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Vinho e 
saúde, uma 
combinação 
perfeita

Desde os primórdios da 
civilização, o vinho é tido genui-
namente como elixir de perfei-
ção, superioridade, excelência. 
Indispensável no dia a dia dos 
egípcios, romanos, gregos e 
cristãos, que o consumiam 
para celebrar incontáveis oca-
siões. Mas pode-se comprovar 
que eles também visavam o 
tratamento e atenuação de 
várias condições de saúde. Afi-
nal, além de ser prazeroso de-
gustar um bom rótulo de vinho, 
a bebida também traz inúmeras 
contribuições para a saúde 
humana. Obviamente quando 
ingerida com moderação. Bom, 
diariamente tem aumentado o 
número de pesquisas e teorias 
que exaltam os benefícios da 
bebida. Veja alguns efeitos po-
sitivos do vinho no organismo:

Faz bem para a saúde men-
tal: sabe quando a gente junta 
um monte de coisa, fica irrita-
do e do nada explode? Não 
precisa nem maracujá, muito 
menos de calmante. O vinho 
pode melhorar nossa qualidade 
de vida, afinal, consumi-lo com 
moderação leva a resultados 
melhores em testes de habi-
lidade, emoção. Por exemplo, 
três doses de vinho por sema-
na melhoram a memória e ati-
vam uma enzima que protege 
os neurônios desenvolvendo 
as sinapses no hipocampo. O 
que significa a diminuição na 
progressão de doenças neu-
rológicas degenerativas como 
o Alzheimer. Um novo estudo 
da universidade de Harvard diz 

que o consumo diário em baixa 
quantidade pode ser associado 
a um menor risco de demência.

Previne vários tipos de 
câncer: as células tumorais 
formam-se devido a uma de-
sorganização interna que des-
controla a sua multiplicação 
genética. Ao que tudo indica, 
o consumo moderado de vinho 
faz com que os compostos 
fenólicos consigam reestabele-
cer a ação dos genes supres-
sores de tumores, controlando 
a proliferação dessas células 
como as dos cânceres de prós-
tata, pulmão, bexiga, ovário, 
garganta, entre outros.

Faz bem pra o coração: 
beber uma taça de vinho por 
dia é bom para o coração. Rico 
em antioxidantes, ele protege o 
sistema cardiovascular. Para 
quem gosta de uma boa taça 
de vinho, olha a notícia boa: 
uma dose moderada previne 
doenças cardíacas, reduz a 
pressão, controla o colesterol 
e aumenta a longevidade. O 
vinho pode ajudar a proteger os 
polifenóis aumentando os ní-
veis de colesterol HDL (o bom) 
e diminuindo o LDL (o mau), 
além de dificultar a formação 
de coágulos, responsáveis 
pela incidência de ataques car-
díacos e AVCs, também inibe 
infecção por fungos, promove a 
imunidade e preserva a integri-
dade das células sanguíneas.

Aumenta a libido e diminui 
o stress: de acordo com uma 
pesquisa realizada por in-
vestigadores da Università di 
Firenzi, na Itália, o vinho pode 
ser afrodisíaco e aumenta a 
libido. Segundo os especialis-
tas, deve-se ao elevado teor 
de substâncias encontradas na 
bebida que promovem a produ-

ção de serotonina, dopamina e 
endorfinas. O consumo mode-
rado mimetiza a produção de 
hormônios como se a pessoa 
tivesse praticado exercício 
físico. O que significa que a 
bebida simula a sensação de 
relaxamento e prazer que te-
mos após fazer exercício.

Além de todos estes bene-
fícios, o vinho também diminui 
o risco de ter hemorroidas, 
combate os sintomas das va-
rizes, reduz a pressão arterial, 
equilibra os níveis de insulina 
no sangue, impede a formação 
e o acúmulo de gordura na 
região do abdômen, combate 
a gengivite, reduz as dores de 
garganta, diminui as conse-
quências negativas de levar 
uma vida sedentária, limpa o 
paladar e a língua.

Mas todos esses benefícios 

não são motivos para consumir 
o vinho em excesso. Como dis-
se no começo do texto, basta 
uma taça ao dia para conquis-
tar tais benefícios. O vinho é 
uma bebida alcoólica, e seu 
consumo deve ser controlado, 
principalmente por pessoas 
com diabetes. Para essas 
pessoas, é indicado o consu-
mo durante as refeições, para 
diminuir os riscos de hiper ou 
hipoglicemia. Assim como pra-
ticamente todos os alimentos, 
se consumido sem exageros o 
vinho garante prazer a promo-
ção para uma vida saudável. 

Pra hoje é isso. A propósito, 
sou um amante de bons vinhos. 
Marquemos qualquer dia uma 
boa prosa engarrafada. Que 
tal? Te espero no próximo 
sábado!

Faz bem pra o coração: beber 
uma taça de vinho por dia é 
bom para o coração. Rico em 
antioxidantes, ele protege o 
sistema cardiovascular. Para 
quem gosta de uma boa taça 
de vinho, olha a notícia boa: 
uma dose moderada previne 
doenças cardíacas, reduz a 
pressão, controla o colesterol 
e aumenta a longevidade

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO, 
APROVAÇÃO DE ESTATUTO E ELEIÇÃO DA PRIMEIRA DIRETORIA A SER REALIZADA EM UBERLÂN-
DIA, DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2020, na Rodovia BR-050, KM 50, sentido crescente da via, a direita, 
gleba de terras denominada “Estância Oliveira”.
 A ASSOCIAÇÃO AGROFLORESTAL FLOR DO CERRADO convidam e convocam os interessados para 
a Assembleia Geral da constituição da associação.

EDITAL
Art. 1º- Ficam convocados todos os interessados, nos termos do artigo 53, “caput”, da Lei n° 10.406 de 10 
de janeiro de 2002, (Código Civil Brasileiro), para a realização da Assembléia Geral de Constituição de 
Associação, aprovação de Estatuto e Eleição da Primeira Diretoria a realizar-se no próximo dia 
27/11/2020, Rodovia BR-050, KM 50, sentido crescente da via, a direita, gleba de terras denominada 
“Estância Oliveira”. A convocação dar-se-á às 20:00 horas, do dia mencionado, com qualquer número de 
pessoas onde instalar-se-á a Assembleia para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
01 – Constituição e criação da Associação;
02 – Apreciação e aprovação do Estatuto Social;
03 – Eleição de sua primeira Diretoria e de seu primeiro Conselho Fiscal;
04 – Posse da chapa eleita;
05 – e a definição da sede provisória.
 Art. 2º- Os interessados em concorrer à eleição dos membros da Diretoria e Conselho Fiscal da 
Associação deverão compor sua Chapa e fazer a inscrição da mesma com a Comissão Organizadora 
Pró-Associação no momento da Assembleia Geral
Art. 3º– O presente Edital de Convocação está publicado em locais de grande circulação da cidade de 
Uberlândia-MG.

Uberlândia-MG, 12 de Novembro de 2020. 

EDITAL
SINDICOMERCIO UBERLANDIA - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Visando dar mais transparência às contas e em obediência ao Estatuto Social da Entidade e demais legislações 
aplicáveis, pelo presente Edital �cam convocados todos os associados quites e no gozo de seus direitos sindicais, 
nos termos do artigo 32 do Estatuto, para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 19 de novembro de 
2020, às 18h30, em sua sede social na rua Atílio Valentini, nº 30 – Bairro Santa Mônica na cidade de Uberlândia, 
Estado de Minas Gerais para tratar da seguinte ordem do dia: a) Examinar, discutir e aprovar pareceres, DRE’s, 
balancetes referentes a contas da Diretoria dos meses de Novembro e Dezembro de 2019; b) Examinar, discutir e 
aprovar pareceres, DRE’s, balancetes referentes a contas da Diretoria dos meses de Janeiro à Agosto de 2020; c) 
examinar, discutir e deliberar sobre o reti�cativo orçamentário do exercício de 2020; d) examinar, discutir e 
deliberar sobre a proposta orçamentária para o exercício �nanceiro do ano de 2021. Caso não haja comparecimen-
to legal, referida Assembleia será instalada em segunda convocação às 19h00, deste mesmo dia e no mesmo local, 
com qualquer número de convocados presentes. Uberlândia-MG, 14 de novembro de 2020”.

EDITAL 
 

SINDICOMERCIO UBERLANDIA - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 
Visando dar mais transparência às contas e em obediência ao Estatuto Social da Entidade 

e demais legislações aplicáveis, pelo presente Edital ficam convocados todos os associados 

quites e no gozo de seus direitos sindicais, nos termos do artigo 32 do Estatuto, para a 

Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 19 de novembro de 2020, às 18h30, em 

sua sede social na rua Atílio Valentini, nº 30 – Bairro Santa Mônica na cidade de 

Uberlândia, Estado de Minas Gerais para tratar da seguinte ordem do dia: a) Examinar, 

discutir e aprovar pareceres, DRE’s, balancetes referentes a contas da Diretoria dos meses 

de Novembro e Dezembro de 2019; b) Examinar, discutir e aprovar pareceres, DRE’s, 

balancetes referentes a contas da Diretoria dos meses de Janeiro à Agosto de 2020; c) 

examinar, discutir e deliberar sobre o retificativo orçamentário do exercício de 2020; d) 

examinar, discutir e deliberar sobre a proposta orçamentária para o exercício financeiro do 

ano de 2021. Caso não haja comparecimento legal, referida Assembleia será instalada em 

segunda convocação às 19h00, deste mesmo dia e no mesmo local, com qualquer número 

de convocados presentes. Uberlândia-MG, 14 de novembro de 2020”. 
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