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Sucos poderosos na prevenção das doenças do inverno 
 

 
  
Durante a estação mais fria do ano, é comum sentir menos sede, no entanto, a 
nutricionista da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São 
Paulo, Sizele Rodrigues, que atua no Centro de Segurança Alimentar e 
Nutricional Sustentável (Cesans), explica que a boa hidratação é fundamental 
para evitar doenças típicas da estação, como as gripes. 
  
As frutas utilizadas no preparo da bebida são ingredientes capazes de 
promover bem estar em todas as fases da vida, bem como prevenir problemas 
na saúde. “Outro elemento importantíssimo é a água, que atua em todos os 
processos metabólicos do organismo, controlando a temperatura corporal, 
estimulando o trânsito intestinal e auxiliando na eliminação de toxinas por meio 
da urina e transpiração”, explicou a nutricionista. 
  
Separamos algumas frutas da estação que, se incluídas no cardápio, podem 
trazer benefícios à saúde. Lembrando que, as frutas na sua fase de colheita tem 
maior valor nutricional e preço mais acessível. 
  
Banana 
· Rica em vitamina A e C 
· Favorece a renovação celular 
· Auxilia na formação e manutenção de ossos e dentes 
· Contribui para a contração dos músculos 
  
Morango, maçã, caqui, melancia, tomate, goiaba vermelha e framboesa 
· Contêm antioxidantes que previnem a degeneração de células 
· Auxiliam na circulação sanguínea 
  
Laranja, acerola, mamão e manga 
· São cardioprotetores 
· Beneficiam os cabelos, unhas e olhos 
· Fortalecem o sistema imunológico 
  



Uva e ameixa 
· Contêm antioxidantes com atividade anti-inflamatória 
· Fortalecem o sistema imunológico 
 
Baixe gratuitamente o Manual de Sucos da Secretaria (clicando aqui) e confira 
receitas saborosas e nutritivas. 
 
 

Conheça as sete doenças bucais mais comuns causadas 
pelo fumo 

 

 
  
Boa parte da população já sabe que o fumo pode causar uma série de doenças 
e compreende que esse não é um hábito saudável. Porém, poucas pessoas 
conhecem quais são as sete doenças bucais mais comuns causadas pelo 
tabagismo. Para explicar essas patologias e de que forma elas nos afetam, 
conversamos com a Dr. José Henrique de Oliveira, cirurgião dentista e diretor de 
Operações do INPAO Dental. 
  
1-    Comprometimento dos tecidos periodontais (gengivais); 
Por possuir quase cinco mil compostos químicos, o cigarro afeta diretamente os 
tecidos periodontais, responsável por todo o sistema de implantação e suporte 
dos dentes. Entre os principais problemas estão a diminuição da vascularização; 
a alteração da resposta inflamatória e imunológica; o aprofundamento das bolsas 
periodontais e as interferências em cicatrizações pós-terapias. 
  
2-    Guna (Gengivite Ulcerativa Necrosante Aguda); 
A Guna, também conhecida como Gengivite Ulcerativa Necrosante Aguda, é 
uma doença periodontal relativamente incomum. Ela se manifesta em pacientes 
jovens na presença de estresse associada à má higiene bucal. Entre as suas 
principais características clínicas podemos incluir úlceras, necrose, dor e 
sangramento da gengiva. 
  
3-    Manchas nos dentes 
Apesar de não ser considerada exatamente uma doença, o cigarro contribuiu 
para a geração de manchas na parte de fora dos dentes, problema que incomoda 
muita gente devido a questão estética. Para resolver, muita gente abusa do 

http://www.codeagro.agricultura.sp.gov.br/uploads/publicacaoesCesans/Manual_Sucos_web_2015.pdf


clareamento dental, quando o mais correto é parar, ou pelo menos reduzir, não 
apenas o consumo de cigarro, mas também de alimentos como o café, chá e 
bebidas com corantes artificiais. 
  
4-    Candidíase 
Conhecida popularmente como “sapinho”, essa doença é caracterizada pela 
presença de áreas brancas facilmente removidas. Ocorre em pacientes com 
deficiência imunológica, corticóide terapia ou fatores locais como o uso de 
próteses e má higiene bucal. Para resolver esse problema, consulte seu médico 
para prescrever um enxaguatório bucal antifúngico ou pastilhas (clotrimazol). 
  
5-    Xerostomia 
A sensação constante de boca seca, consequência ou não da alteração na 
quantidade e qualidade da saliva, também é resultado do hábito de fumar. Para 
a maioria dos pacientes só pode ser oferecido alívio sintomático, melhorando a 
higiene bucal rígida e um controle na dieta. Porém, em casos mais agudos, é 
necessário reativar a secreção das glândulas salivares com tratamento químico 
e acompanhamento do cirurgião dentista. 
  
6-    Halitose 
A halitose é uma condição anormal do hálito e indica um desequilíbrio local ou 
sistêmico. O fumo contribui para exacerbar o odor, favorecendo a descamação 
e redução do fluxo salivar. Por sua vez, esse problema propicia a formação da 
saburra lingual, a popular língua branca, causada por uma placa bacteriana 
esbranquiçada, que se forma no fundo da língua. 
  
7-    Câncer bucal 
Por fim, e com certeza a doença mais fatal, o câncer de boca é uma patologia 
mais comuns entre os fumantes. O crescimento anormal e desordenado de 
massa ou tecido, pode ser maligno ou benigno. Entre as suas 
principais características clínicas estão a úlcera; o surgimento de bordas nítidas 
elevadas e endurecidas; e o sangramento fácil. 
  
Vale lembrar ainda que quem fuma pode perder os dentes muito antes de alguém 
que não tem o vício, já que uma das consequências do tabagismo é o 
agravamento das doenças periodontais, que afetam as gengivas e os 
ossos ao redor dos dentes. “Para minimizar os riscos de desenvolver essas 
doenças, o ideal é que o fumante visite a cada seis meses seu cirurgião dentista 
para prevenir eventuais lesões ou possibilitar uma intervenção precoce, caso 
seja necessário”, afirma o Dr. José Henrique de Oliveira, diretor de Operações 
do INPAO Dental. 
 
Para adquirir um plano ondontológico, fale com nossa corretora de seguros! 
 
 
 
 
 

 



"Dores de cabeça" com o carro que podem ser facilmente 
evitadas 

 

 
 
Para ajudar nessa tarefa de manter o carro circulando em perfeitas condições, 
Ricardo Sardagna, superintendente da Allianz Automotive Região Américas, 
preparou uma lista de alguns problemas que podem ser facilmente resolvidos ou 
evitados. Confira: 
 
Problemas com suspensão e embreagem 
Os carros usados podem apresentar algumas irregularidades devido ao tempo 
de fabricação e à consequente maior quilometragem. “A suspensão é uma delas, 
gerando ruídos e desconforto aos passageiros principalmente quando o 
motorista trafega em locais esburacados ou estradas de terra. Além disso, 
desgastes na embreagem também podem ocorrer, podendo causar quebra e 
imobilizar o veículo. Para manter a segurança e não ter surpresas, o proprietário 
do veículo deve realizar revisões recorrentes”, destaca. 
 
Motor 
Outro item que pode apresentar defeito de forma comum é o sistema de 
alimentação do motor, como por exemplo, o uso do combustível. Sardagna 
alerta: “muitas vezes a falha está relacionada à qualidade do combustível 
utilizado ou ao filtro de combustível fora da validade. Ainda no motor, o 
superaquecimento pode trazer graves consequências causadas por falhas no 
sistema de refrigeração por isso, sempre preste atenção no nível do líquido de 
arrefecimento, a famosa água do motor, e no indicador de alta temperatura no 
painel do carro”. 
 
Interior 
A parte interna, independentemente da quilometragem, requer alguns cuidados 
específicos para evitar rachaduras e mau cheiro. “A exposição ao sol durante 
muito tempo e a infiltração de água e líquidos é o que normalmente causa danos 
ao painel, banco e tapeçaria dos veículos. Para evitar esse problema, o 
proprietário pode optar por colocar uma proteção no painel e é possível encontrar 
esse item a partir de R$ 20,00 em lojas especializadas. Além do sol, manter o 
carro fechado por muito tempo pode causar incômodos como bolor e mau cheiro. 



Nesse caso, vale deixar uma frestinha da janela aberta, se estiver estacionado 
em local adequado”. 
 
Na hora da compra 
Na hora de adquirir um novo automóvel, Sardagna ressalta que, se possível, 
convidar alguém com mais conhecimento e confiança, como um mecânico, pode 
ajudar muito na avaliação. “Um especialista tem a capacidade de avaliar o carro 
usado e apontar possíveis defeitos que podem aparecer. Essa atitude vai ajudar 
o comprador a evitar gastos com manutenção logo após a aquisição do carro”, 
aponta. 
 
Sardagna completa que o melhor a fazer é sempre manter o carro em sua plena 
funcionalidade.” É possível evitar quase todos os defeitos adotando boas 
práticas de uso, que começa na realização da manutenção mínima exigida pelo 
fabricante e nos cuidados diários com o veículo. Prevenir é sempre melhor que 
remediar”, finaliza. 
 
 

Férias de inverno: destinos para visitar e dicas para aproveitar 
a folga  

 

 
 
O inverno chegou e para muitos essa é a estação preferida do ano. Um bom 
momento de aproveitar as férias de julho e boa época para viagens 
internacionais 
 
Confira este levantamento realizado pela empresa Maxmilhas sobre os destinos 
mais buscados nesse período e os principais motivos para investir em um seguro 
viagem antes de colocar o pé na estrada: 
 
Santiago 
Na capital chilena vale visitar o Palácio de La Moneda, a Catedral Metropolitana 
e aproveitar a Vista do Cerro San Cristobal. Se o desejo é de ver neve, o mês de 
julho é uma ótima época para viajar para a cidade. 
 
 
 
 



Buenos Aires 
Em julho, o frio do inverno na capital argentina já é bem presente. Época ótima 
para apreciar os bons vinhos argentinos e comer as carnes e pratos quentes 
típicos portenhos. 
 
Bariloche 
Destino conhecido dos amantes de inverno, Bariloche é um ótimo lugar para 
conhecer a neve. A dica é ir o Cerro Catedral e aproveitar para esquiar, ou visitar 
o Museu do Chocolate e conhecer os diversos restaurantes da cidade. 
 
Montevidéu 
Para quem gosta de história, este é um ótimo local para viajar. Passear pela 
cidade velha, observando as construções antigas e o charme de pontos turísticos 
famosos como a Porta da Cidadela, o Palácio Salvo e o Teatro Solís são lugares 
que não podem faltar no roteiro. Para quem é fã de futebol também vale visitar 
o Estádio Centenário e o Museu do Futebol. 
 
Lima 
A capital peruana traz atrações para todos os gostos. O centro histórico vale a 
visita e para quem curte sair à noite, o bairro Barranco é o lugar mais boêmio da 
cidade com atrações culturais e gastronômicas. 
 
Mas e o seguro viagem, está na mala? 
Para todos esses locais, o indicado é ter um bom seguro viagem para evitar 
percalços pelo caminho, principalmente para o turismo que envolve esportes 
radicais. Apesar de ser obrigatório em países da Europa, é um item necessário 
na bagagem, já que gastos com saúde nos EUA, por exemplo, são altíssimos. 
Outro ponto importante é a cobertura em casos de perda e extravio de bagagem, 
assistência jurídica oferecidos também em países da América do Sul. 
 
Para quem acredita que o serviço é algo supérfluo, ele pode auxiliar com 
problemas frequentes nesses locais, como aqueles em decorrência da falta de 
oxigênio pela altitude, queimaduras de frio e hipotermia. Também é importante 
lembrar que é preciso avisar as seguradoras de que o viajante irá praticar 
esportes radicais para fazer um upgrade no seguro viagem e ter uma cobertura 
mais ampla. 
 
Para adquirir um seguro viagem, fale com nossa corretora de seguros! 
 

 

Está desempregado e a idade pesa? Qual a qualificação ideal? 
Quem está contratando? 

 
Qual é o trabalhador que não fica cheio de dúvidas quando está desempregado? 
É muito comum que esse profissional fique com muitas incertezas e fragilizado 
pelo momento, colocando em dúvida suas competências e habilidades. E acaba 
pesando mais nessa balança a idade, a formação acadêmica e a carreira 
escolhida. "O melhor a se fazer nessa hora é buscar respostas que ajudem a 
encontrar o melhor caminho para voltar ao mercado de trabalho. Tem muita 
gente que acaba não se recolocando porque faz escolhas incorretas. Isso 



acontece desde o momento do preenchimento do currículo até a fase de 
entrevistas. Todas essas etapas precisam ser feitas com muita coerência, 
precisão e profissionalismo. Quando essas etapas são respeitadas, as chances 
de recolocação aumentam", explica Renato Trindade, gerente executivo da Page 
Personnel. 
O consultor preparou algumas dicas para quem está em busca de recolocação 
de acordo com o momento da carreira, qualificação e área de atuação. Confira: 
 
Carreira 
Para quem está no início 
- Este momento de carreira é muito importante na vida de um profissional. Ele 
não deve abrir mão da remuneração, mas vale ter em mente que as primeiras 
experiências profissionais devem ter foco no aprendizado, em adquirir 
conhecimentos com os mais experientes. 
É importante entender a estrutura da empresa e principalmente o gestor e pares. 
Eles serão os que mais ajudarão em seu desenvolvimento. Entenda durante a 
entrevista se o perfil da empresa é de investir na formação dos profissionais. 
No início da carreira o profissional tem a oportunidade de errar em suas 
escolhas, por isso esse é o momento de arriscar e ser arrojado nas decisões. 
 
Para quem está no meio 
É uma etapa de muitos questionamentos. Será que estou na empresa certa? A 
minha remuneração está adequada? Terei oportunidades de crescimento? 
Nesta etapa, o profissional já tem uma boa visão de mercado, entendendo a 
dinâmica de cada empresa, conhecendo os concorrentes e conseguindo avaliar 
qual será o próximo passo da carreira. É o momento de avaliar o passado e o 
momento atual para decidir o futuro. 
Esse questionamento é importante para entender os rumos da carreira até o 
momento e como evoluir como profissional. Nesta etapa o profissional tem 
menos espaço para erros e tentativas. É o momento de foco na carreira e 
crescimento. 
 
Para quem está no fim/ transição 
É considerado por muitos o momento mais difícil na carreira. O profissional tem 
muita experiência, porém a idade começa a pesar. O mercado cada vez mais 
busca profissionais jovens, atualizados e mão de obra mais barata. São 
realidades encontradas para quem está na etapa final da carreira. 
Porém, não é o fim da linha. O profissional experiente ainda tem espaço no 
mercado, a preocupação com idade vem diminuindo aos poucos e abrindo novas 
oportunidades para profissionais com mais "rodagem". 
O profissional tem de conhecer muito bem o mercado e estar muito antenado às 
novidades. Saber valorizar seus conhecimentos, manter a energia alta, a 
resiliência e a disposição para enfrentar desafios e mostrar seu valor. 
A atuação como consultor pode ser uma saída. Empresas que estão se 
reestruturando e até mesmo startups, por que não? 
O importante é o profissional mostrar seu valor, pesquisar muito sobre mercado 
e não deixar a idade impactar. 
Ter a confiança do seu valor, conhecimento e não desistir são pontos-chave para 
conquistar seus objetivos mesmo nesta etapa. 
 



Qualificação 
Para quem tem até ensino médio 
Os cursos técnicos e profissionalizantes têm muito espaço na indústria. Esse 
profissional tem de estar atento às oportunidades, pois a retomada da indústria 
é lenta por isso ainda há poucas posições ou amento de quadros. Vale lembrar 
que quanto mais especializados e mais conhecimento técnico, maior a 
oportunidade de conseguir uma boa posição. 
 
Para quem tem superior completo/ incompleto 
Com o aumento do acesso ao ensino superior, a diversificação fica por conta 
não só da qualidade da instituição de ensino, mas como o profissional aproveita 
o ensino, como desenvolve suas competências técnicas e comportamentais e 
aplica em seu trabalho. Vale destacar também a necessidade de um 
conhecimento multidisciplinar, mesmo tendo uma formação técnica. 
Ex. Profissionais de áreas técnicas como Engenharia e Arquitetura, buscando 
desenvolver sua comunicação, conhecimentos e administração. 
Ex. Profissionais de tecnologia, buscando aplicar conhecimento em 
Administração, Marketing e Finanças. 
Ex. Profissionais de Administração, buscando conhecimentos técnicos 
específicos de determinados mercado, como Tecnologia ou mercado de Digital. 
 
Para quem tem pós-graduação 
O importante é a decisão do profissional de se tornar mais especialista ou 
generalista. É uma opção pessoal de carreira, mas que é o momento exato para 
definição. Analisar o mercado, entender as competências necessárias para o 
mercado que deseja atuar, conversar com executivos desses mercados, ajuda 
na decisão e na busca de posições no mercado. 
 
Pra quem tem mestrado e doutorado 
São profissionais que normalmente seguem uma carreira mais acadêmica, 
porém esses curso vem ganhando muito espaço dentro do mercado corporativo. 
Empresas com necessidades de profissionais muito especializados e mercados-
nicho podem ser um alvo para mestres e doutores. 
Pra quem domina dois ou mais idiomas 
O domínio do inglês já deixou de ser um diferencial para ser um pré-requisito, 
até mesmo em posições que não terão contato com outros países. 
Hoje, o ponto não é mais falar ou não outra língua, mas a fluência, o 
conhecimento e adaptação a diferentes culturas e as formas de negociação de 
cada país e cultura. 
 
Dicas gerais para recolocação 
1) Habilidades fora da sua área técnica. 
Ter um vasto conhecimento na sua área de formação é importante. Mas em 
algumas empresas que prezam por integração das áreas, o profissional que tiver 
conhecimento além da sua formação certamente irá se destacar na hora do 
processo seletivo. "Algumas empresas integram suas áreas e intrinsecamente 
os seus funcionários sabem os processos além do seu escopo de trabalho. É 
uma nova dinâmica que poupa gastos para as empresas e permite que os 
colaboradores façam transição entre as áreas da empresa. Podendo ser 



promovidos não necessariamente apenas na área que ele trabalha", comenta 
Trindade, da Page Personnel. 
 
2) Tenha hobbies. 
Quando um recrutador pergunta seus hobbies, uma das suas intenções é 
analisar se você tem uma válvula de escape fora do ambiente corporativo e, se 
exercita sua mente. O fato de você ter interesses que não estejam apenas 
ligados ao trabalho, mostra que você é uma pessoa dinâmica e que sabe separar 
e organizar os momentos do dia a dia. “É essencial que você tenha hábitos de 
leitura, esportivos e culturais. Os avaliadores, na hora do recrutamento, não 
querem que você diga que é um workaholic e que sua dedicação é voltada 
apenas para o trabalho. Ter hobbies e hábitos saudáveis, revela muito sobre sua 
personalidade na hora da entrevista", diz. 
 
3) Fale sobre as mudanças que você levou nas experiências anteriores. 
Mostre que sua passagem não foi em vão nas suas experiências anteriores, 
selecione um caso de trabalho e mostre como o aperfeiçoou. "Monte uma linha 
do tempo, pegue uma função que era executava na empresa antes da sua 
entrada, mostre a solução que você sugeriu e finalize contando como a nova 
dinâmica que você implementou, modificou positivamente a área. Os 
recrutadores acham importante saber que você tem criatividade para apresentar 
novas perspectivas a empresa", relata o consultor. 
 
4) Mantenha a mente aberta para se aventurar em novas funções. 
Estar aberto a novas possibilidades pode ser muito positivo no futuro. Você pode 
começar em uma nova área, totalmente diferente da que está habituado e se 
destacar. "Mesmo que você tenha que começar em um cargo mais operacional 
e não tão estratégico como o que você exercia na sua área de formação, você 
incrementará o seu curriculum, além de descobrir novas possibilidades. Esteja 
sempre aberto para processos seletivos de outras áreas", orienta Trindade. 
 
5) Networking também é uma habilidade. 
Por mais que pareça trivial, ter habilidades sociais é muito importante. "Lembre-
se, toda pessoa que você tem um relacionamento positivo, pode ser uma 
potencial referência no mercado de trabalho. É importante ser cordial e nunca 
fechar portas, pois muitos recrutadores buscam referências nas experiências 
anteriores", acrescenta.  
 
6) Organize suas redes sociais pessoais e as voltadas para o ambiente 
corporativo. 
As redes sociais são uma extensão de nós e de nosso curriculum. Ao utilizarmos 
redes sociais voltadas para busca de empregos, mantenha-as sempre 
atualizadas e organizadas. "Redes sociais em geral são uma extensão de 
nossos pensamentos e é comum que os recrutadores façam uma busca sobre 
você em suas redes. Procure não ser tão taxativo em opiniões e evite polêmicas. 
Nas redes sociais voltadas para o ambiente profissional, deixe seu curriculum 
online organizado e sempre atualizado, mesmo que com pequenos cursos e 
trabalhos sociais feitos. Se você se mostra organizado e ponderado nas redes 
sociais, os recrutadores terão uma ideia positiva sobre você antes mesmo das 
primeiras etapas de entrevistas", finaliza. 



O que podemos aprender com os gatos?  

 

 
 
Antigamente, no antigo Egito, os gatos eram venerados e tratados como deuses. 
Isso porque os antigos cultuavam uma deusa chamada Bastet (ou Bast), que 
tinha corpo humano e a cabeça de gato. Em seu templo, foram criados gatos 
que eram reconhecidos como sua reencarnação e tratados da melhor maneira 
possível. Quando morriam, eram mumificados e enterrados em lugares 
especiais. 
 
Com a circulação crescente de informação a respeito dos bichanos, hoje em dia 
a adoção deles supera a dos cães em vários locais do mundo. E isso é um fato 
inédito, já que até pouco tempo, eles eram alvo de preconceito, inclusive de 
cunho religioso, gerando nas pessoas um sentimento de repulsa. Ainda bem que 
isso mudou, né? 
 
Algumas pessoas dizem que os gatos não são carinhosos e nem companheiros 
como os cachorros. Balela e papo de quem nunca teve um gato! Podemos 
aprender muito com os felinos domésticos, inclusive coisas que podemos (e 
deveríamos) aplicar em nosso dia a dia. 
 
Ensinamentos felinos 
Os gatos podem nos ensinar diversos comportamentos, muitos deles (a maioria) 
aplicados à nossa vida cotidiana. Auto-cuidado, paciência e observação são 
alguns desses ensinamentos. 
Auto-cuidado: os gatos são animais que são super cuidadosos com sua higiene 
e com a sua vida e sabem a importância que isso tem! Eles nos mostram que 
esse momento deve ser sagrado. Você já reparou que na hora do banho e da 
soneca eles estão super relaxados? Isso nos mostra que devemos ter um 
momento relax e só nosso. Claro que na correria isso é quase que impossível, 
mas vale a tentativa. 
 
Paciência: os gatos possuem essa habilidade incrível, que nós humanos 
demoramos a conquistar. Podem esperar tranquilamente seus pais chegarem 
em casa, sem irritação ou angústia. Eles simplesmente procuram um cantinho 
aconchegante e vão dormir. Sem estresse! 



 
Presença: os gatos nos ensinam muito a respeito. Eles sempre parecem sentir 
quando estamos com algum tipo de problema e simplesmente se postam ao 
nosso lado ou colo e ficam paradinhos, tornando algo simples reconfortante. Às 
vezes, queremos ajudar alguém e não sabemos como e a resposta pode ser tão 
óbvia que acabamos não enxergando. 
 
Observação: os gatos são animais observadores e analisam tudo antes de 
tomarem algum tipo de decisão. Por isso, em determinadas situações, você o 
verá assistindo a cena por um tempo até resolver fazer algo. No nosso dia a dia, 
às vezes, deixamos passar tantos detalhes por simplesmente não observarmos 
a situação com atenção. Não é mesmo? 
 
Persistência: podemos achá-los desaforados quando damos broncas e eles 
simplesmente não se abalam, continuam fazendo e nem ligam para o que 
estamos dizendo. Esse com certeza é o maior desafio do ser humano, não se 
abalar por qualquer coisa. 
 
Estes são apenas alguns dos ensinamentos que podemos aprender com esses 
seres incríveis. 
 


