
O tema ‘empoderamento 

feminino’ está por toda 

parte: nas notícias, na 

timeline do Facebook, 

na conversa de elevador 

e, como não poderia 

deixar de ser, no mundo 

corporativo

Esse microcosmo da 
sociedade tem que es-
pelhar as mudanças que 

acontecem fora das paredes 
das empresas. Por cultura, 
algumas resistem ao novo; ou-
tras, pelo mesmo motivo, abra-
çam o seu tempo e navegam 
com ele. E há quem lidera essas 
mudanças. Reconhecidamente 
uma marca democrática, o 
McDonald’s é protagonista em 
ditar transformações. 

Ao longo de quase 40 anos 
de história no Brasil, a empresa 
tem se esmerado em ser atual. 
Muitas vezes não é fácil, mas 
a resposta é sempre motivo 
de orgulho. Segundo o último 
relatório de Resultados de 
Impacto Social e Ambiental na 
América Latina e no Caribe da 
companhia, 57% do nosso qua-
dro de funcionários é formado 
por mulheres. 

Nos restaurantes da rede, 
elas são maioria nos cargos de 
gerência: 53%. 

Embora o gênero obvia-
mente não seja o balizador de 
qualquer ação de meritocracia, 
ainda é importante ressaltar 
esses números – até que isso 

não seja mais necessário.
Prezando pela igualdade, 

mas respeitando as diferenças, 
criamos condições para que 
essas mulheres permaneçam 
conosco quando, por exemplo, 
tomam a decisão de se torna-
rem mães. Neste caso, nosso 
Projeto Gestante prevê acom-
panhamento da funcionária 
por uma equipe médica duran-
te toda a gestação, absorve os 
custos das despesas médicas 
com consultas e exames e, nos 
restaurantes, cuida para que a 
gestante exerça atividades sem 
risco para o bebê.

Também temos o programa 
Aperte o Play, focado em pla-
nos de desenvolvimento nas 
áreas de empreendedorismo, 
planejamento de carreira e 
fi nanceiro, e cursos de Gas-
tronomia e Tecnologia da 
Informação.

Por meio de programas 
abrangentes ou com atitudes 
simples, nosso objetivo como 
gestores de pessoas é pro-
porcionar um ambiente onde 
todos sejam respeitados. 

Nesse Dia Internacional 
da Igualdade Feminina apro-
veitamos para falar sobre as 
mulheres, mas não deixare-
mos de nos debruçar sobre 
qualquer tema que contribua 
para um ambiente de trabalho 
caracterizado pela diversidade 
e inclusão.

(*) - É Diretor de RH da Divisão Brasil 
da Arcos Dorados, franquia que 

administra a marca McDonald’s na 
América Latina.

Igualdade feminina
nas empresas

Marcelo Nóbrega (*)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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1ª VRP - EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0512607-82.2000.8.26.0100 (USUC 44). O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos 
Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca 
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a (o) (s) Manoel João 
Fidalgo, Joana Maria Guedes, Annunciata Cilento Paschoalucci, Antonio Hasegawa , réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados 
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Liete de Oliveira Piacente e outro, ajuiz(ou)(aram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Campinas do Piauí, 
nº 572 Itaquera - São Paulo - SP, com área de 175,15m², contribuinte nº 114.107.0017-7, alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação 
dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem 
o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

permitidas pela legislação em vigor. c)As receitas e despesas foram apro-
priadas pelo regime de competência. Parecer Conselho Fiscal: Os mem-
bros do Conselho infra assinados após examinarem o Balanço Geral e ten-
do-o encontrado em perfeita ordem, são de parecer que os referidos docu-
mentos devem receber a correspondente aprovação da Assembléia Geral
dos Srs. Acionistas.

Diretoria Executiva: Betty Lia Tunchel; Nathan Herszkowicz;
Silvia Herszkowicz; Sandra Herszkowicz Frankfurt.

Sielka Participações e Administração S.A.
CNPJ 60.089.208/0001-50

Relatório da Diretoria - Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2016.
Srs.acionistas: Apresentamos o Balanço Patrimonial e demais peças demonstrativas referentes ao exercício encerrado em 31/12/2016. Estamos a disposição dos Srs. para esclarecimentos que forem necessários. (a) Diretoria.
ATIVO 31/12/2016 31/12/2015
Ativo Circulante 19.959.431,71 14.152.139,18
Caixa/Bancos 4.592.088,54 6.699.450,22
Titulos com Liquidez Imediata 1.968,95 1.968,95
Imóveis a Comercializar 2.009.820,11 6.230.720,01
Devedores Diversos 13.355.554,11 1.220.000,00
Ativo Permanente 7.139,52 30.750,82
Imobilizado 26.938,63 72.538,63
Depreciação Acumulada (19.799,11) (41.787,81)
TOTAL DO ATIVO 19.966.571,23 14.182.890,00

PASSIVO 31/12/2016 31/12/2015
Passivo Circulante 20.217,73 53.393,21
Obrigações  Trabalhistas e Tributarias 4.317,73 37.493,21
Credores Diversos 15.900,00 15.900,00
Resultado Futuro (21.934,20) (21.934,20)
Custos Diferidos (21.934,20) (21.934,20)
Patrimônio Líquido 19.968.287,70 14.151.430,99
Capital Social 3.412.600,00 3.412.600,00
Reserva de Capital 338,60 338,60
Resultado Acumulado 5.018.111,52 4.838.735,92
Resultado do Exercício Apuração 6.816.856,71 1.179.375,60
Correção Complementar IPC/90 4.281.113,65 4.281.113,65
Reserva de Lucros 439.267,22 439.267,22
TOTAL DO PASSIVO 19.966.571,23 14.182.890,00

Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos
Históricos 31/12/2016 31/12/2015
Lucro do Exercício 6.816.856,71 1.179.375,60
Depreciações 7.979,90 -
Total das Origens 6.824.836,61 1.179.375,60
Aumento Ativo Permanente (7.979,90) -
Distribuição Lucros 13.194.711,11 4.811.826,94
Total das Aplicações 13.186.731,21 4.811.826,94
Variação do Capital Circulante (6.361.894,60) (3.632.451,34)

Demonstração Resultados Exercícios 31/12/2016 31/12/2015
Receitas Operacionais 8.001.774,69 1.415.895,78
de Alugueis/Vendas 12.685.702,83 1.469.533,83
Impostos (463.028,14) (53.638,05)
Custo Imóveis Vendidos (4.220.900,00) -
Receitas não Operacionais 28.776,92 -
Financeiras 8.536,24 -
Ganhos de Capital 20.240,68 -
Custos/Despesas 1.213.694,90 236.520,18
de Pessoal 12.672,00 11.347,20
de Locação Instalação Conservação - 8.116,78
Comunicação Locomoção 1.458,43 3.944,62
Financeiras 15.548,90 5.331,17
Tributarias 439.296,79 140.144,82
de Depreciação 3.851,88 9.966,36
Despesas Diversas 740.866,90 57.669,23
Resultado 6.816.856,71 1.179.375,60

Notas Explicativas: a)As presentes demonstrações financeiras foram ela-
boradas observando às disposições da Lei 6404/76 e tributações vigentes.
b) As depreciações foram calculadas pelo metodo linear conforme as taxas

Contador Antonio Roberto Gorrão-TCCRC/SP1SP067727/O-0.
Valor da Ação 2016 2015
Valores em Reais R$ 5,85 R$ 4,15

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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RECORRER DA MULTA DA ENTREGA DA GFIP
Empresa recebeu auto de infração de multa por atraso na entrega 
da GFIP, podemos entrar com recurso para suspender a multa? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA S.A. FOI ENCERRADA NA RECEITA FEDERAL E NÃO TINHA 
NENHUMA DÍVIDA TRIBUTÁRIA, TEMOS QUE ENVIAR ALGUMA 
OUTRA OBRIGAÇÃO?

Esclarecemos que no aspecto trabalhista e previdenciário se havia empre-
gados deverá ser encaminhado o CAGED e caso queira poderá a empresa 
antecipar a entrega da RAIS informando o encerramento das atividades.

SERVIÇOS CONTRATADOS DE UMA ASSOCIAÇÃO
Empresa utiliza os serviços de uma associação de taxi e quando recebemos 
a nota fiscal cobrando os serviços, fazemos a retenção do INSS. A associação 
está alegando que foi instituída uma nova lei que dispensa a retenção do 
tributo, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO AO MÉDICO
Funcionário faltou e apresentou declaração de comparecimento ao 
médico depois do final do expediente. Empresa pode descontar o dia 
e o DSR? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL A DIFERENÇA DE RPA E RPCI, QUAL DEVE SER UTILIZADO?
No caso em questão, usualmente é adotada a nomenclatura RPA 
(recibo de pagamento a autônomo), contudo, é possível utilizar-
-se da nomenclatura RPCI (recibo de pagamento a contribuinte 
individual). O importante é que em qualquer das nomenclaturas 
adotada pela empresa, conste todas as informações relacionadas 
no inciso V do art. 47 da IN RFB nº 971/2009.

PERÍODO DE CONTRIBUIÇÃO TAMBÉM COMO MEI
Funcionário que recolhe o INSS pode constituir uma empresa MEI e 
recolher sobre o salário mínimo para aumentar o recolhimento para fins 
de aposentadoria? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
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2ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1023930-
24.2014.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Antonio Marcelo Cunzolo Rimola, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) ISRAEL JUSTINO DA SILVA, CPF. 226.275.448-96, que AMC - SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 
5.067,12 (Nov/2014), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado 
entre as partes e não pago. Estando o requerido em lugar incerto e não sabido, CITADO fica 
para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação, 
ficando isento de custas e honorários, em caso de pagamento, sob pena de conversão de 
mandato inicial em título executivo, sendo advertido de que será nomeado curador especial em 
caso de revelia (art. 257, III do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. São Paulo, aos 31 de março de 2017. 

EDIFÍCIO RIO CLARO
CNPJ- 03.266.902/0001-62

Rua Quirino de Andrade, 217, 219, 227 - CEP 01049-010 - São Paulo, S.P.
CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DOS CONDÔMINOS DO EDIFÍCIO “RIO CLARO”
Ficam convocados os senhores condôminos dos andares ou titulares de direito à aquisição de unidades
autônomas do Edifício Rio Claro, a se reunirem em Assembléia Geral: Data: dia 12 (doze) de setembro
de 2017. Horário: 11:00h (onze horas). Local: Conjunto 103, 10º andar, do Edifício Rio Claro, à rua
Quirino de Andrade , nº 219 em primeira e única convocação.  Ordem do Dia: a) Apreciar as contas da
administração do Edifício. b) Eleição do Síndico. c) Eleição do Conselho Consultivo. d) Aprovação do
Orçamento para o período de setembro/2017 a Agosto/2018, com a fixação da contribuição condominial
ordinária. e) Apresentação dos orçamentos de pintura interna do prédio. f) Apresentação dos orçamentos
para fixação de catracas e controle de acesso aos elevadores. g) Esclarecimentos sobre os condomínios
em atraso. Quorum de deliberação: Condôminos quites com as contribuições representando pelo menos
25% (vinte e cinco por cento) do condomínio. Procuradores: Será permitida a representação por procurador
nomeado por procuração com poderes específicos para Assembléia Geral designada. Para a aprovação
das matérias de reforma a serem custeadas pelos proprietários fica afastado o voto dos ocupantes ou
locatários não proprietários. São Paulo, 1º de setembro de 2017. Victor Brandão Teixeira - Síndico

OLGERBEA PARTICIPAÇÕES IMOBILÁRIAS LTDA.
CNPJ/MF n. 07.739.260/0001-22 - NIRE 35-2.2033332.6

8ª Alteração e Consolidação do Contrato Social
Olga Rabinovich, RG nº. 4.989.032-3-SSP/SP e CPF/MF nº 041.905.378-61; Eduardo Rabinovich, RG nº 4.989.033-
5-SSP/SP e CPF/MF nº 059.408.688-43; e Beatriz Rabinovich, RG nº 6.246.238-6-SSP/SP e CPF/MF nº 088.292.348-
00. na qualidade de sócios detentores da totalidade do capital social da sociedade empresária do tipo limitada
Olgerbea Participações Imobilárias Ltda., JUCESP (“NIRE”) 35-2.2033332.6, com sede em São Paulo/SP, à Avenida
Rebouças, 3.461,Sala Olgerbea, Pinheiros, e (“CNPJ/MF”) n. 07.739.260/0001-22, (doravante a “Sociedade”), pelo
presente instrumento particular e na melhor forma de direito, decidem alterar seu Contrato Social, mediante as estipula-
ções constantes das cláusulas seguintes, que os sócios reciprocamente se outorgam e mutuamente aceitam: 1º. A una-
nimidade dos sócios delibera reduzir o capital social da Sociedade, de 140.888.010,00 para 138.438.135,00, por meio
do cancelamento de 2.449.875 quotas representativas do capital social da Sociedade, no valor nominal de R$ 1,00
cada uma. A redução de Capital, ocorre nos termos previstos na Clausula, 6.2 b, do Contrato Social e no artigo 173 da
Lei 6.404/76, por entenderem os quotistas que o mesmo ficou excessivo em relação aos seus objetivos sociais.
E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir
este Contrato Social, assinando-o na presença de 2 testemunhas, em 3 exemplares de igual forma e teor, para um só
e mesmo efeito. São Paulo, 20/08/2017. Olga Rabinovich, Eduardo Rabinovich e Beatriz Rabinovich. Testemu-
nhas: 1. Nome: Arthur Marques: R.G.: 3.197.550-1- SSP/SP - CPF: 038.676.928-15; 2. Nome: Gilberto Orsi Ma-
chado Jr. - R.G.: 10.654.928 SSP/SP; CPF: 010.077.888-79. Visto do Advogado: Oswaldo Lanzellotti - OAB/SP 41.071.

A partir da história é 
possível fazer diversas 
analogias com relação 

às lições que são extraídas do 
fi lme e o contexto atual dos ne-
gócios, principalmente aquelas 
que geram refl exões e atitudes 
de mudança em busca da maior 
efi ciência das empresas. 

Como o fi lme mostra, nunca é 
tarde demais para isso. Confi ra 
sete lições de Branding que a 
diretora da Aurora Branding, 
Viviane Camargo, encontrou 
no fi lme:
 1) Persistência, persistên-

cia, persistência - Essa 
era a palavra da gravação 
e auto ajuda que o empre-
endedor Ray Kroc ouvia 
em meio as suas viagens 
para apresentar sua má-
quina de milk shakes. Ele 
já tinha em torno de 50 
anos quando se viu de 
frente a uma das maiores 
oportunidades de sua 
vida, e sua trajetória até 
este momento não havia 
sido nada fácil, inclusive 
gerando uma imagem 
de projetos incompletos 
na sua carreira. Mas sua 
persistência se mostrou 
presente, mesmo na su-
peração das difi culdades 
do dia a dia, ou quando 
tentava convencer os ir-
mãos Mc Donald de que o 
propósito do seu negócio 
era muito maior, inde-
pendente dos fracassos 
da dupla nas tentativas 
de expansão (franquia, 
franquia, franquia). 

 2) Pesquise e escute o con-
sumidor - Conhecedor 
profundo do mercado, 
Ray Kroc percebeu no 
modelo de atendimento 
criado pelos irmãos Mc 
Donald´s, um diferencial. 
Estudioso das defi ciên-
cias do modelo existente 
mais popular, os Drive-
-Ins, viu na velocidade 
gerada pelo processo de 

O empreendedor Ray Kroc, interpretado por Michael Keaton.

Sete lições de Branding encontradas 
no fi lme ‘A Fome de Poder’

O papel estratégico do Branding é muito bem representado no contexto do fi lme A Fome de Poder, 
que narra a história da rede de lanchonetes Mc Donald´s, a partir da visão do empreendedor Ray Kroc, 
interpretado por Michael Keaton

sito. E muitas vezes é 
preciso mudar. 

 6) Nada se faz sem planeja-
mento - Em todo o fi lme, 
o planejamento se torna 
algo fundamental e in-
terligado diretamente ao 
sucesso do MC Donald´s, 
e isso sempre foi e sempre 
será assim. O Branding 
não é somente o Design, 
ele permeia todo o pen-
samento estratégico de 
uma empresa e da repu-
tação e reconhecimento 
de uma marca. Desde o 
processo de treinamen-
to na quadra de tênis, a 
criação do layout interno, 
o design da marca, de 
embalagem, da própria 
marca, da construção 
da rede de franqueados, 
da escolha dos Pontos 
de vendas (PDVs), até a 
mudança do foco do ne-
gócio de franquias para o 
ramo imobiliário, em todo 
o fi lme você encontra o 
planejamento. 

 7) Marca - Ponto alto no fi nal 
do fi lme. Depois de longas 
tentativas frustradas de 
Ray Kroc em convencer 
os irmãos Mc Donald´s 
sobre as possibilidades 
de expansão do negócio 
e alterações para ampliar 
a efi ciência do modelo de 
franquias, ele revela a um 
dos criadores do modelo 
de atendimento baseado 
na velocidade, que o pon-
to que foi marcante na 
sua convicção em seguir 
em frente, foi a marca 
(isso acontece na cena do 
banheiro após assinatura 
da venda do negócio). A 
marca Mc Donald´s trazia 
consigo todos os atributos 
para conquistar a América 
e o mundo com a Ameri-
can Food. 

Fonte: Viviane Camargo, 
diretora da Aurora Branding.
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produção singular, algo 
que ampliava a experi-
ência do consumidor, e 
que superava até mesmo 
o sabor, atributo que apa-
rece de forma discreta no 
fi lme. 

 3) Ter um propósito maior 
- Visionário, Ray Kroc 
enxergou no singelo ne-
gócio da pacata cidade de 
San Bernardino, um pro-
pósito maior, uma relação 
íntima com o way of life 
dos norte-americanos, 
algo que daria mais sen-
tido à vida de todos. Suas 
crenças fi cam ainda mais 
concretas na descrição da 
sua visão do propósito do 
negócio. Do it for your 
country, do for America. 
Para exemplifi car o pro-
pósito, usou a analogia 
dos arcos semelhantes 
as cruzes das igrejas e 
à bandeira nacional dos 
tribunais, locais onde 
as pessoas sadias se 
reúnem para comparti-
lhar valores, protegidos 
pela bandeira americana. 
“Não diz apenas delicio-
sos hambúrgueres aqui, 
signifi ca família, signifi ca 
comunidade, é um lugar 
onde os americanos se 
reúnem para dividir o 
pão”. “Mc Donald´s can 
be the new American 
Church”....”feeding bo-

dies and souls”.
 4) Eu quero ouvir a sua 

história - Empresas tem 
que contar histórias, e foi 
nesse momento que Ray 
Kroc enxergou o propó-
sito maior do pequeno 
negócio que os irmão Mc 
Donald´s haviam criado, 
e que começou apenas a 
funcionar 30 anos depois. 
Mas o que nem mesmo 
os próprios empresários 
sabiam ainda, é que 
era apenas o começo. 
Histórias agregam co-
nhecimento às vidas das 
pessoas, assim como 
também agregam valor a 
marcas e empresas. 

 5) Design, sim é muito 
importante - Os arcos 
dourados! No momento 
em que Ray Kroc viu os 
arcos em um quadro no 
escritório dos empre-
sários, antes mesmo 
de se tornar a marca 
icônica no mundo in-
teiro, o M estilizado, ele 
já sabia que esse era o 
logotipo que traduziria 
o propósito descrito. 
Nesse ponto, o design 
de marca, e também 
o design presente em 
toda a operação, são 
tão importantes quanto 
a própria empresa. O 
design tem que traduzir 
empiricamente o propó-

Nem toda dor de cabeça é igual, aliás, são 
vários os tipos de cefaleia. E o problema 
está em tratá-las todas da mesma forma, 
automedicando-se como se faz comumen-
te. O fato é que uma dor incomum deve 
ser investigada, pois pode ser um sinal 
de um problema neurológico mais grave.

“Quando um paciente que sempre teve 
dor de cabeça chega e diz ‘esta é a pior 
dor de cabeça que já me acometeu’ ou 
‘esse tipo de dor de cabeça eu nunca tive’, 
a gente tem a obrigação de investigar”, 
alerta a neurologista Célia Roesler, vice-
-coordenadora do Departamento Cientí-
fi co de Cefaleia da Academia Brasileira 
de Neurologia e membro da diretoria da 
Sociedade Brasileira de Cefaleia. O mesmo 
procedimento vale para pessoas acima de 
45 anos que apresentam um quadro de 
cefaleia pela primeira vez.

Os problemas neurológicos que podem 
ser acobertados por uma dor de cabeça 
vão desde um aneurisma até um tumor 
cerebral. “Por isso, tem de fazer um exame 
completo, de fundo de olho, examinar a 
marcha, a sensibilidade do paciente, se 
ele tem a força diminuída de um lado do 
corpo ou não, observar se não tem alguma 
alteração de fala, alguma disfasia”, indica 
a dra. Célia.

DECLARAÇÃO À PRAÇA
TATIANA ANTUNES VALENTE RODRIGUES, portadora do CPF 268.720.608-32 e 
OSMAR VARGAS JÚNIOR, portador do CPF 271.035.828-07, DECLARA à praça em 
geral, e a quem possa interessar, a alteração do regime de casamento, passando de 
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS para SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS.

A dor de cabeça pode sinalizar um 
problema mais grave

Uma das piores consequências da auto-
medicação indiscriminada é transformar 
uma cefaleia episódica em crônica. Mas, 
em alguns casos, ela pode trazer proble-
mas mais graves, como para pacientes 
com enxaqueca com aura que combinam 
o medicamento com alguns tipos de anti-
concepcional ou são tabagistas e, assim, 
aumentam os riscos de um acidente vas-
cular cerebral.

No caso dos pacientes com enxaqueca 
crônica, um problema neurológico pode 
ser confundido com uma crise e a auto-
medicação pode piorar o quadro. 

“Vamos supor que ele esteja tendo uma 
crise hipertensiva, a pressão subiu de re-
pente e deu dor de cabeça, na nuca, e ele 
pode pensar que é aquela enxaqueca. Ele 

vai tomar o remédio para enxaqueca, que 
são vasoconstritores, cuja contraindicação 
é pressão alta, aí a pressão vai subir mais 
ainda e ele pode ter um acidente vascular 
cerebral por causa dessa automedicação 
errada. 

Ou então está com um vasinho cerebral 
que está sangrando por algum motivo e 
começa a dar uma dorzinha de cabeça e ele 
toma uma aspirina, que afi na o sangue, e 
vai sangrar mais, vai piorar mais o quadro 
dele. Ou então ele está com dor de cabeça, 
vomitando e não percebeu que está com 
rigidez de nuca, com febre, e pode ser uma 
meningite e ele está tomando remédio 
para enxaqueca”, adverte a neurologista.

Ou seja, é preciso fi car atento à dor de 
cabeça, ao tipo, à intensidade, ao local

que afeta, aos outros sinais que o corpo 
dá, e ir a um pronto atendimento para 
saber ou não da necessidade de procu-
rar um especialista. “As pessoas têm de 
prestar mais atenção na dor que sentem 
e não generalizar ‘toda dor de cabeça é 
aquela enxaqueca que eu tenho’. Não se 
automedicar. Mudou a característica da 
dor, ou aquelas pessoas mais velhas que 
nunca tiveram dor e aparece, tem que in-
vestigar, tem de procurar ajuda”, enfatiza 
a dra. Célia Roesler.
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