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Com o frio chegando, me-
didas simples aumentam a re-
sistência a esses males A que-
da nas temperaturas, já pre-
sente entre nós, é sinônimo de
mudança de comportamento.
As pessoas costumam se ves-
tir de forma mais elegante, sa-
borear um founde acompa-
nhado de um bom vinho, en-
tre outras coisas nada habitu-
ais no nosso país tropical.
Mas o frio também traz incô-
modos, como o tempo seco e
as doenças respiratórias.

Em pleno outono, os termô-
metros já indicam que o inver-
no tende a ser rigoroso. A
umidade do ar já bateu a casa
dos 40%, o que liga o sinal
de alerta. Para piorar, a vege-
tação seca é alvo de incêndi-
os e a fumaça é um gatilho
para a rinite, a asma, a bron-
quite e as alergias em geral.

Como consequência da
junção de fatores, a imunida-
de cai e gripes e resfriados se
instalam com mais facilidade.
As crianças e quem tem pré-
disposição a esses males fi-
cam mais vulneráveis.

Mas, com medidas básicas
no dia-a-dia, é possível man-
ter longe as enfermidades sa-
zonais. Ou, seja alguma delas
já se manifestou, reduzir bas-
tante os efeitos ruins no orga-

MANTENHA DISTÂNCIA DAS
DOENÇAS RESPIRATÓRIAS

nismo.
Médicos e nutricionistas

recomendam, antes de mais
nada, uma boa alimentação,
com legumes e verduras de
cor verde-escura, como agrião,
rúcula e agrião. Consumir água

e sucos naturais que contêm
vitima C, em temperatura ambi-
ente, o dia todo, é uma regra
de ouro.

A quem não tem problema
com bebida alcoólica (e é mai-
or de idade) é recomendável

uma taça de vinho tinto, que
também faz bem para o cora-
ção. Lembre-se de que o suco
de uva faz o mesmo efeito.

Evite lugares fechados, pois
a tosse e o espirro espalham
vírus pelo ambiente. As oito
horas regulamentares de sono
e exercícios físicos modera-
dos são altamente benéficas
para fortalecer os anticorpos.

Se estiver enquadrado no
público-alvo da campanha de
vacinação contra o vírus influ-
enza, causador da gripe, não
deixe de se imunizar. A cam-
panha foi prorrogada até 10
de maio.

Por outro lado, os excessos
fazem mal. Como o organismo
necessita de mais energia por
causa do frio, a fome aumen-
ta. Evite comer demais, abusan-
do de chocolates e alimentos
gordurosos, para não ganhar
quilos extras.

Lembre-se: nada de auto-
medicação. Quando os sinto-
mas indicarem que a gripe te
pegou, o recomendável é con-
sultar um médico. Sua saúde
agradece.
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PRÓXIMOS
EVENTOS

HOMENAGENS ÀS MÃES
No último dia 6, a Loja

Maçônica Líbero Badaró foi
realizada uma sessão mag-
na pública em comemoração
ao Dia das Mães.

Neste ano, a homena-
geada foi a cirugiã-dentista
Dalzi Donato Monteiro, casa-
da com Luiz Geraldo Montei-
ro Junior e mãe de Alexan-
dre Donato Monteiro (in me-
morian) e Débora Donato
Monteiro.

Foi uma solenidade reple-
ta de emoções, seguida de
um almoço de confraterniza-
ção. Na foto, dra. Dalzi com a
presidente da Fraternidade
Feminina Cruzeiro do Sul Lí-
bero Badaró, profa. Cornélia
Diniz Galera.
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Tão importante quanto consultar o
médico e passar por exames de rotina é
manter em dia a saúde financeira. É qua-
se impossível encontrar quem nunca fez
uma, porém, a diferença está numa ex-
pressão em moda: capacidade de paga-
mento.

Comprar em parcelas é uma prática tão
comum quanto necessária ao assalaria-
do, que de outra forma não conseguiria
adquirir bens. Mas o problema é quando
perdemos o controle, contraindo dívidas
capazes de comprometer o temos de mais
sagrado: o nome.

Perder o crédito na praça é muito ruim.
Mas quem já passou por isso sabe que
a parte que mais dói é a consciência. Por
mais impulsiva que a pessoa seja, ela
sente vergonha e culpa por não honrar
seus compromissos.

Muitas vezes, é o despreparo que
leva ao “tropeço”. Ao comprar um carro, é
necessário saber que há outros gastos
pela frente: a transferência, os impostos,
o seguro, o combustível e as visitas à ofi-
cina.

Mas não é somente a aquisição de
objetos de alto valor que podemos per-
der o controle da situação. É nas peque-

E a saúde financeira,
como vai?

nas despesas que devemos
colocar especial atenção.

Não é na hora de passar o
cartão que sentimos o peso da
somatória dos gastos. Como no
exame do laboratório, o diag-
nóstico vem na fatura enviada
pela operadora.

Ao sentir esse impacto, é
hora de avaliar certos compor-
tamentos e compras que pode-
riam ser evitados ou adiados.
Planejar é melhor do que pode-
mos fazer manter as contas no
azul.

Se ficar no vermelho por dois me-
ses consecutivos, avaliam os especialis-
tas, é o sinal de que sua vida financeira
exige uma reprogramação.

A primeira medida a ser tomada é co-
locar tudo numa planilha, feita à mão ou
com o auxílio de um software. Deixe-a em
local visível. Comece registrando sua ren-
da e as contas fixas (água, luz, telefone,
aluguel). No primeiro mês, anote tudo o
que gastar, mesmo os pequenos valores
– o dinheiro costuma ir embora em do-
ses homeopáticas.

O susto certamente será grande ao per-

ceber esses “vazamentos”.
Mas não se despere. O remédio para re-
vigorar a saúde financeira é disciplina e
controle. Separe parte do salário para sal-
dar as dívidas que eventualmente tiver
contraído.

Ao livrar-se delas, faça o que reco-
menda o livro “O Homem mais Rico da Ba-
bilônia”, de George S. Clason): pelo me-
nos 10% de seu salário pertence a você.
Independentemente de quanto é o seu
salário, programe-se para viver com o res-
tante.

O desequilíbrio pode se originar
das pequenas despesas do
dia-a-dia. Veja como evitar

CENTRO DE
DIAGNÓSTICO
SANTA CASA

CEDISC

Praça Dr. José Furiatti, 153 (16) 3253-9230 - Taquaritinga

 Raio-x (simples e contrastado)

Mamografia

Tomografia

Ultrassonografia
Ecocardiograma

Endoscopia

Densitometria óssea
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 Laboratório de
Análises Clínicas

Fisioterapia

UNIDADE DE TERAPIA EUNIDADE DE TERAPIA EUNIDADE DE TERAPIA EUNIDADE DE TERAPIA EUNIDADE DE TERAPIA E
AUXÍLIO DIAGNÓSTICOAUXÍLIO DIAGNÓSTICOAUXÍLIO DIAGNÓSTICOAUXÍLIO DIAGNÓSTICOAUXÍLIO DIAGNÓSTICO

O Laboratório está credenciado, pelo
Control Lab a utilizar o Selo de

Proeficiência no laudos das análises.
Empresa especializada em avaliar o

grau de eficiência, qualidade e
confiabilidade nos laudos.

Prof. Pastore recebe a
Comenda Dom Pedro

No último dia 19, a Loja Ma-
çônica Líbero Badaró viveu um
momento histórico. O professor
Arnaldo Ruy Pastore, um de
seus ilustres membros, foi con-
decorado com a Comenda Dom
Pedro I, a mais alta distinção
maçônica.

O evento teve a presença do
Grão-Mestre do Grande Oriente do
Brasil, Marcos José da Silva, que
veio especialmente para entregar
a homenagem. Ele foi recepcio-
nado pelo venerável da Loja, Ri-
cardo Tadeo Pongeluppi, e de-
mais membros.

A professora Zoé Benfatti Pas-

tore, companheira do professor
Pastore há quase 59 anos, rece-
beu uma placa em reconhecimen-
to de sua presença e participa-
ção na vida do esposo.

O orador, Wilson José Davoglio,
enalteceu a contribuição do gran-
de educador na sociedade e na
difusão do conhecimento maçô-
nico. Neste 5 de maio, o professor
Pastore completa 84 anos de ida-
de, 48 deles dedicados à Maço-
naria do Brasil.

Após a sessão magna, os con-
vidados foram recepcionados com
um jantar no Salão de Festas Plí-
nio Favaro.

Em 2013, continue doando
suas notas e cupons fiscais
para a Santa Casa de
Taquaritinga. Esses
documentos são cadastrados
no programa Nota Fiscal
Paulista, do governo do
Estado, e transformados em
recursos que salvam vidas.
Nossas urnas estão em 27
estabelecimentos comerciais.
Participe você também.

Para a SantaPara a SantaPara a SantaPara a SantaPara a Santa
Casa, suaCasa, suaCasa, suaCasa, suaCasa, sua
nota valenota valenota valenota valenota vale
“uma nota”“uma nota”“uma nota”“uma nota”“uma nota”

Acima, dr.
Sidnei Sudano,
prof. Pastore,
profa. Zoé e
Ermildo Tiosso;
ao lado, o
grão-mestre do
GOB, Marcos
José da Silva,
recebendo um
ofício especial
da Loja Líbero
Badaró


