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SEJA AMIGO

 DA VIDA!

DOE SANGUE!

O Grupo Solidariedade
está cadastrando novos

doadores para o Banco de
Sangue da AGEA. Interes-
sados devem entrar em

contato com a Nara, pelo
fone 3228 8770.

Começa em abril a
 cobrança dos atrasados da

 participação do Saúde Caixa
A Caixa deverá começar em abril a
cobrança dos atrasados da participa-
ção do Saúde Caixa, que não foi des-
contada durante dois anos por proble-
mas no sistema de processamento da
empresa. No mês de abril, será feito o
primeiro pagamento no novo sistema,
com reflexo na folha de maio. A co-
brança será mediante extrato explicativo
do que está sendo descontado. Os va-
lores descontados serão limitados a
10%da renda total do participante, sem
nenhuma correção. A idéia é de que o
pagamento das participações atrasadas
comece a ser descontada pelos princi-
pais hospitais.

O sorriso é o caminho mais curto
na comunicacão entre duas pessoas. É
ancestral e pré histórico, muito antes de
desenvolver uma linguagem objetiva e
formal o homem das cavernas já
necessitava formar bandos e estabelecer
vínculos para sobreviver. Ao mesmo
tempo em que mostrava os dentes em
sinal de agressão ou ameaça, ele sabia
expressar seu sorriso primitivo e afável.

Há sorrisos de todos os tipos. De
dentes perfeitos e alvíssimos e de
arcadas não tão desejadas. Sorrisos
metálicos e adolescentes ou seniores, já
que a vontade de preservar e manter o
sorriso bonito atravessa gerações.

O poder do sorriso
Experimente sorrir, seja onde for,

para amigos ou desconhecidos e

verifique como o mundo fica  mais

agradável e divertido ?

A vitrine da saúde do corpo
A boca é a vitrine da saúde do

corpo, ela pode apresentar sinais de
deficiência nutricional ou infecções
gerais. Por exemplo, doenças
sistêmicas, como sarampo, diabete e
AIDS podem  se manifestar através de
lesões bucais. A boca é repleta de muitas
bactérias algumas relacionadas à cárie
e doença periodontal. Pesquisadores
descobriram que  a periodontite (forma
avançada da doença periodontal que
pode causar a perda dos dentes) pode
estar relacionada com outros problemas
de saúde,  como doenças
cardiovasculares, derrame cerebral
entre outros. Por outro lado, vários

e s t u d o s
relacionam
a
inflamação
crônica da
periodon-
tite com o
desenvolvi-
mento de
problemas
cardiovas-
culares. Assim a prevenção é um
passo importante para a saúde geral.

Veja alguns cuidados
importantes para a saúde
bucal
nEscove seus dentes após a ingestão
de alimentos;
nUse o fio dental;
nTenha uma dieta balanceada;
nVisite o dentista regularmente , com
intervalos de 6 meses.
nConverse com seu dentista sobre
alterações em sua saúde geral.

Cuide do seu sorriso
O sorriso é um passaporte para o
melhor dos mundos. Serena as
pessoas, desprende-as de seus
conflitos, rompe barreiras. Quem
vive com semblante carregado retesa
músculos e desgasta mais o corpo,
envelhece mais rápido, conhecem
menos pessoas e fazem poucos
amigos.
ABRA UM SORRISO AGORA!
(texto enviado pela Clínica de Odonto-

logia CESO)


