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Leve este ticket e ganhe
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Agora com veterinário

Rua Armando Ba�sta, 11, Carneirinhos - JM
Av. Getúlio Vargas, 5128, Carneirinhos - JM

31 3852 4445 | 3852 2509
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Tele Uteis

PETS

Naboa Lan House -   3834 4452

Betão Reboque -    98834 6080
(leves e pesados)   99927 3302

Manutenção Auto Falante - 98785 4005

Borracharia Estação - 99504 7286

B a r r a  A u t o p e ç a s  -  3 8 3 1  2 4 8 8

FAZ MAL DAR BANHO EM
UMA CADELA NO CIO?

Primeiro de tudo, antes de banhar uma cadela no cio, 
você tem que ter certeza que a fêmea está nessa fase. Ela 
passa por isso algumas vezes por ano. Além disso, o 
primeiro cio ocorre por volta dos 9 até os 12 meses de 
idade.
Sempre ouvimos que, quando uma mulher está 
menstruada, não é saudável para ela tomar banho com 
água fria, porque aumentariam as cólicas. Isso é 
verdade, porque a temperatura fria contrai os vasos 
sanguíneos, dificultando a liberação do sangue e 
causando dor. Os banhos, portanto, devem ser com água 
morna nesse período.
Diante dessas particularidades, muitos se perguntam se 
faz mal dar banho numa cadela que está na fase do cio. 
Por isso, vamos te contar tudo sobre esse assunto neste 
artigo.

TUDO SOBRE O CIO DAS CADELAS
Para começar, o primeiro cio das cadelas geralmente 
chega quando elas têm entre 9 e 12 meses de idade. 
Além disso, essa fase costuma se repetir duas vezes por 
ano. De forma geral, o ciclo tem quatro etapas: proestro, 
estro, diestro e anestro.
A primeira fase dura entre nove e quinze dias. Ela é 
notada  pela  presença  de  um fluxo marrom 
avermelhado. A segunda, que também dura cerca de 
nove dias, deixa a vulva vermelha e inflamada. A fase 
do diestro pode chegar a 80 dias e a cadela parece estar 
grávida. Na verdade, é nessa fase do cio em que a cadela 
está suscetível a sofrer de uma gravidez psicológica.
Finalmente, a fase do anestro é a mais longa e pode-se 
dizer que é como a ovulação das mulheres. Entretanto, 
essa etapa pode ser prolongada por até 250 dias. Por 
isso, em algumas raças em que isso acontece há 
menstruação apenas uma vez por ano.

COMO SABER SE MINHA CADELA ESTÁ NO CIO
Há muitos fatores perceptíveis que podem nos fazer 
perceber se uma cadela está está no cio. Estes são 

alguns:
Mudanças de humor. Obviamente, o cio nas cadelas é 
um processo hormonal em que diversas oscilações de 
humor podem acontecer com o animal.
Mamilos inflamados. Quando a cadela está no cio, 
ficará com os seios inchados e é possível que sinta dor 
ao ser tocada.
Interesse obsessivo dos machos. Se você começar a 
ver muitos cães ao redor de sua cadela é melhor que 
você a isole, caso não esteja interessado que ela dê cria. 
Esse é um sinal inconfundível de que sua cadela está 
no cio.
Sangramento. Às vezes, você pode ignorar alguns dos 
sinais já mencionados, mas o sangramento vaginal é o 
mais óbvio indicador de que sua cadela está no cio.
Bem, uma vez que você conhece o processo e sabe 
como identificá-lo, chegou a hora de responder à sua 
pergunta: você pode dar banho em uma cadela no cio?

BANHAR UMA CADELA NO CIO, SIM OU NÃO?
A resposta é sim. Não há objeção alguma para que você 
dê um banho em sua cadela se estiver fazendo calor, 
desde que tome algumas precauções. Primeiramente, o 
banho será necessário se o fluxo for abundante e fizer 
com que o animal se sinta melhor. Afinal, a cadela 
ficará mais confortável se estiver seca e limpa.

No entanto, como o humor do animal sofre alterações, 
você tem que tentar evitar o estresse. Então, não dê 
banhos em uma cadela no cio apressadamente, nem a 
force. Em vez disso, use o reforço positivo, que 
sempre funciona. Por fim, você pode usar o xampu 
usual, mas tenha cuidado especial ao lavar as partes 
mais íntimas do animal.
No mais, regule a temperatura da água para que fique 
morna e constante. Afinal, se a água estiver muito fria 
ou muito quente pode causar uma onda de calor ou 
frio no corpo do animal e fazê-la se sentir pior.
Use uma toalha limpa para secá-la, já que a área 
íntima estará sensível e poderá facilmente pegar uma 
infecção. Além disso, tente utilizar um material que 
seja muito macio, de modo que seja agradável ao 
toque.
Por outro lado, lembre-se também de que as cadelas 
perdem mais quantidade de pelos quando estão no cio. 
Por isso, escove seu animal antes e depois do banho. 
Afinal, isso será muito importante para o bem estar do 
seu bichinho.
Siga estas dicas e você não terá nenhum problema em 
banhar uma cadela no cio. Sem dúvida, existem mitos 
que cercam muitas situações. Entretanto, estar 
informado é sempre a melhor opção para tomar boas 
decisões em relação ao seu animal de estimação.

Fonte: (Meus Animais)

O QUE É A DISTIMIA
A Distimia é um tipo de depressão crônica, presente 
em 5-6% da população geral,com menor intensidade . 
Seus sintomas são “mais leves”, no entanto, com longa 
duração.

O portador deste transtorno, dificilmente tem a 
autocrítica de que está convivendo com este mal.
O  f a t o  d e  s e m p r e  e s t a r  m a u - h u m o r a d o , 
reclamando,enxergando apenas o lado negativo das 
situações, ser de difícil convivência e gerando um 
afastamento afetivo das pessoas, o faz crer que sua 
personalidade é esta.

Conhece alguém com estes sintomas? O recomende 
ajuda psiquiátrica imediatamente!A DISTIMIA TEM 
TRATAMENTO!

DR RODRIGO EXPLICA:

Por: Dr. Rodrigo Cunha Braga 

Psiquiatra - CRMMG 50189 RQE 41711.

João Monlevade: (31) 3851-5545

Itabira: (31) 3834-268
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SAÚDE

Clinica Médica e Radiologica
Especialidade em Saúde

Rua José Bragança, 54 - 14 de Fevereiro - Itabira/MG

(31) 3835-1830 | 3835-2068 | 3840-1685
www.ceaditabira.com.br cead@ceaditabira.com.br

SAIBA COMO AMENIZAR DORES
NAS COSTAS DURANTE A GRAVIDEZ

PIORES ERROS PARA COMETER
COM CABELOS NO VERÃO

Espaço da Beleza

Rua Prof. João Novaes, 87 - Eldoraro - Itabira/MG
31 3835 3968 | 98765 1291

A temporada de verão está começando. E a ordem do momento 
é aproveitar muito as delícias dos dias quentes: piscina, mar, 
brisa e o sol, coisas deliciosas dos dias quentes. Mas atenção! É 
preciso cuidar dos fios, e ficar atenta aos erros que sempre 
cometemos e, muitas vezes, nem sabemos disso.

Alguns erros acabam surgindo da rotina, ou do hábito de sempre 
fazer as mesmas coisas acreditando que não há nenhum mal 
nisso. Mas a não é bem assim não!
Um dos assuntos mais comentados no verão é o uso do protetor 
solar. Sim, ele é necessário quando falamos de cabelos também. 

Além de proteger, ele evita o ressecamento e envelhecimento 
precoce dos fios.
Outra fator bastante importante que na correria da curtição 
acabamos deixando para depois é a hidratação. Reserve cinco 
minutinhos do seu dia para usar um bom hidratante e deixar os 
cabelos macios e cheios de brilho. Mas sem exagero!
“Outro erro comum é hidratar demais os cabelos, usando 
muito creme. Na verdade só a quantidade para envolver a 
mecha na hora da aplicação já é o suficiente. E retire todo o 
excesso! Se fizer todo dia uma hidratação potente, pode pesar 
os fios, por isso é importante intercalar e dosar os processos de 
recuperação”, indica Julia Doorman, do Cabelos de Rainha.
Manter a rotina de detox capilar é extremamente importante. 
No verão, a tendência é deixar acumular resíduos de produtos 
nos fios, além das agressões externas. Fique esperta com isso!

SAIBA MAIS: ERROS NO USO DA DUPLA XAMPU E 
CONDICIONADOR
Todo mundo adora cuidar dos fios antes das férias e festas de 
fim de ano, mas a verdade é que maltrata demais os fios fazer 
qualquer tratamento químico e depois tomar sol, por exemplo. 
Prefira dar um intervalo de pelo menos 20 dias após a química 
para arrasar na praia. E lembre-se de proteger a cor que você 
acabou de fazer!
“Para as loiras naturais ou com cabelos descoloridos, o melhor 
é fazer uma matização depois que voltar da praia. Se o cabelo 
ficou amarelado ou dourado: precisa usar um xampu ou uma 
máscara roxa/violeta, pois esse é o tom que neutraliza o 
amarelo.  Se o cabelo ficou alaranjado ou acobreado: precisa 
usar um xampu ou máscara azul, pois esse tons que 

neutralizam o alaranjado. Se ficou esverdeado, usar um xampu 
antirresíduo e em seguida fazer uma hidratação com leite, vai 
ajudar a remover a cor verde dos fios.”,  indica Juliana.

Dica para a vida: “Produtos com silicones fazem uma barreira 
dos fios que os protegem contra os principais agressores do 
verão.”, destaca a Dra. Carla Albuquerque, dermatologista de 
São Paulo e membro efetivo da Sociedade Brasileira de 
Dermatologia (SBD). #UseMuito
Tudo anotado? Confira mais erros comuns – e como acertar, 
claro! – na nossa galeria e se divirta muito neste verão, 
arrasando sempre!

Por Catarina Novaes/Fotos: iStock
Fonte: (Beleza Tresemmé)

Dores nas costas são uma queixa comum em gestantes, geralmente a partir do segundo e 
terceiro trimestre e até no pós-parto. Os incômodos são mais frequentes na região lombar 
da coluna vertebral e podem prolongar-se até a região sacroilíaca, pélvis e, por vezes, pode 
acometer as pernas.
Segundo o ortopedista, cirurgião de coluna vertebral e professor da Faculdade de Medicina 
Santa Marcelina, Luiz Cláudio Lacerda, o motivo se dá porque durante a gravidez o corpo 
da mulher passa por alterações inevitáveis com o intuito de se preparar para o parto.

“Mudanças do centro de equilíbrio, aumento do peso, estiramento dos ligamentos da 
coluna, da musculatura do abdome e das costas, frouxidão das articulações da coluna e 
alterações hormonais são os principais causadores do problema. Além disso, dependendo 
das exigências do trabalho realizado pela gestante, como por exemplo, ficar muito tempo 
sentada, ou seja, em uma mesma posição, poderá piorar ainda mais este sintoma”, explica o 
especialista.

O tratamento é prolongado e inclui alongamento de todos os grupos musculares envolvidos 
na marcha, como atividades na água sem carga (muito úteis no controle da dor) e 
caminhadas (ajudam no condicionamento físico e bem estar). Mas lembrando que qualquer 
atividade física, por mais leve que seja , só pode ser começada após a avaliação do obstetra, 
pois uma gestante sementaria que resolve iniciar atividades pode gerar problemas para o 
bebê e ate comprometer a própria gestação.
No ambiente de trabalho, mudanças da posição (por exemplo: se estiver sentada levantar-se 
por alguns minutos) a cada hora são essenciais para evitar sobrecargas nas articulações e no 
disco intervertebral. Calçados confortáveis também são muito úteis no controle da dor. 
“Em caso de dor persistente na região da coluna, a gestante deve procurar um especialista 
para que sejam descartadas outras doenças que não estejam relacionadas com a gravidez”, 
finaliza Lacerda.

Fonte: (Notícias ao Minuto)
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MUSCULAÇÃO NA TERCEIRA IDADE

Venda
Locação
Regularização

HABITAÇÃO POR QUE MORAR BEM É SINÔNIMO
DE VIVER MELHOR?

Na terceira idade ocorre uma perda da massa muscular, 
sobretudo nas pessoas sedentárias.  Até a pouco tempo pensava-
se que o idoso não deveria praticar exercícios, e a musculação 
era vista apenas como uma maneira de adquirir um corpo bonito, 
musculoso e exuberante pelo público jovem. 

Na atualidade, a musculação é vista como uma questão de saúde e tem ganhado destaque entre o grupo 
da terceira idade. 

BENEFÍCIOS DA MUSCULAÇÃO NA TERCEIRA IDADE:
-Evita a osteoporose
-Evita a artrose (desgaste das articulações)
-Rejuvenesce
-Aumenta a força
-Evita a perda de massa muscular
-Melhora a postura
-Torna o coração mais saudável

A atividade física bem orientada aos idosos, tem um destaque importantíssimo e especial à execução de 
tarefas básicas do cotidiano, porque faz com que ocorra um fortalecimento geral da musculatura, 
articulações e tendões, proporcionando assim um aumento dos níveis de disposição, diminuindo o 
risco de quedas durante uma simples caminhada e preservando no idoso uma vida mais independente.

Fonte: (Nutri Paladar)

Morar bem certamente faz parte das necessidades de todas as pessoas para uma melhor 
qualidade de vida. Afinal de contas, um imóvel deve ser sinônimo de paz e conforto em vista 
das nossas atuais rotinas, principalmente se você reside em grandes centros urbanos.
Nesse sentido, sabemos que escolher um apartamento para moraré algo sério e que interfere 
diretamente em como o seu bem-estar será levado em consideração. Muito mais que o seu 
valor monetário, um imóvel deve ser adquirido levando-se em conta o seu verdadeiro custo-
benefício, o que envolve uma série de fatores.

Então, no post de hoje, separamos alguns itens importantes para você acrescentar em sua 
lista de requisitos para escolher o seu imóvel e conseguir, acima de tudo, morar bem de 
verdade.

1. LOCALIZAÇÃO
O apartamento pode ser o mais lindo de todos, mas se a localização dele não ir de encontro às 
suas necessidades e ao seu estilo de vida, então você não vai morar bem.
Morar bem significa escolher um imóvel bem localizado, o que pode variar de acordo com o 
seu perfil de morador.
Por exemplo, se você prefere fazer várias tarefas sem depender tanto de um veículo próprio, 
morar bem pode ser sinônimo de escolher um apartamento próximo a mercados, padarias, 
farmácias e opções de lazer e entretenimento.
Se você gosta de praticar caminhada diariamente, morar bem também pode significar viver 
próximo a uma praça ou parque seguro e apropriado para essa prática. Além disso, morar 
perto do local de trabalho também pode aumentar e muito a sua qualidade de vida.

2. SEGURANÇA
Nem é preciso dizer que a segurança é indispensável para se morar bem nos dias de hoje, não 
é mesmo?
Então, antes de comprar o seu apartamento, procure conversar com os moradores e 
comerciantes da região para saber como é a qualidade de vida do bairro. Faça isso tanto de 
dia quanto a noite e também pesquise sobre notícias referentes a ele.
Caso sinta que ali não é o local ideal para você viver com segurança, é melhor procurar outro 
bairro.

3. AMBIENTES FUNCIONAIS
Além da estrutura externa, leve em consideração os ambientes do próprio apartamento que 
pretende comprar.
O ideal é que a planta do imóveltenha sido desenhada para duas finalidades: promover a 
integraçãoentre os moradores (não é à toa que ambientes integrados, como sala e cozinha, 
estão em seu auge) e também a privacidade dos moradores com quartos confortáveis e 
arejados.
Também considere um imóvel que seja funcional e bem prático para armazenar objetos e 

manter a limpeza em dia.
A dica é prestar atenção ao seu estilo de vida: não adianta ter uma cozinha gourmet se você 
não gosta muito de cozinhar, ou optar por um imóvel sem um local para ser transformado em 
home office, caso você trabalhe de casa.

PARA MORAR BEM, DEFINA AS SUAS PRIORIDADES.

4. CONFORTO TÉRMICO E ACÚSTICO
Se você vive ou vai ser mudar para uma cidade muito quente, morar bem também é sinônimo 
de viver em um apartamento com conforto térmico (e, de preferência, que tenha uma 
excelente circulação de ar).
Felizmente nos dias de hoje existem vários empreendimentos imobiliários com soluções 
arquitetônicas que priorizam tanto o conforto térmico quanto o acústico. Afinal de contas, 
morar bem não significa ter que ouvir as conversas dos seus vizinhos e nem ruídos pelos 
corredores, não é mesmo?

5. PARA MORAR BEM, PENSE EM LONGO PRAZO
Esse é um ponto que 
merece  a t enção .  Ao 
mesmo tempo em que 
devemos  pensa r  em 
nosso estilo de vida ao 
comprar um apartamento, 
também precisamos levar 
em conta o longo prazo.
Se essa aquisição for um 
projeto de vida onde você 
pretende morar bem por 
muitos anos, é importante 
levar em conta algumas 
c a r a c t e r í s t i c a s  d o 
apartamento.
Faça uma projeção de 
como a sua vida poderá 
estar daqui a alguns anos, 
sem deixar de lado as suas 
atuais necessidades.
Gostou das dicas? Morar 
bem é perfeitamente 
possível; basta uma boa 
dose de planejamento 
para encontrar o seu canto 
ideal.

Fonte: (Revista Imob)

OPORTUNIDADES
APARTAMENTO 
Bairro: Amazonas
S a l a  p /  0 2  a m b i e n t e s 
rebaixamento em gesso, 03  
quartos sendo 02 c/ armário, 
b a n h o  s o c i a l ,  c o z i n h a 
planejada, área de serviço e 
01 vaga de garagem.
R$ 250.000,00

APARTAMENTO 
Bairro: Juca Batista
Sala, 02 quartos, banho 
social, cozinha planejada e 
área de serviço.
R$ 120.000,00

LOTE
Bairro: Jardim das Oliveiras
Área: 360m²
R$ 80.000,00

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 
serviço e garagem p/ 03 
carros.
R$ 310.000,00

CASA
Bairro: Praia
Sala, 03 quartos sendo 01 
suíte, banho social, cozinha c/ 
fechamento, área de serviço e 
garagem p/ 02 carros.
R$ 350.000,00

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

LUZ NOVIDADESLUZ NOVIDADES
A LOJA DO CARLOS

(31) 9-8618-8498

MANUTENÇÃO EM APARELHOS ELETRÔNICOS,
CELULARES E TABLETS.

RUA GAMELEIRA, 515 - LJ 1 - MACHADO

Motores e câmbios automa�cos

Av. Armando Fajardo, 456 - Loanda - João Monlevade/MG

31 3852 8784
31 99384 5801 (31) 98787-9393

www.canilgarra.com.br

Site de notícias

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

(31)  98725-8696
3834-9166

PRANCHA É EFICAZ PARA QUEM QUER UMA BARRIGA DEFINIDA
Conquistar uma barriga definida exige um bocado de 
suor e empenho. Mas há alguns exercícios que podem 
facilitar o caminho na busca desse objetivvo. "A 
prancha é um excelente exercício para quem quer 
definir a barriga e tonificar o core, região dos músculos 
abdominais", recomenda Kaio Cesar Pereira, professor 
da rede Smart Fit.
A prática da prancha varia de acordo com o nível de 
aptidão física de cada pessoa. "O ideal, para se ter um 
nível de treinamento adequado, é conseguir sustentar o 
exercício durante 10 a 20 segundos para um aluno 
iniciante, e 30 a 60 segundos de intermediário a 
avançado, em três séries de cada tipo de prancha", 
explia Kaio. 
Parece pouco, mas só que nunca ficou 1 minuto na 
prancha acha que o tempo passa rápido. Mas vale 
insistir, pois os resultados serão evidentess. O professor 
Kaio recomenda a execução de três variações desse 

movimento para quem quer ter resultados efetivos no 
abdômen. Confira como fazer. 

Prancha frontal simples: De barriga para baixo, apoiar 
o peso do corpo nos antebraços e subir o quadril 
mantendo o apoio na ponta dos pés. A coluna lombar e 
a cabeça devem permanecer na sua curvatura natural. 
"Esse exercício ativa a musculatura do transverso do 
abdômen, região responsável por sustentar os órgãos 
internos e dar base de sustentação para a coluna 
lombar, e promove uma adaptação de ganho de força 
de estabilização, importante para a manutenção de 
uma boa postura no dia a dia", explica o profissional 
de educação física.

Prancha frontal dinâmica (com base instável): Mesma 
posição do exercício anterior, porém o antebraço deve 
estar apoiado sobre um bosu — meia bola disponível 
nas academias — ou na bola suíça (bola de pilates). "A 
prancha frontal quando realizada em uma base 
instável, promove a ativação da musculatura do 
abdômen com mais intensidade", analisa Kaio.

Prancha lateral: Deitado de lado, apoiar apenas um 
antebraço no chão e deixar um pé sobre o outro, elevar 
o quadril, mantendo o corpo alinhado e reto, evitando 
a rotação do tronco. O braço que ficar por cima fica 
aberto ou colado junto ao corpo. "Essa postura ativa 
também os glúteos e a lombar, além da região lateral 
do abdômen, completando as áreas de estabilização de 
tronco que não é completa na execução da prancha 
frontal", ensina o professor. 

Fonte: (Meu Estilo)

DIFERENÇAS ENTRE LEGUMES
E VERDURAS
Os legumes e as verduras são alimentos indispensáveis no nosso dia a dia para 
termos uma alimentação saudável e balanceada. Porém, apesar de serem tão 
comuns na nossa vida, ainda nos confundimos na hora de dar a nomenclatura 
correta. Afinal, o que é legume e o que é verdura? Hoje o TudoGostoso vai te contar 
as diferenças entre legumes e verduras! Confira a seguir!

DIFERENÇAS ENTRE LEGUMES E VERDURAS

A principal diferença entre os legumes e as verduras está na botânica das plantas. 
Ou seja, as partes que são classificadas como legumes são os frutos, as raízes, os 
caules e os tubérculos. Como exemplos, temos tomate, abóbora e berinjela (frutos); 
rabanete, mandioca e cenoura (raízes); palmito e aspargos (caules) e batata 
(tubérculos). Já as verduras são as folhas e flores das plantas. Algumas folhas são 
alface, couve, repolho, acelga, espinafre enquanto as flores são o brócolis e couve-
flor.

Outra diferença também está na quantidade de carboidratos presentes em cada um: 
as verduras tendem a possuir menos carboidratos e menos valores calóricos. Por 
isso, muitos nutricionistas recomendam o consumo a gosto de folhas verdes, 
enquanto os legumes devem ser consumidos com moderação. Alguns dos legumes 

que possuem menos carboidratos são a abobrinha, o jiló, o tomate e a berinjela. Já as 
batatas possuem bem mais carboidratos.

Vale ressaltar que todos os legumes e verduras são essenciais para uma vida 
saudável e devem ser incluídos no cardápio diário para uma alimentação 
balanceada. Eles são ricos em vitaminas e mineiras indispensáveis ao corpo 
humano!

Foto: Shutterstock
Fonte: (Meu Estilo)
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PIADINHAPIADINHAPIADINHA

Ministério Apóstolo Eduardo Braga
Santuário de Revelação

Av. Carlos de Paula Andrade, 150 - Centro - Itabira/MG (em frente a prefeitura)

Domingo às 19 horas
CULTO DA FAMÍLIA

Quarta feira às 11:00_17:00 e 19:30
REUNIÃO DA PROSPERIDADE

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

VOCÊ JÁ RECEBEU O ESPÍRITO SANTO? 

O apóstolo Paulo estava em uma viagem missionária pela Ásia Menor, e chegou em 
Éfeso para estabelecer a igreja naquela região.
Ao estar diante de alguns discípulos, a primeira pergunta de Paulo foi a respeito do 
Espírito Santo. Veja:

“Disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: 
Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo.� Perguntou-lhes, então: Em que 
sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João.�  Mas Paulo disse: 
Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que 
cresse no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo.� E os que ouviram foram 
batizados em nome do Senhor Jesus. �E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre 
eles o Espírito Santo; e falavam línguas, e profetizavam. �E estes eram, ao todo, uns 
doze homens.” (Atos 19.2-7)

Repare bem, aqueles homens haviam recebido a fé, haviam sido batizados nas águas, 
porém não haviam sido ainda ensinados com clareza, sobre a promessa do batismo 
com o Espírito Santo. Quando Paulo percebeu aquele desconhecimento, logo, 
corrigiu o problema.

Imagina, eram cerca de doze discípulos, que embora tivessem boa vontade para 
servir, jamais conseguiriam dar frutos verdadeiros da sua transformação de vida.

Justamente, porque é impossível viver a fé de forma contínua, sem o Espírito Santo. 
É impossível ter a mente iluminada, ter o coração purificado ou ter o testemunho da 
consciência de que somos filhos de Deus, sem o Espírito Santo. É Ele Quem nos tira 
da condição de alma vivente e nos transforma em espírito vivificante. É Ele Quem 
nos convence do pecado e promove o arrependimento. É Ele Quem nos lembra do 
que aprendemos na Palavra de Deus. E eu poderia continuar aqui a pronunciar uma 
lista extensa sobre a Obra do Espírito Santo no desenvolvimento da Salvação.

Paulo permaneceu em Éfeso por três anos, e a igreja nesta cidade se tornou uma das 
mais importantes e influentes do primeiro século. Éfeso desempenhou um papel 
crucial na pregação do Evangelho na Ásia, ou seja, desta igreja, a Palavra de Deus se 
espalhou para muitos outros lugares, por causa dos discípulos que nasceram ali. Veja, 
este crescimento não aconteceu somente no número de pessoas, mas, sobretudo, na 
qualidade espiritual, por causa do batismo com o Espírito Santo.

O apóstolo Paulo havia recebido o Espírito Santo logo nos primeiros dias de sua 
conversão, então, ele sabia que aqueles discípulos, que estavam havia anos sem 
receber tal privilégio, viviam estagnados na fé.

Para estes homens, o impedimento era por completa ignorância com respeito à 
promessa de Deus, mas, para a grande maioria hoje nas igrejas, é o fato de não crerem 
como diz as Escrituras. Ou seja, apesar de saberem o que a verdadeira fé exige, essas 
pessoas continuam sem se entregar 100%, como o Altíssimo exige. Elas não 
abandonam a sua velha vida, os seus desejos e as suas vaidades para agradar a Deus.

Então, embora o batismo com o Espírito Santo seja uma promessa extensiva a todos, 
não são todos que alcançam o cumprimento dela. Não, porque Deus não queira, pois 
penso que essa seja a Sua maior vontade. Mas, o batismo é para quem CRÊ. E CRER 
não é ser um cristão nominal, frio, indiferente, fraco ou inconstante na fé.

Se Deus não muda, mas Ele continua sendo O mesmo de eternidade em eternidade, 
por que Ele não batizaria uma pessoa fiel, sincera e desejosa de ter o Seu Espírito para 
O amar e O servir? Por que Ele deixaria um filho Seu desamparado e sem o maior 
revestimento de poder eficaz para enfrentar todo o mal neste mundo? Não faz 
sentido, não é mesmo?

Por: Núbia Siqueira
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TALENTO ITABIRANO: JONAS MENDONÇA
O Saúde e Estilo esteve nesta quinta-feira 15 de novembro, feriado, em um dos 
pontos turísticos mais lindos da cidade de Itabira, MG, o ", Pico do Amor". O local 
possui um mirante e a "Concha Acústica", local que sempre é palco de super shows.
E foi lá que o Saúde e Estilo encontrou com Jonas Mendonça. O itabirano é possui 
um talento que o tem destacado nas redes sociais.
Com seu estilo próprio e sendo autodidata , o jovem desenhista tem retratado 
personalidades, anónimos, amigos, parentes e fotos que lhes são encomendadas.
Jonas Mendonça contou que começou a se interessar pela arte porque via seu irmão 
mais velho desenhando, então pegava o lápis e o tentava imitar. 
Perguntado sobre seus influenciadores, ele destacou o americano Stan Lee, falecido 
neste dia 12 de novembro, que foi um dos criadores da Marvel Comcis, empresa 
responsável por inúmeros personagens, tais como Homem-Aranha, Hulk, Quarteto 
Fantástico e tantos outros.
Jonas contou ainda que teve a satisfação de levar seus desenhos para Gabriel o 
Pensador e Steve Vai. No caso de Steve, o guitarrista internacional autografou o 
retrato e o deu a Jonas que saiu dali lisonjeado.
Talento e estilo, temos certeza que Jonas Mendonça tem tudo para levar o nome da 
cidade de Itabira para o mundo por meio de sua arte.
Sucesso com o talento que Deus te deu, Jonas.

Fotos: Cláudia Gadioli
Por: Anderson Rodrigo
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RACING MOTOS

CENTRO GRIGATTI DIAGNÓSTICO TÉCNICOCENTRO GRIGATTI DIAGNÓSTICO TÉCNICOCENTRO GRIGATTI DIAGNÓSTICO TÉCNICO

Rua Itambé, 112 - Caminho Novo - Itabira
31 3835 1478  |  9 8699 0428

PEÇAS, ACESSÓRIOS, RETÍFICA, ENCAMISAMENTO E PINTURA

www.drrodrigopsiquiatra.com.br
Instagram: @drrodrigocunhabraga

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

Itabira: (31) 3834-2687
João Monlevade: (31) 3851-5545
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Rua Senhora do Carmo, 64 - Pará - Itabira/MG

31 3831 5360 / 98682 6222

Rua A, 12 João XII,
Itabira/MG

(31) 98662 8606

Rua Euforbia, 113 - Água Fresca - Itabira/MG
31 9 8732 0658

(31) 9 9162-5214

Maquininha sem
aluguel é Acqio!

Tadeu

Itabira, João Monlevade e Região.

(31) 3831 2486
      9 9705 8936

Av. João Pinheiro, 535, loja 34, Mercado Cobal - Itabira/MG

Atendimento também em domicílio

CONSULTAS, VACINAS,
DERMATOLOGIA, FLORAIS,
EXAMES & ORIENTAÇÕES

THAEME ANUNCIA QUE ESTÁ GRÁVIDA
A cantora Thaeme Mariôto, da dupla com Thiago, 
anunciou que está grávida neste sábado (17/11)! Ela 
anunciou esta nova gestação cinco meses após ter 
sofrido um aborto espontâneo. O bebê é fruto do 
casamento da cantora com o empresário Fábio Elias.

Ao anunciar a gestação, a cantora se referiu ao bebê que 
espera como “bebê arco-íris”. Este é o nome dado aos 
bebês que nascem após os pais terem perdido um filho.

Ela também fez um emocionante desabafo ao revelar 
sua gestação. “Tem bebê ‘Arco-Íris’ a caminho, titios e 
titias!!! Muito obrigada, Senhor, por nos proporcionar 
viver esse momento de tamanha ALEGRIA e emoção!!!

A vida dele (dela) está entregue em Suas abençoadas 
mãos, que seja feita a SUA vontade!!! PS. ‘Arco-Íris’ é o 
nome dado ao filho que vem após um outro filho virar 
anjo”, disse a cantora.

Fonte: (Bebê Mamãe)

Rua Cristal 55 - Caminho Novo
31 99239 5057

GRANDE PROMOÇÃO

Bandeija de pescocinho R$ 6,50 - 500g

Filezinho de tilapia R$ 9,50

Rua Chapada, 651- Chapada - Itabira/MG

31 99275 6987 / 98512 4831


