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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

UMA MULHER É EXPULSA
DE SEU PAÍS POR SER LINDA
DEMAIS

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

Rua Sete, 55 - Fenix - Itabira/MG
31 99361 7273

Filial Av Getúlio Vargas Galeria do Bons   31 3850 4295

Sorria
Solução Odontológica

Implantes - Ortodon�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

BENEFÍCIOS DO VINHO NA DEPRESSÃO

DR RODRIGO EXPLICA:

CÃES E CALOR: O QUE VOCÊ PRECISA SABER?

Estima-se que atualmente cerca de 250 milhões de pessoas sofram algum tipo de depressão. É um número 
alarmante e extremamente preocupante, representando verdadeira epidemia em todo o mundo.
Dentro das opções de tratamento, temos inúmeras possibilidades. No entanto, um estudo realizado em 
diferentes universidades espanholas, indica “mais um aliado” na estratégia para prevenção da depressão: 
beber vinho.

POR QUÊ???
Uma possível explicação está na quantidade de antioxidantes contidos no vinho, substâncias que podem 
exercer um efeito protetor no cérebro.
A medida que a doença depressiva evolui , simultaneamente, substâncias inflamatórias vão aumentando em 
determinadas áreas do cérebro e estes antioxidantes da bebida, ajudam a reduzir o 
“stress inflamatório”. 
 Esta inflamação deverá ser contida e revertida com os tratamentos convencionais e 
protagonistas( antidepressivos , psicoterapia, eletroconvulsoterapia, atividade 
física...) e o  entra neste cenário com “ALIADO”.
 VALE RESSALTAR QUE O CONSUMO PARA ALCANÇAR OS BENEFÍCIOS 
DEVE SER DE LEVE A MODERADO!!!
BEBAM COM MODERAÇÃO!

Por: Dr. Rodrigo Cunha Braga 

Psiquiatra - CRMMG 50189 RQE 41711.

João Monlevade: (31) 3851-5545

Itabira: (31) 3831-4870

Muitos gostam do calor, mas as altas temperaturas podem causar danos 
irreversíveis ao organismo. O mesmo acontece com nossos animais de estimação. 
Para saber o que você precisa fazer em dias quentes, escrevemos este post. Daremos 
dicas que ajudarão a proteger o seu cão.
Os cães, além de queimaduras, podem desenvolver desidratação e insolação, 
causando sérios problemas para eles. Siga os conselhos abaixo para evitar que isso 
ocorra e aprenda o que é preciso fazer se o seu cão já passou por uma dessas 
situações.

COMO AGIR EM CASO DE INSOLAÇÃO
A insolação ocorre quando o organismo do animal atinge temperaturas extremas, 
perto dos 43ºC. Ela pode ser causada pela exposição ou contato com a luz do sol 
durante longos períodos.
Em seguida, o animal passa por uma falta extrema de líquido no organismo, 
causando um quadro de desidratação, podendo até desmaiar.
O que fazer quando achamos que nosso cachorro está sofrendo de insolação? É vital 
agir rapidamente. Ao sair com o animal em dias muito quentes, não o perca de vista 
e observe atentamente todas as reações dele.
A primeira atitude é colocá-lo em um lugar fresco. Se estiver perto de casa, o melhor 
é que o pegue nos braços e retorne. Não o force a caminhar. Caso contrário, busque 
sombra e peça a um restaurante ou a uma lanchonete próxima um pouco de gelo. 
Coloque as pedras de gelo na cabeça e no abdômen do animal, molhando a cabeça 
dele com água fria.
O animal deverá ingerir água, pouco a pouco, repetidamente. Se ele beber 
rapidamente, poderá sofrer com outros problemas.
Segundo um veterinário da Clínica Monte Príncipe, de 
Madri, nessa situação, também é aconselhável molhar o 
cão com um pouco de álcool. A evaporação rápida da 
substância ajuda a diminuir a temperatura do animal.

INSOLAÇÃO EM AUTOMÓVEIS
Os casos de insolação ocorrem com muita frequência 
dentro de automóveis. Alguns donos levam os cães a 
lugares em que eles não podem entrar e os deixam 
dentro do carro. Isso é muito perigoso e pode colocar 
em risco a vida do animal.
Um automóvel concentra o calor, podendo alcançar 
temperaturas próximas dos 50ºC. Por isso, por favor, 
não deixe seu cão dentro do carro.

SINTOMAS DE INSOLAÇÃO EM CÃES

Quando o organismo dos cães alcança temperaturas entre 42ºC e 43ºC, entram em 
uma fase crítica e difícil de combater. Isso faz com que o animal tenha dificuldade 
em respirar, apresente enjoos ou não queira caminhar.
Ao caminhar com o seu cão, se sentir que está fazendo muito calor e notar nele 
alguns desses sintomas, não perca tempo e corra atrás de alguma sombra. Não se 
esqueça de oferecer a ele água e gelo. Depois que ele se estabilizar um pouco, 
procure um veterinário.
Os filhotes são muito propensos a sofrer de insolação, graças a seu sistema 
imunológico e organismo ainda não totalmente desenvolvidos. Graças a isso, 
sofrem com mais frequência de certas doenças, assim como danos causados pelas 
altas temperaturas.
Cachorros com focinho achatado ou com sobrepeso também sofrem em dias 
quentes, já que possuem mais dificuldade em respirar. Por isso, tome precauções 
extras com eles.

POR QUE SOFREM TANTO COM AS TEMPERATURAS ALTAS
Os cães sofrem mais com as altas temperaturas do que nós, já que nosso organismo 
está mais preparado para lidar com o calor. Os cães, por exemplo, não possuem 
glândulas sudoríparas para eliminar o excesso de calor através do suor, ocasionando 
problemas durante as estações mais quentes.
O mais recomendável é que, durante o verão, você evite passear com o seu cão em 
horas de muito calor e o faça durante a manhã e à noite, evitando o resto do dia, 
quando as temperaturas estão mais elevadas.

Fonte: (Meus Animais)
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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

UMA MULHER É EXPULSA DE SEU PAÍS POR SER LINDA DEMAIS

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

(31)  98725-8696
3834-9166

Anna Nyström é uma modelo fitness de 25 
anos que foi expulsa de Suécia, seu país natal, 
por uma causa inusitada: ser linda demais.

A justiça assegurou que a obrigou a deixar 
seu país porque publicou fotos provocativas 
em sua conta de Facebook. Um crime para as 
autoridades suecas.

Anna resolveu se mudar para México porque 
adora as praias e os rumores dizem que está 
procurando um namorado mexicano para 
conseguir a nacionalidade.

Fonte: (Mundo TKM)

MENSTRUAÇÃO ATRASADA POR QUANTOS DIAS É CONSIDERADO NORMAL?
Menstruação atrasada é sempre sinal de alerta para as mulheres. Porém, o que elas 
não sabem é que para ser considerado um atraso menstrual deve-se ter  pelo menos 
15 dias de atraso. Esse é um dos motivos que mulheres grávidas fazem o teste de 
farmácia e o resultado é negativo. Os atrasos menstruais de 7 ou 8 dias são muito 
comuns e não indicam que ha gravidez. Mas se a mulher tiver o ciclo regular, como 
um reloginho, a partir do 5° dia já é atraso menstrual. Um dos motivos também pode 
ser o anticoncepcional, leia mais sobre isso: Efeitos colaterais do anticoncepcional, 
quais os mais comuns?

POSSÍVEIS CAUSAS DE MENSTRUAÇÃO ATRASADA
Ÿ Estresse e ansiedade;
Ÿ Interrupção da pílula anticoncepcional;
Ÿ Doenças ou infecções, mesmo que sejam simples e corriqueiras;
Ÿ Medicamentos como: antipsicóticos, corticoides, antidepressivos, 

quimioterapia, imunossupressores, anti-hipertensivos;

Ÿ Ganhar ou perder muito peso num curto espaço de tempo;
Ÿ Obesidade;
Ÿ Magreza extrema;
Ÿ Distúrbios alimentares como anorexia;
Ÿ Atividade física em excesso;
Ÿ Hipo ou hipertireoidismo;
Ÿ Ovários policísticos;
Ÿ Menopausa.

O QUE FAZER NESSES CASOS
O natural é que a mulher saudável menstrue. Caso isso não aconteça a mulher deve 
procurar um médico ginecologista com urgência para examinar. Ele irá pedir um 
exame de HCG, que irá verificar se há gravidez. Se não for gravidez, começará a 
investigação da causa que está atrasando a menstruação.

Fonte: (Área de Mulher)
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Venda
Locação
Regularização

ODONTOLOGIA

OPORTUNIDADES
CASA  
Bairro: Cônego Guilhermino
Sala, copa, 02 quartos, banho 
social, cozinha, área de 
serviço e quintal.
R$ 210.000,00

CASA 
Bairro: Fenix
Sala, copa, 03 quartos, banho 
social, cozinha, área de 
serviço e garagem.
R$ 180.000,00

APARTAMENTO 
Bairro: Juca Batista
Sala, 03 quartos sendo 02 c/ 
armário, banho social c/ box 
blindex, cozinha planejada, 
área de serviço e garagem.
R$ 130.000,00

APARTAMENTO  
Bairro: São Pedro
Sala p/ 02 ambientes c/painel, 
03 quartos sendo 01 suíte 
todos c/ armário, banho 
social, cozinha planejada, 
área de serviço e 01 vaga de 
garagem.
R$ 380.000,00

LOTE
Bairro: Belo Monte
Área: 210m2
R$ 80.000,00  

LOTE 
Bairro: Bevedere
Área: 250m2
R$ 85.000,00 

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

PET AJUDA NO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, DIZ PESQUISA
A velhice pode ser mais saudável e feliz ao lado de um animal de estimação. É o 
que comprova uma nova pesquisa sobre o envelhecimento feita pela Universidade 
de Michigan, nos Estados Unidos, e divulgada nesta quarta-feira, 3. O 
levantamento revelou que 90% dos idosos que têm cães, gatos e pássaros dizem 
que o animal os ajuda a aproveitar a vida e se sentir amados. Além disso, 80% 
garantem que os bichos reduzem o estresse.
Para a pesquisa, os especialistas ouviram 2 mil pessoas com idades entre 50 e 80 
anos - 55% dos quais tinham um animal de estimação. Cachorros foram os pets 
mais comuns entre os entrevistados, seguidos de gatos e outros pequenos animais, 
como aves e hamsters. Independentemente do animal, a grande maioria dos 
proprietários afirma que eles ajudam também na saúde física e mental.
Quase 80% dos donos de cachorros garantem que o animal os ajudam a serem 
fisicamente ativos - porque demandam cuidados diários e, muitas vezes, passeios - 
, além de lhes dar um propósito na vida. Mais de 60% das pessoas que têm um 
bicho dizem que eles ajudam a lidar com problemas como depressão, isolamento 
social e solidão.
Os benefícios dessa convivência foram uma surpresa para Francisco Palmisciano, 
o Franzi, de 80 anos. Ele não gostava de gatos, mas há cerca de um ano sua filha 
levou Mila para passar alguns dias em sua casa na Vila Constança, na zona norte de 
São Paulo.
Franzi logo se acostumou à gata e não deixou a filha levá-la embora. Quatro meses 
depois, encontrou outra gata - a Pequena - embaixo de um carro e a levou 
imediatamente para casa. Franzi diz que se sente menos sozinho e bem disposto.
"Antes eu chegava aqui e não tinha nada, ninguém. Agora, tem as gatinhas, então 
quando eu chego em casa procuro logo onde elas estão", ele conta. "Você fica mais 
ativo, sim, é muito bom. Quem não gosta de animal nenhum fica meio vazio, eu 
acho."

CIÊNCIA
A percepção dos idosos encontra respaldo na ciência. Muitos estudos já 
demonstraram que o convívio com animais reduz o estresse e sintomas de 
depressão e ansiedade, além, é claro, de incentivar as atividades físicas. Segundo 
especialistas, os animais de estimação também promovem uma interação social 

mais intensa, crucial para uma faixa etária em que a solidão é comum.
"A pessoa tende a conhecer outras pessoas, cria vínculos com outros donos de 
animais", afirma a veterinária Carolina Rocha, especialista em terapia assistida com 
animais pela Universidade de São Paulo (USP). "Isso mantém a pessoa mais ativa, 
participativa, menos sozinha, menos deprimida."
O levantamento mostra, no entanto, alguns aspectos negativos do convívio: 
dificuldades de viajar ou mesmo deixar a casa (54%) e gastos financeiros (18%). 
Um porcentual menor (6%) relatou quedas ou machucados, além de alergias.
A professora de veterinária Juliana Almeida, da Universidade Federal Fluminense 
(UFF), lista mais um: é bom ficar atento para os cuidados que um companheiro tão 
especial merece, como alimentação apropriada e cuidados veterinários.

Fonte: (Hoje em Dia)

BACTÉRIAS ESCONDIDAS NA GENGIVA
PODEM ESTAR CAUSANDO SEU MAU HÁLITO

Quer você use o termo mau hálito ou halitose, o “bafo”, 
como é popularmente conhecido, é um problema 
desagradável e que causa constrangimento. Se você está 
preocupado com seu mau hálito, consulte seu dentista. Ele 
pode ajudar a identificar a causa e, se for o caso de um 
problema bucal, desenvolver um plano de tratamento para 
ajudar a eliminá-lo.
Check-ups regulares permitem que o profissional detecte 
problemas como doença periodontal, boca seca ou outros 
distúrbios que possam ser a causa da halitose. A 
manutenção de uma boa higiene bucal, a eliminação de 
doença periodontal e o agendamento de limpezas 
profissionais regulares são essenciais para reduzir o 

problema. 
Se o odor ocorrer por causa de uma doença periodontal, 
seu dentista poderá tratar a doença ou encaminhá-lo para 
um periodontista, um especialista no tratamento dos 
tecidos gengivais. A doença periodontal pode fazer com 
que os tecidos gengivais se afastem dos dentes e formem 
bolsas. Quando essas bolsas são profundas, apenas uma 
limpeza profissional pode remover as bactérias e a placa 
acumuladas. Às vezes, um tratamento mais extensivo 
pode ser necessário.
Se você possuir ampla formação de placa bacteriana ou 
biofilme dentário, uma camada invisível de bactérias, seu 
dentista poderá recomendar o uso de um creme dental ou 
enxaguante bucal antimicrobiano específico. Os 
enxaguantes e cremes dentais antissépticos e 
antibacterianos podem ser benéficos na redução da placa 
bacteriana e da gengivite, além de terem propriedades que 
refrescam o hálito. Em vez de simplesmente mascarar o 
odor, alguns desses produtos têm demonstrado também 
matar os germes que causam o mau hálito.
Se seu dentista determinar que sua boca está saudável e o 
odor não é de origem bucal, você poderá ser encaminhado 
para o médico da família ou um especialista para 
determinar a causa do mau hálito e o tratamento.

Fonte: (MSN)



05w w w . s a u d e e e s t i l o . c o m . 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(31) 98787-9393

www.canilgarra.com.br

Site de notícias

SUPER TREINO PARA PERNAS PARTE ANTERIOR E POSTERIOR + PANTURRILHAS

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

Treinos para pernas parte anterior e posterior é o tipo de exercícios que divide 
opiniões: homens acham maçante e mulheres adoram.
Mas enfim… com foco na série de Treino ABCD proposta aqui no site, chegamos 
ao terceiro post da sequência que pretendemos ensinar e sugerir a você para 
melhorar sua performance e alcançar a hipertrofia com segurança.

ANTES DE TUDO, QUERO LEMBRAR QUE:
O trabalho de pernas, é de suma importância para que todo o corpo alcance o físico 
equilibrado, com proporção e qualidade.
Muitas vezes, as pernas parte anterior e posterior são regiões negligenciadas por 
quem pratica musculação, o que está totalmente errado, pois os membros 
inferiores, principalmente as coxas, precisam ser fortalecidas para que cumpram o 
papel de sustentação de todo o corpo.
Mas, com esse sistema de treino que estou disponibilizando a você, é certeza que 
irá trabalhar a musculatura de forma correta e conseguir ótimos resultados.

TREINO PARA PERNAS PARTE ANTERIOR E POSTERIOR, 
RELEMBRANDO BONS ENSINAMENTOS
Como sempre, gostamos de compartilhar o que os mestres da musculação falam 
sobre o sistema de treinamento em super séries. Acompanhe!
“Super séries: são dois exercícios realizados seguidos sem parar… Superseriar 
duas regiões corporais diferentes, tais como peito e costas (uma das minhas 
favoritas) ou bíceps e tríceps, permite que um grupo muscular descanse enquanto 
você trabalha o outro. Possibilitando que você se exercite continuamente, o que é 
ótimo para o condicionamento cardiovascular…” (SCHWARZENEGGER, 
Arnold.)
“Princípio de treinamento em super-séries: este é um dos mais conhecidos 
princípios de Weider. Resume-se à realização de dois exercícios (para grupos 
musculares antagônicos), sem descanso entre eles. Por exemplo: rosca direta e 
tríceps testa, extensão de joelho em mesa extensora com flexão de joelho em mesa 
flexora, supino com remada…” (GIANOLLA, Fabio.)

A intensidade dos treinos é fundamental, como pode observar nas próprias palavras 
de Schwarzenegger e Gianolla.
Por isso, lembramos a você que o sistema de treino ABCD, pode ser utilizado para 2 
exercícios que trabalham músculos agonista e antagonista ou com exercícios para o 
mesmo grupo muscular.

SÉRIES / REPETIÇÕES
Ÿ 3 séries de 10 a 15 repetições;
Ÿ Caso faça mais do que 15 repetições, aumente o peso;
Ÿ Caso faça menos do que 10 repetições, diminua o peso.

TEMPO DE DESCANSO PARA PERNAS PARTE ANTERIOR E POSTERIOR
Ÿ Intervalo de no máximo 1 minuto nos exercícios que você realizar sozinho.
Ÿ Para os exercícios em super série (lembra da regrinha?): o intervalo de um é a 

oportunidade para executar o outro, e assim sucessivamente.
Ÿ Intervalo de 2 a 3 minutos na troca de exercícios, acabou uma super série, 

descansa 2 minutos e vai para o próximo exercício.

TREINO PARA PERNAS PARTE ANTERIOR E POSTERIOR O QUE VOCÊ 
DEVE OBSERVAR?
Reforçar e hipertrofiar as pernas de forma correta, exige que você seja acompanhado 
de um profissional com experiência neste quesito.
No método de treino ABCD que estamos propondo aqui, em 2 meses mais ou menos, 
você terá um perfil de perna excelente.
Mas, é óbvio que você precisa se dedicar, principalmente:
Ÿ Se alimentando corretamente;
Ÿ Fazendo repousos regeneradores;
Ÿ Incorporando suplementos naturais na dieta;
Ÿ Seguindo a rotina de treino estabelecida para você.

Fonte: (Dicas de Treino)

VEJA OS CUIDADOS PARA AUMENTAR
A VIDA ÚTIL DA EMBREAGEM
A embreagem é fundamental para colocar o carro em movimento.
Nunca descanse o pé no pedal da embreagem. Essa prática afasta o platô do disco e 
causa o lixamento do disco.
Sua função principal é controlar a transmissão do movimento do motor para o 
câmbio.
Evite deixar o carro engrenado enquanto estiver parado.
Caso o carro esteja em local com o plano inclinado, em uma rampa, por exemplo, não 
use a embreagem/acelerador para segurar o carro. Utilize o freio de mão.

Fonte: (Terra)
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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

SAIBA COMO MORRERAM OS APÓSTOLOS DE JESUSSAIBA COMO MORRERAM OS APÓSTOLOS DE JESUSSAIBA COMO MORRERAM OS APÓSTOLOS DE JESUS

PIADINHAPIADINHAPIADINHA

Na novela Jesus, exibida pela Record TV – de segunda a sexta, às 
20h45 -, nós pudemos acompanhar o período em que o Senhor Jesus 
permaneceu em forma de homem na Terra, ensinando, sobretudo, 
aos discípulos. O convívio com o Salvador foi algo que transformou 
suas vidas para sempre. Eles foram tão modificados pela Verdade, 
que aceitaram dar a vida por ela.

Uma das garantias que um cristão pode ter durante a sua vida aqui 
neste mundo é a de que será perseguido por causa da sua fé:
“E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus 
padecerão perseguições.” 2 Timóteo 3.12

Porém, nada do que sofra poderá separá-lo de Deus:
“Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, 
ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada?” 
Romanos 8.35
Se lhe perguntassem, neste momento, se você está pronto para 
morrer por Cristo, qual seria a sua resposta?

Bem, assumir a fé no Senhor Jesus é estar pronto para a morte:
“Como está escrito: Por amor de Ti somos entregues à morte todo o 
dia; Somos reputados como ovelhas para o matadouro.” Romanos 
8.36
Os apóstolos tinham essa consciência.

Veja abaixo como foi a morte de cada um deles:
Estevão – foi o primeiro mártir. Morreu porque pregou com 
fidelidade o Evangelho aos entregadores e assassinos de Cristo, que 
ficaram tão furiosos que o expulsaram para fora da cidade e o 
apedrejaram.

Tiago, filho de Zebedeu – por ordem de Herodes, foi preso e 
decapitado, sendo o primeiro dos apóstolos a receber aquele cálice 
que ele mesmo tinha dito ao Salvador que estava disposto a beber 

(Mateus 20.22).

Filipe – foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus. Historiadores 
afirmam que ele pregou na Frígia e foi apedrejado até a morte.

Tiago, filho de Alfeu – de acordo com escritos antigos, foi 
martirizado aos 99 anos, apedrejado e golpeado na cabeça.

Barnabé – foi torturado, arrastado com uma corda ao seu pescoço e 
depois queimado vivo.

Marcos – relatos contam que pagãos o arrastaram pelas ruas de 
Alexandria, a ponto de ser despedaçado.

Simão Pedro – foi condenado à morte e crucificado em Roma por 
ordem de Nero, e ele mesmo pediu para ser crucificado de cabeça 
para baixo, pois não se sentia digno de ser crucificado da mesma 
maneira que o Senhor Jesus.

Paulo – que antes era perseguidor, agora era perseguido. Foi 
decapitado a mando do imperador Nero.

André – pregou o Evangelho em muitas nações da Ásia, mas em 
Acaia foi preso e crucificado em cruz em forma de “x”.

Bartolomeu – aquele de quem Jesus disse: “Eis aqui um verdadeiro 
israelita, em quem não há dolo” (João 1.47), foi esfolado vivo e 
depois crucificado de cabeça para baixo.

Tomé – morreu na Índia, lançado em uma fornalha.

Mateus – segundo alguns historiadores, ele foi cravado na terra e 
decapitado na Etiópia.

Simão, o zelote – foi crucificado.

Matias – foi aquele que preencheu a vaga deixada por Judas. 
Alguns registros contam que ele foi acusado de ter blasfemado 
contra a Lei, sendo, por isso, sentenciado pelo sumo sacerdote a ser 
amarrado em uma cruz e apedrejado, e, por último, decapitado.

Lucas – relatos dão conta de que ele foi pendurado pelo pescoço em 
uma oliveira por idólatras na Grécia.

João – chegou a ser lançado em um caldeirão de óleo fervente, mas 
escapou de forma milagrosa. Depois foi enviado à Ilha de Patmos, 
local destinado aos piores infratores, onde recebeu a visão do 
Apocalipse. Foi libertado de lá. Foi o único apóstolo que escapou 
de uma morte violenta, morrendo de velhice.

Por mais que tentassem impedi-los de falar das Boas Novas, os 
apóstolos se recusavam e seguiam proclamando a Salvação em 
Cristo, mesmo em meio às pressões.

Eles criam na Palavra que diz:
“Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem 
e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por Minha causa. 
Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus; 
porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós.” 
Mateus 5.11,12
Tinham a plena certeza do que os esperava na Eternidade, e de que 
compensava qualquer perda que sofressem aqui na Terra, até 
mesmo da própria vida.
Analise a sua fé. Ela só tem sido firme nos momentos bons ou 
mesmo em meio a todas as tribulações ela não se abala?

Por: Núbia Onara
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5º ENCONTRO DOS APAIXONADOS POR CÃES DE JOÃO MONLEVADE

JÁ TEM DATA CONFIRMADA: 09 DE JUNHO
Atenção apaixonados por animaizinhos. O evento mais gostoso de João Monlevade 
está de volta. Está previsto para acontecer no próximo domingo 09 de junho de 2019 
o 5º Encontro dos Apaixonados por Cães.
O evento já se tornou tradicional nesta cidade. João Monlevade há 110 Km da 
capital  mineira possui hoje uma galera que ama os pets, tanto que no município 
hávárias empresas do ramos de rações, clínicas veterinárias e ONGs de defesa 
animal. A produção do Encontro é do jornal e site Saúde & Estilo, periódico este que 
circula em Itabira e João Monlevade. O Saúde & Estilo também é responsável pelo 
Encontro de Cães & Criadores, evento anual que ocorre em setembro na cidade de 
Itabira, MG.
O Encontro dos Apaixonados por Cães consiste em uma confraternização de 
veterinários, empresários dos ramos rações e muitas pessoas que são apaixonadas 
por animais, que os levam para um domingo de lazer.
No dia de festa são montados stands dos parceiros, restaurante ao ar livre e espaço 
kids.  Também acontecem shows acústicos, sorteios de prêmios e muitos mais. Os 
stands são de empresas renomadas da cidade de Monlevade que, sem medir 
esforços e custos, abraçaram a causa, se comprometendo a apresentarem ao público 
presente com um enorme prazer em suas tendas.
O 5º Encontro dos Apaixonados pro Cães acontecerá no dia 09 de junho, de 09:00 às 
13:00 horas, na Praça do Povo, em João Monlevade, MG.
Apaixonados por cães não percam este super domingo, levem a família, levem seus 
cãezinhos para confraternizarem. 

Por: Anderson Rodrigo
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Parceiros:

Dr Hélio Frade e Dra Fernanda Mirante

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

SIMONE E SIMARIA ESTÃO NO DESERTO COM KAROL G

Bar e Mercearia
PATRÍCIA

O bar da Patrícia

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

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

As irmãs Simone e Simaria gravaram "La Vida Continuó", com a cantora 
colombiana Karol G. A faixa gravada fará parte do próximo álbum 
"Ocean" da artista.

"La Vida Continuó" foi gravada em São Paulo, no mês passado. Já o clipe 
foi produzido pelo trio em área desértica de Las Vegas, nos Estados 
Unidos.

"Estamos muito ansiosas pelo lançamento desse clipe. A musica, 
composta pelo meu parceiro Rafinha, é maravilhosa e super dançante. 
Tenho certeza que os fãs vão amar!", disse Simaria. "Amamos gravar esse 
clipe! Foi uma experiência bem diferente de tudo que já fizemos, 
gravamos no meio do deserto, em Las Vegas! As cenas ficaram lindas!", 
completou Simone, em entrevista para Leo Dias.

Fonte: (Kboing)

5º ENCONTRO DOS APAIXONADOS
POR CÃES DE JOÃO MONLEVADE

09 DE JUNHO
09h às 13h
na Praça do Povo Produção Saúde & Estilo

Rua Esmeralda, 02 - Centro - Itabira/MG

31 3835 2154
(31) 98787-9393

www.canilgarra.com.br

Site de notícias

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

98725-8696

Claúdia 
Gadioli

Confecções

Venda por atacado

Rua Cristal 55 - Caminho Novo

31 99239 5057

DIAGRAMAÇÃO VISUAL

Solução visual para a propaganda de seu negócio

31 9 8605 5345


