para a UPA tipo I, o que 
quer dizer em média R$ 180 mil 
por mês de recursos novos para 
esse aparelho. Quando estiver 
próximo da inauguração, esse 
processo já vai estar tramitando 
em Brasília. Teremos dois pro-
fissionais médicos 24 horas de 
segunda a segunda garantindo as-
sistência”, disse Mauro Guimarães 
Junqueira, secretário executivo do 
Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (Conasems) 
e ex-secretário de Saúde de São 
Lourenço.

Inaugurado em 2016 pelo ex-
prefeito José Sacido Barcia Neto 
sem que as obras estivessem 
concluídas, o prédio da UPA nun-
ca atendeu um só paciente até 
os dias de hoje. De acordo com a 
prefeita Célia Cavalcanti, proble-
mas burocráticos e de recursos 
no convênio entre o município e 
o Governo do Estado impediram 
que a cessão do espaço fosse feita 

Foto: SL Atual 

para o Hospital.
“Uma parte da obra foi execu-

tada com o convênio já findado. 
O Governo do Estado queria que 
devolvêssemos o valor de R$ 2,4 
milhões. O município teve que 
devolver a quantia, mas como não 
tinha condições financeiras, foi 
feito um acerto de contas. Dos R$ 
25 milhões que o Governo do Es-
tado nos deve, somente da saúde 
a quantia era de R$ 15 milhões”, 
disse a prefeita Célia Cavalcanti.

A concepção da UPA
A estrutura da UPA 24 horas 

Miguel Arcanjo Gorgulho foi con-

cebida para que funcionasse uma 
UPA tipo III, a mais complexa e 
completa dos três tipos de unida-
des de pronto atendimento. O con-
vênio número 224/2010, firmado 
entre o município de São Lourenço 
e o Governo de Minas Gerais, 
para construção do prédio foi de 
R$ 5.319.650,16. Na ocasião em 
que foi concebida a UPA de São 
Lourenço e iniciada as obras, o 
Ministério da Saúde custeava 
50% do serviço e atualmente não 
custeia 25%.

O montante conveniado não foi 
o suficiente para a obra. Ainda era 

preciso recursos na ordem R$ 400 
mil a R$ 500 mil para a conclusão 
da obra. Com o fim da gestão do 
ex-prefeito José Neto e a não 
obtenção do recurso fez com que 
obra ficasse paralisada até a vinda 
de mais R$ 900 mil do Ministério 
da Saúde.

O dinheiro foi repassado dos cofres 
da prefeitura para o HSL no início de 
agosto de 2018, poucos dias antes da 
prefeita que estava afastada reassumir 
o cargo. Para que fosse feita a cessão 
do prédio, ainda era preciso fazer os 
ajustes burocráticos e financeiros.

                       Fonte: SL Atual

No mês de janeiro, Bolsa Família irá 
beneficiar mais de 982 mil famílias em Minas 

Gerais 
O pagamento da parcela de janeiro do Bolsa Família começa nesta segunda-feira (20). 

O pagamento da parcela de 
janeiro do Bolsa Família começa 
nesta segunda-feira (20). O estado 
de Minas Gerais irá receber R$ 
180,549 milhões. No total, 982.791 
famílias serão beneficiadas. O valor 
médio do benefício é de R$ 183,71. 
A família de Deuselhia dos Santos 
é uma das beneficiárias. Com oito 
filhos, a mulher de 54 anos conta 
que o repasse é fundamental para 
o sustento da casa. “Como eu es-
tou desempregada, esse dinheiro é 
fundamental para comprar comida 
para a família todo mês. É sagrado”, 
conta. 

O ministro da Cidadania, Osmar 
Terra, explica que a pasta trabalha 
para garantir o benefício de quem 
realmente precisa. “Nós seguimos 
fazendo o pente-fino no Programa, 
removendo quem não precisa do 
dinheiro. Assim, podemos garantir 
que famílias realmente necessita-
das tenham acesso ao benefício”, 
esclarece. Ainda segundo o minis-

tro, o governo estuda melhorias no 
Programa. “Estamos discutindo a 
possibilidade de mudar para melhor. 
Não queremos tirar o benefício de 
quem precisa, mas vamos estimular 
a geração de emprego e renda, além 
de garantir educação de qualidade 
para as crianças. Afinal, essas são 
prioridades do nosso governo.” 

O Programa 
O Bolsa Família é voltado para 

famílias extremamente pobres, com 
renda per capita mensal de até R$ 
85; e pobres, com renda per capita 
mensal entre R$ 85,01 e R$ 170 
reais. Os beneficiários recebem o 
dinheiro mensalmente e, em con-
trapartida, cumprem compromissos 
nas áreas de saúde e educação. 

Como participar 
Para fazer parte do Programa, 

o responsável pela família deve 
procurar um Centro de Referência 
de Assistência Social (Cras) ou 

um posto de atendimento do Bolsa 
Família no município. É necessário 
levar documentos de identificação 
pessoal, como RG, carteira de 

identidade ou carteira de moto-
rista e certidão de nascimento de 
todas as pessoas que vivem na 
residência. Para mais informações 

acesse o portal do Ministério da 
Cidadania.

 
Ascom/Ministério da Cidadania 

Foto: google
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Você já ouviu falar sobre o Fevereiro 
Roxo? Entenda sobre essa 

conscientização!
As cores são símbolos de campanhas de conscientização sobre doenças.

-

Nos últ imos anos, alguns 
meses vêm sendo associados 
a cores, já reparou? Começou 
com o Outubro Rosa, continuou 
com o Novembro Azul e, depois, 
vários outros surgiram. As cores 
são símbolos de campanhas de 
conscientização sobre doenças.

Isso porque a maioria des-
sas condições (como o câncer 
de mama, no caso do Outubro 
Rosa, e o câncer de próstata, do 
Novembro Azul) envolve doenças 
graves, que podem ser tratadas 
mais facilmente quando identifi-
cadas em um estágio inicial.

Recentemente, foi instituí-
do o Fevereiro Roxo, mês da 
conscientização sobre Lúpus, 
Fibromialgia e Alzheimer. Quer 
conhecer um pouco mais sobre 
esses quadros e a importante 
campanha? Confira o conte-
údo que preparamos sobre o 
assunto!

O que é o Lúpus?
O Lúpus Eritematoso Sistêmico 

é uma doença autoimune, ou seja, 
ocorre quando o próprio sistema 
imunológico de uma pessoa passa 
a atacar órgãos e tecidos do corpo 
(como se eles fossem invasores 
externos). Pouco se sabe sobre a 
origem das doenças autoimunes. 
Elas são crônicas, porém o trata-
mento adequado é indispensável 
para mantê-las sob controle e 
reduzir os sintomas — que podem 
ser extremamente dolorosos.

O Lúpus ganhou mais visibi-
lidade após duas artistas muito 
famosas, Selena Gomez e Lady 
Gaga, revelarem que sofrem 
com a doença. A primeira pas-
sou por um transplante de rim, 
enquanto a segunda é mostrada 
no documentário Gaga: Five 
Foot Two, sofrendo com inten-
sas dores nas articulações em 
decorrência dessa condição.

O Lúpus Discóide é uma versão 
um pouco mais branda da doença, 
que afeta somente a pele. Seu 
principal sintoma é o surgimento 
de uma lesão avermelhada no ros-
to, na nuca e no couro cabeludo

.
Em que consiste a Fi-

bromialgia?
A Fibromialgia é uma sín-

drome ainda pouco conhecida, 
cujos principais sintomas são:

• dor generalizada;
• fadiga;
• dificuldades cognitivas 

(problemas de concentração, 
perda de memória etc);

• formigamento nas ex-
tremidades do corpo (mãos e 
pés).

Como todos os sinais acima 
são problemas relativamente 
comuns,  acred i ta-se que a 
doença se ja  subnot i f icada. 
As dores da fibromialgia são 
constantes e costumam durar 

cerca de três meses a cada 
vez. A pessoa afetada nota uma 
redução em sua capacidade de 
se exercitar, justamente devido 
às dores e à fadiga. Ela também 
passa a sofrer com problemas 
de sono, como insônia e ap-
neia, muitas vezes apresentan-
do quadros de depressão.

A maioria dos portadores é 
composta por mulheres entre 30 e 
60 anos de idade, mas a síndrome 
pode surgir mais cedo, inclusive 
na infância e na adolescência. 
Sabe-se que há fatores genéticos 
envolvidos, ou seja, quem tem um 
familiar com Fibromialgia é mais 
propenso a apresentar a doença.

Como a doença de Al-
zheimer se caracteriza?

Descrita pela primeira vez em 
1906, pelo psiquiatra alemão 
Alois Alzheimer, a doença de 
Alzheimer é neurodegenerativa. 
Os principais sintomas são a fal-
ta de coerência na fala e a perda 
da memória recente: o paciente 
se lembra de fatos de muitos 
anos atrás, mas não sabe dizer 
sobre coisas que fez hoje.

O Alzheimer está associado 
à idade avançada, porém pode 
surgir de forma prematura, espe-
cialmente em pessoas com casos 
semelhantes na família. A doença 
é a principal causa de demência e 
leva o paciente a depender de aju-
da para realizar tarefas básicas.

A capacidade de atenção, 
aprendizado e convívio social fica 

seriamente afetada, sendo que o 
quadro é incurável. Entretanto, é 
possível fazer um tratamento te-
rapêutico e medicamentoso para 
retardar os efeitos mais graves, 
principalmente quando a detecção 
ocorre ainda no estágio inicial.

Quem tem familiares idosos ou 
pessoas de meia-idade com casos 
de Alzheimer na família deve ficar 
atento quanto a problemas de lin-
guagem, esquecimento de fatos 
recentes, confusão com horário e 
dia da semana ou desorientação 
em lugares conhecidos.

Qual é a importância do 
Fevereiro Roxo?

Como você pode notar, o Lú-
pus, a Fibromialgia e a doença 
de Alzheimer são três condições 
bem diferentes entre si, mas apre-
sentam um ponto em comum: são 
incuráveis. Portanto, todas devem 
ser identificadas nos estágios 
iniciais para que seus sintomas 
sejam controlados ou retardados.

Por isso, o Fevereiro Roxo é 
uma campanha de conscientiza-
ção promovida para incentivar o 
diagnóstico precoce. O objetivo é 
permitir que os pacientes tenham 
uma maior qualidade de vida 
mesmo convivendo com alguma 
dessas condições. Além disso, 
todas as três doenças apresen-
tam sintomas iniciais que são 
relativamente inofensivos. Na 
maioria dos casos, o único sinal 
visível do Lúpus é a vermelhidão 
na pele, por exemplo.

O problema é ainda maior 
com a F ibromia lg ia ,  po is  a 
fadiga e os problemas relacio-
nados ao sono quase sempre 
são atribuídos ao estresse do 
dia a dia. Mesmo quando o pa-
ciente procura por um médico, 
muitas vezes acaba recebendo 
somente tratamentos para o 
cansaço, como suplementos 
vitamínicos, recomendação de 
se exercitar mais etc.

Quanto ao Alzheimer, a con-
fusão menta l  e  a perda da 
memória geralmente são atri-
buídas à idade avançada. Mas 
é importante lembrar que, na 
velhice saudável, o normal é 
a pessoa se esquecer de fatos 
t r iv ia is ,  mas cont inuar com 
aqueles que são marcantes na 
memória. Já o paciente com 
Alzheimer pode se lembrar de 
acontecimentos banais de sua 
infância e juventude, mas se 
esquecer de episódios impor-
tantes do último ano.

Quando o Fevereiro 
Roxo foi criado?

A campanha do Fevereiro 
Roxo foi criada em 2014, na 
cidade de Uberlândia (Minas 
Gerais). Seu lema é: “se não 
houver cura, que ao menos 
ha ja  con fo r to ” ,  a lud indo  à 
importância de proporcionar 
bem-estar aos portadores de 
doenças crônicas. Não exis-
te um calendár io of ic ia l  de 
conscientização. O trabalho 

geralmente é feito por ONGs 
e, muitas vezes, apoiado por 
prefeituras e governos estadu-
ais, que promovem palestras, 
ações de informação sobre 
as doenças e até mutirões de 
saúde.

Essas medidas são importan-
tes porque, além de darem visibi-
lidade às doenças e a seus sinto-
mas, incentivam que aqueles que 
suspeitam de algum problema 
procurem por um diagnóstico. O 
uso de lacinhos coloridos, inspi-
rado nas ações de conscientiza-
ção do câncer de mama, é uma 
forma alegre e de forte apelo 
visual para chamar atenção so-
bre a importância de conhecer e 
diagnosticar tais quadros.

Como as campanhas não 
são unificadas, em fevereiro 
também há a promoção da 
conscientização sobre a leu-
cemia, o tipo mais comum de 
câncer, e a importância de se 
cadastrar como doador de me-
dula óssea. Essa ação é cha-
mada de Fevereiro Laranja.

Lembre-se: entender as ques-
tões relacionadas a doenças gra-
ves é importante para cuidar da 
sua saúde e ajudar a conscientizar 
as pessoas que você conhece.

E então, gostou deste artigo? 
Agora que você já sabe tudo so-
bre o Fevereiro Roxo, compartilhe 
nosso conteúdo nas redes sociais 
e ajude a levar informação para 
seus amigos!
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