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PETS

3 CUIDADOS DE HIGIENE QUE
DEVEMOS TER COM ALGUNS
OBJETOS DOS ANIMAIS
manter o bem-estar e a saúde dos peludos e também de
toda a família.
Atendimento também em domicílio

1 – POTES DE COMIDA E ÁGUA
Assim como nós sempre lavamos nossos copos,
pratos e talheres, a limpeza dos potes de comida e água
dos pets também deve ser feita com bastante
frequência. Sempre que comem e bebem água, os
cachorros acabam deixando um pouco de saliva nos
potes, e isso propicia a proliferação de bactérias que
podem causar problemas de saúde nos animais e até
nos tutores.

Nós já falamos sobre alguns cuidados que devemos ter
com a higiene dos animais como dar banhos
regularmente e escovar os pelos e os dentes, além de
estar sempre com a medicação contra vermes e
parasitas em dia.

Além disso, como na maioria dos casos esses potes
ﬁcam no chão, diversos insetos podem ter acesso a
eles com bastante facilidade. Por isso também é
importante sempre trocar a água dos potes e nunca
deixar a comida ali exposta por muito tempo.
Lembre-se de separar os materiais de limpeza, como
esponja e panos, que for usar para lavar e limpar os
potes dos cães.

Porém, o que muita gente não percebe é que esses
cuidados não devem ser feitos apenas com o animal em
si. A higiene deve se estender também aos objetos dos
pets.

2 – CAMINHAS, PANOS E ALMOFADAS
Pensando no conforto dos animais, muitos tutores
providenciam caminhas, almofadas ou paninhos para
os cães dormirem mais aconchegados. Não existe
nenhum problema nisso, contanto que esses itens
também estejam sempre limpos.

Esses cuidados com os objetos dos animais vão ajudar a

Além de acumular pelos, baba do animal, resquícios

CONSULTAS, VACINAS,
DERMATOLOGIA, FLORAIS,
EXAMES & ORIENTAÇÕES

de comida e até ovos de pulgas, as caminhas,
almofadas e paninhos podem esconder também outras
sujeiras e parasitas que podem causar alergias e
problemas de saúde nos cachorros.
Para evitar problemas e manter tudo limpinho, o ideal
é lavar, e deixar secar muito bem, todos esses itens de
tempos em tempos.
3 – BRINQUEDOS
Nós já falamos aqui que devemos sempre trocar os
brinquedos dos animais. Isso é necessário tanto para
que eles não enjoem do brinquedo quanto por conta
dos perigos que itens velhos podem trazer para os pets.
Porém, a troca dos brinquedos deve ser feita também
para manter a higiene, evitar a proliferação de
bactérias e fungos e, consequentemente, problemas de
saúde nos animais e humanos que costumam
manusear esses brinquedos, que também devem ser
lavados e limpos para terem uma durabilidade maior
Fonte: (Portal do Dog)

DR RODRIGO EXPLICA: AVALIAÇÃO

CURIOSIDADE

PSIQUIÁTRICA PARA CONCURSO PÚBLICO
A avaliação psiquiátrica já é exigência de diversos concursos públicos e
deverá ser realizada por um psiquiatra.Há um receio das pessoas, gerado por
um estigma, que estas devem se comportar de “determinadas formas” para
que não comprometam suas avaliações.
A avaliação, consiste em uma análise geral da vida do paciente, e
principalmente do seu atual estado mental. A partir daí serão observados, o
humor, afeto, memória, pensamento , etc...

Por: Dr. Rodrigo Cunha Braga
Psiquiatra - CRMMG 50189 RQE 41711.
João Monlevade: (31) 3851-5545
Itabira: (31) 3834-268

Tele Uteis
Naboa Lan House Betão Reboque (leves e pesados)

3834 4452
98834 6080
99927 3302

Manutenção Auto Falante - 98785 4005
Borracharia Estação - 99504 7286
Barra Autopeças - 3831 2488

BELEZA
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DICAS PARA CONTINUAR BONITA

DEPOIS DA MALHAÇÃO
suor do corpo, usando um sabonete de
qualidade e enxugue-se com uma toalha macia
para não agredir a pele.
LIMPEZA DOS CABELOS
Utilize um shampoo indicado para o seu tipo de
cabelo. Borrife um pouco do produto sobre o
couro cabeludo, massageie suavemente e, em
seguida, enxágue. Após isso, utilize o secador
de cabelos em temperatura moderada para secar
adequadamente as madeixas.

Voltar bonita para casa depois de malhar na academia é algo que
toda mulher deseja. Porém, devido à correria do cotidiano,
muitas delas dispõem de pouco tempo para se arrumar após a
malhação, pois logo precisam estar em outro local. Para facilitar
a vida dessas mulheres, veja seis dicas de como ﬁcar linda
mesmo depois de um intenso treino.
LIMPEZA CORPORAL
Utilize um produto especial para remoção da maquiagem dos
olhos e rosto. Após isso, tome um banho rápido para remover o

DESODORANTE
Nunca aplique o desodorante diretamente sobre a área em que
se concentra o odor, pois isso pode piorar o cheiro. Caso não
seja possível tomar um banho logo após os exercícios, remova
o suor com um pano seco e somente depois utilize o produto.
ROUPAS E CALÇADOS
Vista roupas e calçados confortáveis e leves, de acordo com o
seu estilo. Opte por tecidos que favoreçam a respiração da
pele e proporcionem bem-estar após as atividades físicas.

PENTEADO
Para cabelos grossos, uma boa dica é fazer o
famoso “rabo de cavalo”. Penteie o cabelo e
puxe-o para trás, na altura da sua nuca. Em
seguida, prenda com uma ﬁta elástica.
Já para quem possui cabelos ﬁnos, o ideal é optar pelo bom e
clássico coque. Siga os mesmos passos que o penteado
anterior, prendendo o cabelo agora com um elástico
transparente. Logo, enrole o rabo de cavalo por cima do
elástico e prenda com grampos. Caso deseje um coque mais
moderno, desﬁe algumas mechas ao lado do rosto.
MAQUIAGEM
Aplique a maquiagem de sua preferência. Uma sugestão é
usar cores suaves que realcem a pele e reduzam o aspecto de
cansaço.

Fonte: (Saúde e Beleza)

Espaço da Beleza
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SAÚDE

NOVEMBRO AZUL: MÊS MUNDIAL
DE COMBATE AO CÂNCER DE PRÓSTATA
O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é
a causa de morte de 28,6% da população masculina que
desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem
morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata,
segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do
Câncer (Inca).
O QUE É A PRÓSTATA?
É uma glândula do sistema reprodutor masculino, que
pesa cerca de 20 gramas, e se assemelha a uma castanha.
Ela localiza-se abaixo da bexiga e sua principal função,
juntamente com as vesículas seminais, é produzir o
esperma.
SINTOMAS:
Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta
sintomas e quando alguns sinais começam a aparecer,
cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada,
diﬁcultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são:
• dor óssea;
• dores ao urinar;
• vontade de urinar com frequência;
• presença de sangue na urina e/ou no sêmen.
FATORES DE RISCO:
• histórico familiar de câncer de próstata: pai, irmão e tio;
• raça: homens negros sofrem maior incidência deste tipo
de câncer;
• obesidade.

PREVENÇÃO E TRATAMENTO:
A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o
diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas,
homens a partir dos 45 anos com fatores de risco, ou 50
anos sem estes fatores, devem ir ao urologista para
conversar sobre o exame de toque retal, que permite ao
médico avaliar alterações da glândula, como
endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre
o exame de sangue PSA (antígeno prostático especíﬁco).
Cerca de 20% dos pacientes com câncer de próstata são
diagnosticados somente pela alteração no toque retal.
Outros exames poderão ser solicitados se houver
suspeita de câncer de próstata, como as biópsias, que
retiram fragmentos da próstata para análise, guiadas pelo
ultrassom transretal.
A indicação da melhor forma de tratamento vai depender
de vários aspectos, como estado de saúde atual,
estadiamento da doença e expectativa de vida. Em casos
de tumores de baixa agressividade há a opção da
vigilância ativa, na qual periodicamente se faz um
monitoramento da evolução da doença intervindo se
houver progressão da mesma.
Fonte: (Biblioteca Virtual em Saúde)

Clinica Médica e Radiologica
Especialidade em Saúde
(31) 3835-1830 | 3835-2068 | 3840-1685
www.ceaditabira.com.br
cead@ceaditabira.com.br
Rua José Bragança, 54 - 14 de Fevereiro - Itabira/MG
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É POR ESSE FATOR QUE ALGUMAS PESSOAS VIVEM MAIS
(E NÃO É EXERCÍCIO, NEM DIETA!)
trabalho cientíﬁco
publicado on-line pelo
periódico cientíﬁco PLoS
ONE aﬁrma que interações
sociais podem estar
associadas a um risco
reduzido de até 50% de
morte precoce.
Os estudiosos ainda
apontam que a solidão
deveria ser tratada como
prioridade em questões de
saúde pública, uma vez que
seus malefícios são
Alimentação balanceada, prática regular de atividades comparados ao tabagismo e ainda maiores que os
físicas, abandono de hábitos ruins, enﬁm, diversos perigos da obesidade, sedentarismo e consumo
pelo estresse, e favorecer cuidados pessoais com a
fatores contribuem para uma vida mais saudável e livre excessivo de álcool.
saúde, como manutenção de boa alimentação e maior
de doenças. Mas existe um outro aspecto em comum
interesse em atividades físicas.
entre pessoas que vivem mais e que nem sempre é As conexões sociais garantiriam longevidade por
mencionado: a interação social.
reduzir os níveis de cortisol, o hormônio responsável O estudo foi realizado com base em informações
Longevidade: ter boa vida social faz viver mais
obtidas de 148 pesquisas anteriores, com mais de 300
De acordo com um estudo realizado pela Universidade
mil participantes, que incluíam dados como causa da
Brigham Young, EUA, indivíduos que mantêm uma
morte, estado de saúde e condições pré-existentes,
vida social plena, com interação com outras pessoas,
além de escolaridade e avaliação das relações sociais.
vivem mais do que aqueles que são solitários.
Solidão faz mal para a saúde
Pessoas egoístas provavelmente são (ou já foram)
muito solitárias, diz estudo.

E mais: a pesquisa indica que a solidão pode ser tão
prejudicial à saúde quanto fumar 15 cigarros por dia.
Liderado pela psicóloga Julianne Holt-Lunstad, o

HABITAÇÃO

Fonte: (MSN)

10 ATITUDES QUE

FAZEM A VIDA MAIS FELIZ EM CASA
1. Organize a casa. Ver tudo no lugar traz tranquilidade e satisfação, não
deixa a arrumação para amanhã.
2. Mostre itens que tragam memórias felizes. Fotos, peças garimpadas em
viagens, presentes de pessoas queridas, referências de lugares visitados…
São doses instantâneas de felicidade, portanto, tenha sempre ao alcance
dos olhos.
3. Gaste o dinheiro em coisas que tragam experiências para a família toda.
O lar é uma galeria de boas memórias para todos que dele compartilham.
Se todos amam cinema, não hesite em investir num sofá bem confortável e
um home theather para maratonas de ﬁlmes. Uma mesa de pingue-pongue,
jogos de tabuleiro e videogames, fazem uma noite de jogos super animada.
Faça com que as noites de diversão sejam parte da rotina.
4. Encha o ambiente de verde. Trazer a natureza para dentro de casa
aumenta a sensação de bem estar, além de refrescar o cômodo, reduzir os
níveis de estresse, combater doenças e impulsionar o humor.
5. Seja legal em despedidas e cumprimentos. Faça disso um hábito, tanto
para começar quanto para terminar o dia. Um “bom dia” ou “boa noite”
alegre aumenta a felicidade e estabelece uma conexão de empatia entre
todos da casa.
6. Transforme seu quarto em um paraíso do sono. É fato comprovado que
mais horas de sono deixam todo mundo mais feliz, mas para isso o quarto
precisa estar preparado – desde a escolha das cortinas, até o colchão e o
jogo de cama. Não economize, encare como um investimento em saúde e

qualidade de vida.

7. Converse com pelo menos um amigo ou parente ao dia. Ao vivo ou
pelo telefone – mensagens de texto e redes sociais não valem!- uma
conversa curtinha, só para socializar, ajuda a manter a felicidade. Ouvir
e trocar ideias com alguém querido, contribuem para o bom humor e
não tomam muito tempo.
8. Tenha lanchinhos nutritivos ao alcance. Na cozinha, arrume um lugar
cativo para o chocolate amargo, que estimula endorﬁnas e serotonina, e
atua como antidepressivo; para as frutas, que são aliadas do bom
humor, principalmente uvas e morangos; e para as nozes, que elevam os
níveis de serotonina e trazem um melhor estado de espírito com um
punhadinho por dia.
9. Encare as tarefas com bom humor. Lavar louça pode ser chato, mas
os pratos não se lavam sozinhos, não é? Coloque suas músicas
preferidas e aproveite. Preste atenção em como a água cai da torneira ao
enxaguar os pratos, nas cores psicodélicas formadas pelas bolhas de
sabão e, quando perceber, a louça já terá acabado. Isso vale para
qualquer tarefa que considere chata/mortal.
10. Deﬁna o dia antes mesmo de se levantar. Não precisa bolar um
itinerário detalhado, o segredo está em deﬁnir as principais tarefas e
manter o pensamento em coisas positivas como “não se estressar”, “ser
produtivo” e “manter o bom humor”. Tirar uns minutinhos para
organizar a mente antes de encarar o dia faz uma grande diferença.
Fonte: (Casa Abril)

OPORTUNIDADES
APARTAMENTO
Bairro: Amazonas
Sala p/ 02 ambientes
rebaixamento em gesso, 03
quartos sendo 02 c/ armário,
banho social, cozinha
planejada, área de serviço e
01 vaga de garagem.
R$ 250.000,00

LOTE
Bairro: Belo Monte
Área: 210m²
R$ 80.000,00

CASA
Bairro: Bálsamos
Sala, 03 quartos sendo 01
suíte c/ closet, banho social,
cozinha planejada, área de
APARTAMENTO
serviço e garagem p/ 03
Bairro: Juca Batista
carros.
Sala, 02 quartos, banho R$ 310.000,00
social, cozinha planejada e
área de serviço.
CASA
R$ 120.000,00
Bairro: Praia
Sala, 03 quartos sendo 01
LOTE
suíte, banho social, cozinha c/
Bairro: Jardim das Oliveiras fechamento, área de serviço e
Área: 360m²
garagem p/ 02 carros.
R$ 80.000,00
R$ 350.000,00

Portal Imoveis Creci/MG 3464
3834-0608/98837-8500

AUTOMOBILISMO
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QUAL O PERFIL DE UM BOM
MECÂNICO AUTOMOTIVO?
Assim como outras proﬁssões, a do mecânico automotivo
também passou por uma grande transformação nas últimas
décadas. Os proﬁssionais de hoje têm preparação bastante
diferente da geração passada, que tinha a precisão e a habilidade
manual como requisito para a função e atuava com a intuição
para diagnosticar o problema e repará-lo.
Isso não quer dizer que os mecânicos atuais não têm essas
habilidades, mas que possuir outras capacidades é fundamental
para a carreira. Para que você tenha uma ideia, proﬁssionais
mais antigos que absorveram as novidades do mercado
automotivo encontram-se ﬁrmes em suas funções até hoje.
Neste texto você vai conhecer três principais requisitos e uma
lista de atividades que um mecânico precisa dominar para ser um
bom proﬁssional. Conﬁra!
Esse é o principal requisito exigido do proﬁssional que deseja
trabalhar em uma oﬁcina. Ele deve demostrar ao recrutador,
durante a seleção, que consegue conviver com conceitos e
opiniões diferentes das suas, deixando claro que é capaz de
trabalhar em equipe.
Se o mecânico tiver uma boa convivência com os demais
colegas ele poderá trocar ideias e experiências, o que contribui
para sua própria carreira e para a melhoria dos serviços
prestados pela oﬁcina.
Ser proativo faz toda a diferença: além de cumprir as ordens de
serviço do chefe ou dos demais mecânicos, é preciso notar o que
acontece no ambiente da oﬁcina. Oferecer ajuda ao colega que
está com diﬁculdades de ﬁxar ou remover um componente do
veículo, por exemplo, fará com que o proﬁssional ganhe pontos
a seu favor.
Além disso, não basta ser conﬁante e eﬁciente. Assumir os
próprios erros e falhas também é um grande diferencial para o
mecânico. Aﬁnal, isso faz parte da nossa natureza e não é uma
atitude vergonhosa, como alguns costumam pensar.

DICAS IMPORTANTES

Deixar isso transparecer na
entrevista e desde o primeiro
dia de trabalho ajuda muito
Motores e câmbios automa cos
no reconhecimento
p r o ﬁ s s i o n a l . M o s t r a r,
durante o exercício das
funções, que está sempre
disposto a aprender técnicas
novas também demonstra
Av. Armando Fajardo, 456 - Loanda - João Monlevade/MG
interesse e vontade de
crescer.
comportamentais:
Por incrível que pareça, as oﬁcinas vivenciam situações que
parecem impossíveis com uma certa frequência. Experimente
Agilidade; Vocação; Flexibilidade De Horários; Habilidade
perguntar para um mecânico se ele já resolveu algum caso
Com Máquinas E Motores; Atenção A Detalhes; Raciocínio
anormal na carreira — pode ter certeza que ele terá muitas
Espacial E Abstrato Desenvolvido; Capacidade De
histórias para contar.
Concentração; Interesse Por Computadores E Softwares;
Em casos assim as habilidades do proﬁssional são postas em
Precisão; Capacidade De Organização; Zelo Pela Própria
prova, pois só consegue resolver o problema aqueles
Segurança E Dos Demais Colegas.
persistem. Além dos diferenciais citados acima também é
Fonte: Takao
necessário que o mecânico apresente algumas características

carverley
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98725-8696
3834-9166

Rua Pref. Virgilino Quintão, 990
Lj. 02 - Água fresca - Itabira/MG

(31) 98787-9393

8 MOTIVOS PARA INCLUIR IOGURTE
NO CAFÉ DA MANHÃ
Altamente nutritivo, o iogurte é um aliado da saúde,
bem-estar e emagrecimento. Apesar de ser uma
excelente fonte de cálcio, seu teor de lactose é reduzido,
o que o torna uma opção viável para muitas das pessoas
que apresentam intolerância à lactose. Além disso, o
alimento é de fácil digestão e ajuda no aporte de
minerais e vitaminas.
A recomendação do Ministério da Saúde é consumir
três porções diárias de lácteos, e o iogurte é uma boa
forma de completar a cota. Prático, ele pode ser
misturado a frutas e grãos para um café da manhã
completo, saudável e rico em nutrientes. Segundo a
nutricionista Marcia Vitolo, além destes alimentos,
biscoitos integrais, queijos pasteurizados, bolos
simples, mix de castanhas e frutas secas também são
boas opções para a primeira a primeira refeição do dia.
Misture o alimento a granola e frutas e obtenha uma
refeição completa para o café da manhã.
Conﬁra abaixo 8 razões para incluir este alimento no
café da manhã:
1. Em cada 100 g de iogurte há cerca de 120 mg de

Lanter
car
Lanternagem e Pintura
31

www.canilgarra.com.br

3831 8171 | 98507 3960

LUZ NOVIDADES
A LOJA DO CARLOS

MANUTENÇÃO EM APARELHOS ELETRÔNICOS,
CELULARES E TABLETS.

neilantercar@hotmail.com.br

(31) 9-8618-8498

Rua Pref. Virgilino Quintão, 877 - Água Fresca

RUA GAMELEIRA, 515 - LJ 1 - MACHADO

cálcio, um nutriente que exerce papel fundamental na
saúde dos ossos. A ingestão de uma porção de iogurte
natural por dia garante 29% da recomendação diária de
cálcio.
2. Por conter proteínas de alto valor biológico, ele
possibilita que o organismo utilize aminoácidos em
todas as funções que utilizam proteínas, como
formação de membranas celulares, produção de
enzimas, hormônios, anticorpos, crescimento e
manutenção de tecidos.
O alimento é rico em cálcio e beneﬁcia os ossos
(Thinkstock)
3. O alimento pode conter probióticos,
microrganismos vivos que trazem benefícios à saúde,
se consumidos em quantidades adequadas. Eles são
capazes de equilibrar a microbiota intestinal,
aumentando a concentração de bactérias benéﬁcas.
4. No iogurte, a lactose (açúcar do leite) é parcialmente
fermentada pelas bactérias, o que reduz seu teor no
alimento. Por isso, ele pode ser uma alternativa para a
ingestão de cálcio por quem tem intolerância à lactose.
5. O consumo regular de produtos lácteos auxilia na
prevenção das Doenças Crônicas Não Transmissíveis
(DCNT).
6. Sua textura semissólida combinada ao alto teor de
proteína provoca a sensação de saciedade.
7. Começar o dia com iogurte no café da manhã ajuda a
completar o consumo diário de três porções de lácteos
na alimentação, que é recomendado pelo Ministério da
Saúde.
8. O iogurte tem alta densidade nutricional e apresenta
um equilíbrio entre a quantidade de nutrientes e de
calorias. Sendo assim, o alimento contribui para suprir
as necessidades diárias de macro e micronutrientes
sem oferecer muitas calorias.
Por: Mariana Feiteiro
Fonte: (VIX)
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Palavra de Deus
A VERDADAEIRA VIDEIRA.

PIADINHA

1 EU sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador.
2 Toda a vara em mim, que não dá fruto, a tira; e limpa toda aquela que dá
fruto, para que dê mais fruto.
3 Vós já estais limpos, pela palavra que vos tenho falado.
4 Estai em mim, e e em vós; como a vara de si mesma não pode dar fruto,
se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim.
5 Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e eu nele, esse dá
muito fruto; porque sem mim nada podeis fazer.
6 Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e
secará; e os colhem e lançam no fogo, e ardem.
7 Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós,
pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito.
8 Nisto é gloriﬁcado meu Pai, que deis muito fruto; e assim sereis meus
discípulos.
9 Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós; permanecei no meu
amor.
10 Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor;
do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e
permaneço no seu amor.
11 Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o
vosso gozo seja completo.
12 O meu mandamento é este: Que vos ameis uns aos outros, assim como
eu vos amei.
13 Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos
seus amigos.
14 Vós sereis meus amigos, se ﬁzerdes o que eu vos mando.
15 Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu
senhor; mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de
meu Pai vos tenho feito conhecer.
16 Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos
nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a ﬁm de
que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai ele vo-lo conceda.
17 Isto vos mando: Que vos ameis uns aos outros.
18 Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a
mim.
19 Se vós fôsseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque
não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o
mundo vos odeia.
20 Lembrai-vos da palavra que vos disse: Não é o servo maior do que o
seu SENHOR. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós;
se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa.
21 Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem
aquele que me enviou.
22 Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas
agora não têm desculpa do seu pecado.
23 Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai.
24 Se eu entre eles não ﬁzesse tais obras, quais nenhum outro tem feito,
não teriam pecado; mas agora, viram-nas e me odiaram a mim e a meu
Pai.
25 Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei:
Odiaram-me sem causa.
26 Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de
enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testiﬁcará de
mim.
27 E vós também testiﬁcareis, pois estivestes comigo desde o princípio.

Domingo às 19 horas
CULTO DA FAMÍLIA
Quarta feira às 11:00_17:00 e 19:30
REUNIÃO DA PROSPERIDADE

Ministério Apóstolo Eduardo Braga
Santuário de Revelação
Av. Carlos de Paula Andrade, 150 - Centro - Itabira/MG (em frente a prefeitura)

Sexta feira da
BATALHA ESPIRITUAL
11:00_17:00 e 19:30hs

MATÉRIAS EXCLUSIVAS

www.saudeeestilo.com.br
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EMPRESÁRIOS ITABIRANOS FAZEM FESTINHAS PARA
CRIANÇAS NO MONSENHOR, EM ITABIRA, MG
Aconteceu neste sexta, 12 de outubro, no
bairro Monsehor José Lopes, em Itabira,
MG, uma entrega de balas e guloseimas
para crianças.
A iniciativa foi jornal e site Saúde e
Estilo, que contou com o apoio de
empresas itabiranas.
A ITAFER, GRIGATTI, BARRA AUTO
PEÇAS e o MUNDO ANIMAL se
reuniram e doaram recursos para a
realização desta ação voluntária.
Os doces foram suﬁcientes para
atenderem todas as crianças daquela
localidade, tanto que, no ﬁnal, até os
adultos puderam se deliciar.
O bairro Monsehor possui hoje algumas
famílias em condições menos
favorecidas ﬁnanceiramente, e este gesto
de amor, então, chegou em boa hora, uma
vez que o "Dia das Crianças" há muito
tempo não era comemorado por algumas
crainças dali

RICARDO CRISTIAN:
ARTISTA DESDE PEQUENO
O Saúde e Estilo teve o prazer, esta semana, de bater um papo legal com um dos cantores
de maior talento destas Minas Gerais. Nossa reportagem foi à casa e Studio de Ricardo
Cristian, o Ricardo Artista, como é conhecido no meu musical.
Filho mais velho de uma família de um homem e duas moças, o pequeno Ricardo desde
novo já começava a se interessar pela carreira musical. Aos 09 anos, ﬁcava olhando
alguns vizinhos tocarem, então pediu a eles que o ensinassem uns dois acordes, quando
daí, autodidata, aos 12 já dominava o violão, e aos 15 fazia pequenos shows. Seu primeiro
violão comprou das mãos dos próprios vizinhos que os via cantar.
Durante um tempo, aos 15 anos, ele acompanhou com violão uma garota que se
apresentava em bares.
Ricardo Artista hoje toca Pop Nacional, tem presença conﬁrmada todos os anos no palco
do tradicional evento de Itabira, MG, Encontro de Cães e Criadores e em breve lançará seu
primeiro EP.
Por: Anderson Rodrigo
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SIMONE E SIMARIA REAPARECEM JUNTAS
APÓS AFASTAMENTO DOS PALCOS
Um problema de saúde de Simaria fez com que a dupla com
Simone se afastasse dos palcos por um tempo. A cantora teve
tuberculose ganglionar, fato que a obrigou a parar de cantar de
abril a agosto deste ano, para passar por tratamento.
Desde então, Simone e Simaria estavam afastadas dos holofotes.
Nesta terça-feira, (16), elas surpreenderam os fãs em aparição
durante uma campanha publicitária na TV, com a presença do
pequeno Henry, fruto do casamento de Simone e Kaká Diniz.
No mês passado, a cantora voltou a se sentir mal e foi
encaminhada ao hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde
passou o ﬁm de semana fazendo exames. Alguns compromissos
foram mantidos, mas as apresentações tiveram de ser suspensas.
Ainda não há datas para novos show da dupla.
Na ocasião, Simaria publicou, no perﬁl dela no Instagram, que
deveria se afastar novamente dos palcos por problemas de saúde.
"Não é fácil ter que parar mais uma vez. Dei, como sempre, o
melhor de mim, mas infelizmente ainda não estou pronta para
voltar à estrada com a agenda de shows", escreveu.
Fonte: (Hoje em Dia)
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Rua Senhora do Carmo, 64 - Pará - Itabira/MG

Av. João Pinheiro, 665 - Centro - Itabira/MG

CENTRO GRIGATTI DIAGNÓSTICO TÉCNICO

MV

RACING MOTOS

PEÇAS, ACESSÓRIOS, RETÍFICA, ENCAMISAMENTO E PINTURA
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Rua Itambé, 112 - Caminho Novo - Itabira

Dr. Rodrigo Cunha Braga
Psiquiatra - CRMMG 50189 RQE 41711.

Itabira: (31) 3834-2687
João Monlevade: (31) 3851-5545
www.drrodrigopsiquiatra.com.br
Instagram: @drrodrigocunhabraga
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