
A loja do seu Anjinho
Linha completa para Bebê e Ballet

Av. João Pinheiro, 194, Centro (ao lado da panificadora São Carlos)

31 3831 6870

40% de desconto em vestidos de 06 a 14 anos
Linha Sonho Magico com 30% de des conto
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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

Ver Pag 03

C O M O  P R E PA R A R  O S
CABELOS PARA O VEREÃO

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

Av. Osório Sampaio, 28 - Caminho Novo - Itabira/MG

31 99361 7273

Sorria
Solução Odontológica

Implantes - Ordon�a - Próteses - Clareamento - Esté�ca Facial 
(Botox e Preenchimento Terapêu�co) - Prevenção - 

Laserterapia - Porcelanas - Clínica Geral - Endodon�a

Rua Louis Ensch, 240 - Alvorada - João Monlevade/MG

31 3852 1766

Av. Getúlio Vargas, 4756
João Monlevade

31 3851 7235

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

Salão Novo Visual - 99882 3436

Policia Militar - 190

ANSIEDADE X DEPRESSÃODR RODRIGO EXPLICA:

Por: Dr. Rodrigo Cunha Braga 

Psiquiatra - CRMMG 50189 RQE 41711.

João Monlevade: (31) 3851-5545

Itabira: (31) 3831-4870

TRATAMENTO DE INFECÇÕES
URINARIAS EM SEU CÃO

As duas doenças são bastante comuns nos dias de hoje, apesar de muitas vezes estarem sobrepostas, cada uma 
possue suas particularidades.

A depressão pode ser definida por uma tristeza 
acentuada persistente, sem que a pessoa consiga 
encontrar uma  causa definida para o sentimento. 
Entre os principais sintomas estão:
 
1. Tristeza profunda e prolongada.
2. Irritabilidade, angústia e desânimo.
3. Falta de energia.
4. Diminuição ou incapacidade de sentir alegria ou 
prazer.
5. Insegurança.
6. Pensamentos negativos.
7. Esquecimentos e dificuldades de concentração.

A ansiedade é um transtorno que pode estar ligado à 
depressão. Podemos exemplificá-la quando um 
pensamento é acelerado e constante fazendo com 
que a pessoa se torne "prisioneira" desse 
pensamento. Alguns dos sintomas são:
 
1. Apreensão
2. Nervosismo e sofrer por antecipação
3. Inquietação
4. Angústia
5. Sintomas físicos como taquicardia, boca seca, 
rubor, sudorese nas mãos, suor frio
6. Pensamento acelerado
7. Medos irracionais.

Tanto a ansiedade como a depressão podem levar o paciente a não conseguir executar 
atividades cotidianas e devem ser tratadas com um psiquiatra. Estou à disposição.

Não são somente os humanos quem sofrem com as 
alterações no trato urinário. O número de animais de 
estimação que apresentam infecções urinárias é crescente. 
Por isso, é importante conhecer melhor esses problemas para 
proteger a saúde de seu cão.
É verdade que amor e a dedicação são essenciais para a saúde 
de um animal de estimação. No entanto, estes não são os 
únicos aspectos que devemos atender durante a criação de 
nossos pets. É fundamental garantir que seu corpo e sua 
mente estejam em equilíbrio.
Visitas periódicas ao veterinário são indispensáveis para sua 
saúde. Manter a vacinação e o tratamento antiparasitário em 
dia também. Para reconhecer se seu cão apresenta sintomas 
de infecções urinárias, analise os sintomas.

O que são infecções urinárias e o que as provocam?
O sistema urinário atua como um filtro em nosso corpo. 
Separa os componentes daninhos ou indesejáveis para 
purificar o sangue circulante.
Sua principal função é permitir que o organismo elimine as 
substâncias tóxicas ou descartáveis que foram ingeridas, ou 
que penetraram no corpo por meio da urina.
Os órgãos do trato urinário são: rins, bexiga, ureteres e 
uretra. A bexiga é um órgão auxiliar de retenção. Os rins são 
os grandes filtros. Os ureteres são os motoristas. A urina é 
alojada na bexiga até ser eliminada. E a uretra é a via final de 
eliminação da urina.
As infecções urinárias podem surgir em qualquer um destes 
órgãos, mas é mais frequente na parte inferior. A bexiga e a 
uretra encontram-se mais expostas ao meio externo.
A maioria das infecções urinárias são provocadas pela 
entrada de um microrganismo (geralmente bactérias) através 
da uretra. Elas costumam se alojar na bexiga ou na própria 
uretra. O risco está no fato de que ela pode subir pelo trato 
urinário, provocando complicações na saúde do animal.

Como um cão pode adquirir infecções urinárias?
Nenhum cão está livre de adquirir uma infecção urinária. 
Entre outras coisas, porque as bactérias costumam estar 
presentes em todos os ambientes. Mas há cães mais expostos, 

ou que são mais suscetíveis ao 
d e s e n v o l v i m e n t o  d o 
problema.

Maiores riscos nas infecções 
urinárias
Cães que cruzam com animais 
de procedência desconhecida. 
Isso não tem a ver com a raça 
ou com a ausência de raça 
definida. Cruzarseu cão com 
um animal desconhecido pode 
expô-lo a diversas doenças.
Presença de outras doenças, 
como o aumento da próstata, 
cálculos renais, tumores, 
incontinência urinaria ou 
alterações hormonais.
Exposição a ambientes sujos, 
o n d e  a s  b a c t é r i a s  s e 
multiplicam facilmente.
As fêmeas têm maiores riscos 

de sofrer com infecções urinárias, já que elas se agacham 
para urinar. Dessa forma, a vagina fica mais exposta.
Cães imunodeprimidos por doenças, maus-tratos ou 
alimentação desequilibrada/insuficiente.
Quanto maior for a exposição do cão a ambientes externos, 
mais elevada é a probabilidade de entrar em contato com 
microrganismos. Mas não é necessário suspender os 
passeios com seu animal de estimação. Manter seu sistema 
imunológico forte lhe permitirá combater qualquer 
microrganismo externo.

Quais são os sintomas das infecções urinárias?
No caso das infecções urinárias, é importantíssimo manter 
um controle periódico junto ao veterinário. Muitas vezes, 
elas apresentam desenvolvimento silencioso e os sintomas 
só aparecem em etapas mais avançadas.

Os principais sintomas das infecções urinárias em cães são:
Ÿ Urinar com mais frequência e pouca quantidade de 

urina por vez

Ÿ Esforço e dor ao urinar
Ÿ Urina turva e/ou com mau cheiro
Ÿ Sangue na urina
Ÿ O cão urina em lugares onde não o fazia
Ÿ Febre
Ÿ Perda de apetite
Ÿ Cansaço ou letargia
Ÿ Corrimento vaginal (fêmeas)
Ÿ Irritação ao redor dos órgãos genitais externos
Ÿ Lamber frequentemente a vulva ou pênis

Como prevenir as infecções urinárias?
A melhor forma de prevenir qualquer infecção é fortalecer 
o sistema imunológico do cão. Isso só é possível através de 
uma vida saudável, que inclui uma alimentação 
equilibrada e a prática de exercícios físicos de forma 
regular.

É fundamental proporcionar a hidratação adequada para o 
organismo do cão. Água fresca e limpa. A água é 
fundamental para permitir a formação da urina e a 
eliminação de substâncias tóxicas.

Como é o tratamento das infecções urinárias?
A principal forma de tratar as infecções urinárias é por 
meio da administração de antibióticos. Geralmente, 
utilizam-se antibióticos de amplo espectro para as 
infecções bacterianas.
Mas, se a infecção for causada por fungos ou parasitas, os 
antibióticos têm pouco efeito.  Neste caso, são utilizados 
fungicidas ou antiparasitários específicos.
O veterinário também recomendará uma dieta especial 
para restaurar o pH normal da urina e melhorar o sistema 
imunológico do cão.
Por isso, se seu cão apresenta algum sintoma de infecção 
urinaria, é indispensável levá-lo imediatamente ao 
veterinário. O diagnóstico precoce pode salvar e melhorar 
a qualidade de vida de seu cão.

Fonte: (Meus Animais)



03www . saudeee s t i l o . com .b rBELEZA

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

A MAIORIA DOS ADOLESCENTES SE ALIMENTA MAL

COMO PREPARAR OS CABELOS PARA O VEREÃO
O verão está chegando e com ele muitas tendências incríveis de penteados para fazer bonito sob o sol. Nada melhor do 
que sair da mesmice na estação mais sensual do ano de um jeito fashion e fácil com dicas fundamentais de quem entende 
muito de cabelos. Antes de qualquer penteado, é preciso ter alguns cuidados para deixar os fios macios e bem longe do 
temido aspecto palha. “Vale apostar em protetores solares para os cabelos e usar cremes específicos que não precisem de 
enxágue antes do sol”, indica Patrício Lima, cabeleireiro no salão I9Hair.
Além disso, Wilson Eliodorio, Hairstylist e embaixador TRESemmé, completa: “O creme para pentear protege e define 
texturas. O gel é essencial para penteados mais elaborados, com ou sem efeito molhado e o beach spray valoriza a 
textura de praia nos fios, o que é supertendência nas passarelas daqui e internacionais”.

DESTAQUES DA ESTAÇÃO
Um dos grandes destaques, sem dúvida, é o coque com efeito molhado. “O coque com risca marcada ao meio da 
campanha do Dolce Gabanna. Ele é bem úmido, brilhante e com gel”, aponta Wilson.
Mantendo a linha dos cabelos “quanto mais naturais, melhor”, o bad hair day até passa a ter um lado interessante, 
segundo o cabeleireiro Átilla Rafael, do Studio Tez: “Os cabelos sucesso têm em comum a base ligeiramente 
bagunçada. Como a trança de um dia para o outro, que fica meio aberta e os fios em torno do rosto sempre soltos e 
desalinhados”. Mais trendy, impossível!

E é claro que o rabo de cavalo não fica de fora das tendências. “Ele é prático, descontraído e existem muitas formas de 
fazê-lo: alto, baixo, liso, com textura ‘podrinha’, o 
messy hair. Você também pode apostar em uma risca 
lateral ou no meio, todo para trás, com ou sem volume 
na raiz, com trança.  O messy, por exemplo, é 
superfácil de fazer e combina muito com praia e sol. 
Para este penteado, o ideal é ter um spray para dar a 
textura ao cabelo e um xampu seco ou para dar volume 
na raiz. O cabelo bagunçado é democrático e pode ser 
usado tanto na praia quanto em uma festa, inclusive. 
Muitas famosas usam no tapete vermelho”, conta 
Camila White, beauty artist do Atelier de Beauté.

Por: Catarina Novaes/Fotos: Getty Images e iStock
Fonte: (Beleza tresemme)

Dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde apontam 
que, em 2017, 55% dos adolescentes acompanhados pela atenção básica do Sistema Único 
de Saúde (SUS) consumiram produtos industrializados, como macarrão instantâneo, 
salgadinho de pacote ou biscoito salgado. Além disso, 42% deles ingeriram hambúrguer e 
embutidos e 43%, biscoitos recheados, doces ou guloseimas. Os números foram 
divulgados em razão do Dia Mundial da Alimentação, lembrado nesta terça-feira (16) e, 
segundo a pasta, servem de alerta.
De acordo com o ministério, jovens que apresentam quadro de obesidade aos 19 anos, por 
exemplo, apresentam 89% de chance de serem obesos aos 35 anos – daí a importância, 
segundo o próprio governo, de se investir em uma alimentação saudável e adequada ainda 
na infância e na adolescência.
Os dados revelam que o Sul é a região do país com a maior quantidade de jovens 
consumindo hambúrguer e embutidos e também macarrão instantâneo, salgadinho de 
pacote e biscoito salgado, com 54% e 59%, respectivamente. Já o Norte aparece com o 

menor percentual nesses dois grupos, com 33% e 47%, respectivamente. Em relação aos 
biscoitos recheados e guloseimas, o Sul segue na frente (46%), empatado com o Nordeste 
(46%).
Na análise por sexo, os percentuais, segundo a pasta, mostram que o consumo de 
industrializados, fast food, alimentos doces recheados e guloseimas não se diferencia 
muito, sendo um pouco maior entre os meninos. O primeiro grupo de alimentos, por 
exemplo, é consumido por 58% deles, enquanto as meninas representam 54%. Já o segundo 
grupo é consumido por 41% dos jovens do sexo masculino e por 38% do sexo feminino, 
enquanto os recheados são preferência de 42% deles e 41% delas.
“Os maus hábitos à mesa têm refletido na saúde e no excesso de peso dos adolescentes”, 
destacou o ministério, ao citar números da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar que 
mostram que 7,8% dos adolescentes nas escolas com idade entre 13 e 17 anos estão obesos. 
O problema é maior entre os meninos (8,3%) do que entre as meninas (7,3%). Os dados 
também apontam que 8,2% dos adolescentes com idade entre 10 e 19 anos atendidos na 
atenção básica em 2017 são obesos.

ADULTOS
Já os brasileiros adultos, segundo a pasta, demonstram hábitos alimentares mais saudáveis, 
conforme apontado pela Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 
Doenças crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) de 2017. Os dados mostram que o 
consumo regular de frutas e hortaliças nesse grupo cresceu 4,8% (de 2008 a 2017) enquanto 
o consumo de refrigerantes e bebidas açucaradas caiu 52,8% (de 2007 a 2017).
O estudo também aponta que a ingestão regular – cinco ou mais dias na semana – de frutas e 
hortaliças aumentou em ambos os sexos enquanto o consumo recomendado – cinco ou 
mais porções por dia em cinco ou mais dias da semana – aumentou mais de 20% entre 
adultos de 18 a 24 anos e de 35 a 44 anos. Os dados revelam, entretanto, uma diminuição da 
ingestão de ingredientes considerados básicos e tradicionais na mesa do brasileiro. O 
consumo regular de feijão, por exemplo, caiu de 67,6% em 2011 para 59,5% em 2017.

 Fonte: (Hoje em Dia)

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

(31)  98725-8696
3834-9166
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ODONTOLOGIA

SEXO NA TERCEIRA IDADE É MAIS
COMUM E IMPORTANTE DO
QUE VOCÊ IMAGINA
Sexo é coisa de gente jovem e, conforme as pessoas vão envelhecendo, a frequência 
com a qual transam diminui até tornar-se baixíssima durante a velhice, certo? Bom, 
apesar de muita gente ter horror à ideia de que os avôs e avós ou pais e mães ainda 
transam, dados de um estudo recente mostram que a frequência do sexo na terceira 
idade e o entusiasmo das pessoas com relação a ele é maior do que costumamos 
imaginar.

TEM VONTADE E SATISFAÇÃO, SIM!
Divulgado na última semana, o estudo em questão foi realizado por pesquisadores 
da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e levantou alguns dados 
curiosos sobre o sexo na terceira idade . Se você pensa que pessoas mais velhas não 
têm sexo em mente, se engana: das mil pessoas entre 65 e 80 anos entrevistadas para 
o estudo, 84% dos homens e 69% das mulheres acreditam que o sexo é algo 
importante no relacionamento.
Quando os interesses são levados para a prática, os números caem um pouco, mas 
seguem mostrando que o fogo não precisa se apagar conforme a pele vai ficando 
enrugadinha. Entre as pessoas de 65 e 70 anos que foram entrevistadas, 46% delas 
são sexualmente ativas, enquanto para os idosos de 71 a 75 anos a porcentagem cai 
para 39% e, para os que têm entre 76 e 80, cai para 25%.

E quanto à satisfação com o que acontece entre quatro paredes? De acordo com o 
estudo, 73% dos entrevistados pelos pesquisadores afirmam estar satisfeitos com a 
vida sexual (sendo 37% dessas pessoas extremamente felizes e 36% relativamente 
felizes). Conforme mostram os dados, as mulheres se mostram mais contentes que 
os homens com o sexo (43% ante 31% deles), assim como as pessoas 
comprometidas são mais satisfeitas que as solteiras (40% versus 30%).

Obviamente, a saúde também tem parte nessa satisfação, já que, conforme mostram 
os dados, pessoas que estão em melhores condições de saúde se mostram bem mais 
contentes com a vida sexual do que aquelas que sofrem com problemas de saúde 
(40% contra 28%).

FALAR SOBRE É IMPORTANTE
Apesar de os  dados do estudo mostrar que o sexo na terceira idade é algo 
importante e relativamente frequente para os idosos, falar sobre essa situação é uma 
história completamente diferente; de acordo com a pesquisa, apenas 17% dos 
participantes conversaram sobre suas vidas sexuais com médicos nos últimos dois 
anos.
Dado que, de acordo com outro estudo , o que mais faz a libido da mulher cair 
conforme a idade vai avançando é o medo de sentir dor na relação e problemas 
como incontinência urinária, discutir a vida sexual com médicos pode fazer com 
que o sexo na terceira idade melhore expressivamente.

Fonte: (Delas)

POR QUE ALGUMAS PESSOAS TÊM MAIS CÁRIES QUE AS OUTRAS?
AS CÁRIES SE DESENVOLVEM PELA A ALTA INGESTÃO DE AÇÚCAR
Algumas pessoas acabam sendo mais propensas ao desenvolvimento de cáries. 
Conforme a dentista Christina Coutinho (CRO-RJ 14891) isso ocorre devido a 
falta de higienização bucal. “As cáries estão relacionadas à deficiência de 
higiene bucal associada à exposição frequente de uma dieta rica em sacarose”, 
explica. Entretanto, não é preciso abrir mão dos doces, mas sim escovar os 
dentes sempre após a ingestão.

QUAIS OS SINTOMAS?
As lesões causadas por cáries podem ser de dois tipos: cavitadas e não 
cavitadas. As cavitadas são resolvidas no consultório do dentista com uma 
restauração dentária. Neste processo, é removido a parte do dente deteriorada e, 
posteriormente, o buraquinho é preenchido com uma massinha (restauração) 

que impede que a cárie continue a danificar o dente. Nos casos das não cavitadas, o controle pode ser feito 
diretamente de casa com uma boa higiene bucal. “O consumo de uma dieta equilibrada e da exposição dos dentes 
ao flúor é essencial para a prevenção com as cáries”, alerta Christina.

CÁRIES NAS CRIANÇAS
Para evitar a proliferação de cáries é simples: uma boa higienização bucal. Escove os dentes sempre após as 
refeições com uma escova macia e com cremes dentais com flúor. Utilize o fio dental, principalmente antes de 
dormir. Evite o consumo de alimentos açucarados e beba muita água para estimular a produção de saliva. A saliva 
também age na proteção dos dentes quando algo não vai bem na nossa saúde bucal. E não se esqueça de consultar 
o dentista de 6 em 6 meses para uma revisão e para manter uma boa saúde oral.

Fonte: (MSN)

OPORTUNIDADES
CASA 
Bairro: Pará
Sala piso granito, sala de tv, copa, 
04 quartos sendo 01 suíte c/ Box 
blindex e 03 c/ armário embutido, 
banho social c/ Box blindex, 
cozinha azulejada c/ fechamento, 
área de serviço c/ wc e fechamento 
e garagem p/ 02 carros.
R$ 550.000,00

CASA 
Bairro: Amazonas 
Sala, Sala de jantar, sala de tv, 03 
quartos sendo 01 suíte e armário, 
banho social, cozinha planejada, 
DCE lavander ia ,  qu in ta l  e 
garagem.
R$ 630.000,00

CASA 
Bairro: Valença
Varanda, sala, 03 quartos, banho 
social, cozinha c/ fechamento, área 
de serviço, área de churrasqueira e 
garagem.

R$ 460.000,00

CASA (CONSTRUÇÃO)
Bairro: Flamboyant
Sala, copa, 03 quartos sendo 01 
suíte e closet, cozinha, área de 
serviço e garagem p/ 02 carros.
R$ 295.000,00

CASA 
Bairro: Jardim dos Ipês
Sala, 03 quartos sendo 01 suíte, 
banho social, cozinha planejada, 
á r e a  d e  s e r v i ç o ,  á r e a  d e 
churrasqueira, piscina, DCE e 
garagem p/ 03 carros.
R$ 400.000,00

APARTAMENTO (Residencial 
Água Fresca)
Bairro: Água Fresca
Sala, 02 quartos, banho social 
azulejado,  cozinha,  área de 
serviço, garagem e vaga.
R$ 175.000,00

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



05www . saudeee s t i l o . com .b rMALHAÇÃO

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

SÉRIES E REPETIÇÕES: DESCUBRA QUANTAS
VOCÊ DEVE FAZER NO SEU TREINO

8 DICAS PARA DIRIGIR COM SEGURANÇA

Janeiro marca não só o início do ano, mas também de um possível estilo de vida novo. É comum encontrar 
academias lotadas nessa época, mas, se você está disposto a pegar firme nos treinos, há uma coisa que você 
precisa saber: o número certo de repetições é tão variável como o seu plano de treino, ou pelo menos assim 
deveria ser. Você deve levar em conta o tamanho do grupo muscular que está trabalhando, a carga de treino que 
consegue aguentar e o exercício que vai fazer. Mas deve haver, sobretudo, alguma rotatividade no seu esquema 
d e séries e repetições, ou então você acabará atingindo o seu objetivo inicial e não conseguirá 

progredir, tanto nas cargas quanto no resultado final.
Caso queira perder gordura e as séries de 25 a 30 repetições estão acabando com a sua 
paciência, experimente escolher uma carga ideal para fazer apenas de 10 a 12 repetições, sendo 
que, ao chegar à última, você já deve sentir a musculatura queimar. Mas é claro que todas as 

séries devem ser muito bem-feitas, privilegiando a execução.
Por outro lado, se a academia é a sua segunda casa e você já faz o tradicional 12-10-8 para 

hipertrofia, experimente diminuir um pouco a carga para fazer de 12 a 15 repetições quando estiver 
trabalhando os principais grupos musculares.
Os atletas mais avançados podem experimentar os intervalos de força desde que estejam preparados 
e com um apoio em caso de emergência. Nesse caso, faça séries de 5 repetições em exercícios como 
agachamento, supino e com peso livre.
Se aumentar a sua força, conseguirá levantar mais peso em breve, pois você vai estimular com mais 
eficácia a hipertrofia muscular. Além disso, queimará mais gordura por estar trabalhando em 
intensidades mais elevadas.

Fonte: (MSN)

Dirigir com segurança, 
manter o veículo em boas 
condições de operação e 
conduzi-lo de forma a 
nunca perder o controle. 
Por isso, é importante 
fazer revisões periódicas, 
se habituar à maneira 

correta de guiar o carro e também e ficar atento ao funcionamento dos 
equipamentos de segurança. Veja oito dicas simples que podem ajudá-lo a fugir de 
problemas.

NADA DE BANGUELA!
Uma situação comum é a de motoristas que colocam o veículo em ponto morto 
quando dirigem sobre declives suaves, controlando a velocidade apenas com o 
freio. A prática, no entanto, não é segura e deve ser evitada. A famigerada 
“banguela” diminui a estabilidade do carro e prejudica o controle se uma freada 
brusca for necessária. O recomendado é que se mantenha o automóvel engatado 
lenta, fazendo uso do freio motor.

PNEUS NO ESQUEMA
Também deve-se garantir que os pneus estejam em boas condições de utilização. 
Para tanto, evite que o desgaste ultrapasse a medida de 3 milímetros de 
profundidade nos sulcos. A legislação indica que 1,6 milímetro é a profundidade 
mínima, mas esse é o ideal apenas para terrenos secos. Em caso de chuva, sulcos 
bem definidos oferecem mais estabilidade.

PUXE O FREIO DE MÃO!
Ao estacionar puxe a alavanca do freio de mão com vigor. Quando o automóvel está 
em uso, seus componentes se aquecem e dilatam, o que leva ao falso ajustamento do 
freio. Passados alguns minutos, as pastilhas e outros elementos esfriam e voltam às 
dimensões normais, podendo levar à perda do freio.

USAR O CINTO É A MAIS ANTIGA DAS DICAS!
O cinto de segurança deve ser usado por todos, tanto na dianteira quanto na traseira. 
Enquanto a maioria das pessoas já se acostumou a usá-lo na frente, muitos ainda 
deixam de fazê-lo nos bancos de trás. Porém, se houver uma colisão frontal, os 
ocupantes no assento traseiro são lançados para frente. Além de se machucarem, 
colocam também motorista e carona em risco.
OLHO NOS AIRBAGS
É importante estar atento ao funcionamento dos airbags. Atualmente, as bolsas de ar 

podem ser instaladas em 
d i v e r s o s  l o c a i s  d o 
automóvel, como nas 
laterais, sobre os vidros e 
nas portas. Contudo, a 
maioria dos veículos 
brasileiros conta apenas 
com dois  airbags na 
dianteira, exigidos por lei. Nesse caso, se houver uma batida lateral, o equipamento 
não será ativado. O mesmo ocorre com capotamentos laterais e colisões em baixa 
velocidade, porque não apresentam o tipo de desaceleração detectável pelo sistema 
de airbags dianteiros. Então, se possível, prefira um veículo equipado com airbags 
laterais.

CADEIRINHA PARA OS PEQUENOS
Crianças de até sete anos de idade devem ser transportadas em cadeirinhas 
especiais, presas aos bancos traseiros. O sistema de fixação Isofix é o que oferece a 
maior segurança, pois está conectado ao chassi do veículo. O dispositivo, no 
entanto, ainda não é exigido por lei e não está presente em todos os modelos. Por 
isso, se for adquirir um veículo novo, escolha um que ofereça o Isofix.

TUDO LIMPO
O filtro de cabine é outro componente de segurança importante, embora muitas 
vezes seja esquecido. Sua função é purificar o ar no interior do veículo, livrando-o 
de partículas nocivas à saúde. O componente se encontra no sistema de ventilação, 
mesmo em modelos que não contam com ar-condicionado, e deve ser substituído 
periodicamente, de acordo com o manual. Para quem circula por estradas de terra e 
regiões de mineração, a troca deve ser feita com frequência maior. Alguns modelos 
populares saem da fábrica sem o filtro de cabine e, nesse caso, é recomendável que o 
proprietário faça a instalação.

ATENÇÃO AO RECALL DAS MONTADORAS
Por último, não deixe consultar se há chamados de recall para o seu automóvel. A 
informação pode ser encontrada com facilidade, no site da montadora. As 
campanhas de recall não 
têm data de validade e 
corrigem defeitos que 
afetam a segurança. 

Fonte: (Site Autopapo)
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Ministério Apóstolo Eduardo Braga
Santuário de Revelação

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

UMA ATITUDE QUE IMPEDE O
BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO
Muitas pessoas desejam o batismo com o Espírito Santo, mas ainda não O 
receberam. Talvez, Ele ainda não entrou em sua vida, por causa do que há em 
seu coração. Como Deus, Ele nos conhece por completo e não há o que 
possamos esconder.

O que acontece quando somos batizados?
Antes de compreendermos o que nos impede de alcançar o batismo com o 
Espírito Santo, temos que entender como Ele age em nossa vida.
Sobre o tema, o Bispo Edir Macedo escreve no livro “Estudos Bíblicos”: “O 
batismo com o Espírito Santo é a plenitude ou totalidade de Deus dentro de 
nós. Significa poder, força, coragem, intrepidez e audácia de se viver tal qual 
viveu o Senhor Jesus aqui na Terra. (…) Quando alguém é batizado com o 
Espírito Santo recebe imediatamente poder para servir como instrumento nas 
Suas mãos; também para servir como testemunha da ressurreição do Senhor 
Jesus não só no sentido de falar do que está escrito na Palavra de Deus, mas de 
ser como o próprio Senhor Jesus: uma testemunha viva de alguém vivo.”
Um dos termos-chave desse trecho é “servir como instrumento”. Ou seja, o 
poder dEle é emprestado para nós. Mas para que façamos o que Ele deseja.
O Espírito de Deus vem para moldar o nosso comportamento de acordo com a 
vontade dEle. Com a finalidade de que nós mostremos a Sua glória para o 
mundo.

Servindo a Deus
Por meio da Bíblia, verificamos que os servos de Deus fazem tudo com o 
intuito de agradá-lO. O objetivo é sempre obedecê-lO e honrá-lO.
“Portanto, quer comais quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo 
para glória de Deus.” 1 Coríntios 10.31
“Deus aceita você do jeito que está. Não importa se você é bandido ou 
mocinho. Deus quer fazer morada dentro de você. Mas para isso, você tem que 
dizer: eu vou dar a minha vida para o serviço dEle”, esclareceu o Bispo Edir 
Macedo, durante a “Palavra Amiga”.

Faça a vontade do Senhor
Portanto, o Espírito Santo não repousará sobre as pessoas que O desejam para 
benefício próprio.
“Muitas pessoas dizem: ‘Por que eu não recebo o Espírito Santo? Eu já fiz o 
Jejum de Daniel, já orei, etc.’. Só não fez exatamente o que Deus queria que 
você fizesse. Ou seja, que você O buscasse para ser um servo de Deus. É para a 
glória dEle. Até o nosso comer tem que ser para a glória de Deus. Quando você 
tiver essa intenção, você vai recebê-lO”, concluiu o Bispo.

Fonte: (Universal)
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TONINGO DA BANCA:
SOBREVIVENDO ÀS TEMPESTADES
O Saúde e Estilo esteve este mês na Banca do Toninho para conhecer um pouco mais da 
história de um dos comerciantes mais conhecidos da cidade de Itabira, MG.

Quem passa pela avenida João Pinheiro, centro, pode avistar uma tradicional banca ao lado 
do Mercado Municipal, em uma “ruazinha” que sai na São José. São anos atendendo 
gerações que alí compram desde carteiras, radinhos de pilha, relógios e outros produtos. 
Particularmente, quando eu estudava na EEMZA (Escola Estadual Mestre Zeca Amâncio), a 
Banca do Toninho era parada garantida, pois alí eu comprava revistas, canetas, figurinhas 
para os álbuns da época e tantas outras coisas.
Toninho nos contou que tudo começou com uma simples banca na Estação Rodoviária de 
Itabira, há 35 anos e, hoje, está completando 21 anos ao lado Mercado Municipal.
O comerciante lembra as inúmeras vezes que tentaram tirar sua banca do local, contudo sua 
perseverança o permitiu vencer estas tempestades. Ele ressalta também que os clientes têm 
sido papel importante em sua jornada, clientes os quais o têm acompanhado nestas décadas. 
Toninho ainda recorda que montou barracas em outras cidades, dormindo dentro delas, até 
chegar onde chegou hoje.
Sem dúvida alguma é um comerciante lutador, de carátes que vem escrevendo sua história 
nas páginas itabiranas. Comerciante da época que onde honestidade fazia parte de um 
empreendimento. Percussor neste tipo de comércio em Itabira e espelho para as novas 
gerações que almejam vencer através de muita fé e garra. Parabéns Toninho da Banca.

Por: Anderson Rodrigo

A tarde deste domingo, 24/02, foi fechada em grande estilo para moradores dos 
bairros Santa Marta, Monsenhor José Lopes e Santa Ruth. A Igreja Universal do 
Reino de Deus, com sede em Itabira, MG, promoveu um evento que envolveu fé e 
prestação de serviços.
Pastores, Obreiros, Evangelistas e membros se mobilizaram durante a semana e 
prepararam uma tarde bem agitada naquela região. Liderados pelo Pastor Flávio 
Lima, com auxílio dos pastores Gilvane Ângelo e Leonardo Bragança, os voluntários 
preparam tendas com cortes de cabelos gratuitos, maquiagens e, claro o espaço kids 
que teve pula-pula e algodão-doce.
O ponto auto do evento foi quando os moradores presentes participaram do momento 
das orações de curas e benção final, onde pessoas deram seus testemunhos de alcance 
de milagres no mesmo instante.
Foi uma tarde abençoada e seus produtores já prometem mais eventos deste em 
outros bairros da cidade.
O Saúde e Estilo esteve presente e registrou tudo de pertinho.

Fotos: Cláudia Gadioli
Por: Anderson Rodrigo

IGREJA UNIVERSAL PROMOVE
TARDE SOLIDÁRIA NO SANTA
MARTA, EM ITABIRA, MG



www.drrodrigopsiquiatra.com.br
Instagram: @drrodrigocunhabraga

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

Itabira: (31) 3831-4870
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

TREM DA ALEGRIA VOLTARÁ AOS
PALCOS COM FORMAÇÃO ORIGINAL
PARA TURNÊ COMEMORATIVA

Rua Cristal 55 - Caminho Novo
31 99239 5057

Bar LanchesBar LanchesBar Lanches

Av. Cândido Dias, 1492 - Loanda - João Monlevade/MG

31 97568 4420 | 99876 0954

REVENDEDOR EXCLUSIVO DE GUARANÁ DA AMAZONAS

Av. Ver. Osório Sampaio, 201 - Vila Santa Rosa, Itabira - MG
31 3831 2072 | 3831 71 96 | 99963 9881 | 98877 5316

Bar e Mercearia
PATRÍCIA

O bar da Patrícia

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

(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

31 98904 5257 | 31 99902-6616
robert.csantos@hotmail.com

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

Quem foi criança nos 
a n o s  1 9 8 0  p o d e 
comemorar! O grupo 
Trem da Alegria, dono 
de hits como Uni-Duni 
Tê, Piuí Abacaxi e É 
De Chocolate, voltará 
aos palcos para turnê 
comemorativa de 33 
anos, que se chamará 
T r e m  d a  A l e g r i a 
Celebra t ion .  Além 
disso, contará com a 
p r e s e n ç a  d e  d o i s 
membros da formação 
original, Patricia Marx 
e Luciano Nassyn. 
Para o jornal O Globo, 

a dupla deu mais detalhes sobre a volta do grupo:

-  Sempre me cobravam uma volta, até que o 
produtor Ricardo Hiroshi resolveu tocar o projeto, 
disse Luciano.

Além dos dois, o Trem da Alegria teve um total de 
oito integrantes diferentes durante sua formação - 
o grupo foi criado em 1985 pelo produtor Michael 
Sullivan. Entretanto, os outros membros não 
participarão do projeto em um primeiro momento, 
devido a conflitos de agenda. 

- Há pelo menos cinco anos tínhamos o desejo de 
fazer esta turnê, e no ano passado decidimos dar o 
pontapé inicial só nós dois mesmo, para ver o que 
acontece. Quem sabe os outros integrantes não se 
animam a participar, ao menos em alguns shows? 
Quem vier será muito bem vindo, disse Patricia. 

E a data de retorno do grupo já está definida: eles 
irão abrir o show de Larissa Manoela na Arena 
Anhembi, no dia 19 de maio. Incrível, né? 

Os grupos infantis dos anos 1980 estão com tudo! 
Além do Trem da Alegria, o Balão Mágico 
também subiu aos palcos novamente e diversos 
programas foram feitos retratando personagens 
fictícios baseados nos ídolos infantis oitentistas - 
como a sérieSamantha!, da Netflix, e a novela 
Verão 90.

Fonte: (MSN)


