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Na próxima segunda-feira, 
dia 16 de setembro, o Buf-
fet Infantil Fer Fer Vendo 

completa 13 anos de existência.
Inaugurado em 2006 o es-

paço que semanalmente re-
cepciona crianças e adultos em 
festas de aniversários hoje é si-
nônimo de inclusão ao reservar 
espaços e brinquedos destina-
dos a pessoas com necessida-
des especiais.

Seu proprietário, Fernando 
Modenezi conta que desde sua 
inauguração o prédio já foi pla-
nejado para receber todo tipo 
de público e que para come-
morar os 13 anos do buffet in-
fantil, mais brinquedos foram 
colocados à disposição do pú-
blico, como o “Espaço Games” 
e a “Área Baby”.

Apesar de ser um espaço 
destinado a festas, o Fer Fer-
vendo também é locado para 
aqueles pais que precisam rea-
lizar alguma atividade e pre-
cisam deixar seus filhos em 

Fer Fer Vendo conta com brinquedo 
para criança com necessidades especiais

Buffet infantil que completa em setembro 13 anos de inauguração tem ainda o Espaço Games e a Área Baby em um total de 18 brinquedos

algum lugar por um determina-
do tempo. O espaço conta com 
uma monitora que fica aten-
dendo a criança que brinca no 
local enquanto seus pais estão 
realizando outra atividade.

Confira a seguir uma entre-
vista com Fernando Modenezi 
sobre o Buffet Infantil Fer Fer 
Vendo:

IN- Quais as novidades que 
o Fer Fer Vendo está trazendo a 
seus clientes?

Fernando- Compramos brin-
quedos novos para alegrar ainda 

mais nossas crianças, agora com-
prei seis novos brinquedos e con-
tamos assim com 18 brinquedos 
a disposição de nossos clientes.

IN- Qual a faixa etária que 
esses brinquedos comportam?

Fernando- ele atende crian-
ças de 0 a 10 anos.

IN- Há também um diferen-
cial do Fer Fer Vendo, que dife-
rencial é esse?

Fernando- É o único Buffet 
infantil de Itapeva e região com 
um brinquedo para crianças com 
necessidades especiais, que com-

porta a cadeira de rodas dentro 
do brinquedo. Eu comprei esse 
brinquedo ao ir em uma feira 
em São Paulo e ver ele, que serve 
para aquela criança com neces-
sidades especiais não se sentir 
excluída durante a festa.

IN- O que tanto o Fer Fer 
Vendo deixa a disposição de 
seus clientes?

Fernando-  O Fer Fer Vendo 
foi um prédio planejado e cons-
truído para buffet infantil, não 
é um prédio adaptado, ele tem 
um berçário, um fraldário com 

ducha de água quente, tem 
berço para a criança ficar seja 
o aniversariante ou convidado, 
tem poltrona de amamentação, 
os banheiros masculino e femi-
nino têm três boxes cada um, 
sendo que cada um compõe um 
box exclusivo para pessoas com 
necessidades especiais, sempre 
pensei nas pessoas com neces-
sidades especiais.

Temos uma ampla cozi-
nha com fogão industrial, com 
churrasqueira e micro-ondas.

IN- O espaço é aberto mes-

mo que não haja festa?
Fernando- Todos os dias 

está aberto o espaço aqui, a 
criança pode brincar por hora, 
das 09h às 12h e das 14h às 
18h. O pai e a mãe podem dei-
xar ela aqui e ir fazer o que ti-
ver de fazer e a monitora toma 
conta da criança.

IN- Quem quiser conhecer, 
alugar para a festa o Fer Fer 
Vendo, como deve fazer?

Fernando- Pode ligar no te-
lefone (15) 3522-1139 e entrar 
em contato no horário de aten-
dimento citado anteriormente 
e passamos os valores e fazer o 
agendamento.

IN- O que o senhor tem a di-
zer sobre esses 13 anos de Fer 
Fer Vendo?

Fernando- Só tenho a agra-
decer a Deus, a mamãe e ao 
papai, às crianças, aos meus 
clientes, aos colaboradores, aos 
meus fornecedores pelo suces-
so do Fer Fer Vendo pelo suces-
so desses 13 anos. 



SAÚDE  •  BEM-ESTARwww.facebook.com/jornalitanews2 13 de setembro de 2019

Rusty Friends

Bar São Paulo



VIPS  •  SOCIAL  •  EVENTOS www.facebook.com/jornalitanews 313 de setembro de 2019

ITA NEWS 
DE OURO
ITABERÁ

O Ita News de Ouro em Itaberá reuniu familiares e 
amigos em homenagem aos empresários destaques da 
cidade no ano de 2019. Confira fotos dos premiados 
nesta noite memorável:

ITA NEWS 
DE OURO
ITABERÁ

Agnaldo Edson Vereador

Dr. Rodrigo César 
representando a dentista Estela Plens

Ateliê Gláucia Medeiros - Designer de Unhas

Hinstel Materiais Elétricos

Laboratório São Lucas

Na Lenha - Pizzaria e Esfiharia

Padaria Excellência

Ótica Brasil

Dr. Rodrigo César

Hotel e Pousada Rancho XV

Leal Materiais de Construção

Móveis Casa Nova

PH Empreendimentos - Construções

Vídeo Lopes - Fotografia

Dra. Fernanda de Almeida - Advogada

Junior Alve’z - Cerimonialista

Love Pet - Veterinária e Pet Shop

Mottanet

Qualis Odontologia

Vídeo Lopes - Filmagem

Farmácia Erva Doce

La Belle - Estética

M2R Comércio e Transporte - Agropecuária

Maitê - Buffet

Somos Todos Mirella - Destaque Municipal

Vivian Natalli - Biomédica Esteta

Cantinho do Açaí

Dra. Alessandra Garcia 
Microfioterapia

Cheff Café Sabores

Espaço Antonio Neto

Divas e Cacau Show

Inovar - Segurança

Dr. Julio Cesar Andrade

Juliana Lobo 
Designer de Sobrancelhas
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Pais Patrícia e Adriano
Miguel 2 anos

FER FER VENDO

DIA 13
250 Estrelas para Itapeva 
(Planetário Móvel)
Local: Ginásio SEMJEL (Car-
mino Farina, 172, Vila Isabel)
Horário: 8h30min
*Exclusivo para estudantes
Movimento Brincar na Praça
Local: Praças Públicas dos 
Territórios (Ao longo da se-
mana)
Horário: A partir das 9h
Roberto Oller & Banda (Mú-
sica pop rock nacional/inter-
nacional)
Local: Teatro de Bolso - Calça-
dão Doutor Pinheiro (Ao lado 
da Escola
Dom Silvio)
Horários: 19h 

DIA 14
Tur Histórico Cultural
Itinerário: 1. Sala Verde; 2. 
EM Acácio Piedade; 3. Cate-
dral Santana; 4.
Casa da Cultura e 5. Parque 
Pilão d’Água.
Horário: 9h as 11h30min e 
14h as 16h30min
* Haverá Trenzinho (gratui-
to) para fazer o itinerário. 
Chegar pelo menos com 30 
minutos de antecedência. 
Tempo estimado de passeio 
de 2h
Inauguração Casa da Cultura
Local: Rua Pires Fleury esqui-
na com Martinho Carneiro 
(Praça Anchieta)
Centro
Horário: 19h
2ª Etapa Copa AMSP de Mo-
tocross
Local: Pista da Vila Isabel
Horário: 09h
Caravana TV Novo Tempo da 
Igreja Adventista do Sétimo 
Dia
Local: Salão de Eventos Jubi-
leu
Horário: 15h
Responsável: Pastor Thiago 
de Oliveira

DIA 15
2ª Etapa Copa AMSP de Mo-
tocross
Local: Pista da Vila Isabel 
(Avenida Kazumi Yashimura, 
333-Vila Isabel)
Horário: 09h
Passeio Ciclistico Planeta Ter-
ra
Local: Saída da Praça de 
Eventos
Horário: 09h
Rodada do Campeonato Ru-
ral
Local: Campo do Bairro do 
Pacova
Horário: 13h30 min
Show Case e Open Style 
(Danças Urbanas)
Local: Teatro de Bolso - Calça-
dão Doutor Pinheiro (Ao lado 
da Escola
Dom Silvio)
Horários: 19 h
Culto de ações de graças pelo 
aniversário da cidade
Local: Igreja Presbiteriana 
Central de Itapeva
Horário: 19h30min
Responsável: Pastor Arnildo 
Klumb

DIA 16
Encontro Memórias & Perso-
nalidades

(Homenagens à memória de 
personalidades que empres-
tam nomes às ruas de Itape-
va)
Local: Teatro de Bolso - Calça-
dão Doutor Pinheiro (Ao lado 
da Escola
Dom Silvio)
Horários: 18h
Oração em favor da popula-
ção itapevense no início de 
todos os trabalhos.
Local: Em todas as Casas Es-
piritas.
Horário: 17h30 / 19h
Responsáveis: Divaldo Aires 
de Camargo/Ivonete Yssob

DIA 17
Margarido Combo Jazz
Local: Teatro de Bolso - Calça-
dão Doutor Pinheiro (Ao lado 
da Escola
Dom Silvio)
Horários: 19h
Oração em favor da popula-
ção itapevense no início de 
todos os trabalhos.
Local: Em todas as Casas Es-
piritas.
Horário: 17h30 / 19h
Responsáveis: Divaldo Aires 
de Camargo/Ivonete Yssob
Culto de Oração e Adoração
Local: Igreja Metodista (Rua 
Alameda Toledo Ribas, 640
Horário: 19h30min
Responsável: Pra Dayse Ap. 
Gonçalves Santos

DIA 18
Banda Quintal da Vovó
Local: Teatro de Bolso - Calça-
dão Doutor Pinheiro (Ao lado 
da Escola
Dom Silvio)
Horários: 19
Oração em favor da popula-
ção itapevense no início de 
todos os trabalhos.
Local: Em todas as Casas Es-
piritas.
Horário: 17h30 / 19h
Responsáveis: Divaldo Aires 
de Camargo/Ivonete Yssob

DIA 19
Início da FEI e FEMAI
Local: Alberto Vilhena Junior, 
Jardim Maringá
Horário: 14h
Todas as Vozes - Recital de 
Canto Coral
(Madrigal Pange Língua, Co-
ral Municipal, Coral Hugo 
Belézia)
Local: Teatro de Bolso - Calça-
dão Doutor Pinheiro (Ao lado 
da Escola
Dom Silvio)
Horários: 19h
Oração em favor da popula-
ção itapevense no início de 
todos os trabalhos.
Local: Em todas as Casas Es-
piritas.
Horário: 17h30 / 19h
Responsáveis: Divaldo Aires 
de Camargo/Ivonete Yssob
Culto de Ação de Graças pelo 
aniversário de ITAPEVA
Local: Igreja Maranata – R: 
Taquari, 433
Horário: 19h30min
Clamor pela cidade de Itape-
va
Local: Igreja Evangélica O 
Brasil para Cristo (Rua Lau-
delina Loureiro de Melo ,539- 
Vila Aparecida)
Horário: 20h
Responsável: Pastor Rafael

PROGRAMAÇÃO
ANIVERSÁRIO ITAPEVA

A equipe do Los Parças Bar-
ber Club está comemorando 
um resultado excepcional que 
um de seus proprietários con-
quistou em um evento em São 
Paulo.

Rafael Azevedo ficou em 
terceiro lugar em uma competi-
ção organizada pela Beauty Fair 
(maior feira da beleza da Amé-
rica latina e a terceira maior 
do mundo) e Wahl principal 
fornecedora de máquinas para 
barbearia.

O resultado, muito come-
morado por Rafael e seus com-
panheiros de profissão, foi algo 
inesperado, uma vez que o 

Rafael Azevedo, do Los Parças, 
conquista 3ª colocação em 
competição de barbeiros

Evento reuniu profissionais de todo o Brasil e representante da barbearia 
itapevense foi um dos selecionados entre 3.500 trabalhos inscritos

barbeiro se quer sabia que es-
tava participando da seleção do 
concurso. Rafael conta que foi 
sua esposa que o escreveu na 
seletiva sem que ele soubesse. 
“Eu não sabia que estava parti-
cipando nem das seletivas, pois 
quem me inscreveu foi minha 
esposa, ela escolheu um traba-
lho e postou para o concurso”, 
contou.

A seletiva foi feita por inter-
net e de acordo com a Wahl, or-
ganizadora do concurso, foram 
mais de 3.500 inscritos. Desse 
total foram selecionados ape-
nas 10 finalistas, entre eles o 
trabalho de Rafael.

No dia da competição foram 
escolhidos dois modelos por bar-
beiros e o estilo do corte foi defi-
nido somente na hora do desafio. 
Cada barbeiro teve 20 minutos 
para executar o corte, foram 
avaliados dificuldade, técnica, 
organização e postura. No júri 
estavam os principais barbeiros 
do Brasil, nomes como Luiz Dom 
Diego, Geazi Barber, Adilson Tro-
jan, Gustavo Colonno, Thagner 
Ramos, Tiago Cecco, Deivão do 
Corte e Pianta.

No momento da compe-
tição um contratempo quase 

pôs tudo a perder, Rafael conta 
que não pode usar seu equipa-
mento principal por conta da 
voltagem disponível. “Chegan-
do no evento, um detalhe bem 
importante quase me tirou da 
competição, pois todo o meu 
equipamento é voltagem 110v 
e lá tudo era 220v. No deses-
pero conseguimos emprestado 
um secador de um outro profis-
sional que estava no evento e 
usei uma máquina sem fio”, diz 
o barbeiro que disse ainda que 
o profissional que lhe empres-
tou o secador não pode ficar até 
o final do evento e por isso só 
conseguiu utilizar o aparelho 
no primeiro corte que foi no es-

tilo artístico.
No segundo corte Rafael 

não tinha mais o secador para 
usar, porém deu sorte no esti-
lo sorteado. “Para a segunda 
rodada, o segundo corte no 
estilo moderno não tinha mais 
secador, graças Deus que o es-
tilo sorteado me ajudou pois 
consegui executar um corte 
moderno, e não precisei usar o 
secador”, explicou.

No final a terceira colocação 
foi comemorada e muito por 
toda a equipe do Los Parças, 
uma vez que a competição re-
uniu barbeiros de todo o país, 
o primeiro lugar ficou com um 
profissional de Manaus/AM.

O Desfile Cívico de 7 de se-
tembro onde comemo-
ra-se a Independência 

do Brasil voltou a ser realizado 
na Avenida Acácio Piedade, em 
Itapeva.

Depois de alguns anos sen-
do realizado na Praça de Even-
tos Zico Campolim o desfile vol-
tou ao seu tradicional ponto de 
comemoração.

Escolas municipais, entida-
des assistenciais e órgãos de se-
gurança pública participaram 
do desfile que contou com a 
presença de um grande público 
prestigiou os participantes da 
comemoração nacional.

7 de setembro é comemorado 
na Avenida Acácio Piedade

Parabéns em dose dupla!
O príncipe Davi comemorou seu primeiro ano de vida no dia 11. Já a vovó Bete Saponga festejou mais um 
ano de vida no dia 12. Felicidades aos dois e à família!
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Exercício Físico e Saúde

Anderson Gregorio Joaquim 
Fanpage: facebook.com/ - Prof.

AndersonGregorio
Formado em Educação 

Física e Esportes pela EEFERP 
- USP

Possui Licenciatura Plena em Edu-
cação Física pela UNAERP

Odontologia

Dr. Alysson Martins Corrêa 
é cirurgião-dentista formado pela 
USP/Bauru, proprietário da Dom 

Odontologia, especialista em 
Implante e Prótese e palestrante 

internacional.     

mirem as dificuldades de frente 
e aprender. Principalmente os 
mais jovens de hoje, fogem do 
difícil e isso pode ser um gati-
lho para ficarem deprimidos.

Como ninguém é dono da 
verdade, vamos ser solidários e 
não deixe o outro se entregar ao 
sofrimento. Ficar no sofrimento 
só te afundará. Escolher conti-
nuar no sofrimento, te impede 
de avançar. Contribuam com 
os outros independentemente 
de sua profissão. Não chame a 
atenção para si, se livre do ego. 
Cuidem da saúde física, mental, 
espiritual e viva o que te move! 
Tu serás criticado? E daí? Você 
tem que dar certo nessa vida! 
Conhece-te a ti mesmo. 

Mais informações: youtube 
(Diálogo com os Espíritos parte 
35, Caboclo Pena Branca).

tal (ulectomia) ou a curetagem 
gengival, ambos realizados 
pelo profissional. 0 paciente, 
para melhorar esse quadro 
inflamatório, poderá realizar 
higiene oral rigorosa no local; 
bochechos com anti-sépticos 
bucais podem amenizar o qua-
dro, mas, para resolver o pro-
blema, o paciente deverá pro-
curar um cirurgião-dentista.

Quando é indicada a extra-
ção do siso?

A sua extração está indica-
da na ausência de espaço para 
a erupção, no posicionamento 
horizontal do siso, nos qua-
dros de dor e quando se inicia 
a erupção e esta não se comple-
ta, ou seja, há erupção parcial 
do siso. Quando se faz a extra-
ção de um siso, provavelmente 
terá que ser feita a extração de 
ambos os sisos do mesmo lado, 
isto é, do superior e do inferior.

Depressão: uma visão além do Exercício!Dentes do siso
A depressão é uma desor-

dem mental comum que afeta 
mais de 300 milhões de pes-
soas pelo mundo. De 2005 para 
cá o número de pessoas com 
depressão aumentou mais de 
18%. Porque será que tem tan-
ta pessoa nessa situação, mais 
tristes, sem motivação, sem in-
teresse de avançar, sem autoes-
tima, sem apetite, com insônia, 
indecisas, se sentindo inútil, 
culpada e sem esperança? 

É claro que só piora a quali-
dade de vida dessa pessoa e só 
aumenta o gasto com a saúde 
pública, pois, o mais fácil ain-
da é o remédio. Cito também as 
populações “ditas” minorias, 
mas não são, como os negros 
(principalmente as mulheres), 
os obesos e as pessoas LGBT, 
que sofrem 24hr por dia em 
uma sociedade mundial pre-
conceituosa e que impõe pa-
drões a serem seguidos. 

Pode ser que nós mesmos 
causamos nossas dificuldades, 
pode ser que não? O que será 
que escolhemos viver nesta en-
carnação? O que vivemos em 
encarnações passadas? Quem 
sabe...? Sei lá...! Papo de encar-
nação? O que tem haver? 

Observamos cientificamen-
te que os estudos de natureza 
neurobiopsicosocial, tem efi-

cácia na redução de sintomas 
depressivos. Singh et al. (2005) 
submeterem idosos a Muscu-
lação de alta intensidade e ob-
servaram melhoras físicas, no 
sono e redução de sintomas na 
escala Geriátrica de depressão. 

Em metanálise recente, Morres 
et al. (2019), eles observaram em 
11 estudos (455 pessoas de 18-65 
anos), que o exercício aeróbio tem 
efeito antidepressivo, impactando 
na melhora psicossocial e saúde 
mental. Poderia falar de estudos 
de 1 milhão de pessoas e tal. Mas 
vamos além do fisiológico. 

Porque não podemos pen-
sar que a depressão é uma 
doença da alma? O ser huma-
no tende a acreditar só no que 
vê não é mesmo? Só na ciência 
ou só no racional cartesiano! 
Entretanto, no plano espiritual, 
pode ser que a alma da pessoa 
depressiva perde energia, por 
estar fora de sintonia com sua 
essência. Fora de alinhamento 
vibracional entre o “eu” inte-
rior e experiência da carne. 

Você já ouviu algum espí-
rito trazer conhecimentos? 
Fiquei louco falando isso? Sei 
lá. Falar de plano espiritual e 
alma não tem nada a ver com 
religião. Porque não pensar que 
a depressão é uma doença da 
vaidade humana? Por não assu-

Quantos dentes do siso 
existem?

Existem quatro dentes do 
siso: dois superiores, sendo um 
direito e um esquerdo, e dois 
inferiores, também direito e es-
querdo.

Em que idade eles normal-
mente erupcionam?

Quando eles conseguem 
aparecer na boca, isto  ocorre 
normalmente dos 17 aos 20 
anos; portanto, são os últimos 
dentes da dentição a erupcio-
nar.

Todo mundo tem o dente do 
siso?

Não.
Por que às vezes eles não 

erupcionam?
Porque algumas pessoas 

não possuem mesmo o dente 
do siso (germe dental); às ve-
zes, também não erupcionam 
por falta de espaço na arcada 
dental, ou ainda, pela posição 
horizontal do dente, o que difi-
culta a sua irrupção.

O que acontece se ele ficar 
dentro do osso (não erupcio-
nar)?

Pode produzir reabsorções 
de dentes vizinhos, transtor-
nos dolorosos ao paciente e 
possíveis degenerações (lesões 
císticas).

O que acontece se ele erup-

cionar parcialmente?
A erupção parcial ocorre 

geralmente por falta de espa-
ço na arcada ou pela posição 
horizontal do dente. Ambos 
os casos dificultam a erupção, 
ocorrendo, dessa forma, a erup-
ção parcial do siso. Esse quadro 
pode provocar gengivites (in-
flamação da gengiva), absces-
sos na região, irritação local, 
dor e edema.

É verdade que o dente do 
siso empurra os outros dentes, 
provocando mudanças de posi-
ção?

Há duas correntes: a primei-
ra diz que, se houver espaço su-
ficiente para a erupção do siso 
e o paciente não tiver tendên-
cia a apinhamento (mudança 
de posição), não haverá proble-
mas; já a segunda diz que, se o 
espaço for insuficiente e o pa-
ciente, submetido à ortodontia 
e com tendência a apinhamen-
tos, ou mesmo, só submetido à 
ortodontia, mas com a mesma 
tendência, poderá ter proble-
mas futuros, como o apinha-
mento de dentes.

Quando a gengiva do dente 
do siso que está erupcionando 
inflama, o que fazer?

Deve ser feita a remoção 
do tampão gengival que cobre 
parcialmente a superfície den-

Na sexta-feira (06) jovens 
de Itaberá que fizeram seu 
alistamento junto ao Exército 
Brasileiro participaram de uma 
cerimônia que marcou a dis-
pensa dos mesmo das Forças 
Armadas.

A cerimônia para entrega 
de Certificados de Dispensa de 
Incorporação e Compromisso 
à Bandeira, para os jovens nas-
cidos em 2001 e anos anterio-
res, foi marcada pelo juramen-
to de fidelidade a Pátria; e foi 
conduzida pelo 2º Tenente do 
Exército Brasileiro, Guilherme 
Alfonso Seibt Thomaz, pela De-
legada de Serviço Militar e da 

Exército Brasileiro realiza 
cerimonial em Itaberá

Secretária da Junta Militar de 
Itaberá, Erica Jesus de Brito e 

certificou mais de 50 jovens do 
município.

No último final de semana, 
as equipes da Escolinha Muni-
cipal de Futebol estiveram em 
Itapeva para a disputa da se-
gunda rodada do Campeonato 
Estadual de Futebol 2019. 

Foram três partidas com 
duas vitórias e uma derrota dos 
garotos de Itaberá. Para dispu-
tar este evento é necessário 
que os atletas estejam regular-
mente matriculados nas unida-
des estudantis e as equipes de 
Itaberá contam com alunos das 
Escolas: Alberto Pereira, Bárba-
ra Vidal, Doroty David Muzel, 
Gabriel Pinto Faria, Engenheiro 
Maia II, Leôncio Pimentel e Ma-
ria Tereza de Souza Falçarelli, 
além de treinarem no complexo 
esportivo as segundas, terças e 
quintas a partir das 17 h.  

O time do sub 17 ganhou de 
6 a 0 do time de Bom Sucesso 
de Itararé, o sub 13 também 
saiu vitorioso contra o time 
de Bom Sucesso de Itararé, ga-
nhando de 3 a 1. O time do sub 

Itaberá soma seus primeiros 
pontos no Campeonato 
Estadual de Futebol Infantil

15 perdeu para o time de Ribei-
rão Branco de 5 a 0.

POR Caroline Gonçalves e So-
lange Zago

Os corredores itaberaenses 
de prova longa de atletismo, 
Edson e Guinho, estiveram 
mais uma vez nas pistas da re-
gião. 

Desta vez em Guapiara, 
onde conseguiram bons resul-
tados dentro de suas respecti-
vas categorias, Edson ficou em 
terceiro e Guinho na quinta co-
locação.

Os dois experientes atletas 
de Itaberá sempre estão repre-
sentando o município na mo-
dalidade atletismo e recebem 
apoio da Prefeitura Municipal, 
através da Secretaria de Educa-
ção, Cultura, Esporte e Turismo.

Por: Caroline Gonçalves e 
Solange Zago

Atletas de Itaberá se destacam 
em mais uma corrida

No domingo (08) a Lira Ita-
pevense se apresentou no Par-
que São Jorge. Logo pela manhã 
um bom público compareceu a 
Praça Carlos Flávio Vasconce-
los, para prestigiar os músicos 
da banda itapevense. O local 
também não poderia ser mais 
adequado para a apresentação 
do que a praça que leva o nome 
de um ilustre ex-integrante da 
Lira Itapevense.

A apresentação aliada ao 
clima agradável e o ambien-
te familiar fez com que a 
nostalgia de tempos atrás se 
fizesse presente, principal-
mente aos de mais idade que 
cresceram em um ambiente 
como o que foi proporciona-
do no domingo.

Apresentação da Lira 
Itapevense encanta público
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Acne é causada por herança genética, mas hábitos 
ruins agravam a doença, aponta estudo com gêmeos

Uma das doenças de pele mais 
comuns, visto que atinge a maior 
parte da população em algum mo-
mento da vida, a acne acontece 
quando as glândulas sebáceas pro-
duzem uma quantidade excessiva 
de oleosidade que, ao se misturar 
com as células mortas da pele, 
acaba causando a obstrução dos 
poros, segundo a dermatologista 
Dra. Valéria Marcondes. “Logo, as 
bactérias que fazem parte da flora 
cutânea promovem uma inflama-
ção na região, o que culmina na 
formação das espinhas”, explica. 
Suas causas são as mais variadas 
possíveis, incluindo desde altera-
ções hormonais até o excesso de 
gordura nos alimentos. Porém, 
uma pesquisa publicada em abril 
de 2018 no Journal of Drugs In Der-

matology (JDD) apontou que, em-
bora os fatores externos influen-
ciem a gravidade dos sintomas da 
doença, a acne pode ser causada 
principalmente devido a herança 
genética.

Os pesquisadores analisaram a 
incidência de acne, o grau e os ga-
tilhos para a doença em 139 pares 
de gêmeos idênticos e fraternos, 
além de um grupo de trigêmeos, 
levando em consideração dados 
como histórico médico, traços fa-
miliares, realização de exercícios fí-
sicos, endereço e altura e peso para 
cálculo do índice de massa corpo-
ral. “Com os dados coletados, os 
estudiosos procuraram identificar 
e separar qualitativamente fatores 
genéticos e ambientais que contri-
buem para a gravidade da acne, 

constatando que a quantidade de 
gêmeos idênticos com acne (64%) 
era significativamente maior do 
que em gêmeos fraternos (49%)”, 
destaca a dermatologista. Ao ana-
lisarem os gêmeos com acne em 
diferentes graus, os pesquisadores 
encontraram também fatores que 
podem servir como gatilhos para 
a doença, como uma dieta rica em 
açúcar, um IMC mais alto ou a prá-
tica reduzida de exercícios físicos.

A pesquisa mostra-se de extre-
ma relevância pois promove uma 
compreensão maior dos motivos 
que podem piorar o quadro acnei-
co, ajudando assim na prevenção, 
controle e tratamento da condição. 
“O estudo também auxilia no acon-
selhamento dos pacientes quanto 
as causas genéticas da condição. 

Dessa forma, os familiares podem 
agir na diminuição dos fatores que 
promovem a piora da acne, visto 
que, se um familiar sofre com a 
doença, há grandes chances de 
um parente próximo também vir a 
desenvolver a condição no futuro”, 
destaca a Dra. Valéria.

O tratamento da doença con-
siste na higienização da área duas 
vezes por dia e no uso de cremes 
e loções receitados pelo derma-
tologista, com substâncias como 
o peróxido de benzoíla e ácido 
retinóico. “O dermatologista tam-
bém pode recomendar secativos 
e cosméticos concentrados para 
o tratamento de áreas específicas. 
Estes normalmente contêm ingre-
dientes que funcionam em nível 
celular profundo, absorvendo a 

oleosidade em excesso que causa 
as espinhas e comedões”, afirma. 
Além disso, é essencial o uso de 
hidratantes leves com ativos que 
atuem no controle da oleosidade 
e um fotoprotetor para evitar a 
formação de manchas e cicatrizes. 
“Em casos mais graves, o médico 
pode prescrever antibióticos orais 
e tópicos para o tratamento da 
condição, como a isotretinoína.”

Por fim, é fundamental a inges-
tão de dois litros de água por dia e 
a adoção de uma alimentação sau-
dável. Para quem sofre com quadro 
acneico, por exemplo, é importan-
te evitar alimentos gordurosos, 
com farinha branca e derivados do 
leite, já que estes podem estimular 
as glândulas sebáceas a produzi-
rem mais oleosidade e fazer om 

que sejam liberadas substâncias 
inflamatórias que podem estar re-
lacionadas ao desencadeamento 
da acne.  “O ideal então é apostar 
em alimentos que auxiliam no 
combate do quadro acneico e ado-
tá-los em suas refeições. Agrião, 
espinafre, brócolis e couve, por 
exemplo, são ótimas opções, já que 
são ricos em clorofila, que ajuda a 
limpar bactérias e toxinas do trato 
digestivo e da corrente sanguínea. 
Além disso, alguns nutrientes 
são fundamentais no combate a 
acne, como o zinco, presente nos 
frutos do mar, frango, girassol e 
abóbora, nozes e leguminosas, e 
as vitaminas A, C e B5”, finaliza a 
especialista.

Fonte: Dra. Valéria 
Marcondes – Dermatologista
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