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MULHERES QUE TÊM CABELO
LOIRO REALMENTE PRECISAM
USAR XAMPU ROXO?

Leve este ticket e ganhe
20% de descontos nas roupinhas

Agora com veterinário

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

31 3852 4445 | 3852 2509

EXPEDIENTE:
Matérias e fotos:

saudeeestilo.com.br

Diagramação:
Jonas Gabriel

31 99739 7676
31 98725 8696

Av. Getúlio Vargas, 4756
João Monlevade

31 3851 7235

31 97121 5255

Rua Prefeito Eliziário Barbosa, 157, Vl. São Joaquim - Itabira/MG

31 3831 7428 | 3831 7541
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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

O QUE É TRANSTORNO BIPOLAR?

DR RODRIGO EXPLICA:

Por: Dr. Rodrigo Cunha Braga 

Psiquiatra - CRMMG 50189 RQE 41711.

João Monlevade: (31) 3851-5545

Itabira: (31) 3831-4870

3 DICAS PARA EVITAR INFECÇÕES
D E  O U V I D O  N O  S E U  C Ã O

Infelizmente, as infecções de ouvido ainda são 
problemas bem comuns entre os cães. Além dos animais 
que gostam de brincar bastante na água, a doença 
também pode afetar de forma ainda mais frequente os 
cachorros que possuem orelhas grandes ou algum tipo 
de alergia.

Alguns dos sintomas de infecções no ouvido são odores 

fortes na orelha, coceira na região e o cão chacoalhar a 
cabeça frequentemente, mais do que o normal. É muito 
importante ficar atento a estes sintomas, pois, mesmo 
sendo problemas de saúde bem comuns, as infecções 
de ouvido podem causar a surdez quando não são 
tratadas.
Porém, algumas atitudes simples podem ajudar a 
manter as infecções longe dos ouvidos do seu 
cachorro, confira algumas delas:

1 – OUVIDOS SEMPRE LIMPOS
É essencial fazer a limpeza dos ouvidos dos cães 
regularmente, principalmente se o seu animal tem as 
orelhinhas grandes. Porém, nada de usar produtos 
caseiros e nem fazer a limpeza de qualquer forma. O 
ideal é pedir dicas de produto para o médico 
veterinário do cão e também para ele ensinar para você 
a forma correta de fazer essa limpeza. Se você não se 
sentir seguro para limpar os ouvidos do animal em 
casa, leve-o para fazer na clínica.

2 – OUVIDOS SEQUINHOS
Os ouvidos dos cães costumam ser úmidos e quentes, 
f o r m a n d o  u m  a m b i e n t e  p e r f e i t o  p a r a  o 
desenvolvimento de bactérias e alguns fungos. Para 
evitar isso, o ideal é manter os ouvidos dos animais 
secos. Lembre-se de sempre secar os ouvidos dos cães 
após o banho e qualquer tipo de brincadeira que 
envolva água, seja piscina, mangueira, e, mesmo que 
não exista o contato com água, também secar os 
ouvidos dos animais a cada 10 dias para diminuir a 
umidade.

3 – CUIDADO COM OS PELOS NOS OUVIDOS
Muita gente pensa que para manter os ouvidos limpos 
é preciso retirar todos os pelos que ficam nos ouvidos 
dos cães. Porém, isso não é uma regra, apenas alguns 
cães precisam dessa limpeza e apenas um médico 
veterinário vai poder informar se é o caso do seu 
cachorro ou não. Além disso, se a retirada dos pelos for 
indicada pelo veterinário, essa limpeza deve ser feita 
com bastante cuidado e por um profissional 
especializado.

Fonte: (Portal do Dog)

O transtorno bipolar se caracteriza pela alternância, ao longo da vida, de momentos de 
depressão e euforia (ou mania), que podem ser leves, moderados ou graves. 

A euforia (ou mania) é uma das fases do Transtorno Bipolar e caracteriza-se por um estado de 
exaltação do humor, com aumento de energia, sem qualquer relação com o momento que o 
indivíduo está vivendo.

Em geral, a mudança do comportamento na euforia é súbita, mas o indivíduo não percebe a 
sua alteração ou a atribui a algum fator do momento.

Os sintomas apresentados na fase de depressão são os mesmos de um episódio depressivo: 
humor deprimido, falta de energia, falta de iniciativa e vontade, falta de prazer, alteração do 
sono, alteração do apetite, lentidão do pensamento, lentidão motora.

O tratamento psiquiátrico juntamente com a psicoterapia são imprescindíveis para garantir a 
qualidade de vida de uma pessoa com este transtorno . É perfeitamente possível ter uma vida 
normal mesmo tendo a doença. Estou à disposição.
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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

MULHERES QUE TÊM CABELO LOIRO
REALMENTE PRECISAM USAR XAMPU ROXO?

O cabelo loiro exige, na maior parte das vezes, uma 
série especial de cuidados para mantê-los bem 
hidratados e com a cor em dia — principalmente se é 
tingido, já que fica mais ressecado por conta da 
descoloração. Como parte dessa rotina de beleza, 
muitos especialistas em cabelos recomendam o uso de 
xampus e condicionadores que sejam na cor roxa. Esses 
produtos são supostamente revolucionários na hora de 
deixar os fios tão brilhantes que dá inveja. Mas será que 
eles são recomendados para todas as  loiras ?

Segundo Fabinho Araújo, beauty artist do Criar by 
Fabinho Araújo, o "xampu roxo", como é conhecido 
popularmente, serve para neutralizar o pigmento 
dourado e o tom amarelado dos fios. Entretanto, o 
profissional explica que nem todas as mulheres que 
têm cabelo loiro precisam ou devem usar esse tipo de 
produto. "Na verdade, é indicado para os cabelos 
platinados tingidos, assim como os brancos que ficam 
com esse tom amarelado."
A cor roxa , no caso, é essencial para esse tipo de 
produto de cabelo porque é a tonalidade que anula a 
cor amarela, pois são cores complementares e 
contrastantes. Assim, a mistura do roxo com amarelo 
resulta na cor cinza — por esse motivo, torna o produto 
mais indicado para cabelos platinados e brancos.
Isso não significa, porém, que mulheres que fogem do 
loiro e preferem tons mais escuros não possam usar a 
linha de produtos roxo. "Para quem não é loira, não é 
muito indicado, pois além de neutralizar a cor do 
cabelo, o produtos também deixa a cor mais escura. 
Porém, aquelas que têm cabelo com fundo 
avermelhado ou com a tonalidade queimada e está com 
esse pigmento dourado ou amarelado nos fios, pode 
usar sem problemas." 

QUANDO E COMO USAR O XAMPU ROXO?
Apesar de recomendado, o xampu roxo não deve ser 
ser utilizado como um produto diário. A sugestão dos 

profissionais é que seja usado apenas em uma lavagem 
por semana, e Fabinho também complementa que, 
depois de aplicar o produto roxo e retirá-lo do cabelo, é 
necessário fazer uma segunda lavagem com o xampu 
que a pessoa já esteja acostumada. 
Além disso, não é para sair usando só porque você tem 
cabelo é loiro. "É recomendado que a pessoa use esse 
produto somente se o cabelo estiver com aquele tom 
visivelmente amarelado. Por exemplo, os cabelos 
brancos quando estão amarelados deixam a mulher 
com aspecto mais envelhecido e, ao usar o roxo, ela 
consegue neutralizar a cor. O mesmo acontece com os 
fios platinados. Nesses casos, é visível a mudança", 
explica o especialista. 
Dessa forma, o produto é mais usado quando a cor 
loira está muito desbotada, a pessoa por algum motivo 
não conseguiu ir ao salão e ele ficou em um tom 
amarelado/dourado. "Se o cabelo loiro está em dia, 
não há motivos para usar esse tipo de xampu, porque 
pode acabar mudando a cor", completa o especialista. 
O ideal mesmo é investir em xampus específicos para 
cabelos coloridos e não no roxo, além de focar sempre 
na hidratação feita em casa ou no salão de beleza. 

Fonte: (Delas)

ALIMENTOS SABOROSOS PODEM AJUDAR A CONTROLAR SINTOMAS DA TPM

Inchaço, desânimo, dor de cabeça e alterações de humor são 
alguns dos sintomas característicos da tensão pré-menstrual, 
mais conhecida como TPM. Normalmente, essas 
manifestações começam a aparecer de 10 a 14 dias antes da 
chegada do ciclo menstrual e podem se agravar, 
gradativamente, até o início da menstruação. “Devido à 

oscilação dos hormônios durante esse período, é possível 
ter alguns incômodos físicos e emocionais", comenta a 
nutricionista Marília Zagato.
No entanto, investir em uma boa alimentação pode fazer 
toda a diferença para diminuir os aborrecimentos desta fase. 
Marília explica que apostar em alimentos que conferem o 
gosto umami – quinto gosto do paladar humano, ao lado do 
doce, salgado, azedo e amargo – proporciona o prazer de 
comer, deixando o prato ainda mais saboroso.

Confira abaixo a lista de alimentos que ajudam a reduzir os 
sintomas:

PEIXES
Os peixes de água fria, como salmão e atum, são ricos em 
ômega-3, um tipo de gordura boa com ações anti-
inflamatórias. “O consumo dos nutrientes presentes nesses 
alimentos pode ajudar na redução de dores de cabeça e na 
diminuição da retenção hídrica durante o período 
menstrual”, explica Marília.

CENOURA
Outra ótima opção para auxiliar no alívio dos sintomas da 
TPM é a cenoura. Ela contém vitamina B6, que desempenha 
funções que contribuem na melhoria das mudanças de 
padrão do sono e, inclusive, em alterações do humor. “Você 
pode consumir a cenoura em diferentes tipos de 
preparações, desde pratos frios até sucos. Em apenas uma 
cenoura é possível consumir 10% da quantidade de B6 
recomendada para o dia”.

GEMA DE OVO
Essa parte do ovo contém vitamina B1, que atua 
diretamente na produção da serotonina, neurotransmissor 
responsável pela sensação do bem-estar. “A vitamina 
presente neste alimento está relacionada à produção da 
serotonina, que é responsável pela sensação de conforto”.

LARANJA
Aposte em alimentos que são fontes de vitamina C - 
r e s p o n s á v e l  p e l a  a t u a ç ã o  n a  p r o d u ç ã o  d o s 
neurotransmissores, contribuindo com a sensação de bem-
estar e menor agitação. “A laranja é uma excelente fonte de 
vitamina C. Inclui-la no cardápio é uma ótima opção”, 
comenta Zagato.

DICA DA NUTRI
Principalmente neste período, é importante diminuir o 
consumo de cloreto de sódio, mais conhecido como sal de 
cozinha, para não reter líquido. A nutricionista dá a dica: 
“Para diminuir o consumo exagerado, é recomendada a 
utilização de glutamato monossódico, que realça o sabor 
das refeições e contém 2/3 a menos de sódio em sua 
composição”, recomenda.

“A porção de glutamato monossódico deve substituir a 
metade da porção de sal. Por exemplo, se a receita pede uma 
colher de chá, você utiliza meia colher de glutamato e meia 
de sal, reduzindo o teor de sódio na preparação, sem perder 
o sabor”, finaliza Marília Zagato.

Fonte: (MSN)
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COMO EVITAR A ARTERIOSCLEROSE
Você costuma atentar aos ingredientes que coloca no prato todos os dias? Se a resposta for 
negativa, é bom começar a ficar mais atenta ao que ingere. Uma má alimentação pode 
agravar no acúmulo de gordura nas paredes das artérias que, provocando o seu entupimento 
e, por consequência, provocam a arteriosclerose.
Segundo o angiologista Ary Elwing, a doença pode afetar qualquer artéria do nosso 
organismo. “As mais comuns são a artéria aorta, que é o principal vaso do corpo humano, as 
artérias coronárias, responsáveis pela irrigação do coração, artérias cerebrais e as artérias 
periféricas, que mandam sangue para os membros inferiores e superiores”, descreve.
Mas não é apenas o acúmulo de gordura que acomete as artérias, o depósito de cálcio e 
outros elementos nas mesmas provoca o entupimento arterial. 
“Com essa obstrução da artéria, reduz a passagem de 
sangue para o coração. Dessa forma, pode agravar na 
morte de uma parte ou de todo o órgão, agravando no 
infarto do miocárdio”, explica o angiologista.
Todavia, o bloqueio sanguíneo para outros 
tecidos do corpo, pode resultar em mortes ou 
danos dos mesmos, agravando na incidência 
de derrame e até mesmo ataque cardíaco. “O 
histórico familiar, pessoas com diabetes, 
hipertensos e tabagistas são mais 
s u s c e t í v e i s  a  t e r e m  a  d o e n ç a . 
Infelizmente, a arteriosclerose se 
apresenta de forma silenciosa. 
S o m e n t e  q u a n d o  o  fl u x o 
sanguíneo está reduzido em 
determinada região do 
corpo é que pode 
prov

ocar dores no coração”, alerta Elwing.

PREVENÇÃO
De acordo com o especialista, essa doença é mais corriqueira entre o público masculino e 
idoso com faixa etária entre 50 e 70 anos. “Entre as mulheres a ocorrência é em menores 
proporções em decorrência de sua composição hormonal. Porém, isso não significa que 
elas não corram riscos”, salienta o angiologista.

Veja algumas dicas para prevenir o entupimento das artérias:
Ÿ Evite o tabagismo, pois ele aumenta as chances de formação de coágulos nas 

artérias contribuindo para a incidência de arteriosclerose;
Ÿ Realize atividades físicas diariamente, pois impedem a formação 

de placas de gordura nas veias e beneficiam a pressão arterial. 
O ideal é realizar, no mínimo, 30 minutos de exercícios 

todos os dias;
Ÿ Evite alimentos industrializados, pois são ricos em sal e 

gorduras saturadas,sendo que ambos contribuem para 
o aumento do colesterol no sangue e, dessa forma, 

favorece o aparecimento de gorduras nas veias;
Ÿ Limite a quantidade de bebidas alcoólicas já que 

elas aumentam os riscos de doenças 
vasculares. Isso porque elas elevam a 

gordura no sangue e agrava no 
aumento da pressão sanguínea;

Ÿ Consuma alimentos ricos em 
ômega 3, pois beneficiam a 
saúde do coração, pois são 
ricos em gorduras boas;

Ÿ E lembre-se, faça exames 
periodicamente para avaliar 
como está a sua saúde.

Fonte: (Gazeta Virtual)

HABITAÇÃO COMO SABER SE VALE A PENA FINANCIAR
A CASA PRÓPRIA OU CONTINUAR NO ALUGUEL?

Muita gente cai na tentação de realizar o sonho da casa própria 
sem antes pensar se este é o momento de comprar um imóvel ou se 
o financiamento cabe no seu bolso. "Ainda há uma crença forte no 
Brasil de que pagar aluguel é jogar dinheiro fora. Mas não é bem 
assim", afirma a planejadora financeira Fernanda Prado, da Life 
Finanças Pessoais.
Financiar um imóvel ou morar de aluguel e poupar o dinheiro, o 
que vale mais a pena? Não há uma resposta única para todas as 
pessoas. Não é uma questão apenas de matemática, segundo os 
especialistas. É fundamental pensar no seu momento de vida e 
nos objetivos para os próximos anos.
Você estuda e planeja fazer algum curso no exterior, ou ainda está 
no início da carreira? Tem alguma perspectiva de prestar um 
concurso fora ou ser transferido para outra cidade? Em casos 
como esses, pode ser melhor aplicar seu dinheiro a se fixar num 
local que provavelmente não será sua residência definitiva. Para 
uma família com filhos pequenos, por exemplo, a compra da casa 
própria pode fazer mais sentido. "Nesse caso, a vida estará 
estruturada em um bairro, com todas as facilidades planejadas, 
durante muitos anos", diz Calil.

DICAS PARA QUEM VAI FINANCIAR A CASA PRÓPRIA
Entrada: quanto maior melhor
Se optar por financiar a casa própria, o ideal é dar o maior valor 
possível de entrada - especialistas recomendam que a entrada seja 
de pelo menos metade do valor do imóvel. 
"A entrada ideal é aquela que deixará o menor número de parcelas 
para pagar. Nesse sentido, também não vale olhar só o valor dessa 
parcela. Tem que ver os juros, o custo efetivo, quanto o imóvel vai 
custar ao todo", diz Fernanda Prado. "Ao longo do financiamento, 
se puder amortizar pagando parcelas a mais, tanto melhor." 

Pesquise financiamentos Pesquisar é a máxima. No caso do 
financiamento, procure diversos bancos, levante as taxas.

Pesquise financiamentos
Pesquisar é a máxima. No caso do financiamento, procure 
diversos bancos, levante as taxas de juros e as condições, até 
encontrar aquele que mais tem a ver com o seu perfil, diz 
Fernanda. Veja se pode usar o programa Minha Casa, Minha 
Vida, que oferece condições de financiamentos e taxas de juros 
vantajosas. O programa contempla famílias com renda mensal 
de até R$ 7.000.

Saiba o custo total 
Verifique quanto o financiamento vai custar ao todo. "Não é só 
olhar o valor da parcela. Se o total for muito alto, tente reduzir o 
prazo final. Quanto mais longo é o financiamento, mais caro 
fica", diz Fernanda.

Considere o impacto na renda
Pense no quanto a parcela vai impactar a renda da família para 
não comprometer demais a qualidade de vida, como ter que 
cortar idas a restaurantes ou parar de viajar nas férias. A 
recomendação é nunca comprometer mais de 30% da renda 
mensal familiar líquida [já tirando os descontos] com a prestação 
da casa própria.

Tente pagar mais rápido
Se possível, procure amortizar a dívida para reduzir o valor. 
Tenha como objetivo pagar o mais rápido que puder. Se for o seu 
caso, use o FGTS para quitar.

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

Não se esqueça de condomínio e IPTU 
Analise com cuidado o valor do condomínio (se tiver). Também 
vale conferir o IPTU.

Fonte: (UOL )
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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

TREINO DE AERÓBIO E MUSCULAÇÃO EM APENAS 30 MINUTOS

Se você está com pouco tempo para se exercitar, não se 
preocupe, pois é possível trabalhar o corpo todo em 
meia hora. O professor da Smart Fit, Leandro Beltrão 
Martins, montou um treino de 30 minutos, com séries 
que misturam aeróbio e musculação.

“O treinamento de musculação 
aliado ao aeróbio é capaz de otimizar 
o seu tempo e garantir um bom 
condicionamento físico“, explica 
Leandro a eficiência de misturar os 
dois tipos de exercícios. Para obter 
resultados, o professor esclarece que 
é preciso aumentar a intensidade 
durante a execução. “O ideal é 
m e s c l a r  m o v i m e n t o s 
multiarticulares, que envolvem mais 
grupos musculares, com aeróbio 
moderado para intenso, desta forma 
o corpo t rabalhará de forma 
completa durante a meia hora”, diz.

TREINO EM CIRCUITO:
• Agachamento + Remada na 
máqu ina  ou  com ha l t e r e s  + 
polichinelo – pausa 30 segundos.
Realizar 2 séries de 15 repetições, 
cada.

• Afundo + supino com barra ou 
halteres + desenvolvimento com 
halteres – pausa 30 segundos.
Realizar 2 séries de 15 repetições, 
cada.

• Subida e descida no banco + Remada curvada 
supinada + flexão de braço no solo – pausa 30 
segundos.
Realizar 2 séries de 15 repetições, cada.

RECEITA DE MOUSSE DE MORANGO COM A FRUTA
A mousse é uma sobremesa fácil de fazer e muito gostosa. O melhor é que ela pode 
ser preparada de vários sabores, o que permite agradar a muitos gostosos. No 
TudoGostoso, você aprende a fazer mousse de chocolate, mousse de doce de leite, 
mousse de limão, mousse de manga e muitas outras delícias. E que tal conferir a 
receita de mousse de morango com a fruta? Sim! Sabe aqueles morangos que estão 
na geladeira e você não sabe o que fazer com eles? Chegou a hora de usá-los em uma 
sobremesa para lá de maravilhosa.

RECEITA DE MOUSSE DE MORANGO COM A FRUTA INGREDIENTES
1 caixa de morangos
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite
1 pacote de gelatina incolor sem sabor
6 colheres (sopa) de água morna

MODO DE PREPARO

O primeiro passo é higienizar os morangos. Certifique-se de remover os galhos e as 
folhinhas.

Na sequência, corte-os, coloque-os no liquidificador e bata. Se quiser, separe alguns 
morangos para decoração. Acrescente o leite condensado e o creme de leite e 
continue batendo por alguns minutos.

Enquanto isso, hidrate a gelatina com a água morna por aproximadamente 5 
minutos. Em seguida, acrescente a gelatina hidratada com o liquidificador ligado.
Bata por mais 5 minutos para a mistura ficar bem homogênea.

Você pode colocar a mousse em potinhos individuais ou em um refratário grande.
Leve para a geladeira para firmar por pelo menos 4 horas antes de servir.
Decore com os morangos reservados.

Essa mousse fácil e deliciosa pode ser preparada com qualquer fruta: basta triturá-la 
bem antes de acrescentar os outros ingredientes. Experimente fazer com abacaxi, 
manga, uva.

Fonte: (Tudo Gostoso)

• 10 minutos de HIT esteira – corra em uma velocidade 
alta por até 1 minuto e recupere 30 segundos.

“A prioridade desse treino é a prática de exercícios 
envolvendo mais grupos musculares e dando ênfase 
nos grandes grupos. Isso exige maior demanda 
energética do seu corpo, consequentemente, promove 
gasto calórico e emagrecimento, além de contribuir 
para tonificar os músculos e melhorar a capacidade 
respiratória do praticante”, comenta o profissional da 
Smart Fit.
Leandro recomenda realizar essa sequência em dias 
alternados e nos demais dias praticar uma atividade ao 
ar livre, como por exemplo, caminhada no parque ou 
20 minutos de bicicleta, ou apenas recuperar o corpo 
para o próximo treino.

Fonte: (MSN)
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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

TUDO TEM UM NOME!
Neste mundo, só é reconhecido quem tem nome… porém, existe um Nome que se 
sobrepõe a todos os outros e que se evidencia pela sua Supremacia Total!

O que é um nome? É uma forma de designar pessoas, coisas ou animais… mas, para o 
ser humano o “nome” apresenta uma importância superior, na verdade tão grande, 
que muitos chegam até a procurar o significado ou passado histórico do seu próprio 
nome, chegando, para isso, a reconstituir a sua árvore genealógica.

JESUS. Este Nome foi-nos dado, SIM “DADO”, para que O colocássemos acima de 
qualquer valor, poder, importância ou consideração. Este Nome foi imbuído de um 
Poder tal, que todo aquele que d’Ele fizesse uso teria acesso a incontáveis benefícios, 
passando de: desanimado, doente, viciado, desempregado, negativo, angustiado, 
medroso, infeliz, crente fracassado, indefinido, fanático, solitário… a Motivador, 
Saudável, Liberto, Bem-empregado, Positivo, Realizado, Corajoso, Feliz, 
Equilibrado, Definido, Consciente, Amado…

Mas, infelizmente, não são poucas as pessoas que dizem crer, ser de Deus, mas não 
dão o Valor, Atenção e Uso devidos ao Poderoso, Grandioso, Santíssimo e Eterno 
Nome do Senhor Jesus! Elas estão humilhadas e envergonhadas, quando deveriam 
ser exaltadas pelo Poder do uso do Nome do Senhor Jesus, pois este Nome representa 
o Poder do Todo Poderoso, porém, se não fizermos o devido uso, não surtirá o efeito 
desejado.

Se queremos vencer nos Céus, herdando a Vida Eterna e na terra, superando as 
tentações, problemas e ataques do mal, e após a morte a condenação, temos que 
Assumir a Fé neste Nome, Obedecer a este Nome, Viver para este Nome, Usar este 
Nome!

Deus Quer o melhor para cada um de nós, mas, para que sejamos beneficiados pelo 
Poder e Autoridade do Seu Maravilhoso Nome, necessitamos confessá-Lo, assumi-
Lo, para que sejamos Perdoados, Libertos, Realizados e Salvos.

“Por isso, também Deus O Exaltou soberanamente, e Lhe deu um Nome que é sobre 
todo o nome; para que ao Nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos 
Céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o 
Senhor, para Glória de Deus Pai. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, 
para Glória de Deus Pai.”
(Filipenses 2.9-11)

Participe e mude de nome!
Pois só existe Autoridade e Poder no Nome que está sobre todos os nomes!

Fonte: (Centro de Ajuda Portugal)

C A Ç A

P A L A V R A S
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UM POUCO DA HISTÓRIA DO MÚSICO GIOVANE BORGES
O Saúde e Estilo esteve neste domingo, 09 de dezembro, na casa de um dos músicos 
mais talentosos da cidade de Itabira, MG, para uma bate-papo. Giovane Borges, 
conhecido no meio musical da região, recebeu o Saúde e Estilo no seu estúdio de 
gravação.

Giovane contou que desde pequeno, vendo seu pai e irmão, tocando instrumentos, 
começou a se apaixonar pelos caminhos da música.

Já jovem montou sua primeira banda, com amigos, tendo ao longo de sua carreira, 
passado por três bandas relevantes.

O músico contou que viajou por toda Minas Gerais, parte do Brasil e chegou a se 
apresentar fora do país. O renomado programa de tv “Clube do Bolinha”, que foi um 
sucesso dos anos de 1973 à 1994, também foi palco de uma das apresentações da 
Banda Cor, na qual Giovane Borges era guitarrista.

Giovane falou da importância dos pais filtrarem as músicas a serem ouvidas pelos 
filhos, uma vez que tal tem poder influenciar costumes, povos, enfim causar 
benefícios ou malefícios, exemplo disso, foi na época da ditadura, onde os artistas 
tentavam mudar a história por meio de letras que falavam de sonhos de liberdade, 
conscientização e a luta em favor da vida.

Atualmente, Giovane intercala as aulas que dá no Studio Borges e os shows que tem 
feito com a banda Katumbi.

Talento, gente finíssima e super conhecedor de música, Giovane Borges 
contemplou o Saúde e Estilo com uma calorosa receptividade e boas histórias.

Valeu, Giovane Borges.

Fotos: Cláudia Gadioli
Por: Anderson Rodrigo



MV
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) 3831-4870
João Monlevade: (31) 3851-5545

08 www . saudeee s t i l o . com .b r

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

Rua Francisco Teles, 51
Alvorada - JM

(em frente ao estacionamento do Bretas)

(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

REALITY DE JUJU TERÁ FRANGO, BATATA DOCE E MAROMBADAS
EM ILHA DESERTA

Rua Cristal 55 - Caminho Novo
31 99239 5057

Quem disse que você não pode ser a nova musa fitness do pedaço?
Uma das referências do universo fitness, Juju Salimeni promete te ajudar a realizar esse 
sonho em um novo reality show, que estreia em 2019 no canal E!.
Estão abertas as inscrições para o 'Juju Boot Camp', reality regado a frango, batata doce, 
whey protein e muitos desafios comandado pela loira.
As concorrentes marombadas terão de se destacar em um circuito boot camp (uma série 
de desafios de força, agilidade, equilibrio), que a cada etapa fica mais difícil.
Além das provas físicas, as novas candidatas ao posto musa fitness serão avaliadas 
também pelo desempenho nas redes socias, aumentando o número de fãs e o engajamento 
de suas postagens.
A disputa será realizar em uma ilha paradisíaca, em clima de acampamento linha dura, 
com dietas, horários, treinos, tudo comandado pela 'general' Juju. A mulherada ficará 
convivendo junto na ilha durante o reality. Ao final da temporada, apenas três delas 
disputarão o prêmio principal.
As incrições foram abertas para as interessadas em participar do programa.
Para se inscrever é necessário entrar no site www.eonline.com/br, gravar um vídeo e 
seguir as instruções.
O termo Bootcamp ou “Campo de Treinamento” nasceu nos Campos Militares dos 
Estados Unidos, onde acontece a preparação de soldados para a guerra.
“O objetivo de Juju Boot Camp é destacar a beleza de diferentes biotipos, desmistificar a 
ideia de que um corpo atraente representa falta de inteligência, além de inspirar o público 
com um reality divertido e atual”, conta Marcello Coltro, vice-presidente sênior de 
M a r k e t i n g ,  D i g i t a l  e 
Criativo da América Latina, 
e x e c u t i v o  b r a s i l e i r o 
r e s p o n s á v e l  p e l a 
programação e produções 
o r i g i n a i s  d o  E ! 
Entertainment.

Fonte: (R7)

(31) 9 9162-5214

Maquininha sem
aluguel é Acqio!

Tadeu

Itabira, João Monlevade e Região.

Bar e Mercearia
PATRÍCIA

O bar da Patrícia

98683-9670
Rua Maria Campos, 200 - Santa Teresa - Itabira/MG


