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*Hilton Nascimento é palestrante, autor do livro NÃO FUJA DO MARKETING e acadêmico da AARALETRAS

“A nobreza do homem está em sentir gratidão pelas graças recebidas e 
gravá-las no seu coração.” Meishu Sama
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Os artigos, fotos e colunas assinadas são de inteira respon-
sabilidade de seus autores, inclusive quanto a sua origem, 
não expressando a linha editorial deste veículo.
As pessoas mencionadas nesta revista, inclusive no expe-
diente, com funções específicas, são meros colaboradores, 
não tendo portanto nenhum vínculo empregatício com a 
Revista La Femme.
É expressamente proibida a divulgação total ou parcial do 
conteúdo desta publicação, incluindo textos ou fotos, sem 
prévia autorização.

 “Quando há confiança, nenhuma 
prova é necessária. Quando não há, ne-
nhuma é possível”: Se a empresa, atra-
vés de todas as manifestações no correr 
dos anos, conseguiu ganhar a confiança 
de seus públicos relevantes e decisivos – 
clientes, funcionários e fornecedores -, 
diante de eventuais problemas ou infor-
túnios, basta o gesto e a palavra. Dispen-
sam-se argumentos e provas. 

 “Fracassar não é cair. É recusar a le-
vantar-se”: O erro faz parte do dia a dia 
de todos os profissionais de venda, e de 
todas as empresas. Quem decide está 
sempre sujeito ao erro. Mais cedo ou 
mais tarde acabará acontecendo. O pro-
blema não reside no tropeço, e sim na 
incapacidade de assumi-lo, assimilá-lo, 
aprender com ele, e dar a chamada ‘volta 
por cima’. 

“Quando a coceira é do lado de dentro 
da bota, coçar o lado de fora não alivia 
muito”: A única maneira de solucionar um 
problema é atacar sua verdadeira causa. 
De nada adianta mudar a embalagem de 
um produto se seu conteúdo não tem 
qualidade. 

“Não desenhe uma cobra e acrescente 

pés”: Os bons e modernos profissionais 
de venda sabem a medida exata das coi-
sas. Só acrescentam o que é essencial e 
decisivo para o sucesso. Quando os pro-
dutos e serviços vêm com excesso de 
maquiagem o consumidor desconfia. 

“Aquele que planta uma árvore não 
desfrutará de sua sombra”: Em toda ati-
vidade empresarial, os agentes econômi-
cos de cada setor específico têm o dever 
indeclinável da grandeza institucional. 
Colocar acima de seus interesses indivi-
duais o interesse do negócio onde sua 
empresa se insere, sem prejuízo de uma 
concorrência forte e agressiva. Isso sig-
nifica, dentre outras coisas, plantar árvo-
res permanentemente, cuja sombra será 
desfrutada pelos que vierem depois. 

“Não contemple o céu do fundo de 
um poço”: O maior desafio a que se im-
põe um profissional de vendas é o exer-
cício permanente de sempre conseguir 
ver uma mesma oportunidade, ou um 
mesmo problema, por um novo ângulo 
de visão. O céu é redondo e finito para 
os que não conseguem sair de dentro do 
poço em que naturalmente se transforma 
a rotina de seu ambiente. 

“Atinge-se a sabedoria quando se 
aprende a segurar a língua”: Muitos dos 
maiores erros cometidos em Vendas ori-
ginaram-se da incapacidade das pessoas 
ouvirem a história toda, com paciência e 
tranqüilidade. Depois, de refletirem sobre 
tudo que foi dito. E só então formar ou 
emitir uma opinião. A maioria dos pro-
fissionais de vendas, principalmente os 
novatos (até mesmo pela insegurança), 
sente-se na obrigação de falar e palpitar 
o tempo todo, quando tudo o que deve-
riam fazer é simplesmente ouvir. 

“A preocupação nunca venceu o desti-
no”: O máximo que um executivo conse-
gue ficando preocupado é uma boa úlce-
ra, ou um tremendo estresse. O mesmo 
tempo alocado para alimentar uma preo-
cupação é infinitamente melhor utilizado 
para uma reflexão sobre o problema – e 
uma ação na sequência. 

“É preciso cortar antes de limar; en-
talhar antes de polir ”: Não dá para es-
tabelecer uma política de produto, de 
promoção, de preço, de distribuição, de 
pós-venda, etc., se você ainda não foi ca-
paz de definir qual é o Foco do seu negó-
cio, e o decorrente Posicionamento. 

 “Um pássaro não pode voar enquan-
to suas penas não estiverem plenamen-
te desenvolvidas”: muitas empresas, na 
pressa de sair antes ou até mesmo de 
sair por sair, acabam queimando etapas 
– como diria o Magri, ‘inqueimáveis’. E aí, 
como ensinam os publicitários, a pressa 
passa, e a merda fica. 

“A vida não promete segurança – ela 
assegura oportunidades”: Todos os dias, 
milhares de ‘cavalos-oportunidade’ pas-
sam selados na frente dos profissionais de 
vendas e suas empresas. Para a maioria, 
em primeiro lugar, falta a sensibilidade de 
percebê-los. E, para muitos, a coragem 
de montá-los, temendo o tombo, na es-
perança de que um dia um desses ‘ca-
valos-oportunidade’ pare, e até mesmo 
se ajoelhe para ser montado. Muito pelo 
contrário. Nos dias em que vivemos, até 
mesmo pelo aumento da concorrência, 
os ‘cavalos-oportunidade’ passam cada 
vez mais depressa. 

A SABEDORIA CHINESA PARA O SETOR DE VENDAS

Hilton Nascimento
  Diretor Executivo

                        



O HOMEM QUE VIROU GALINHA

 Certo dia, Valdemar sentiu-se mal e foi 
embora mais cedo do trabalho. Chegan-
do em casa ele foi para cama descansar 
um pouco e adormeceu. Quando acordou 
sentiu-se bem mais leve, olhou pra frente 

e viu um cara barbudo.
— Quem é você? — perguntou ele.

— Eu sou São Pedro... E você está no céu, 
meu filho...

— Ai meu Deus! Quer dizer, meu São Pe-
dro! Não acredito nisso! Eu não posso 

morrer! por favor, me faça voltar! 

  HUMOR
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Dicas da Ninon
Sucesso absoluto o lançamen-

to e noite de autógrafos da 
ANTOLOLGIA POÉTICA LUSO 
BRASILEIRA. Trata-se do livro 
organizado pelo poeta José 
Castro, reunindo os mais ex-
pressivos poetas e escritores,  
representando a intelectuali-
dade desses países. Ainda será 
marcada a data de lançamen-
to em Portugal, para o público 
apreciador de boa leitura, com 
noite de autógrafos. Segundo 
as palavras do editor respon-
sável  Cesar Mattos: “ Acredita-
mos que, no futuro, esta obra 
literária será referência entre 
esses dois países”. 

A REVISTA LA FEMME recebeu 
mais uma moção de aplau-

sos pela passagem do seu 10º 
aniversário; dessa vez, ofereci-
da pelo Vereador Amigo Wal-
mir a quem nossa equipe está 
imensamente agradecida.  

  A próxima reunião do ENA-
ARTE – Encontro dos Amigos 

da Arte, será 12 de fevereiro de 
2020 com o tema: Samba, suor 
e...muita música boa!!!  As ins-
crições estarão abertas à partir 
de 02/02/2020. Venha para fa-
zer um tributo ao Samba e ao 
carnaval!   

As calçadas do centro de Ara-
ruama (e demais localida-

des) encontram-se em estado 

terrível de conservação! Como 
uma mãe com um carrinho de 
bebê, um idoso, um cadeiran-
te, uma pessoa com deficiência 
são capazes de transitar pelas 
ruas da cidade em segurança? 
Empresários e governantes pre-
cisam com urgência adotar me-
didas de segurança e acessibili-
dade nas calçadas.

Agora sim! No último dia 30 
foi inaugurado o mais novo 

centro de relaxamento de Ara-
ruama. O ESPAÇO HARMONI-
ZA. Nele você encontra terapias 
como massagem relaxante, 
barra de access, etc que vão 
relaxar o corpo e a mente. A 
inauguração contou com a pre-
sença das queridas Madalena, 
da Madalena Coiffeur , Dra Fla-
via Godinho e Dra Marina Va-
ladão. Vá você também até lá 
conferir e agende sua sessão! 
@harmoniza_massoterapia Tel 
(22)99226-1718

Também no dia 30 aconte-
ceu a inauguração do novo 

espaço Doce Delícia. A doceria 
artesanal que já era sucesso em 
encomendas agora conta com 
um lindo espaço no bairro da 
Pontinha, Araruama. Confira 
na página 16 tudo sobre essa 
novidade!

Falando em novidades, está fi-
nalmente aberto ao público o 

Notícias para esta coluna
Anote aí: (22) 2673-8530 

contato@revistalafemme.com

— Hummm... Você pode até voltar, Valde-
mar... Mas tem que ser como galinha!

— Galinha? — pergunta ele, pensativo — 
É... Tudo bem... Não tenho opção mesmo... 

Vou ser galinha então!
E como num passe de mágica ele aparece 

no galinheiro.
— Caramba! (có) — diz ele — Eu virei (có) 

uma galinha mesmo (có)!
De repente um galo se aproxima:

— Você é (có) nova no galinheiro (có) cer-
to?

— S-sou sim (có) — disse Valdemar, mor-
rendo de medo de ter que satisfazer os 

desejos sexuais do galo.
— Aqui no galinheiro (có) ou você é re-
produtora ou botadeira! Qual é sua (có) 

escolha?

— Olha, seu (có) galo... Não quero ser 
reprodutora(có) , mas também não sei bo-

tar ovo não!(có)
— Gertrudes! Ensine esta galinha (có) de-

sastrada a botar ovo!
— Sim senhor! — obedece a galinha vete-
rana, virando-se para a galinha Valdemar 
— Olha só... Você deve levantar a asinha 
esquerda duas vezes e fazer “cócócóóó”! 
Valdemar obedece e sai um ovo. Então ele 
repete a operação e, ploft, outro ovo. — 
Que legal! — comemora — tô começan-
do a gostar desse negócio de ser galinha. 
Quando vai botar o terceiro ovo ele ouve 

um grito. Era a voz da sua mulher:
— Pô, Valdemar! Acorda aí!! Você tá ca-

gando a cama toda!

esperado Open Mall, em Ararua-
ma! O novo empreendimento da 
Sólida Engenharia leva o nome 
de Centro Empresarial Henrique 
Valladares, em uma justa home-
nagem ao falecido ex-prefeito de 
Araruama. O espaço conta com 
64 lojas, praça de alimentação, 
quiosque, espaço para shows, 
lounges e muito mais. Aproveite 
para fazer suas compras de Na-
tal com muito conforto nas novas 
lojas.

O fofíssimo Luiz Carlos Reis co-
memorou no último dia 24 

seu primeiro aninho! Filho do Dr. 
Paulo Reis e da Ivonete Araujo, o 
pequeno curtiu demais sua festi-
nha e as fotos você confere nesta 
edição. Parabéns!

O Réveillon de Araruama pro-
mete ser de muita animação 

com show da cantora Ludmilla! 
Até o fechamento desta edição as 
demais cidades ainda não haviam 
divulgado a programação para 
a virada. A pergunta que fica é: 
cadê o hospital?

No mais, Boas Festas!
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hum mm...
A clínica

número

em Implantes.

Araruama
R. Republica do Chile,

108, Centro
(22) 2665-4615

(22) 99214-5039

Saquarema:
R. Professor Francisco,
314 2º andar, Bacaxá

(22) 2653-6705

(21) 99548-6111

Rio Bonito: 
R. XV de Novembro,

142, Centro
(21) 2734-3835

(22) 99209-5515

Agende já sua avaliação!
Ligue ou compareça na OdontoCompany mais próxima de você.
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em Harvard dentro da Endocrinologia.  
  
La Femme: Qual o maior motivo de 
procura dos seus pacientes?
Dra. Karen: Obesidade, Diabetes, Do-
enças da Tireoide. Possuo uma gama 
bem variada de pacientes.
 
La Femme: Sua vontade de fazer ci-
rurgia bariátrica teve alguma relação 

com a sua pro-
fissão? 
Dra. Karen: Eu 
optei pela ci-
rurgia devido à 
minha Síndrome 
Metabólica que 
dificultava mi-

nha perda de peso, com uma resistên-
cia insulinica difícil de ser controlada 
e meu IMC estava alto. Então eu pos-
suía indicação para o procedimento.  
  
La Femme: Que dificuldades você 
enfrentou nesse processo decisivo?
Dra. Karen: Primeiramente sofri mui-
ta discriminação, pois geralmente as 
pessoas pensam que esse é o caminho 

mais fácil. Nenhuma cirurgia é fácil, 
pois apresenta riscos, um processo de 
recuperação e possíveis complicações.  
  
La Femme: Como está sendo sua re-
cuperação?
Dra. Karen: Estou ótima!!! No início 
sentia alguma dores no local da cirur-
gia, mas evoluí muito bem e minha per-
da de peso está dentro do esperado!!! 
  
La Femme: O acompanhamen-
to psicológico também é mui-
to importante neste processo, 
certo? Conte mais sobre isso: 
Dra. Karen: Sim, sempre. O obeso 
precisa entender o processo, precisa 
mudar a mente, entender que não 
pode descontar certos problemas 
na comida, e não usá-la mais como 
fuga. É também importante enten-
der que essa é uma segunda chance 
que ganhamos para fazer certo o que 
fazíamos de errado. O reganho é um 
problema real e um dos seus maio-
res motivos é o retorno a velhos há-
bitos. A terapia é essencial para isso.  
  

La Femme: Como surgiu sua vontade 
de ser Endocrinologista?
Dra. Karen: Decidi me especializar 
em endocrinologia por ser obesa e 
enfrentar uma luta constante com a 
balança. Senti que o obeso precisava 
de um profissional que o entendes-
se, o acolhesse, soubesse das suas 
angústias por passar por aquilo. A 
obesidade é uma doença crônica e 
é difícil compre-
endê-la quando 
você não a pos-
sui. Não é fácil 
lidar com uma 
luta diária. Não é 
falta de vontade 
, não é preguiça. 
Existem inúmeros problemas masca-
rados na obesidade de um paciente. 
  
La Femme: Fale mais sobre sua for-
mação profissional:
Dra. Karen: Sou formada pela Unigran-
rio em Medicina, cheguei a iniciar es-
pecialização em terapia intensiva , po-
rém a endocrinologia me conquistou. 
Em 2015 fiz um curso de atualização 

Natural do Rio de Janeiro, Dra. Karen Dias morou na capital e no interior de São Paulo, porém o coração falou 
mais alto e após sua avó e sua mãe realizarem o sonho da mudança para Araruama, ela terminou os estudos e 
resolveu também apostar na cidade que tanto ama! Hoje, médica e especialista em Endocrinologia, ela conta 
alguns detalhes da sua profissão e da recente cirurgia bariátrica pela qual passou.

Dra. Karen Dias

“A obesidade é uma 
doença crônica e é difícil 
compreendê-la quando 

você não a possui”
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EntrevistaLa Femme: Para quem você reco-
menda a cirurgia bariátrica?
Dra. Karen: Pacientes com IMC > 
40kg/m2  com ou sem comorbida-
des, indivíduos com IMC > 35kg/
m2 com comorbidades , tais como 
alto risco cardiovascular, diabetes 
mellitus, hipertensão arterial sistê-
mica de difícil controle, apneia do 
sono, doenças articulares tendo ini-
ciado tratamento de perda de peso 
há pelo menos 2 anos sem sucesso.  
Toda cirurgia é agressiva e é uma 
medida que não deve ser feita sem 
indicação.

La Femme: Como nossas leitoras 
podem conhecer melhor sua es-
pecialidade médica e tirar todas as 
dúvidas sobre a obesidade?
Dra. Karen: Atualmente atendo em 
Araruama e Cabo Frio, nos seguin-
tes endereços:
Araruama - Avenida Getúlio Var-
gas, 221 - sl 708 - Centro (22) 
2673-2237 | (22) 988432202
Cabo Frio - Clínica Longevidade 
(22) 2644-7396
Cabo Frio - Clínica Decordis (22) 
2040-4424 | (22)99785-3737

Fotos: Renato Leal
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Av. Brasil, 141, Edifício The Office - 
sala 508

Centro - Araruama
(Prédio novo em frente ao 

Restaurante Bela Bel)
Telefones: (22) 2661-6474

(22) 98804-0155 (Oi) (whatsApp)

Colaboração: Dra. Fernanda de 
Castro Azevedo - Fisioterapeuta Pélvica 

Contato/ Dúvidas: (22)9 7403-6440 
Whatsapp(22)9 9939-8100

Fisio Club | Stetic Club
R. Machado de Assis, 49, Centro - Araruama

Perder urina ao tossir ou ao fa-
zer algum tipo de esforço, pode 
não tratar-se apenas de um pe-
queno “acidente”, é preciso in-
vestigar. Você já ouviu falar de 
INCONTINÊNCIA URINARIA DE 
ESFORÇO? Esse é o tipo de incon-
tinência mais encontrada em mu-
lheres de meia idade e não apenas 
em idosos. Atualmente, estudos 
realizados em mulheres jovens, 
concluíram que há grande relação 

entre a INCONTINÊNCIA URINÁ-
RIA com atividades físicas de alto 
esforço.

A diminuição da qualidade de 
vida é uma das primeiras conse-
qüências da Incontinência Urina-
ria, levando tanto a comprometi-
mentos físicos quanto emocionais.

Através da Cinesioterapia, Ree-
ducação da Musculatura do Assoa-
lho Pélvico e a Eletroestimulação, 
a FISIOTERAPIA PÉLVICA diminui 
e/ou elimina todos os sintomas da 
INCONTINÊNCIA URINÁRIA.

Muitos desconhecem a eficácia 
e os ótimos resultados da Fisio-
terapia Pélvica como forma de 
tratamento desta patologia que 
oprimi e acaba com a qualidade 
de vida de muitas mulheres.

Para um resultado eficaz, uma 

avaliação especializada deve ser 
realizada. Junto à orientação médi-
ca, o Fisioterapeuta Pélvico é um 
dos profissionais indicados para o 
tratamento, ele possui conheci-
mentos específicos e habilidades 
técnicas para realizar uma avalia-
ção Fisioterápica.

Perdeu um pouquinho de urina, 
FIQUE ALERTA, isso não é normal 
em nenhuma idade e tem tratamen-
to. Procure ajuda !!!

Dra. Fernanda de Castro Azevedo
Fisioterapeuta Pélvica

Qualidade de Vida X Fisioterapia Pélvica
Você perde urina ao tossir ? Quer saber por quê ? 
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    Renato Leal Fotografia (22) 98813-4431 | (22) 98172-2094  facebook.com/renatolealfotografia  | @leal_fotografo

Foto do Mês
Pré-Weddind Daniel e Débora
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Prezados leitores da Revis-

ta La Femme, vamos cultivar o 

amor! Como citou o poeta por-

tuguês Fernando Pessoa: “Amar 

é cansar-se de estar só...”.  

Este poeta de língua lusófo-

na, quis poetizar o mesmo liris-

mo que o grande poeta chileno 

Pablo Neruda, quando afirmou 

em um de seus versos: “Se sou 

amado, quanto mais amado 

mais respondo ao amor...”. 

Cid José C. Magioli
Médico e Poeta

Presidente da Academia 
Araruamense de Letras

Cid José C. Magioli

Cantinho do Poeta TRINTA E QUATRO ANOS

Há trinta e quatro anos 
Concretizou-se a nossa união... 
 
Um coração e uma alma, 
Conheceram a felicidade! 
Pois encontrou outro coração 
Que em poesia abençoada, 
Uniu-se em comunhão... 
 
Bênçãos de DEUS! 
Poesia de amor, 
Unindo duas almas em: 
Dois corações... 
 
Não somos mais dois, 
Somos um só, reunido, 
Em duas almas e dois corações... 
 
Desde que te conheci, 
Entreguei o meu coração. 
Nossas almas que pertence a DEUS, 
Foi unida em Comunhão... 
 
Após trinta e quatro anos, 
Nosso AMOR está mais sólido, 
Nossos corações pulsam juntos, 
Nossas almas sonham juntas... 
 
Nossos corpos acoplados 
Na essência do AMOR, 
Agradece a nossa FELICIDADE, 
A  DEUS – Nosso SENHOR! 

Estes dois poetas são sintetiza-

dos numa única poesia do nosso 

saudoso “poetinha” Vinícius de 

Moraes, que citou: “Amai, porque 

nada melhor para a saúde que 

um amor correspondido”. 

Na verdade, o amor é a essên-

cia mais harmoniosa que poeti-

camente uni duas almas e dois 

corações. O amor solidifica uma 

união abençoada. O amor é a 

divina entrega dos sonhos e de-

sejos, superando com dignidade, 

todos os intempéries das vidas. 

Segue mais uma poesia de mi-

nha autoriza, que poetiza os trin-

ta e quatro anos de casamento 

deste poeta, com a poesia, que se 

chama: Dra Eulenir Magioli, que 

caminha comigo, há vários anos, 

no poema da vida. 



Revista La Femme | 11

As varizes são uma preocupação comum na vida de maioria das pessoas, 
principalmente mulheres. As veias são dilatadas e com aparência de “raízes”, de 
cor arroxeada/azulada, geralmente acompanhadas de vasinhos avermelhados 
e finos, e evoluem em cor e espessura ao longo dos anos. Também costumam 
ser hereditárias – se parentes próximos como avós, pais e irmãos têm varizes, 
é mais provável também sofrer com o problema.

Dores, inchaço e sensação de peso nas pernas são sintomas comuns em 
quem sofre com varizes, mas nem sempre são percebidos pelos pacientes. 
Alguns também podem notar um ressecamento e coceira na região. 

Além de comprometer a estética das pernas, as varizes, se não tratadas, 
podem evoluir para outras complicações, como feridas e trombose. Por isso, 
é importantíssimo iniciar o seu tratamento o quanto antes, como a Esclero-
terapia com Microespuma: a aplicação de uma substância (polidocanol) em 
cada variz que, ao se misturar com o ar, forma uma espuma (semelhante à de 
barbear), provocando a obstrução da veia doente. 

Não é apenas uma questão estética! Ao perceber os primeiros sintomas, 
procure o seu Cirurgião Vascular.

Dr. Bruno Oliveira dos Santos
Angiologia e 

Cirurgia Vascular

Ecodoppler
   Venoso dos Membros Inferiores

Ecodoppler
   Arterial dos Membros Inferiores

Ecodoppler
   de Carótidas e Vertebrais

Escreroterapia (Aplicação de vasinhos)

Tratamento de feridas

Varizes, preciso tratar?

Chegou na Angiolagos uma novidade que vai 
mudar a forma de diagnosticar doenças vascu-
lares! O VeinViewer Flex é um novo aparelho de 
Realidade Aumentada, que permite a visualização 
de veias não visíveis a olho nu – principalmente as 
“raízes” que sustentam outras veias, facilitando o 
seu tratamento.

Em conjunto com outras técnicas, como a escle-
roterapia com espuma, o uso do VeinViewer Flex 
possibilita mais precisão na eliminação de vasinhos 
e varizes, em alguns casos, sem a necessidade de 
cirurgia!

Novidade em diagnóstico 
na ANGIOLAGOS
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Mais um motivo para
matricular seu filho(a)
no CSA

Traga seu boletim e concorra até 30%
de desconto nas mensalidades de 2020.

Então aproveite essa oportunidade
e estude com o melhor Sistema de 
Ensino do Brasil.



Já é Natal no Lar de Joanas
 Há um clima diferente no ar, votos de felicidade, mãos estendidas, 

confraternizações e brilhos estão por todos os lados! Nas ruas, casas e 
lojas, por onde quer que andemos, as luzes piscam entre cores e formas, 
convidando-nos à celebração. Elas iluminam e encantam, trazem um co-
lorido especial às realidades que, durante o ano, foram se tornando co-
muns e opacas pela rotina do dia a dia.

Celebrar o Natal é nos deixar envolver pela ternura do amor de Deus, 
expresso no nascimento de Cristo, época de mais do que nunca renovar-

mos o compromisso que temos para com nossos idosos. O compromisso do respeito, do carinho e do amor 
diário que nos leva a dedicarmos plenamente ao cuidado com cada um.

O Hotel Residencial para Melhor Idade Lar de Joanas celebra mais um ano convidando sempre a juntar-se a 
nossa família com descontos especiais. Aqui Amor, Carinho e Respeito tem todo dia. Muitas atividades: Tera-
pia Ocupacional, Fisioterapia, Atendimento Médico, Atividades Físicas, Psicologia, Nutricionista e muito mais. 

Promoção Especial de Aniversário Lar de Joanas, aproveite descontos 
especias e venha se hospedar conosco já em clima de Natal! Garanti-
mos que aqui no Lar de Joanas seu familiar terá o melhor tratamento 
que poderá encontrar sempre com muito Amor, Carinho e Respeito.
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Colaboração: Hotel Residencial Lar de Joanas
Contato/ Dúvidas: (22)2673-4320

(22)2664-2134
Av. Beira Rio, 1935, Rio do Limão - Araruama

lardejoanas@gmail.com
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Doce Delícia inaugura loja em Araruama
A doceria artesanal Doce Delícia inaugurou no último dia 30 seu 
novo espaço. Sob o comando da Vania Vaz, especialista em Co-
zinha Profissional pelo Iga, e do sócio Cristian Marques, o acon-
chegante espaço está localizado no bairro da Pontinha e conta 
com todas as delícias já conhecidas do público sob encomenda. 
“O sonho sempre foi meu e através do meu amor pela confeitaria 
contagiei a todos e juntos decidimos abrir nossa loja física... Já 
trabalho integralmente com isso há 4 anos, quando decidi largar 
o trabalho em escritório e fazer o que mais amo.” conta Vania. 

Confira abaixo a inauguração deste lindo espaço!
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São os mais sinceros votos de toda a nossa 
equipe para a sua família!
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Instituto Genária Viana 
completa 18 anos

O reconhecido colégio de Iguaba Grande comemorou mais um ano de 
sucesso com colaboradores, fornecedores e amigos.

     O Instituto Genária Viana, que nasceu com o nome de Jardim Escola Estrelinha Mágica, comemorou no 
mês de Novembro mais um ano de existência. A festa, que aconteceu em um salão de Iguaba grande, reuniu 
os colaboradores que fazem parte da equipe IGV, fornecedores e muitos amigos.
     A unidade conta com todas as salas com ar condicionado, mobiliário moderno, quadra coberta, parque 
com grama sintética e coberto, ambiente acolhedor e seguro e com profissionais habilitados.
    O Instituto Genária Viana oferece turmas da Educação Infantil (1ano e 6 meses a 5 anos), Ensino Funda-
mental I e II (1º ao 9º ano) e Ensino Médio com a Parceria do Sistema Ari de Sá – SAS. A escola conta também 
com o Serviço de Creche em horário Integral, funcionando das 7h às 19h, para crianças de 02 a 10 anos de 
idade. Os alunos possuem o Seguro RB10 (em casos de acidentes), com a cobertura das áreas odontológicas 
e médica 24 horas e em todo território nacional.
    Para o ano de 2020, o Instituto Genária Viana contará com um prédio novo para o Ensino Médio e Pre-
paratório para o ENEM e Militar.
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Rua Dom Pedro II, 97 - 15 de Novembro - Araruama - RJ
Cels.: (22) 9 8825-1256 - 9 8825-0575 - ID 104*171085 - kifestas@superig.com.br

1 aninho do Luiz Carlos Reis
Aconteceu no último dia 24 a tão esperada comemoração pelo pri-
meiro aniversário do Luiz Carlos Reis, esse bebê lindinho que é filho 
do Dr. Paulo Reis e da Ivonete Araujo. A festa aconteceu no buffet 
Magia e Sonhos e contou com a presença de amigos e familiares 
que foram prestigiar este momento tão especial. Parabéns!
Fotos: Jacqueline Schneider PhotoArt



Dra. Priscila de Paula Charret
Biomédica

Revista La Femme | 21

Colaboração: Dra. Priscila de Paula Charret
CRBM 11659

Avenida Brasil, 141, sala: 505, Centro, Araruama/
RJ

(22)2661-5174 | WhatsApp  (22) 98133-5761
www.ibaesinstitutobiomedico.com.br
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Dra. Priscila de Paula Charret, tem 38 
anos e é formada a 15 anos em Biome-
dicina, durante toda a sua trajetória pro-
fissional se destacou por ser exigente nos 
processos e resultados, aos 28 anos se 
tornou Coordenadora Regional de uma 
das maiores empresas em Diagnósticos 
e Imagem da América Latina, buscando 
sempre a qualidade em seus processos se 
especializou em Vigilância Sanitária, Au-
ditoria e Gestão e liderança pela FGV. 

Iniciou a sua jornada na Estética ainda 
trabalhando como Coordenadora Regio-
nal, incluindo mais uma habilitação em 
seu currículo. O interesse pela estética 

surgiu em busca de conhecimento por 
alguns procedimentos que já realizava, 
mesmo sendo bem-sucedida no seu car-
go anterior a vontade em dedicar todo o 
seu tempo profissional na estética se tor-
nou maior, então a mudança total para o 
setor da estética se teve em 2013,  com 
visão em empreender teve a necessida-
de de abrir o seu próprio negócio, como 
a CLÍNICA CORPUSMED a qual é muito 
conhecida na cidade de Araruama por 
realizar procedimentos atuais no setor da 
Estética e o curso de capacitação em Es-
tética o IBAES CURSOS, o qual iniciou um 
programa de RESIDÊNCIA EM ESTÉTICA 
AVANÇADA (categoria: curso livre) e em 
sua primeira edição teve a presença do 
Dr. Rey, o cirurgião plástico mais famoso 
do mundo como um dos professores de 
seu curso.

A PRÓXIMA TURMA DE RESIDÊNCIA 
EM HARMONIZAÇÃO FACIAL E ESTÉTICA 
CORPORAL AVANÇADA IRÁ OCORRER NO 
RIO DE JANEIRO NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 
DE MARÇO DE 2020.

As inscrições já estão abertas, para 

maiores informações acessar o site: www.
ibaesinstitutobiomedico.com.br ou en-
trar em contato pelo telefone (22)98133-
5761 

Novidades no IBAES
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Adaptação de banheiro para idosos

É no banheiro onde, infelizmente, 
ocorre grande parte dos acidentes 
entre os idosos. O piso liso e escorre-
gadio, somado à falta de equilíbrio e 
de força, resulta em um ambiente que 
pode ser perigoso. Mas, não tem que 
ser desta forma, pois algumas adap-
tações podem ser feitas com o intuito 
de promoverem segurança, acessibili-
dade e a autonomia de pessoas com a 
mobilidade reduzida. Acompanhe:

Barras de apoio: O ideal é que se-
jam instaladas barras de apoio nos 
dois lados do assento, para facilitar 
o sentar e levantar, e no chuveiro de-
vem ser instaladas na parede e tração 
a 90 centímetros do chão.

Existem diversos tipos e modelos 
de barras de apoios para idosos: verti-
cal, horizontal, ondulada, estilo corri-
mão, de cores claras e escuras. O ide-
al é que a cor seja contrastante com 
a parede do banheiro para facilitar a 
visualização, e que a instalação seja 
feita por profissionais, ou conforme 
indicado pelo fabricante.

Assento: O vaso sanitário deve ter 
uma altura de 43 a 46 centímetros, já 
contando a borda, por isso geralmen-
te é necessário adaptá-lo para que fi-
que um pouco mais alto do que o nor-
mal. Isso pode significar um aumento 
de 10 centímetros aproximadamente.

Chuveiro: Banheiras não são funcio-
nais para idosos (a não ser que sejam 
os modelos com porta, mas estas são 
muito raras no Brasil). A melhor opção 
são os boxes com chuveiros, sem de-
graus, e de preferência mais alargados 
que o normal. Pense que pode ser ne-
cessário caber ali uma pessoa sentada 
e outra em pé. É recomendável que o 

Colaboração :
Jacqueline Braz França Amaral Car-

neiro 
Pedagoga, Pós graduanda em Geron-
tologia e Saúde Mental, Diretora Geral 
do Senior Club Hotel e Residência As-

sistida ao Idoso.

Jacqueline Braz
Diretora do Senior Club

chuveiro seja instalado a uma altura 
máxima de 180 centímetros do chão e 
que a abertura seja do modelo de ala-
vanca, pois os circulares são mais di-
fíceis de se manusear. Uma dica para 
facilitar o banho é deixar sempre uma 
cadeira rebatível à mão, ou um ban-
quinho bem firme, para que o idoso 
possa sentar ou se apoiar. Uma ideia 
válida é colocar ventosas nos pés do 
banco para que ele não escorregue. 
Também é muito importante manter 
tapetes antiderrapantes dentro e fora 
do box, para evitar as temidas que-
das. Tapetinhos tradicionais não de-
vem ser usados.

Dicas adicionais
Além dessas maneiras de adapta-

ção de banheiro para idosos, trouxe-
mos abaixo outras dicas gerais de ade-
quações e cuidados neste ambiente 
que podem ser úteis, tais como:

O banheiro deve ficar em um piso 
inferior da casa, ou no mesmo piso 
em que se encontra o quarto do ido-
so.

Mantenha os produtos de higiene, 
beleza e toalhas numa altura facilita-
da.

Se puder, adapte o banheiro para 
que todo o piso seja antiderrapante.

Certifique-se de que o ambiente é 
bem iluminado, pois na terceira idade 

a visão tende a ser reduzida.
As portas de entrada devem ter uma 

largura mínima de 80 centímetros e 
não podem possuir trancas ou chaves, 
para facilitar o acesso de terceiros, 
caso necessário.

Instale uma campainha ou sistema 
de alarme que possa ser acionado em 
caso de acidentes.

Mais do que segurança, as adapta-
ções de banheiro para idosos trazem 
algo muito importante: maior inde-
pendência. Porém mesmo com todos 
esses detalhes é importante tomar o 
cuidado de não deixar o idoso total-
mente sozinho por muito tempo. Com 
alguns cuidados é possível proporcio-
nar a privacidade, mas sempre estan-
do disponível por perto para qualquer 
eventualidade.

Vale lembrar que no Senior Club, os 
ambientes são projetados para garantir 
total conforto e segurança aos residen-
tes. Tudo isso, respeitando o desejo de 
autonomia de cada um e promovendo 
um dia a dia tranquilo.

MATRÍCULAS ABERTAS PARA 2020!






