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um levantamento realizado 
pelo site de pesquisas Mercado 
Mineiro, entre os dias 17 e 21 de 
novembro, apontou que o preço 
dos produtos da Ceia de Natal 
teve aumento de até 316%, em 
relação ao mesmo período de 

2013. de acordo com o site, fo-
ram consultados 15 produtos, de 
26 estabelecimentos, entre eles 
os principais supermercados de 
Belo Horizonte e da Região Me-
tropolitana e as lojas do Merca-
do Central.

HOMeNS 
De liNgerie

uma empresa mineira com loja na internet cria cuecas inspiradas em roupas íntimas femininas. as 
peças têm detalhes como laços, rendas, cortes ousados e são confeccionadas com tecidos nobres. os 
preços variam entre R$ R$29,90 e R$ 49,90, dependendo do modelo. a entrega é feita pelos Correios 
num prazo máximo de cinco dias. de acordo com a proprietária da empresa, a ideia surgiu depois 
de ter ouvido vários relatos de homens que usavam roupas íntimas femininas e também de mulheres 
que reclamavam porque queriam seus parceiros mais cuidadosos com a roupa íntima.

Prazo para 
recadastramento 

do INSS termina dia 
31 de dezembro

dezenas de moradores são esperados 
no dia 30 de novembro, na Praça Manuel 
de Souza Barros (entre Castelo de lisboa e 
Castelo de Sintra), para o 1º Natal Solidário 
do bairro Castelo. Na ocasião, todos pode-
rão acompanhar a chegada do Papai Noel. 
a organização do evento espera receber 
donativos como brinquedos novos ou 
usados, alimentos não perecíveis, cestas 
básicas, roupas e material de limpeza 
Todo o material arrecadado será entre-
gue a instituições de caridade.

Preço dos produtos da 
Ceia de Natal aumentou em 
até 316%, revela pesquisa

Bairro Castelo terá 
seu 1º Natal Solidário

Página 5Página 5

 Atlas de Mortalidade 
por Câncer no Brasil 
alerta para o câncer 

do colo do útero



Carta do Leitor
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O JORNAL DO CASTELO também pode ser encon-
trado na Drogaria Serrano (Av. Serrano, 115, Serrano), 
a mais tradicional drogaria do bairro, na Imobiliária 
Dorgival, na padaria Mixpão (Av. Miguel Perrela, 29, 
Castelo), na padaria Kidelícia (Rua Romualdo Lopes 
Cançado, 10, Castelo) e na Cerveja & Cia Distribuidora 
de Bebidas, na Av. Engenheiros, 1510. Pelo menos 
150 exemplares estarão à disposição dos moradores 
e comerciantes, todos os meses, sempre à partir do 
último dia de cada mês. O jornal será colocado em um 
expositor, onde poderá ser retirado gratuitamente. 
È o nosso jornal fazendo parcerias inteligentes, levando 
informação séria e de credibilidade ao alcance de mais 
pes soas. Boa leitura a todos!

P E G U E  S E U  J O R N A L !P E G U E  S E U  J O R N A L !

CEL: (31) 9581-1035

RUA DOS MÉDICOS, 904, 
ALÍPIO DE MELO

CEP 30840/020, BH-MG

JORNALDOCASTELO@GMAIL.COM

(31) 2511-1200

2511-1200
Castelo!Fala

Rua dos Médicos, 904  - alípio de Melo  - CEP: 30.840-020
Belo Horizonte - Minas gerais  Telefone: (31) 2511-1200  

Email: jornaldocastelo@gmail.com  

Os artigos assinados não refletem 
necessariamente a  opinião do jornal, 
sendo de inteira responsabilidade de 

seus respectivos autores.
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venho aqui pedir a ajuda do 
jornal em relação a um pedido 
feito a Prefeitura, realizado 
em junho deste ano. o Parque 

Transporte coletivo

n Resposta: Prezada ariádna, 
a Secretaria Municipal de 
Parques Municipais (FPM) 
informou que a instalação de 
brinquedos para a faixa etária 
citada é realizada através de 
compensação ambiental. a 
FPM ressaltou ainda que con-
ta com uma lista de parques, 
dentre eles o Parque Municipal 
ursulina de andrade Mello, 
que necessitam desses equi-
pamentos e terão prioridade. 
Porém, ainda não há uma pre-
visão de implantação. o obje-
tivo é que as instalações sejam 
feitas de forma gradativa, de 
acordo com as compensações 
ambientais ocorridas em 2015.

Sou morador do bairro Ma-
nacás. Em primeiro lugar, pa-
rabéns pelo jornal. Sugiro um 
Twitter ou Facebook para o 
site. dessa forma seríamos no-
tificados sempre que uma nova 
edição estivesse disponível para 
download. Não sei se já existe 
algo do tipo, mas sinto falta de 
um trabalho junto à Câmara de 
vereadores e Prefeitura para 
melhorar as linhas de ônibus 
que atendem Castelo e bairros 
próximos. aumento do número 
de linhas e horários, adequação 
de itinerário etc. É um trabalho a 
ser feito pela população e a as-
sociação de Moradores. a ajuda 
de meios de comunicação (como 

o Jornal do bairro Castelo) seria 
bastante útil. a ligação Pedro ii/
Tancredo Neves trouxe melhora 
significativa ao trânsito e pode-
ria ser melhor aproveitada por 
transportes coletivos. Contem 
comigo para o que precisarem.

Hebert Saulo teixeira GomeS 

– morador do manacáS

n Resposta: Prezado leitor, as 
edições são postadas todos os 
meses em nosso site (www.
jornaldocastelobh.com.br). Já 
no que diz respeito à Câmara 
Municipal e Prefeitura, o que 
podemos fazer é cobrar, por 
meio das matérias, e do envio 
dos emails de reclamação, as 

no jornal e já conseguimos 
vários avanços. Mas esteja 
certo que estamos sempre 
atentos às novas demandas. 
Continue contanto conosco!

  

soluções para os problemas 
apontados pelos nossos leito-
res. o problema do transporte 
público no bairro Castelo é 
frequentemente tratado aqui 

Espaço para crianças
ursulina de Melo, no bairro 
Castelo, é o único que não tem 
um espaço baby para crianças de 
1 a 5 anos. Nossos filhos e netos 

nessa faixa etária estão usando 
os brinquedos lá existentes, os 
quais não são para suas idades. 
além disso, os brinquedos estão 
em péssimas condições de uso. 
Por isso pedi a Prefeitura que 
criasse um espaço baby lá. Esse 
pedido foi analisado e aceito, 
só que já fazem cinco meses e 
até hoje nada aconteceu. Esse 
pedido gerou um protocolo de 
número 69188. Peço a ajuda do 
jornal para agilizar esse pedido, 
porque corre o risco das crianças 
crescerem e nunca chegarem a 
fazer uso desse espaço. aguar-
darei pela ajuda.

 ariádna caStro Feliciano 
– moradora do caStelo
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Comportamento

Lingerie para homens? Sim!
Empresa mineira aposta na mudança de comportamento 

do homem moderno e cria cuecas com laços e rendas
laços, rendas, estampas coloridas e cortes que deixam as partes mais íntimas do corpo à mostra... Se veio à sua imaginação uma bela e provocativa lingerie 

feminina você está completamente enganado! Sim, estamos falando de peças da indumentária íntima masculina que acabam de chegar ao mercado brasileiro 
pelas mães da empresa mineira HSMens underwear.

 ousada e nada conservadora, a marca promete revolucionar o mercado da moda íntima masculina. Para isso, aposta na 
perceptível mudança de comportamento do homem moderno, que está mais vaidoso, irreverente e liberal. a primeira coleção da 
marca, divulgada em setembro de 2014 em sua loja virtual, tem mais de 50 modelos de cueca, todos inspirados em peças íntimas 
femininas, com cortes ousados e confeccionadas com tecidos nobres.

 a empresa foi criada há pouco mais de seis meses pela empresária mineira Hérika Secundino. Segundo ela, a idéia surgiu 
depois de ter ouvido vários relatos de homens que usavam roupas íntimas femininas e também de mulheres que reclamavam 
porque queriam seus parceiros mais cuidadosos com a roupa íntima.

 “os homens vêm mudando o comportamento e, com isso, o mercado tem se adaptado às exigências desse novo consumidor que se preocupa 
com o bem-estar e com a vaidade. Quem disse que esse universo é só para as mulheres?”, observa a empresária, que está impressionada com o aumento 
nas vendas e com o alcance do produto.

 as cuecas estão sendo compradas por jovens, adultos e também por idosos, em todo o Brasil. Pessoas que declaram ter fetiches sexuais, gays e 
heterossexuais encabeçam a lista dos melhores compradores, onde também aparecem as mulheres que presenteiam seus parceiros. Na loja virtual (www.
hsmens.com.br) os preços variam entre R$29,90 e R$ 49,90, dependendo do modelo. a entrega é feita pelos Correios num prazo máximo de cinco dias.

 “Fiz várias pesquisas de mercado e inúmeros amigos compram este tipo de produto em lojas no exterior. apostei neste segmento ao concluir que 
existem no Brasil poucas opções que têm foco exclusivo na venda de roupas intimas masculinas”, revela Hérika.

 a empresária explica ainda que o diferencial de suas peças é o designer exclusivo, que se adapta à anatomia de cada homem. “Com fabricação 
própria, as peças são inspiradas nas roupas intimas feminina. Rendas, tecidos mais nobres e as modelagens são escolhidos a dedo para atender as 
necessidades dos homens modernos, que transpiram atitude e irreverência”, conta.

 
Vaidade masculina

 o aumento da demanda por esse tipo de produto está diretamente ligado à mudança de comportamento 
do brasileiro nos últimos anos. uma pesquisa realizada em 2008 por uma empresa do segmento de beleza apontou 

que um em cada 500 homens fazia algum tratamento de estética. Quatro anos mais tarde, em 2012, a mesma empresa 
descobriu que o número havia mudado para um a cada 50.

 de acordo com um estudo da Euromonitor, o Brasil é o segundo no ranking mundial em vendas de cosméticos 
masculinos, com um crescimento de 18,3% nos últimos cinco anos. o homem contemporâneo, segundo dados do iBgE, gasta mais de R$ 80 
milhões por ano com produtos para atender sua vaidade. Não existem dados sobre o aumento na venda de cuecas.  

 o gerente comercial Rodrigo Nogueira Pacheco, 39, faz parte dessa nova geração de homens que aquece o mercado voltado para a moda íntima masculina e 
dos demais produtos e serviços ligado à beleza e ao bem estar do homem moderno.

 Ele se considera vaidoso, mas se comporta e faz as suas escolhas na hora de comprar uma cueca baseado no bom senso, na qualidade do produto e no conforto 
que ele oferece. usa apenas o modelo box tradicional (sem laços e rendas), mas confessa que tem duas peças íntimas mais ousadas, diferente das convencionais.

 “Não vejo problema em usar uma cueca fora do padrão, mas mantendo o bom senso. Se fizer bem para o ego e se for para surpreender a pessoa que 
você ama, sem problema nenhum, use a sua criatividade e se divirta. Hoje o metrossexualismo está em alta e o comportamento mais tradicional está sendo 
deixado de lado. Se você está bem consigo mesmo e está se sentindo bem, não há nada melhor do que fazer aquilo que está com vontade”, analisa Pacheco.  

n  os primeiros indícios de roupa íntima masculina se deram na idade Média, 
quando os homens começaram a amarrar tecidos pelo corpo para cobrir 
os órgãos sexuais. 

n  No século Xvii, os homens não se incomodavam e nem perdiam a mas-
culinidade ao usar camisolas para dormir. Essa espécie de vestido era 
utilizada durante o dia por baixo das roupas.

CURIOSIDADES

O modelo Slip 
com renda ou
 estampa floral 

é um dos 50 
comercializados 

pela marca
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n  Nos séculos Xviii e XiX surgiram as famosas ceroulas, que eram uma espé-
cie de bermuda feita de flanela e algodão e cobriam até os joelhos.

n  Em 1920 surgem as cuecas boxers. Já as tendências das cores começaram na 
Segunda guerra Mundial. os soldados tingiam suas cuecas de verde escuro

n  Nos anos 30 surge no Brasil o modelo slip, que se parecia com uma calcinha com 
as laterais mais largas. Esse modelo ganhou popularidade entre os brasileiros. 

n  o estilista Calvin Klein, a partir dos anos 60, revolucionou o mercado 
com propagandas que deram às cuecas um caráter mais sexy, assim 
como a moda íntima feminina.

n  a partir da década de 90, a sensualidade, beleza e conforto são 
detalhes que fazem diferença na hora em que o homem vai com-
prar sua cueca. 



O Natal Solidário vai acontecer na Praça Manoel de Souza Barros, com a chegada do Papai Noel
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Cidade

Moradores do bairro Castelo 
estão sendo convocados a par-
ticiparem do 1º Natal Solidário 
promovido pela comunidade, 
que acontece no dia 30 de no-
vembro, na Praça Manuel de 
Souza Barros (entre Castelo de 
lisboa e Castelo de Sintra), à 
partir das 10h, com a chegada 
do Papai Noel.

de acordo com a organiza-
ção do evento, podem ser entre-
gues no local donativos como 
brinquedos novos ou usados, 
alimentos não perecíveis, cestas 
básicas, roupas novas e usa-
das, material de limpeza, como 

cloro, detergente, sabão, papel 
higiênico, entre outros.

“Precisamos de tudo que 
ajuda na higienização das insti-
tuições que serão contempladas 
e de roupas e brinquedos para 
as crianças. Pedimos a todos 
que comuniquem seus amigos, 
conhecidos e parentes. Queremos 
fazer uma grande festa. Quere-
mos que cada um disponibilize 
um pouquinho do seu tempo para 
ajudar a levar alegria  a inúmeras 
pessoas”, explica Cláudia Nápo-
lis, uma das organizadoras.

Segundo ela, 15 mil panfle-
tos estão sendo distribuídos no 

bairro Castelo, com o objetivo 
de que toda a comunidade parti-
cipe. durante a festa as crianças 
vão poder tirar foto com o Papai 
Noel. Serão distribuídos algodão 
doce e pipoca. os donativos 
recolhidos durante a festa serão 
entregues a famílias carentes 
assistidas pela igreja São Thia-
go, Nossa senhora das Neves, 
da associação assistencial São 
Thiago, Casa de apoio irmã 
Sheila, lar Frei leopoldo, lar 
da vovó, entre outras. Outras 
informações podem ser obtidas 
na Central de Apoio, pelo tele-
fone 3418-5077.

um levantamento realizado 
pelo site de pesquisas Mercado 
Mineiro, entre os dias 17 e 
21 de novembro, apontou que 
o preço dos produtos da ceia 
de Natal teve aumento de até 
316%, em relação ao mesmo 
período de 2013. de acordo 
com o site, foram consultados 
15 produtos de 26 estabeleci-
mentos, entre eles os principais 
supermercados de Belo Hori-
zonte e da Região Metropo-
litana e as lojas do Mercado 
Central.

Esse foi o primeiro levan-
tamento feito pelo site. Mas, 
segundo seu coordenador, Fe-
liciano abreu, outros estudos 
serão feitos até a chegada do 
Natal. o objetivo é estimular 
a pesquisa por parte dos con-
sumidores e a concorrência. 
o site Mercado Mineiro vai 
acompanhar os preços dos pro-

dutos da ceia até a virada do 
ano. Realizando pesquisas diá-
rias e estimulando a concorrên-
cia entre os estabelecimentos”, 
disse abreu.

de acordo com pesquisa a 
maior variação foi de 316,67%, 
encontrada no quilo do mamão 
Havaí, que pode custar entre 
R$1,68 e R$7,00. o quilo do 
Bacalhau do Porto variou de 
R$31,80 a R$89,90, uma dife-
rença de 182,70%. Já o quilo 
do damasco, muito comum nas 
ceias, apresentou variação de 
132,67%, podendo custar de 
R$30,00 a R$69,80. 

o quilo da uva passas pode 
ser encontrado por R$8,00 
ou até R$17,98.  o item mais 
tradicional, o panetone, pode 
ser encontrado por preços que 
vão de R$9,98 a R$ 12,99, 
uma variação de 30,16%. a 
caixa de bombom de 355g pode 

ser comprada por R$6,48 ou 
até R$8,28.Entre as bebidas a 
maior diferença foi encontrada 
no preço do vinho tinto chileno, 
que pode ser encontrado de 
R$21,90 a R$38,90. o cham-
panhe nacional apresentou uma  
variação de 62,60%.

Queda
dentre os produtos que apre-

sentaram queda, a maior redu-
ção, de 29,68%, foi no preço do 
quilo da ameixa importada, que 
custava cerca de R$12,67, em 
2013, e agora passou a custar 
cerca de R$ 8,91. o quilo de 
frutas cristalizadas, que no ano 
passado custava cerca de R$8,62 
pode ser comprado a R$6,99. 
Portanto, a dica é pesquisar bem 
antes de comprar. a pesquisa 
completa está disponível no site 
www.mercadomineiro.com.br.

Bairro Castelo promove 
1º Natal Solidário

Pesquisa revela abuso no
preço da ceia de Natal
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Felizes para 
sempre?
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Mortes por câncer do colo 
do útero crescem no Brasil Em tempos de relacionamentos descartáveis, encontrar a fórmula 

dos casais felizes, vira objeto de consumo de muitos que sonham com 
o “felizes para sempre”.  Não é raro pessoas que chegam até mim com 
a pergunta pronta:  “o necessitamos para sermos felizes em um rela-
cionamento?”

Pensando no nosso dia a dia atribulado, cheio de tarefas, onde nosso 
tempo é contado, resolvi compartilhar estes mês,  alguns hábitos sau-
dáveis que casais felizes fazem, e que muito contribui para o sonhado 
“felizes para sempre”. 
1. Vão para cama no mesmo horário: os casais felizes dificilmente 

vão dormir em horários diferentes. vão para cama no mesmo horá-
rio, isso faz toda a diferença na qualidade do sono e na vida sexual.

2.  Cultivam interesses comuns: Quando a paixão diminui, é comum 
que os casais se deem conta que têm poucos interesses em comum. 
Pensando nisso, aproveite o tempo livre de vocês para fazerem o que 
vocês dois apreciam muito e juntos, claro!

3. Caminham de mãos dadas ou um ao lado do outro: ao invés de 
que um dos dois for ficando para trás porque caminha mais devagar 
ou se detém vendo algo, os terapeutas de casais recomendam andar 
comodamente lado a lado, preferencialmente de mãos dadas. o 
companheirismo começa nas pequenas coisas do dia a dia, como por 
exemplo, este simples gesto.

4. Confiam e perdoam: nas discussões rotineiras que não chegam a 
nenhuma resolução, os casais felizes não se desgastam, perdoam 
mutuamente ao invés de guardar rancor e ficarem com a cara virada.

5. Se centram mais no que seu companheiro(a) faz de bom do que 
no que faz de mau: se começarmos a listar as coisas ruins que nosso 
parceiro(a) tem, a lista vai ser grande. Mas e se você fizer o contrá-
rio? Tudo vai depender do que você quer buscar, os casais felizes 
acentuam as coisas positivas.

6. Se abraçam ou se beijam ao se despedirem e ao se reencontra-
rem do trabalho e das atividades diárias:  nosso inconsciente tem 
uma memória do amor e do carinho recebido, assim como de abusos 
e falta de carinho. Casais que imprimem gestos de carinho diários, 
criam uma harmonia de desejo intenso um pelo outro. Saudade que 
bate ao longo do dia!

7. Dizem “eu te amo” e “desejam bom dia” todas as manhãs:  é  
uma maneira de cultivar a paciência e a tolerância, pois é uma boa 
forma de começar um dia que deparará problemas, dificuldades e 
outros incômodos que possam acontecer na vida de qualquer pessoa, 
mas com a leveza de um bom dia acompanhado da certeza do amor.

8. Dizem “Boa noite” todos os dias, independentemente de como se 
sentem: isto quer dizer que, por mais que vocês não estejam 100% 
em harmonia ou chateados um com o outro, você ainda quer estar 
na relação e quer estar bem e feliz.

9. Ligam ou enviam mensagens um ao outro ao longo do dia: ligar 
ou enviar uma pequena mensagem perguntando se está tudo bem um 
com o outro é um hábito comum de casais felizes. ajuda a manter 
a cumplicidade e conexão, além de permitir estar mais em sintonia 
quando se veem depois do trabalho. Também é uma maneira de 
saber se o seu/sua parceiro(a) está tendo um dia ruim ou algo muito 
bom aconteceu que pode ser comemorado quando vocês se reencon-
trarem no fim do dia.

10. Se sentem orgulhosos de estarem juntos: o s casais felizes apre-
ciam a companhia um do outro e se orgulham da relação. Mãos 
dadas ou um simples olhar mostram a conexão que existe entre eles, 
às vezes sem nem se dar conta.
Fica a dica para todos os que buscam melhorar a relação. vale a 

pena lembrar que receita mágica somente nos contos de fada. a vida real 
exige comprometimento e mudanças individuais. aqui compartilhei o 
que os terapeutas de casal recomendam, como “conselhos” gerais, mas 
quero enfatizar que relação é sempre a dois, onde cada um trás consigo 
sua história: seja boa ou ruim. o que vale mesmo é que os dois se reco-
nheçam e que juntos tenham a determinação de escreverem uma história 
a dois e, claro que em busca do “felizes para sempre!”

o prazo para os aposentados 
e pensionistas fazerem o reca-
dastramento no instituto Nacio-
nal do Seguro Social (iNSS) foi 
prorrogado e termina no próxi-
mo dia 31 de dezembro. o prazo 
foi estendido no mês passado e, 
quem não provar que está vivo, 
corre o risco de ficar sem rece-
ber o dinheiro da aposentadoria.

de acordo com o iNSS, dos 
32 milhões de beneficiários 
no país, dois milhões ainda 
não fizeram o recadastramento. 

Para fazer o recadastramento 
o aposentado ou pensionista 
deve ir ao banco onde recebe o 
pagamento (não precisa ir até as 
agências do iNSS) levando um 
documento pessoal com foto 
(carteira de identidade, motoris-
ta ou trabalho). o cadastro será 
atualizado e ele já estará apto a 
receber o benefício, sem proble-
mas, em 2015.

aqueles que recebem por 
meio de cartão magnético e 
ainda não realizaram o procedi-

mento também têm até 31 de de-
zembro para fazê-lo. até 14 de 
janeiro, mais de 26,3 milhões de 
segurados já haviam realizado a 
renovação de senha/fé de vida.

ainda de acordo com o 
iNSS, quem não poder ir ao 
banco porque tem dificuldade 
de locomoção ou problema de 
saúde, pode fazer o recadastra-
mento por procuração, mas é 
preciso cadastrar o representante 
legal em uma agência do iNSS. 
o iNSS informou que irá rea-

lizar uma força-tarefa com os 
bancos para que esses segurados 
façam o procedimento dentro do 
novo prazo.

o recadastramento, além 
de atualizar os dados dos segu-
rados, também funciona como 
uma fiscalização. O objetivo do 
governo é evitar que pessoas 
que não têm direito continuem 
recebendo os pagamentos dos 
aposentados que já morreram, 
como acontece de forma frau-
dulenta em várias partes do país.

o número de mortes por cân-
cer do colo do útero no país au-
mentou 28,6% em 10 anos, pas-
sando de 4.091 óbitos, em 2002, 
para 5.264, em 2012. isso é o que 
mostra o atlas de Mortalidade 
por Câncer no Brasil, publicação 
do Ministério da Saúde e do ins-
tituto Nacional do Câncer (inca) 
que será divulgado na primeira 
semana de dezembro.

o objetivo do documento é 
auxiliar aos usuários, em especial 
os profissionais de saúde pública, 
no planejamento e avaliação das 
ações necessárias à prevenção e ao 
controle do câncer. Com a vacina-
ção contra HPv, o Brasil pode ter 
sua primeira geração de mulheres 
livres deste tipo de câncer.

a vacina contra o HPv está 
disponível para meninas de 11 
a 13 anos nas 35 mil salas de 
vacinação do SuS. Para receber 

a dose, basta apresentar o cartão 
de vacinação ou documento de 
identificação. Recomendada pela 
organização Pan-americana de 
Saúde (oPaS), ela gera proteção 
contra quatro subtipos da doença 
(6, 11, 16 e 18), com 98% de 
eficácia. Os subtipos 16 e 18 são 
responsáveis por cerca de 70% 
dos casos de câncer de colo do 
útero e os subtipos 6 e 11 por 
90% das verrugas anogenitais.

Em 2015, a vacina passa a 
ser oferecida para as adolescen-
tes de 9 a 11 anos e em 2016 às 
meninas de 9 anos. “dentre todos 
os tumores, o do colo do útero 
está entre os que mais matam 
mulheres no Brasil. Mas essa 
realidade pode mudar se todas as 
meninas de 11 a 13 anos forem 
vacinadas contra o HPv. Só a 
primeira dose não garante a imu-
nização, é importante que os pais 

ou responsáveis levem suas filhas 
de 11 a 13 para tomar a segunda 
dose da vacina”, reforça o minis-
tro da Saúde, arthur Chioro.

o levantamento mostra o 
câncer do colo do útero como 
o terceiro tipo de câncer que 
mais mata mulheres no Brasil, 
atrás apenas do de mama e de 
brônquios e pulmões. Embora o 
número de óbitos tenha aumen-
tado, o atlas mostra uma queda 
de 6,34% na taxa de mortalidade, 
que é a proporção do número de 
mortes para cada grupo de 100 
mil mulheres. Em 2002, foram 
registradas 5,04 mortes para 
cada 100 mil mulheres, contra 
4,72 mortes para cada 100 mil 
mulheres, em 2012.

atento ao crescimento de mor-
tes de mulheres pelo câncer do 
colo do útero, ao longo dos últimos 
anos, o Ministério da Saúde tem 

investido em ações de prevenção 
e tratamento em todo o país. a 
vacina contra o HPv está no Ca-
lendário Nacional de vacinação do 
Sistema Único de Saúde (SuS). a 
medida, em longo prazo, ajudará 
a mudar essa realidade de óbitos 
pela doença no país.

o HPv é um vírus transmiti-
do pelo contato direto com pele 
ou mucosas infectadas por meio 
de relação sexual. Também pode 
ser transmitido da mãe para filho 
no momento do parto. Estimati-
vas da organização Mundial da 
Saúde indicam que 290 milhões 
de mulheres no mundo são por-
tadoras da doença, sendo 32% 
infectadas pelos tipos 16 e 18.  
Em relação ao câncer do colo do 
útero, estudos apontam que por 
ano 270 mil mulheres, no mun-
do, morrem devido à doença. 
(Com Portal da Saúde)

Prazo para recadastramento do 
iNSS termina dia 31 de dezembro

Campanha de vacinação contra o câncer de colo do útero já está sendo realizada pelo Ministério da Saúde
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Click – a vitória sobre o goiás, por 2 x 1, 
na tarde do domingo (23), no Mineirão, garantiu ao 
Cruzeiro o título de campeão da serie a do Campeo-
nato Brasileiro de Futebol. a conquista faz do clube 
mineiro tetracampeão brasileiro. Esse é o terceiro 
título da Raposa nos últimos doze anos. o goleiro 
Fábio foi o grande destaque da partida, com belas e 
importantes defesas. Ele é um dos maiores ídolos da 
história do Cruzeiro: foi o atleta que mais jogou no 
torneio. o camisa 1 esteve em campo em todas as 
36 partidas que a equipe disputou no campeonato. 
o gol que garantiu o título ao clube foi marcado por 
Everton Ribeiro.
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Sábios 
Conselhos

a cada dois anos o povo brasileiro é levado as urnas para exercer 
o seu direto constitucional de voto, ou seja, poderemos nós homens 
do povo escolher as pessoas que irão nos representar e decidir por nós 
e pelo nosso país nos próximos quatros anos.

apesar de muitas pessoas criticarem o fato do voto ser obrigató-
rio, esta é umas das poucas oportunidades que podemos manifestar 
de forma ordeira, legal e constitucional o nosso desejo quanto cida-
dãos. o que muito me chama a atenção nas eleições são alguns dos 
aforismos do presidente abraham lincoln, que foi o 16º presidente 
dos Estados unidos, responsável pela resolução da guerra Civil 
Americana e por muitas leis que favoreceram o fim da escravidão 
em solo estadunidense. 

Ele também é um dos propulsores do princípio um homem, um 
voto. Com a criação deste princípio a democracia toma novos rumos e 
inicia-se a tão almejada e sonhada igualdade entre os homens, pois por 
mais poder que um cidadão possa ter, por mais bens e patrimônios, que 
alguém possa ter acumulado, no momento do voto, todos são iguais, 
perante as urnas.

abraham lincoln complementa este princípio com a celebre frase 
“Quase todos podemos suportar a adversidade, mas se quereis provar o 
caráter de um homem, dai-lhe poder.”. Como o poder tem a capacida-
de de transformar as pessoas ou de acentuar suas piores características.

Existe ainda, outra frase de lincoln muito conhecida, que é “o 
voto é uma bala” e realmente o é. o voto derruba os tiranos e inca-
pazes, assim como uma bala de revolver. o voto é a oportunidade de 
corrigir os desvios, arrumar a casa e renovar as esperanças.

Complemento com um sábio conselho da Minas gerais, que escu-
tei durante toda minha vida de meus pais, que é o famoso me diga com 
quem tu andas, que ti direis, quem tu és. Pode até não ser uma verdade 
absoluta, mas com certeza é uma grande possibilidade.

Mas nesta eleições, aproveitemos a tecnologia que temos a nossa 
disposição e antes de exercermos o nosso direito de cidadão, acon-
selho ir a internet e pesquisar sobre a vida pessoal, social e política 
de seu candidato. E como diz a canção, para não dizer que não falei 
das flores, não esqueça, que o fator político influência diretamente e 
fortemente no fator econômico nacional.

Querendo saber mais informações, mande suas dúvidas para cre-
natoalmeida@gmail.com

Saúde e Sucesso a todos que me leem.

VIDA DE CÃO 
– um estudo publicado pela universidade de 
Emory, em atlanta (Eua), revelou que os cães 
agem de forma intensa na presença de humanos 
conhecidos, até mais intensamente do que quan-
do reconhecem outro cão. a descoberta foi feita 
através do escaneamento do cérebro de 12 cães 
em um aparelho de ressonância magnética. o 
grupo observou as áreas usadas pelos animais 
durante reações ao entrar em contato com ob-
jetos com cheiros de seus donos e de pessoas 
desconhecidas. o que perceberam é que os 
cachorros responderam de forma mais intensa 
ao cheiro de seres humanos familiares do que 
qualquer outro apresentado.


