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Outubro
Rosa
Informar para
prevenir

Vivá&
By Viviane Renó

No mês de prevenção ao câncer de mama, três dos mais renomados
médicos de nossa região expressam a necessidade do diagnóstico
precoce. No Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), este
é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres no país (excluídos os
tumores de pele não melanoma). Em 2020 foram registrados mais de
66.000 novos casos da doença.
“Você só lembra das suas
mamas em outubro? Ignorar
uma doença não vai ajudar a
não ter. Neste Outubro Rosa,
vamos lembrar que a consulta
com o mastologista e os
exames de rastreamento, são
essenciais para o diagnóstico
precoce, quando a chance de
cura é 100%. Câncer não é só
no Outubro Rosa.”
Dr. André Girardi
Mastologista

especialista
“Você sabia que 95%
dos casos de câncer de
mama com diagnóstico
precoce têm cura? É por
isso que o autoexame
é tão importante e
garante que você seja
a primeira a saber se
tem algo errado. Não
deixe de passar com sua
ginecologista
uma vez ao ano. Você
é a protagonista da
sua vida, se cuide!”
Dra. Janaína Ribeiro
Ginecologia e
Obstetrícia

Dra. Simone de Lima Silva, que estreia
na equipe médica do centro de serviço
exclusivo de ultrassonografia do Acta
Medicina Diagnóstica, também alerta
sobre a importância da prevenção e
o rastreamento deste tipo de câncer
por meio do ultrassom de mama.
Simone é especialista em medicina fetal e
ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia.

tecnologia em

SORRISO

Sorrindo sempre a Dra. Ana Paula Escudero
comemora o dia do ortodontista com o sucesso
do Experience Day, onde o paciente através de
um exame de scanner digital, consegue visualizar
o resultado final de seu procedimento e planejar
o tratamento para o sorriso dos sonhos!
Dra. Ana Paula Escudero

exclusividade

“Criar peças que
compõem meus projetos
e permitem fortalecer
a identidade do meu
escritório sempre foi um
desejo grande. Poder criar
esse carinho com meu
filho Henrique Becker
é um sonho.”, Gustavo
Martins.

O banco vão faz
parte da linha de
mobiliário criada
pelo arquiteto para
a EHLUdesign.

empreendedorismo &
DESIGN

“O grande desafio da Mostra Andorra Madeiras
foi demonstrar todas as soluções para projetos
em madeiras e satisfazer o cliente final com
uma experiência incrível em espaços com
designer e estilo. A Andorra Madeiras é a
única loja do segmento na região RM do vale
a incentivar e investir no processo criativo do
profissional arquiteto e designer.”
Silnéia e Samuel Diniz
Sócios-proprietários da Andorra Madeiras.

autenticidade

Juliano Marcondes César
criou a Type e todas as
histórias da confecção estão
relacionadas ao seu jeito
de ser, sempre explorando
novas possibilidades e
levando a sério o esporte e a
vida como uma maneira de
estar sempre se superando.
A loja virtual da grife
atravessa fronteiras para
atender o perfil de cada
consumidor. As roupas
confeccionadas pela
@typestore são feitas para
admiradores do espírito livre
e amantes da natureza. Um
ponto de partida para onde
você quiser chegar.

amantes da
NATUREZA

A arquiteta Daniele Resck foi
convidada para desenvolver o projeto
da nova ala do Hotel Harmonia, em
Monte Verde, Minas Gerais.
“Fiquei surpresa com o convite
para fazer o projeto de interiores
da nova ala. Amei poder deixar
minha assinatura nessa cidade que
frequentava 20 anos e tanto fez e
faz parte da minha história.”

