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OPINIÃO: DR. GUILHERME ROBALINHO
“Cabe a nós, médicos, mais
do que medicar, orientar os
que nos procuram para
terem hábitos de vida
saudáveis, como fazer atividade física, buscar uma
alimentação balanceada e
não descuidar da boa
qualidade do sono. Tem
sido cada vez mais frequente a publicação de artigos,
nas mais conceituadas
revistas médicas, evidenciando a relação entre o sono de boa qualidade e o retarda-

CAMATEX ARTICULADA (SOLTEIRO)

surgem com o envelhecimento.
CAMATEX MOTORIZADA

No passado, as camas articuladas só eram usadas nos hospitais. Os arquitetos e decoradores sabiamente conseguiram
introduzir o seu uso nas residências, e nós, médicos, nos
apoderamos desse novo equipamento, que deixou de ser visto
como objeto de conforto individual para fazer parte do arsenal
terapêutico para o tratamento de doenças relacionadas à
qualidade do sono e a enfermidades cardiovasculares e do
aparelho digestivo.”
Dr. Guilherme Robalinho: professor de Clínica Médica da UFPE; ex-secretário de Saúde da Cidade do Recife e do Estado de Pernambuco.
O Dr. Guilherme Robalinho é usuário de cama articulada Camatex há mais
de 5 anos.

CAMATEX ARTICULADA (CASAL)

CAMATEXRESPONDE@CAMATEX.COM.BR

PALAVRA DO DIRETOR

Apresentando nossa 2ª edição, registro
aqui, sensibilizado, o carinho que recebemos de inúmeros clientes e amigos.
Nesta edição, estamos focando naquilo
que consideramos mais relevante para a
saúde e o bem-estar, além, é claro, de
trazer diversas notícias socioculturais,
artísticas e gastronômicas.

Nosso e-mail está sendo muito utilizado para tirar
dúvidas. A maioria sobre quais são as camas e os
colchões indicados para quem tem problemas de

NEZ BISTRÔ
Nez Bistrô está completando 10 anos de
Mário Rau

Diretor

Nº2
OS BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA
“A prática de exercícios físicos apenas três vezes por semana propicia ao
corpo humano alguns benefícios, como combate à obesidade, aumento do
gasto energético, diminuição do risco de doenças cardiovasculares e
prevenção de doenças, e melhora a pressão arterial, a glicemia, o sistema
imunológico e a saúde mental, proporcionando um bem-estar raro. Além

Diminui a incidência da depressão e ansiedade em 50% dos praticantes. Por
necessidade de um sono repadaror para restabelecer a homeostase (todo o
seu corpo em completo equilíbrio).”
Eduardo Porto usa Camatex.

DEPRESSÃO: TEM SOLUÇÃO?

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), existem 350
milhões de pessoas no mundo diagnosticadas com depressão. Os
pacientes e as pessoas que convivem com esse mal sofrem algumas
consequências: por exemplo, o desestímulo pela vida, que gera
problemas como a escassez da força de trabalho, prejudicando o
convívio e a interação social de todos que os rodeiam, comprometendo o desenvolvimento da sociedade como um todo.
Para quem sofre do mal, é indicado procurar aconselhamento médico
e tomar algumas atitudes: tenha um sono reparador e uma alimentação adequada, fuja dos pensamentos mórbidos, pratique atividades
físicas e ocupe a mente com coisas boas, produtivas. Se você sente que
não está feliz, preste atenção nos sinais e procure ajuda, você percebeTexto adaptado: www.projetoredação.com.br
rá que não está sozinho.

LIMPAR O SEU COLCHÃO É FÁCIL!
Ingredientes:
. 4 colheres de sopa de bicarbonato de sódio.
. 250 ml de água oxigenada a 3% (encontrada em farmácias).
. 2 gotas de sabão líquido para roupas.
. Aspirador de pó ou escovinha e pano.
Misture muito bem os três ingredientes e coloque em um borrifador.
Borrife sobre todo o colchão ou apenas onde houver manchas. Deixe
secar naturalmente ou com um ventilador. Em seguida, passe o aspirador de pó para retirar o bicarbonato de sódio. A água oxigenada terá
evaporado. Se não tiver um aspirador de pó, use uma escovinha de

EDUARDO PORTO - COORDENADOR DA ACADEMIA R2
EM BOA VIAGEM. CONTATO: (81) 99929.8989

MARIA RUTH PESSOA DE MELO
CLIENTE CAMATEX

“Inacreditável! Não conseguia dormir
bem, pois possuo problemas de circulação, além de ter colocado uma prótese
no joelho. Comprei uma cama motorizada na Camatex e me surpreendi.
Hoje, aos 71 anos de idade, me sinto uma
menina. Minha cama, além de fazer
massagem, me dá a sensação de que
estou deitada numa nuvem. A orientação e o atendimento que me foram
dados merecem nota dez.
Parabéns à Camatex.”

LANÇAMENTO
Nas lojas Camatex uma grande novidade:
a cama articulada Básica Completa. Ela é
composta de dois motores, controle
remoto, colchão, espaço interno para
guarda de pertences e revestimento
antialérgico. O modelo solteirão, medindo 90x200 cm, sai por apenas R$ 3.950,00.
Preço especial para as dez primeiras
unidades vendidas.
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NEZ BISTRÔ, PERFEITO EM TODOS OS DETALHES
Frequentado por um público absolutamente exigente, o Nez Bistrô completa 10 anos de
sucesso, qualidade e charme inigualáveis. Comandado por Mônica Tenório e Marcelo
Valença, o Nez registra em tudo o zelo e a grande preocupação pelos detalhes, valiosos
e incomuns.
As chefs Cida e Marcella são as responsáveis pela maravilhosa variedade de pratos da
gastronomia franco-italiana. A sua carta de vinhos é impecável.

NEZ BISTRÔ PRESENTEIA VOCÊ

MÔNICA TENÓRIO E MARCELO VALENÇA

Sobremesa gratuita para cada prato do cardápio no almoço das sextas e dos sábados
e no jantar das terças e quartas. Para tal, apresente este exemplar do Camatex News.
Válido até 30 de outubro.
ENDEREÇO

HORÁRIOS

Praça de Casa Forte, 314
Recife, Pernambuco.

Jantar: segunda a quinta, das 18h30 à 0h / sexta e sábado, das 18h30 à 1h
Almoço: sexta e domingo, das 12h às 16h / sábado, das 12h às 15h

CIDADANIA PORTUGUESA

Hélio Feijó nasceu em 1913 na cidade do Recife,
Pernambuco. Feijó foi um dos mais completos e
inovadores artistas na história da arte pernambucana e brasileira. Discípulo de Candido Portinari e
Carlos Chamberland, durante sua trajetória cultural produziu importante conjunto de obras em
diversos campos das artes plásticas. Como pintor,
deixou grande legado de murais, pinturas, cenápintura de Jesus Cristo exposta na recepção da Camatex Casa Forte.

O Cristo - Hélio Feijó

PINTOR HÉLIO FEIJÓ

Em conversa com o senhor
Eduardo Bazante, um dos titulares da B&S Administradora de
dos com os princípios que
norteiam a empresa. Com foco
nos edifícios da zona norte da
cidade, a B&S, com mais de 2 anos
de constituída, já está atingindo
15 prédios sob sua administração. Vale a pena conhecer. O
senhor Eduardo atende pelo
telefone: (81) 98499.0729.

Eduardo Bazante

Fátima Bonaparte

Muitos são os brasileiros que estão fazendo o
caminho inverso ao de Cabral. Não só pela
hospitalidade dos patrícios, mas também pelas
razões políticas e econômicas do Brasil atualmente. É da advogada pernambucana Dra.
Fátima Bonaparte o mais atualizado escritório
com as novas alterações das leis portuguesas
sobre a obtenção da nacionalidade. A Dra. Fátima, há 12 anos com
naparte@gmail.com e telefone: + (351) 93160.3028.

B&S ADMINISTRADORA DE
CONDOMÍNIOS

SÍNDICO PROFISSIONAL ?
Sim, existe! Abordaremos o
tema na próxima edição!
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A CAMATEX É COMPLETA
Colchões e acessórios de todos os tamanhos e alturas, do mais firme ao mais macio e de diversas
características e origens: Alemanha, Bélgica, Brasil, Inglaterra, Espanha e Estados Unidos.

CAMATEX BOA VIAGEM

(81) 3033.6269

. Rua Frei Casanova, 373 - Recife/PE
. Segunda a sexta: das 10h às 18h30 - Sábado: das 10h às 13h

CAMATEX CASA FORTE

(81) 3269.2727

. Rua de Apipucos, 400 - Recife/PE
. Segunda a sexta: das 9h às 19h - Sábado: das 10h às 13h

REMETENTE:
CAMATEX
RUA DE APIPUCOS, 400 - RECIFE/PE
CEP: 52071-000
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