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31 3840 3901
Rua Dona Modes�na, 45 - Centro - Itabira/MG
Em frente ao estacionamento do Supermercado Nova Europa

31 3852 3939
Av. Getúlio Vargas, 5021 - Carneirenhos

João Monlevade/MG

Av. Armando Fajardo, 4361 - Cruzeiro Celeste - JM

31 99476 3721
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O S  6  A L I M E N TO S  Q U E
FORTALECEM OS CABELOS

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

Borracharia Estação - 99504 7286

Policia Militar - 190

Bombeiros - 193

AMOR - O CÉREBRO PÓS PAIXÃO

DR RODRIGO EXPLICA:

Por: Dr. Rodrigo Cunha Braga 

Psiquiatra - CRMMG 50189 RQE 41711.

João Monlevade: (31) 3851-5545

Itabira: (31) 3831-4870

O MELHOR ALIMENTO PARA CÃES COM OSTEOARTRITE

Dizem que somos o que comemos, e é por isso que 
muitos sintomas causados   por doenças podem ser 
aliviados através da alimentação. No caso dos nossos 
animais de estimação, esta questão também é aplicável. 
Portanto, hoje falaremos sobre o melhor alimento para 
cães com osteoartrite (artrose).

O que é osteoartrite?
Assim como as pessoas, os cães também podem sofrer 
dessa condição que afeta as articulações. Seus sintomas 
são mais pronunciados no inverno, quando tudo parece 
ficar mais duro.

As articulações são uma união entre os ossos do corpo, 
que se movem graças à cartilagem articular que cobre 
essas articulações e permite a mobilidade desses ossos 
para o uso da articulação.

Bem, essa cartilagem envelhece e com o tempo começa 
a falhar, a perder a lubrificação e a desnutrir-se, com o 
consequente fato de que a dor começa quando se quer 
mover as articulações. A doença é degenerativa e não 
tem cura, mas há muitas coisas que podem ser feitas 
para atenuar um pouco os sintomas.

Como saber se o seu cão tem 
osteoartrite
Mesmo que seu cão não tenha 
s ido  d iagnost icado com 
osteoartrite, há muitos sinais 
que  permi tem que  você 
perceba  que  e le  poderá 
começar a tê-la ou, ainda, que 
já a tem em um estado mais 
avançado. Estes são alguns 
deles:
 
Não quer subir escadas. Este 
ato pode ser um dos mais 
dolorosos para o seu cão, 
porque os joelhos são as 
articulações que mais sofrem 
por carregar todo o peso. Subir 
escadas exigirá grande esforço 

e, na tentativa de se proteger, o animal se recusará a 
fazê-lo.
Levantar-se. Se seu animal de estimação acha difícil 
ficar de pé ou deitar na cama, é possível que ele esteja 
começando a ter problemas nas articulações.
Mancar. Pode não acontecer sempre, mas se o seu cão 
ocasionalmente manca, e você percebe que cada vez 
mais isso ocorre com maior frequência, ele pode estar 
começando a ter osteoartrite.
Perder o apetite. Como acontece em qualquer outra 
doença, se o seu cão tiver osteoartrite, ele também 
perderá o apetite, pois a dor não permitirá que ele 
coma.
O melhor alimento para cães com osteoartrite
É realmente possível aliviar a osteoartrite com 
comida? Sim. Existem alimentos especiais para tratar 
os problemas que isso gera, assim como alguns com 
ingredientes proibidos para um cão nesta condição.
Quais são esses alimentos que podem ajudar cães com 
osteoartrite? Vamos ver:

Eles contêm ingredientes essenciais para a melhoria 
das articulações. Lembre-se de que uma cartilagem 

desnutrida e envelhecida é o que causa a osteoartrite e 
a consequente dor que isso acarreta. Portanto, o 
importante é mantê-lo jovem e nutrido por mais 
tempo. Isto é obtido graças a suplementos como ácido 
hialurônico, glucosamina e sulfato de coldrotina.
O cálcio também é um componente essencial na luta 
contra a osteoartrite, uma vez que irá fortalecer os 
ossos e, portanto, as articulações.
Baixo teor de gordura. Estar acima do peso não ajuda 
um cão com artrite, por isso, se você acha que seu 
animal de estimação começa a sofrer, ou que já sofre 
dela, você deverá alimentá-lo com uma dieta baixa em 
gordura para não agravar o problema.
Vitamina K2. Este componente ajudará a proteger os 
ossos e as cartilagens do seu animal. O magnésio é um 
complemento ideal para cães com osteoartrite.
Se seu cão tem artrite, o veterinário é quem melhor lhe 
dará conselhos sobre sua dieta,  mas estes 
componentes que citamos acima, devem estar 
presentes nos tipos de alimentos que você escolher, 
assim como aqueles que irão ajudar a aliviar a dor e os 
sintomas da osteoartrite.
Lembre-se que, além disso, você poderá fazer 
algumas outras coisas em casa, para fazer com que seu 
animal se sinta melhor, como colocar bolsas de água 
quente ou fazer massagens leves para aliviá-lo. E, 
acima de tudo, dar-lhe muito carinho.

Fonte: (Meus Animais)

De acordo com as descobertas, amor e sexo são interpretados pelo cérebro como duas coisas distintas.Os 
cientistas descobriram que amor e o desejo são processados por partes diferentes da mesma área cerebral, 
o corpo estriado.

Enquanto o desejo sexual ativa a área de recompensa, o amor estimula outra área do corpo estriado, 
associada com vícios em drogas.
Por isso, terminar um relacionamento tem sintomas semelhantes ao de uma abstinência em drogas.

Por fim, houve a descoberta de que, eventualmente, essas áreas no cérebro que processam as duas coisas 
podem se sobrepor.

Isso mostra que desejo sexual pode sim se transformar em amor e 
que esses sentimentos não são totalmente separados.
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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

OS 6 ALIMENTOS QUE FORTALECEM OS CABELOS

Quem não deseja cabelos lindos e saudáveis, com aquele brilho sem igual e toda a força que 
merecem? Para alcançar esse resultado, além de usar regularmente produtos de beleza de 
qualidade voltados ao seu tipo de fio, é preciso também manter umaalimentação regrada e 
um organismo saudável com atividade física regular.
Porém, algumas comidas tem propriedades para nutrir os cabelos de dentro para fora e 
devem estar na sua dieta diária a fim de conquistar estes efeitos. Por isso, descubra agora 
quais os 6 alimentos que fortalecem o cabelo. 

ALIMENTOS IDEAIS PARA A BELEZA DOS CABELOS
Abacate
O abacate possui magnésio em sua composição, auxiliando a produção de elementos 

CEAD ADEVERTE: O MAL DO SÉCULO
Nos dias de hoje, quase ninguém parece estar livre do 
estresse e, em algum grau, até de transtornos. Esses 
quadros ,  mais  ou menos  in tensos ,  refletem a 
impossibilidade de lidar psiquicamente com angústias, 
dificuldades de comunicação, inseguranças a respeito do 
próprio corpo e principalmente das relações afetivas. A 
palavra “estresse”, do inglês stress, exaustão física ou 
emocional provocada por várias e distintas razões. Já a 
palavra “ansiedade”, do latim anxietas, desconforto físico 
e psíquico.
As duas manifestações têm funções importantes e, em 
pequenas doses, são benéficas. O estresse deflagra o estado 
de alerta e nos leva a agir e enfrentar eventuais perigos. Já a 
ansiedade tem o papel de nos alertar sobre algum mal estar 
que, mesmo difuso, não deve ser ignorado- assim como os 
sinais físicos revela que algo não vai bem com o corpo e 
precisa de cuidado. No entanto, qualquer dessas condições 
afeta a qualidade de vida, todas elas desequilibram a saúde 
física e mental, e prejudicam relações de maneira 
própria.Destarte, tudo o que parecem fazer é tornar nosso 
comportamento menos adequado, interromper nosso sono, 
colocar-nos em conflitos com os outros, limitar nossas 
opções de vida e continuamente obscurecer nossas 
perspectivas e lucidez. Como fazerse tudo isso parasse? 
Como seria estar mais sereno, em paz e contente com o que a vida nos traz? Como 
fazer isso? A receita não é simples e direta, e ter a ajuda de um psicólogo ( e em 
muitos casos de um psiquiatra que possa receitar medicamentos necessários) 
obviamente é importante. Em primeiro lugar, e em vez de recriminação, ajuda 
muito buscar entendimento e aceitação da situação. Veja aqui algumas dicas que 
pode te ajudar a aliviar os sintomas/sinais da ansiedade: Priorize você; fale sobre o 
que pensa e sente; faça alguma atividade física; evite alimentos que aumentem o 

estresse; não leve tudo tão a sério; saiba dizer não e se impor; reserve um tempo para 
fazer algo que gosta muito; não se cobre tanto e admita e assuma o mal – estar que 
esteja sentindo. Cuide-se!

NelianeReggiani
Psicóloga

Especialista em Terapia Cognitivo Comportamental
Especialista em Transtorno Alimentar e Comportamento.

essenciais aos fios como a queratina.

Quinoa
A quinoa e os alimentos originados do leite, oferecem uma ótima quantidade de cálcio ao 
organismo, fortificando os cabelos e trazendo a eles muito mais brilho e vitalidade, além de 
evitar quedas capilares.

Ovos
Os ovos possuem grande concentração de aminoácidos e proteínas, assim, consumindo-os 
você também pode levar mais brilho às suas madeixas.

Nozes
As nozes possuem um componente que não é muito fácil de se encontrar nos demais 
alimentos, chamado zinco. Esse elemento acelera o crescimento dos fios, além de auxiliar o 
controle da oleosidade.

Peixes
Os peixes tem a propriedade de fortalecer os cabelos, por meio do ômega 3 e 6 que trazem 
ao organismo, oferecendo também um ótimo poder de hidratação e cuidado exclusivo.

Cogumelos
Os cogumelos ajudam na proteção dos fios, pois tem uma grande quantidade de silício em 
sua composição. Assim, tornam-se essenciais em sua alimentação.

Quer colocar muito mais saúde para seus cabelos em seu prato? Comece desde já a dieta 
com alimentos que fortalecem os cabelos e garanta muito mais vida à madeixas e todo resto 
do corpo.

Fonte: (Bolsa de Mulher)
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NATAÇÃO PARA IDOSOS

VIVER BEM

Não existe idade certa para aprender a nadar. A 
aposentada Luzia Guidetti da Silva deu suas primeiras 
braçadas aos 60 anos de idade. Hoje, com 68, é 
praticante assídua do esporte. “Sinto mais disposição 
para os serviços de casa, para caminhar, fazer 
compras... Acho que o esporte na água é muito 
relaxante. Durmo melhor e acordo bem descansada e 
disposta para enfrentar o dia a dia”, aponta a paulistana.
Realmente, estudos apontam uma melhora no humor e 
na cognição com a prática do esporte, principalmente de 
pessoas mais velhas. “Mas o mecanismo de como isso 
acontece não é bem estabelecido”, ressalta Omar Jaluul, 
geriatra do Hospital das Clínicas e presidente da 
Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SP). 
Desconfia-se, porém, que um dos fatores está na 
interação social, aliado ao poder relaxante da água. A 
dona de casa Dorothy, por exemplo, relata: “Você faz 
amizade com um grupo de pessoas esportistas, o 

assunto do esporte flui entre 
nós”. Ela também aponta a 
criação de umobjetivo, o 
que muitas vezes é perdido 
pelas pessoas depois que se 
a p o s e n t a m  d e  s e u s 
trabalhos. “A vida muda, e a 
gente passa a sonhar com 
c o m p e t i ç õ e s ,  n a d a 
pensando em melhorar o 
tempo e tem a vontade de 
ganhar,  mesmo que  o 
importante seja apenas 
competir” ,  descreve a 
nadadora Dorothy.
Isso impede, por exemplo, 
que o idoso se encasule em 
si mesmo, quadro que pode 

potencializar doenças degenerativas, como o 
Alzheimer. Até porque não é só no meio esportivo que 
as interações sociais podem aumentar, isso também 
acontece em outros campos da vida, devido à melhora 
na locomoção e equilíbrio. “Esses idosos se mostram 
mais confiantes em suas atividades diárias, podendo, 
assim, manter seus vínculos interpessoais de maneira 
mais autônoma”, destaca Flávio Dezan, educador 
físico e especialista em Psicologia do Esporte da 
Universidade Estadual de São Paulo (Unesp).

Além disso, quando feito de forma correta, o treino na 
piscina pode melhorar a atividade do cérebro. “A 
natação é feita com uma variedade de exercícios que 
obriga o praticante a se esforçar para manter um 
padrão de coordenação alto durante a prática”, 
ressalta Carvalho. Ele ainda aponta que a variação de 

intensidade, volume e tempo dos exercícios melhora a 
rede neural do praticante, e isso também contribui 
para o aprimoramento da coordenação motora em 
geral.
Estudos também indicaram a participação da natação 
na melhora dequadros de humor, como evidencia 
Dezan. “Os exercícios físicos podem também 
fornecer benefícios psicológicos relacionados à 
preservação da função cognitiva, alívio dos sintomas 
de depressãoe ansiedade, assim como aos distúrbios 
relacionados aocomportamento, e há melhora na 
autoestima”, descreve o especialista em Psicologia do 
Esporte. Nesse último aspecto, o fato que mais o 
influencia é a possibilidade de preservação das 
habilidades físicas, e a sensação de ser útil e 
independente.

Não há limites para a prática da natação. Pode-se 
treinar até mesmo todos os dias, mas com o auxílio de 
um treinador, que delimitará a intensidade do 
exercício. Mas o mais comum é que o nadador 
pratique duas vezes por semana. Agora, se você está 
aprendendo a nadar, , o educador físico, professor de 
natação da 4fit Academia e técnico da equipe de nado 
da Atlética da Escola Politécnica da Universidade de 
São Paulo (USP), André Carvalho,  recomenda a 
prática de duas a três vezes por semana, “pois facilita a 
retenção desse aprendizado”, explica.  De qualquer 
forma, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
indica nomínimo 30 minutos de exercício por dia, seja 
ele qual for. Então, se nadar é realmente sua praia, o 
que você está esperando? Faça agora sua avaliação 
física e mergulhe com tudo na piscina mais próxima.

Fonte: (Viva Saúde)

22 LUGARES BARATOS
PARA VIAJAR NO BRASIL EM 2018

1. Cabo Frio, Rio de Janeiro
2. Guarapari, Espírito Santo
3. Sirinhaém, Pernambuco
4. Brumadinho, Minas Gerais
5. Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul
6. Maragogi, Alagoas
7. Peruíbe, São Paulo
8. Boiçucanga, São Sebastião, São Paulo
9. Alcântara, Maranhão
10. Cambará do Sul, Rio Grande do Sul
11. Coruripe, Alagoas
12. Caldas Novas, Goiás

Programando lugares baratos para viajar no Brasil? 
Assustado com o câmbio maluco das moedas 
estrangeiras? Em vez de gastar fortunas com dólares, 
euros, libras e afins, porque não explorar destinos 
baratos dentro do país, que em nada perde em beleza, 
cultura e atrativos para qualquer “concorrente” 
internacional? De praias paradisíacas a ruínas 
coloniais, de campos de OVNIs a cavernas rupestres, 
existem destinos baratos no Brasil que cabem no bolso 
de qualquer viajante.
Para ajudar nessa dificílima tarefa de escolher dentre os 
melhores destinos no Brasil, a momondo lista a seguir 
22 dicas destinos baratos no Brasil para visitar em 2018!

13. Alfredo Chaves, Espírito Santo
14. Chapada das Mesas, Maranhão
15. Bom Jesus da Lapa, Bahia
16. Serra da Capivara, São Raimundo Nonato, Piauí
17. Camocim, Ceará
16. Laranjeiras, Sergipe
19. Ilha de Marajó, Pará
20. Imbituba, Santa Catarina
21. Urubici, Santa Catarina
22. Parque Estadual de Vila Velha, Ponta Grossa, 
Paraná

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

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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CURIOSIDADES CARROS

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

BARRIGA CHAPADA OU TRINCADA:
CONFIRA SÉRIES DE EXERCÍCIOS PARA CADA UMA
A definição abdominal é um desejo de muitas pessoas, mas, às 
vezes, parece um objetivo um pouco distante de se alcançar.  
Entretanto, dá para tornar o processo muito mais fácil e rápido 
fazendo os exercícios em casa e tendo disciplina. Para te ajudar, 
trouxemos duas séries de exercícios pensadas pelo preparador 
físico Vinícius Possebon, criador do programa de atividades Q48, 
que vão te ajudar a trabalhar essa região do corpo dá maneira mais 
vantajosa para alcançar os eu propósito. Se quer conquistar uma 
barriga chapada ou trincada, comece já!

Barriga trincada
O abdome trincado exige exercícios relacionados à hipertrofia e o 
resultado das atividades físicas são os famosos “gominhos” na 
barriga.

SEQUÊNCIA DE EXERCÍCIOS
Exercício 1 – Prancha dinâmica 1
Tempo de execução: 20 segundos
Tempo de descanso: 20 segundos
Deitado de barriga para baixo, apoie os cotovelos no chão e deixe o 
corpo em posição de prancha. Então, alterne o apoio dos cotovelos 
para o apoio das mãos, fazendo isso com um braço de cada vez 
durante os 20 segundos.

Exercício 2 – Corrida parada
Tempo de execução: 20 segundos
Tempo de descanso: 20 segundos
Simule o movimento de corrida sem sair do lugar.

Exercício 3 – Abdominal Canivete
Tempo de execução: 20 segundos
Tempo de descanso: 20 segundos
Deitado no chão com os braços e pernas estendidos, faça um 
movimento aproximando as mãos dos pés.

Exercício 4 – Corrida parada
Tempo de execução: 20 segundos
Tempo de descanso: 20 segundos
Simule o movimento de corrida sem sair do lugar.

Exercício 5 – Prancha dinâmica 1
Tempo de execução: 20 segundos
Tempo de descanso: 20 segundos
Deitado de barriga para baixo, apoie os cotovelos no chão e deixe 
o corpo em posição de prancha. Então, alterne o apoio dos 
cotovelos para o apoio das mãos, fazendo isso com um braço de 

cada vez durante os 20 segundos.

Exercício 6 – Corrida parada
Tempo de execução: 20 segundos
Tempo de descanso: 20 segundos
Simule o movimento de corrida sem sair do lugar.

Exercício 7 – Burpee
Tempo de execução: 20 Segundos
Tempo de descanso: 20 segundos
Coloque as mãos no chão à frente do corpo, fique em posição de 
prancha e, em seguida, impulsione os pés contra o chão e traga os 
dois, ao mesmo tempo, para próximo dos braços.

Exercício 8 – Corrida parada
Tempo de execução: 20 segundos
Tempo de descanso: 20 segundos
Simule o movimento de corrida sem sair do lugar.

Consultoria: Vinícius Possebon,  preparador físico

Fonte: (MSN)

9 CURIOSIDADES SOBRE CARROS
O carro é o sonho de muitas pessoas e pode significar muitas coisas, como independência, poder e estilo. 
Pequenos e grandes, estão disponíveis no modelo família ou feitos sob medida para apenas duas pessoas. 
Antigos, novos, esportivos, reformados. São tantas curiosidades sobre carros que vamos separar algumas para 
nossos leitores se divertirem!

1 – Qual o carro mais caro do mundo?
O carro mais caro do mundo, segundo a revista Forbes, é o 
modelo Aston Martin MA-RB 00, avaliado em US$ 3.900.000. 
Serão vendidas apenas 150 unidades no mundo todo. Outros 25 
são produzidos apenas para corridas. Os carros já começaram a 
ser entregues neste ano e estão sendo feitos pela Fórmula 1 Red 
Bull Racing. As informações técnicas sobre o veículo não foram 
passadas para a imprensa.

2 – Qual o carro mais barato do mundo?
Este posto vem sendo vencido pelo Tata Nano praticamente 
desde o seu lançamento, ocorrido em 2008, na Índia. Um carro 0 
km deste modelo sai por menos de R$ 10 mil. Mesmo barato, 
não faz muito sucesso com o seu motor de 38 cavalos.

3 – Qual foi o maior engarrafamento do mundo?
O maior congestionamento do mundo teria ocorrido na China, 
em 2010. O trânsito ficou parado por cerca de 12 dias. Dá para 
imaginar o tamanho da confusão?
4 – Quanto tempo demora para um carro ser montado?
A indústria automobilística vem se aprimorando cada vez mais. 
Tudo mudou com Henry Ford, que iniciou um movimento 
chamado Fordismo, com a implantação da linha de montagem, 
padronizando a produção de veículos no mundo. De lá para cá, a 
produção não para de ficar mais rápida. Atualmente, o tempo 
médio estimado para um carro ficar pronto é de 12 horas. Em 
nível de comparação, na década de 30, um carro levava cerca de 
40 horas para ficar pronto!

5 – Qual o carro mais rápido do mundo?
O carro mais veloz do mundo é o modelo Venom GT da 

Hannessey. Seu preço é de US$ 1.2 milhões. Sua velocidade 
pode chegar a 435,3 km/h. Esse superesportivo é uma peça 
para poucos!

6 – A maior multa de trânsito da história
Na Suíça, infringir a lei de trânsito pode sair muito caro, 
dependendo do quanto você é rico. É porque no país a multa 
vai corresponder ao tamanho da renda do infrator. No caso, o 
cidadão que corria a cerca de 290 km/h, teve que pagar 
aproximadamente US$ 1 milhão.

7 – Ferrari: preço alto com baixa produção!
A Ferrari pode se dar ao luxo de fabricar bem menos e cobrar 
mais caro, não é mesmo? Estima-se que a fábrica monte 14 
carros por dia. Tudo bem, pois o processo de composição de 
cada peça é bem mais delicado.

8 – Toyota, a líder de fabricação!
Já a montadora japonesa se destaca por uma elevada produção 
diária de veículos. A gigante é capaz de montar 13 mil carros 
por dia. O sistema de produção da Toyota também foi 
revolucionário no mercado de veículos e é conhecido como 
Toyotismo, substituindo o Fordismo depois dos anos 70, com 

uma produção adequada à demanda do mercado e com a 
automatização de todas as etapas de produção e mão de obra 
qualificada.

9 – Quais foram os itens de segurança primários em um 
veículo?
O primeiro retrovisor foi instalado em um carro em 1906, 
assinado pelo criativo Alfred Faucher, um francês apaixonado 
por veículos. Já o para-choque, item que também se tornou 
indispensável, assim como o retrovisor nos modelos atuais, 
teria sido instalado ainda antes, em 1897, na República 
Tcheca. Pouco tempo depois, Frederick Simms, um inglês, 
colocou o para-choque definitivo, feito com estrutura 
emborrachada, em 1905.

Fonte: (Dinamicar) 
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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

CRIANÇA PODE SE BATIZAR NAS ÁGUAS?

Para responder a essa pergunta é preciso, primeiramente, entender qual o 
principal significado do batismo nas águas. Batismo não é um ‘mergulho’, e 
sim o sepultamento de uma ‘velha criatura’. “Quem crer e for batizado será 
salvo; quem, porém, não crer será condenado” – Marcos 16:16

É uma decisão que requer fé no Senhor Jesus e arrependimento sincero de 
todos os erros cometidos. “Apareceu João Batista no deserto, pregando 
batismo de arrependimento para remissão de pecados” – Marcos 1:4

Diante do sentido deste compromisso, perguntamos a você, leitor, como uma 
criança poderá se arrepender dos seus pecados, já que sequer os tem? Para ser 
batizado é preciso crer e por não ter consciência do que é certo ou errado, uma 
criança não tem essa sensibilidade. Um batismo infantil não tem validade.

As crianças devem sim, ser apresentadas a Deus, conforme está escrito:

“Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava” – 
Marcos 10:16

Criança herda pecados?

De acordo com a Bíblia, o pecado é uma violação da lei de Deus (1 João 3:4). 
Não existe hereditariedade. Ele é cometido e não herdado. As crianças já 
nascem puras e não precisam pagar pelos erros dos pais, por exemplo. O 
profeta Ezequiel afirmou: “A alma que pecar, essa morrerá; o filho não levará 
a iniquidade do pai, nem o pai, a iniquidade do filho; a justiça do justo ficará 
sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este” – Ezequiel 18:20

O Próprio Senhor Jesus nos aconselha a termos a pureza de uma criança para 
conquistarmos a Salvação da alma. “Em verdade vos digo que, se não vos 
converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no 
reino dos céus”. – Mateus 18:3

C A Ç A

P A L A V R A S
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ITABIRA QUER PAZ 2019 PARA O CENTRO DA CIDADE NESTA TERÇA 15
Em sua 8ª edição, o evento Itabira Quer Paz levou na tarde desta terça, 15/01, abordou temas de 
suma importância para dias melhores.
A Blitz que envolveu Polícia Militar de Minas Gerais e TRANSITA parou inúmeros veículos 
com o intuito de conscientizar seus proprietários a levarem a vida de uma forma mais pacífica, 
tanto no trânsito quanto fora deste. O Sub Tenente Mauro Sérgio representou o 26 BPM e a 83ª 
Cia que sempre são parceiras deste acontecimento.

A Blitz da Paz é hoje o maior evento regional neste estilo, uma vez que não se resume à cidade de 
Itabira, tendo seus dias de acontecimento também em outras cidades. A realização é do site e 
jornal Saúde e Estilo que junto com mais de 400 empresários, todos os anos, confeccionam 
materiais alusivos à campanha para serem utilizados no dia da blitz e também durante o ano 
todo, exemplo disto é a folhinha deste evento.

Em Itabira, novamente, foi um sucesso e seus organizadores agradecem aqueles que a cada ano, 
sem medir condições financeiras apoiam este projeto.
Estão programadas para ocorrer nesta quarta, 16, o Santa Maria Quer Paz, 2ª edição e o primeiro 
João Monlevade Quer Paz, nesta quinta 17 de janeiro.

Por: Anderson Rodrigo

SANTA MARIA DE ITABIRA TEM SUA 2ª EDIÇÃO DA BLITZ DA PAZ
Quem passou de veículo automotor nesta tarde de quarta-feira 16 de janeiro na Rua Casemiro 
Andrade, na cidade de Santa Maria de Itabira, foi parado napela Blitz da Paz ou, se não, viu o grande 
movimento em frente à Auto Escola Moura. Ali acontecia a 2ª edição do Santa Maria Quer Paz, blitz 
educativa que reuniu Polícia Militar de Minas Gerais da 83ª Cia lotada naquela cidade, empresários 
parceiros, Secretaria Municipal de Saúde e o jornal e site Saúde e Estilo.

Motoristas e transeuntes receberam os materiais da campanha de paz e também de conscientização 
de endemias, fornecidos por Elizangela Teixeira, representante da Secretaria, a qual permaneceu 
durante todo tempo do acontecimento.

Para a organização do Santa Maria Quer Paz, o evento foi um sucesso e garantiu, novamente, o 
propagação da intenção deste ideal, que é se ter dias melhores.

Para esta quita, 17, está programada a primeira edição do João Monlevade Quer Paz.

A Blitz da Paz é uma promoção do jornal e site Saúde e Estilo.

Por: Anderson Rodrigo

A cidade de João Monelvade, há 110 Km da capital mineira, situada na região do Médio Piracicaba, vivenciou hoje sua 
primeira Blitz da Paz. Aconteceu o João Monlevade Quer Paz, evento regional que passou também por Itabira e Santa 
Maria de Itabira nos dias anteriores. A Blitz ocorreu na avenida Wilson Alvarenga, centro, em frente à Praça do Povo.
A Blitz da Paz que é uma realização do jornal e site Saúde e Estilo teve o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais da 
17ª Cia de Monlevade e de, cerca de, 50 empresários locais que viram nessa idéia uma forma legal de promoverem a 
paz.
A PM parou inúmeros veículos automotores, os quais receberam a folhinha da campanha João Monlevade Quer Paz 
2019.
A locução ficou a cargo do radialista Weber Ferreira que abordou temas relativos ao evento.
Esta foi a blitz de enceramento de três dias consecutivos que iniciou em Itabira, no dia 15, passando por em Santa 
Maria de Itabira no dia 16, e chegando hoje nesta cidade.
Para os produtores da Blitz da Paz o resultado foi satisfatório uma vez que a maioria dos empresários convidados 
participou e também um grande público foi atingido pela campanha, seja pelo material promocional, seja pelas 
locuções durante estes dias.
O jornal e site Saúde e Estilo agradece a todos envolvidos, empresários parceiros, Polícias Militar do 26 Batalhão, 83 
Cia, 17ª Cia e, claro, cada pessoa abordada nos veículos ou a pé que, de bom grado, recebeu as folhinhas da Blitz da Paz 
2019.

Por: Anderson Rodrigo

JOÃO MONLEVADE TEVE SUA 1ª BLITZ DA PAZ, NESTA QUINTA 17 DE JANEIRO

MORADOR DO FÊNIX, EM ITABIRA, MG, DÁ EXEMPLO DE AMOR AOS ANIMAIS.
Inúmeras são as pessoas que, num ato de egoísmo e desmerecimento à Criação Divina, prendem animais 
em tempo integral, sejam em correntes, sejam em gaiolas.  Alguns não ligam, contudo, como é triste ver 
aves em pequenas gaiolas, ou até mesmo em viveiros, ainda que estes pareçam ter espaços para tais 
voarem. Os pássaros foram criados para livres voarem, afinal qual crime cometeram para ficarem 
encarcerados?
E um exemplo de amor pela vida animal tem sido demonstrado por um morador de Itabira, MG. O Saúde 
e Estilo encontrou com o sr. José Ercules, residente no bairro Fênix, onde todos os dias tem cuidado de 
aves: Soltas!
O sr. Ercules, ao cair da tarde, alimenta, cerca de, 100 aves. Os pássaros, canários da terra, pombas-
rolinhas, e outras espécies, já vêem todos os dias naquele horário para se alimentarem.
O que devemos ressaltar é quão prazeroso é ver as aves se alimentando e depois voando, livres.
Parabéns sr. Ercules por este gesto de amor.

Por: Anderson Rodrigo
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João Monlevade: (31) 3851-5545
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Rua Resplendor, 249 - B. Teresópolis - João Monlevade - MG 
ao lado Super mercado EPA (na Br)

3850-5354
9 9832-3841 /

Troca de óleo

Atendimento também em domicílio

CONSULTAS, VACINAS,
DERMATOLOGIA, FLORAIS,
EXAMES & ORIENTAÇÕES

GRACY BARBOSA E KELLY KEY POSAM JUNTAS PARA CAMPANHA

Rua Cristal 55 - Caminho Novo
31 99239 5057

(31) 9 9162-5214

Maquininha sem
aluguel é Acqio!

Tadeu

Itabira, João Monlevade e Região.

Rua Senhora do Carmo, 64
Pará - Itabira/MG

31 3831 5360
31 98682 6222

Bar e Mercearia
PATRÍCIA

O bar da Patrícia

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

Unir duas das mais famosas 

musas fitness do país para fazer 

uma campanha. Foi isso o que fez 

uma  lo j a  de  sup lemen tos 

a l imen ta r e s  em sua  nova 

campanha de divulgação. A 

empresa reuniu Gracyanne 

Barbosa e Kelly Key em um 

ensaio para seu site.

As imagens foram produzidas 

pelo fotógrafo Samuel Melin.

Fonte: (Meu Estilo)

(31) 3831 2486
      9 9705 8936

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

Rua A, 12 João XII,
Itabira/MG

(31) 98662 8606

ALUMÍNIO PARA ESQUADRILHAS E ACABAMENTOS, 
VIDRO TEMPERADO, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

Rua Vereador Osório Martins de Souza, 71
Vila São Joaquim - Itabira/MG

(Próximo à ARFITA)

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


