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Atendimento também em domicílio

CONSULTAS, VACINAS,
DERMATOLOGIA, FLORAIS,
EXAMES & ORIENTAÇÕES

31 3852 3939
Av. Getúlio Vargas, 5021 - Carneirenhos

João Monlevade/MG

Av. Armando Fajardo, 4361 - Cruzeiro Celeste - JM

31 99476 3721

Ver Pag 03

MALHAR DE MAQUIAGEM
FAZ MULHERES GASTAREM
MENOS CALORIAS

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

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
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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

PSIQUIATRA NÃO É MÉDICO DE DOIDO

DR RODRIGO EXPLICA:

DIFERENÇAS ENTRE O BULDOGUE FRANCÊS E O BULDOGUE INGLÊS

Psiquiatria é uma especialidade médica que lida com a Prevenção, diagnóstico, 
tratamento e Reabilitação das diferentes formas de sofrimentos mentais, buscando 
aliviar a dor emocional e suas consequências na vida das pessoas.

O Psiquiatra é o médico que vai proporcionar o tratamento para aquela professora 
que está com esgotamento profissional, para p empresário que sofre de insônia, para 
o filho que perdeu a mãe, a dona de casa que está com depressão, para o estudante 
com dependência química, para o motorista com síndrome do pânico.

Procure ajuda de um especialista .
Priorize sua saúde mental e vença o preconceito . 

Dentro desta família de molossos com muita força 
podemos encontrar diferenças entre o buldogue francês 
e o buldogue inglês. Neste artigo, falaremos um pouco 
sobre as principais características que os diferenciam.
O buldogue originou-se na Inglaterra e até o século 19 
era utilizado para brigas com animais muito fortes, 
incluindo touros.
A popularidade do buldogue inglês foi ofuscada pela 
sua versão francesa, criada depois que os britânicos 
viajaram para o continente levando seus animais de 
estimação com eles.
A seguir, conheça as principais diferenças entre o 
buldogue inglês e o buldogue francês… apesar de 
serem parentes próximos, eles não são parecidos:

TAMANHO
É, sem dúvida, uma das principais características que 
não compartilham. Enquanto o buldogue inglês pesa 
cerca de 30 quilos e mede cerca de 50 centímetros de 
altura, o francês não excede 15 quilos e 30 centímetros. 
No entanto, ambos têm aparência robusta e corpo forte.
Embora o buldogue tenha se originado na Inglaterra, a 
versão francesa ofuscou a inglesa, talvez porque seu 
tamanho seja menor, algo que a maioria das pessoas, 
que moram em apartamentos, considera.

ORELHAS
Esta é outra das grandes diferenças entre o buldogue 
inglês e o buldogue francês, pois o primeiro tem orelhas 
de acordo com a cabeça, “voltada” para baixo e para os 
lados.
No caso do segundo, elas são muito grandes, estão 
sempre eretas e se projetam da cabeça. É por isso que ele 
é conhecido como “cão morcego“.

CABEÇA E ROSTO
Embora ambos sejam braquicefálicos, isto é, possuem 
um focinho achatado, existem algumas diferenças 
interessantes em relação à cabeça de cada raça.
A do buldogue francês é mais proporcional em relação 
ao corpo, e a do inglês, além de ser quadrada e enorme, 
apresenta as famosas bochechas proeminentes.

PERSONALIDADE
O buldogue inglês é muito calmo e não gosta muito de 
exercício ou esforço. O buldogue francês, por outro 
lado, costuma ser bastante inquieto e brincalhão, desde 
que não esteja muito quente, pois ambas as raças sofrem 
muito com o calor, e nisso são iguais.

OBEDIÊNCIA
Como o francês é mais nervoso que o inglês, também é 
mais difícil treiná-lo. Esta característica da raça faz com 
que seja uma das menos obedientes que existe; mesmo 
se você começar a adestrá-la desde filhote.

CUIDADOS ESPECIAIS
O buldogue francês precisa que seus ouvidos sejam 
sempre limpos, pois devido ao seu tamanho e forma, 
acumula sujeira frequentemente.
Quanto ao buldogue inglês, seu principal problema está 
nas “dobras” de seu rosto, que podem reter umidade e 

desenvolver bactérias que causam infecções, fungos e 
mau cheiro.

SAÚDE
É essencial que todos os cães recebam atenção 
veterinária e sejam vacinados conforme apropriado; 
mas também que sejam tratados de acordo com as 
patologias ou problemas específicos de suas raças.
As diferenças entre o buldogue inglês e o buldogue 
francês nesse ponto são totalmente opostas, embora 
ambos possam ter problemas respiratórios. 
O primeiro tem uma saúde um pouco mais precária: ele 
sofre de problemas estomacais e, em vários casos, 
convulsões, também está mais propenso de sofrer 
insolações. O segundo, por outro lado, é geralmente 
mais saudável.

ADAPTAÇÃO AO LAR
O buldogue inglês é escolhido principalmente pelas 
pessoas que moram em uma casa, já que é maior. O 
francês, por outro lado, é preferido pelas famílias ou 
casais que vivem em um apartamento na cidade, 

devido ao seu pequeno tamanho.
Porém, o que muitos não sabem é que a exigência de 
exercício é maior no segundo caso e, portanto, deve 
haver mais espaço ao ar livre.

ALIMENTAÇÃO
Outra das diferenças entre o buldogue inglês e o 
buldogue francês tem a ver com sua dieta, 
precisamente por causa da quantidade que consomem 
diariamente.
O primeiro está muito propenso à obesidade, porque 
ele gosta de comer e não de se exercitar. Como 
resultado, aumentam suas chances de sofrer lesões 
ósseas ou mesmo doenças cardíacas. O francês, por 
sua vez, geralmente não se enche de comida e 
“mantém” sua forma.
Tanto o buldogue inglês quanto o buldogue francês 
são belos, leais, companheiros e animais muito 
afetuosos. Portanto, seja qual for a raça que você 
escolher, temos certeza que você não irá se arrepender.

Fonte: (Meus Animais)

Por: Dr. Rodrigo Cunha Braga 

Psiquiatra - CRMMG 50189 RQE 41711.

João Monlevade: (31) 3851-5545

Itabira: (31) 3831-4870
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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

MALHAR DE MAQUIAGEM FAZ MULHERES GASTAREM MENOS CALORIAS

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

(31)  98725-8696
3834-9166

Mulheres que usam maquiagem para ir à academia acabam se esforçando menos e não gastam tantas 
calorias quanto as que malham “de cara limpa”. A conclusão é de uma pesquisa realizada na Inglaterra 
pelo site de descontos My Voucher Codes, divulgada no jornal Daily Mail.

Segundo revelou o estudo, 26% das mulheres britânicas usa maquiagem completa para malhar. Destas, 
51% admitiu se esforçar menos nestas circunstâncias para evitar estragar a produção. Por outro lado, 
31% disse que acaba se esforçando mais por se sentir confiante.

Para justificar o hábito, 38% das mulheres disse que nunca sai de casa sem maquiagem, 29% afirmou 
que usar cosméticos aumenta sua autoconfiança, 15% citou problemas de pele e 11% admitiu se 
produzir para atrair ou impressionar os homens.

Enquanto passar maquiagem no rosto inteiro é um hábito de mais de um quarto das britânicas que 
frequentam academias, 55% disse que não se dá ao trabalho de produzir-se para malhar, 8% disse que 
depende da situação e 1% admitiu usar cosméticos eventualmente.

Fonte: (Bolsa de Mulher)

GOVERNO LANÇA NOVO PLANO ESTADUAL
PARA COMBATE À TUBERCULOSE

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) lançou, nesta terça-feira 
(19/3), o novo Plano Estadual pelo Fim da Tuberculose como 
Problema de Saúde Pública em Minas Gerais. Tendo como meta 
central orientar as ações de vigilância, assistência e planejamento 
em saúde no controle da tuberculose, o programa apresenta uma 
série de propostas efetivas para o enfrentamento da doença no 
estado em diversas frentes. A previsão é que o plano seja 
implantado ao longo da atual gestão, com o acompanhamento e 
cumprimento de metas e objetivos anuais.

Conforme explica a coordenadora do Programa Estadual de 
Controle da Tuberculose da SES, Maíra Veloso, o programa nasceu 
da necessidade de ampliar as ações de enfrentamento da 
tuberculose. “O plano foi formulado a partir da análise situacional 
da tuberculose no estado e realizado em conjunto com diferentes 
setores envolvidos no controle da tuberculose. Entre os parceiros 

está a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), Ministério 
da Saúde, regionais de Saúde do estado, municípios e diferentes 
áreas técnicas e setores da SES”, explica.

A superintendente de Vigilância Epidemiológica, Ambiental e 
Saúde do Trabalhador da SES, Jordana Costa Lima, destacou a 
elaboração e execução do plano como meio estratégico para o 
controle da tuberculose. “Apesar de outros cenários que se 
apresentam como prioritários, o enfrentamento da tuberculose 
precisa seguir caminhando. Esse é o nosso desafio como Sistema 
Único de Saúde (SUS)”, afirma. Já o subsecretário de Vigilância e 
Proteção à Saúde da SES, Dario Brock Ramalho, destacou o 
controle da tuberculose como prioridade, quando se trata da 
formulação de novas políticas públicas de saúde.
O lançamento aconteceu durante o II Workshop para o Controle 
da Tuberculose, em Belo Horizonte, que termina nesta quinta-

feira (21/3). Realizado em alusão ao Dia Mundial de Combate à 
Tuberculose, no próximo domingo (24/3), o evento reuniu 
profissionais que atuam diretamente no controle da doença nas 
regionais de Saúde, municípios considerados prioritários, 
hospitais mineiros que são referência no tratamento da doença, 
Fundação Ezequiel Dias (Funed) e Ministério da Saúde.

TUBERCULOSE EM MINAS
Em 2019, foram notificados, até o momento, 506 casos no estado 
e 13 óbitos (dados sujeitos à alteração). Em 2018, foram 
notificados 4.223 casos da doença e 232 óbitos. Ao todo, 549 
municípios mineiros tiveram pelo menos um caso de tuberculose 
no ano passado.
A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa causada por 
uma bactéria que afeta principalmente os pulmões, mas também 
pode atingir outras partes do corpo. A doença é transmitida de 
pessoa para pessoa pelo ar, quando um doente tosse, espirra, 
canta ou fala mais alto. A tosse com duração de três ou mais 
semanas é um dos sintomas principais, acompanhada ou não de 
febre ao final da tarde, suor noturno e emagrecimento. Na 
vigência desses sintomas, é importante a pessoa procurar a 
Unidade Básica de Saúde mais próxima da sua casa para ser 
avaliada.
O diagnóstico e o tratamento da tuberculose são realizados pelo 
SUS. A doença tem cura e, para o êxito do tratamento, é 
importante que o paciente tome os medicamentos de forma 
regular e no tempo previsto. Qualquer um pode ter tuberculose, 
mas alguns grupos são considerados mais suscetíveis à doença. 
Entre eles estão as pessoas com o vírus HIV/AIDS, diabéticos, 
pessoas em situação de rua ou privadas de liberdade, indígenas e 
quilombolas.

Para mais informações sobre a tuberculose, acesse: 
www.saude.mg.gov.br/tuberculose.

Fonte: (Hoje em Dia)
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Venda
Locação
Regularização

ODONTOLOGIA
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

SAÚDE BUCAL NO IDOSO E DESNUTRIÇÃO
O Diário de Pernambuco divulgou os resultados de uma pesquisa mostrando a 
relação entre a desnutrição e a saúde bucal no idoso. Os estudos foram realizados 
por cientistas japoneses, e mostram as consequências do descuido de muitos idosos 
em relação à saúde bucal. Os pesquisadores estudaram a relação entre as condições 
de saúde bucais e gerais dos idosos, principalmente no que se refere às deficiências 
nutricionais.

A pesquisa mostrou que idosos com um número reduzido de dentes, menos de 28, 
consumiam menos alimentos como cenouras, fibras alimentares e saladas. Já 
aqueles com a arcada dentária completa não apresentaram esse padrão. O estudo 
mostrou, ainda, que os idosos com dentição reduzida apresentaram níveis mais 
baixos de betacaroteno. O betacaroteno pode ser encontrado em frutas, verduras e 
vitamina C, e traz benefícios como prevenir o envelhecimento, melhorar o 
metabolismo de gorduras, entre outros.

A desnutrição, entre outras complicações, traz também a dificuldade de locomoção. 
Sobre isso, o Diário de Pernambuco lembrou um estudo recente que indica um 
índice de mortalidade anual de 25,2% decorrente de quedas de pessoas idosas.

CONSULTAS REGULARES AO DENTISTA: 
Não importa a idade, as consultas periódicas são importantes para realizar 
manutenções básicas, como a limpeza dos dentes, e também para identificar 
possíveis problemas ainda em estágio inicial.

HIGIENE BUCAL:
Em qualquer idade, é preciso escovar os dentes cuidadosamente ao menos três 
vezes ao dia, e utilizar fio dental diariamente. Um fator agravante é que os idosos 
sofrem retração gengival, o que expõe as raízes dentárias e gera o risco de cárie de 
raiz, tornando a escovação ainda mais importante.

CUIDADOS COM O FLUXO SALIVAR:
Idosos costumam sofrer de “boca seca”, ou xerostomia, que normalmente deriva da 
ingestão de certos medicamentos. Isso compromete a limpeza natural dos dentes 
realizada pela saliva, e o dentista pode recomendar tratamentos para evitar o 
problema.

CUIDADOS COM A DENTADURA:
Devem ser seguidos à risca, e uma consulta anual ao dentista é necessária para 
avaliar as condições gerais da saúde bucal.

CUIDADOS GERAIS EVITAM A GENGIVITE:
A gengivite é causada por uma série de fatores, como alimentação, higiene bucal, 
ansiedade, hábitos como fumar, entre outros. 
Tomar cuidado com esses fatores ajuda a evitar a gengivite, e consultas de rotina 
conseguem identificar o problema quando em estágio inicial.

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL:
Melhora não só as condições da saúde bucal, como também as condições gerais do 
organismo.

Fonte: (Ortodontia Curitiba)

EXERCÍCIO DA ODONTOLOGIA NO MERCOSUL
É DESTAQUE DE CONGRESSO INTERNACIONAL

O exercício da odontologia no Brasil e nos países vizinhos e a 
revalidação dos diplomas ganharam destaque no II Fórum de 
Odontologia do Mercosul, realizado nesta quinta e sexta-feira (23) 
em Foz do Iguaçú, no Paraná.

Discussões sobre a atividade no bloco econômico foram levantadas 
pelo presidente do Conselho Federal de Odontologia (CFO), Juliano 
do Vale. "É fundamental que tenhamos bem definidas as regras para 
que os cirurgiões dentistas brasileiros atuem nos outros países e que 
possamos receber os profissionais das outras nações", destacou.

Para contribuir com o debate, o CFO levou para o evento, que contou 
com a presença de representantes das Faculdades Unidas do Norte 
de Minas (Funorte), membros dos ministérios da Saúde e Educação, 
profissionais da odontologia e conselheiros de Estados que fazem 
divisa com outros países.

Fonte: (Hoje em Dia)
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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(31) 98787-9393

www.canilgarra.com.br

Site de notícias

TREINO DE AERÓBIO E MUSCULAÇÃO EM APENAS 30 MINUTOS

6 DICAS PARA MANTER
A PINTURA DO CARRO NOVA

Motores e câmbios automa�cos

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

31 3852 8784
31 99384 5801

Automóvel
Moto

Residencial
Empresarial

e outros

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 mesclar movimentos 
multiarticulares, que envolvem mais grupos musculares, com aeróbio moderado 
para intenso, desta forma o corpo trabalhará de forma completa durante a meia 
hora”, diz.

TREINO EM CIRCUITO:
• Agachamento + Remada na máquina ou com halteres + 
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.

• 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)

Quando se trata de manter a pintura do carro, pense com 
carinho no velho ditado: prevenir é melhor do que 
remediar. Para ajudar, separamos 6 ótimas dicas para 
manter a pintura do carro e garantir a competitividade no 
mercado na hora de revender. Confira a seguir.

1. PROTEJA CONTRA O CALOR
A maior vilã da pintura do carro é a exposição a altas ou 
baixas temperaturas. O carro tem que enfrentar o sol, 
principalmente porque vivemos em um país tropical. A 
dica é evitar que isso aconteça ao menos quando o carro 
esteja parado. Prefira estacionamentos cobertos e, caso 
tenha, utilize a garagem de casa. Deixar o carro no sol, 
exposto a altas temperaturas, pode provocar rachaduras 
imperceptíveis na pintura, mas que no futuro acumulam 
umidade e podem virar uma ferrugem.

2. NÃO DEIXE OS PÁSSAROS FAZEREM A FESTA
Esse problema não é apenas uma questão de higiene, 
acredite! A sujeira deixada pelos pássaros possuem 
substâncias realmente prejudiciais à pintura do carro. 
Evite parar embaixo de árvores e se, por acaso o 
incidente acontecer, lave o mais rápido possível.

3. LAVE O CARRO DA MANEIRA CORRETA
Pode até parecer simples, mas existem muitos produtos 
que não podem ser usados e que comprometem a 
pintura. Primeiro: nada de detergente de cozinha ou 
solvente. Use produtos apropriados para lavagem de 
carro e que são vendidos em lojas especializadas. Evite 
também lavar o carro sob o sol, pois isso nos remete à 
primeira dica. Vale lembrar, também, que a frequência 
ideal é uma vez por semana para a lavagem. Isso evita 
que a poluição se acumule na lataria.

4. TODA ATENÇÃO NO PÓS-LAVAGEM
Depois da lavagem, existem outros procedimentos para 
manter a pintura do carro. É preciso secar para evitar 
que se formem manchas. Primeiro, abra o capô para 
secar também os dutos. Mesmo que não tenha muito a 
ver com a pintura, esse procedimento é importante para 
manter a aparência de novo. Outro cuidado é passar 
uma cera específica para a lataria com flanela (em 
movimentos circulares). Isso pode ser feito uma vez 
por mês.

5. DIRIJA COM CAUTELA
Alguns danos na pintura do carro podem ser causados 
por pedrinhas que batem na lataria quando se está 
dirigindo. Vale a pena prestar atenção na qualidade das 
estradas e evitar, quando possível, as que não 
apresentem boas condições. Reduza a velocidade e 

dirija com atenção. Estradas que foram asfaltadas 
recentemente também exigem certo cuidado. Caso 
perceba partículas de piche, remova o mais rápido 
possível.

6. CUIDADO AO ABASTECER
Ao abastecer, preste atenção em quem está fazendo e, se 
for você mesmo, não deixe que a gasolina derrame na 
lataria. O combustível é um dos inimigos da pintura do 
carro. Ele pode deixar manchas que são muito 
complicadas de serem removidas. Se isso acontecer, 
limpe imediatamente.

Fonte: meuportoseguro
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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

VOCÊ CONHECE A ORIGEM DA PÁSCOA?VOCÊ CONHECE A ORIGEM DA PÁSCOA?VOCÊ CONHECE A ORIGEM DA PÁSCOA?

“Pela fé celebrou a páscoa e a aspersão do sangue, para que o 
destruidor dos primogênitos lhes não tocasse.” Hebreus 11.28

Para os cristãos, a Páscoa é a celebração da ressurreição de Jesus, 
comemorada no fim do primeiro quadrimestre de cada ano. Na 
mesma época, os judeus comemoram a sua Páscoa, o Pessach – ou 
Passover, para as culturas anglófonas. É comum muita gente 
pensar que a festa celebra a passagem dos hebreus pelo deserto 
rumo à Terra Prometida, como narrado em Êxodo. Porém, o 
verdadeiro significado da data é lembrar a passagem bíblica em 
que, em uma das pragas infligidas contra o Egito, Deus envia um 
anjo que mataria todos os primogênitos da região, mas pouparia os 
das famílias judias que marcassem as portas de suas casas com 
sangue de um cordeiro sacrificado (ilustração acima). A ordem 
divina previa que o fato fosse comemorado após aquele ano, para 
sempre (Êxodo 12.12-14).

A confusão é compreensível, pois, logo após, vêm os 7 dias da 
Festa dos Pães Ázimos (Chag HaMatzot, no hebraico) – essa sim 
para comemorar a saída do Egito para a liberdade. Por serem muito 
próximas, as datas passaram a ser comemoradas quase como uma 
só, compondo o Pessach e seus preparativos.
Conforme exposto em Êxodo, antes da décima praga egípcia – a 
morte dos primogênitos –, Moisés foi instruído por Deus a mandar 
cada família hebreia sacrificar um cordeiro, usando seu sangue 
para marcar os umbrais das portas de suas casas. Nos lares 
marcados, o anjo executor passaria sem entrar para matar os 
primogênitos dos humanos e dos animais da propriedade. Daí a 
ideia de “passagem” no nome da festa – a mesma do inglês 
Passover: “passar sobre”, dando a mensagem de “passar direto”.
Chegada a noite anunciada, a família cearia, comendo a carne do 
cordeiro com pães ázimos (feitos sem fermento) e ervas amargas. 
O costume se manteve por muitas eras, adaptados hoje à vida 
moderna das famílias dos judeus.
O fermento tem uma conotação de pecado, mas a ausência dele no 
pão também tem um significado prático: a pressa. A fermentação da 
massa leva certo tempo (às vezes de um dia para o outro), e Deus já 
estava preparando seu povo para a vida itinerante no deserto, em 
que tempo para os afazeres diários seria algo raro, bem contado. 
Uma massa sem fermento não precisaria do tempo da levedação, e 
poderia ser rapidamente assada.

PREPARATIVOS
Para a Páscoa judaica, os preparativos são muitos desde os tempos 
neotestamentários, quando a festa, junto com a dos Pães Ázimos, 
tornou-se uma grande celebração da primavera do Hemisfério 
Norte, comemorando também as colheitas. As estradas e entradas 
das cidades eram consertadas, pois era comum que as famílias se 

reunissem e muita gente viajasse. As casas também recebiam os 
mesmos cuidados, pois receberiam muitos hóspedes. Os 
utensílios de cozinha eram minuciosamente limpos, ou mesmo 
comprados novos. Hoje, há famílias que têm louças e pratarias 
especiais para a data.

As pessoas vestiam suas melhores roupas e se preparavam como 
se fossem sair para uma viagem – mais uma alusão ao êxodo que 
aconteceria pouco depois no acontecimento original.

O fermento era excluído da dieta nos dias da festa, e não devia 
haver nem um pouco dele em qualquer parte da casa, após 
rigorosa inspeção do chefe de família. Carneiros ou cabritos eram 
comprados e levados ao templo (como também era feito antes, no 
Tabernáculo) para sacrifício, geralmente um animal para cada 10 
ou 12 pessoas.  A gordura era queimada, o sangue oferecido no 
altar e as carcaças limpas eram penduradas, esperando que as 
famílias que as levaram fossem buscá-las, levá-las para casa e 
assá-las em espeto feito com madeira de romãzeira, para compor 
a ceia pascal – o Sêder. Até hoje, faz parte do cardápio o 
charoseth, uma espécie de chutney, de sabor picante e bem ativo, 
comido com a carne (sempre e somente assada) do carneiro e os 
pães. Ovos cozidos também fazem parte do cardápio, o que 
explica a presença de seus similares em chocolate na cultura 
atual.

- No Sêder, cada alimento segue um simbolismo. Prepara-se a 
mesa da seguinte forma:

- No centro de uma bandeja são colocados três pães ázimos (ou 
asmos), que representam os três grupos de judeus: Cohanim, 
Leviim e Israel;

- O Zeroá, um pedaço de osso do cordeiro ou cabrito, que se 
coloca na parte superior, à direita da bandeja, e simboliza o poder 
com que Deus tirou os hebreus do Egito, além do próprio cordeiro 
pascal sacrificado no Templo;

- O Betsá, um ovo cozido, na parte superior à esquerda da bandeja, 
uma lembrança do sacrifício que se oferecia em cada festividade 
(e outro simbolismo: quanto mais se cozinha um ovo, mais duro 
se torna, uma alusão ao povo judeu: quanto mais é oprimido ou 
afligido, como ocorreu no cativeiro, mais forte se torna);

- O Marór, uma erva amarga, também no centro da bandeja, que 
simboliza o sofrimento dos escravos judeus. Pode ser usada 
qualquer verdura bem amarga;

- O já citado Charoseth, uma mistura de nozes, amêndoas, 
tâmaras, canela e vinho, colocada na parte inferior, à direita da 
bandeja. Representa a massa de argila com a qual os judeus 
escravos trabalhavam na construção das obras dos egípcios;

- O Karpás, um aipo (ou salsão) posto embaixo, à esquerda. 
Molhado em vinagre ou salmoura, lembra o hissopo (Ezov) com 
o qual os israelitas aspergiram um pouco de sangue nos batentes 
de suas casas, antes da praga dos primogênitos;

- O Chazéret, uma porção de escarola, colocada sob o Marór;

- Também coloca-se na mesa um recipiente com água salgada, em 
que se mergulham as verduras, lembrando o mar, e uma taça para 
cada um dos presentes.

Cada alimento do Sêder é consumido seguindo-se uma ordem 
pré-estabelecida, com suas respectivas orações, agradecendo a 
Deus pela libertação de seu povo.

CONEXÃO COM A PRÓPRIA HISTÓRIA
O chefe da família respondia a perguntas feitas pelo membro 
mais novo da mesma a já ter entendimento, capaz de falar. O 
pequeno indagava, após ensaio, sobre as principais passagens da 
saída do cativeiro egípcio, em uma espécie de entrevista, e o 
“entrevistado” contava toda a história, com a atenção de todos os 
presentes. Graças eram dadas a Deus com taças (sempre novas) 
de vinho, e o pão ázimo era a única coisa comida na semana 
seguinte (a Festa dos Pães Ázimos) – o costume mudou para 
algumas correntes judaicas, e alguns evitam somente o fermento, 
não restringindo tanto a dieta.
Hoje, os judeus que não têm tempo para fazer os pães ázimos 
costumam comprá-los prontos, geralmente de padarias, 
mercearias e supermercados devidamente certificados pelos 
rabinos. Em Israel e em comunidades judaicas ao redor do 
planeta, judeus pobres recebem as cestas de Pessach, para que 
não fiquem sem realizar a ceia. Também é comum que os 
primogênitos jejuem na véspera do Sêder, lembrando os filhos 
poupados na praga egípcia. Os alimentos fermentados podem ser 
guardados, ao invés de jogados fora, como se, simbolicamente, 
tivessem sido vendidos a não judeus – e após as festas, podem ser 
consumidos normalmente.
O principal intuito da festa, além da adoração a Deus, é religar o 
povo judeu todos os anos à sua própria história, sua liberdade. No 
âmbito cristão, a liberdade também dá o tom: Jesus, ressuscitado, 
libertou aqueles que estavam em poder do pecado, desligados de 
Deus.

Fonte: (Universal)

PIADINHAPIADINHAPIADINHA
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SEMINÁRIO DE MUAY THAI ACONTECEU EM JOÃO MONLEVADE/MG
Neste domingo, 17/03, a cidade de João Monlevade, no Médio Piracicaba, MG, 
sediou um seminário de Muay Thai.
O evento foi uma promoção do Centro de Treinamento Impacto, sob direção do 
professor Douglas Morais.
O palestrante foi Rodney Costa, conhecido lutador, que aplicou todo seu 
conhecimento na parte teórica e prática durante o seminário.
O seminário abordou aprimoramento de Defesa Pessoal. Rodney passou técnicas 
efusivas para os participantes.
Em entrevista ao Saúde & Estilo o professor, e também lutador de Muay Thai, 
Douglas falou da importância da defesa, tanto quando o ataque. 

Vá agora mesmo e se matricule nesta super academia:
Av.Armando Fajardo, 4361, Cruzeiro Celeste, João Monlevade/MG
Telefones: (31) 99476-3721 e 3852-8796.
CORRA LÁ E FICA EM FORMA.

Fotos: Cláudia Gadioli
Por: Anderson Rodrigo

APÓSTOLO EDUARDO BRAGA ASSUME DIREÇÃO DO PMN EM ITABIRA/MG
O Partido de Mobilização Nacional, PMN, em Itabira, 
MG, tem nova presidência. Eduardo S. Braga assumiu a 
direção do partido e com este vem trazendo novos 
ideais.

Apóstolo  Eduardo como é conhecido, é também 
responsável pela Igreja Mundial Boas Novas, com sede 
nesta cidade.
Em conversa com o Saúde e Estilo, Apóstolo Eduardo 
disse que "pretendo fazer deste partido um lugar onde 
políticos com visão de crescimento e com anseio de 
ajudarem a população se sintam em casa e alí tera~todo 
o apoio para uma Itabira melhor.".

Ele acrescentou ainda que "vê a política como um 
campo voltado exclusivamente para ajudar a população 
em geral, sejam pobres ou ricos, e não uma forma de 
enriquecimento ilícito ou promoção pessoal.".

A saúde faz parte dos projetos do novo PMN.

Da Redação



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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Parceiros:

Dr Hélio Frade e Dra Fernanda Mirante

Rua João  Camilo de Oliveira  Tores, 212 - Praia - Itabira/MG

FÃ ENCONTRA JUSTIN BIEBER NA RUA E PEDE UM "OI" PARA O BRASIL.
VEJA A REAÇÃO DO CANTOR!

Rua Cristal 55 - Caminho Novo

31 99239 5057

Bar e Mercearia
PATRÍCIA

O bar da Patrícia

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

Rua A, 12 João XII,
Itabira/MG

(31) 98662 8606

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

(Próximo à ARFITA)

31 3840 4139
31 9 8721 6146

Av. João Pinheiro, 289 - Centro - Itabira/MG

Contabilidade e Assessoria

AGIL´

Rua Martita, 17 Campestre - Itabira/MG

31 3831-1383 | 97154-0380

Jonas 
Carreto
Itabira e região

3831 7852 / 9 9837 0197
Rua Cornélio Pena, 220 - 14 de Fevereiro - Itabira/MG

Jonas Jonas Jonas 
CarretoCarretoCarreto

Imagine você passeando na rua e, de repente, esbarra 
com o seu grande ídolo? Foi o que aconteceu com o 
brasileiro Chris Pimentel, que encontrou Justin Bieber e 
gravou tudo.

Simpático, o canadense atendeu o fã, o abraçou e até 
aceitou um pedido de gravar uma saudação para o país. 
"Oi Brasil", disse sorrindo o cantor.

Depois de alguns encontros com fãs e imprensa em 
locais públicos que variaram entre simpatia e irritação, 
as imagens abaixo mostram que Justin parece sereno e 
atencioso. Esse episódio aconteceu na Califórnia, onde 
Justin vive com a sua esposa, a modelo Hailey Baldwin.

Fonte: vagalume

(31) 98787-9393

www.canilgarra.com.br
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