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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

SAIBA COMO MANTER PELE
E CABELOS SAUDÁVEIS
DURANTE O FRIO

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

Espaço da Beleza Rose Lyss
A sua beleza é o nosso resultado!

3840 9468
9 8927 4339

Rua Afonso Arino, 113 - Machado

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

O QUE É NEUROPLASTICIDADE?

DR RODRIGO EXPLICA:

Por: Dr. Rodrigo Cunha Braga 

Psiquiatra - CRMMG 50189 RQE 41711.

João Monlevade: (31) 3851-5545

Itabira: (31) 3831-4870

AS CADELAS PODEM TER
MASTITE?

A gravidade desta doença é tal que os filhotes que estão sendo amamentados podem 
morrer, portanto, estar ciente dos sintomas para identificá-lo pode salvar suas vidas.
Existem muitas doenças comuns que os cães, assim como nós, podem ter. Mas às 
vezes não sabemos quais são elas. Por exemplo, cadelas podem ter mastite? 
Falaremos sobre isso neste artigo.

O QUE É MASTITE?
A mastite é uma inflamação e infecção da mama, que provoca grande dor.
Geralmente é causada por uma perda da qualidade do leite materno, que não afeta 
apenas a mãe, mas pode levar os bebês à morte, porque impede que sejam 
alimentados adequadamente. Embora a mastite sempre tenha sido uma doença 
comum em humanos, sabe-se há vários anos que as cadelas e outros mamíferos 
também podem sofrer com ela.
Identificar os sintomas de que suas cadelas podem ter mastite e saber como agir é 
essencial para ajudar a mãe e salvar a vida de seus filhotes.

AS CADELAS PODEM TER MASTITE, MAS COMO IDENTIFICÁ-LA?
A mastite pode surgir mesmo em cadelas que não estão grávidas e sofrem uma 
gravidez psicológica. De fato, é um dos sintomas mais recorrentes para diagnosticar 
esse tipo de “gravidez”.
A mastite canina nem sempre tem que apresentar uma infecção, porque poderia ser 
simplesmente uma inflamação. Seja como for, sempre causará grande dor e 
desconforto ao seu animal de estimação.
Uma das razões que pode causar isso é a pressão que os filhotes fazem nas mamadas 

mãe com as pernas e unhas. Esse gesto pode causar lesões, que, juntamente com as 
baixas defesas decorrentes do parto, aumentam o risco de uma infecção.
SINTOMAS DA MASTITE CANINA
Como sempre dizemos, estar atento a qualquer mudança ocorrida em nosso animal 
faz parte da responsabilidade que adquirimos ao adotá-lo. Portanto, verifique se o 
seu cão apresenta um ou mais destes sintomas para agir rapidamente:

Apatia; Fadiga; Letargia; Sensibilidade ao toque na área; Aumento da frequência 
cardíaca; Vômito; Diarreia; Febre; Vermelhidão e irritação das mamas; Perda de 
apetite; Mamas mais “duras”

Lembre-se de que a mastite também afeta os filhotes, 
que podem apresentar sintomas de que o leite que 
bebem não é de boa qualidade. Estes podem ser: perda 
de peso, não comer o suficiente, fraqueza, gemidos, 
problemas de pele ou digestivos.
Se você notar algum desses sinais, seja na mãe ou nos 

filhotes, vá ao veterinário para resolver isso o mais rápido possível.
O leite acumulado nas mamas pode ter consequências fatais para ela. Por isso, se os 
filhotes não estão mamando o suficiente (algo raro de acontecer), isso pode 
aumentar as chances da cadela sofrer de mastite.
É muito provável que o veterinário sugira que você alimente os filhotes com uma 
fórmula infantil, através de mamadeira, até que eles consumam mais alimentos 
sólidos.

DIAGNÓSTICO DE MASTITE CANINA
Além de levar em conta os sintomas mencionados acima, o veterinário fará exames 
em sua cadelinha. É possível que, até mesmo, peça um ultrassom ou algum exame 
semelhante, dependendo do estado da mastite e do animal. Uma cultura 
microbiológica de leite e até uma citologia também podem ser necessárias.
Se o veterinário determinar que realmente é mastite e, também, sua gravidade, o 
tratamento será realizado.

TRATAMENTO
Não medique seu cão por conta própria, nem siga as recomendações dos outros. O 
veterinário é o único que pode determinar um tratamento para o seu animal de 
estimação.
A primeira coisa a fazer será extrair o leite materno acumulado nos seios para aliviar 
o animal. Pode ser que haja abcessos ou tumores, caso em que será necessário 
realizar uma cirurgia. O tratamento antibiótico para acalmar a dor e eliminar a 
infecção, se houver, dura entre duas e três semanas. Os medicamentos mais comuns 
que podem ser prescritos são amoxicilina, ácido clavulânico, cefalexina ou 
cefoxitina. Siga ao pé da letra quaisquer instruções que o veterinário lhe passar e, 
enquanto suspeitar que suas cadelas podem ter mastite, não deixe os filhotes serem 
amamentados. Isso seria prejudicial para eles e para a mãe também.
Calma, se você estiver ciente dessas mudanças em seu animal de estimação e agir a 
tempo, a mastite tem uma solução simples.

Fonte: (Meus Animais)

Durante muito tempo, acreditou-se que o sistema nervoso central (SNC), após seu desenvolvimento, 
tornava-se uma estrutura rígida, que não poderia ser modificada, e que lesões nele seriam irreversíveis. 

Hoje, sabe-se que o SNC tem grande adaptabilidade e que, mesmo no cérebro adulto, há evidências de 
plasticidade na tentativa de regeneração.

Logo, a neuroplasticidade refere-se à capacidade que o SNC possui em modificar algumas das suas 
propriedades morfológicas e funcionais em resposta às alterações do convívio social, do ambiente em 
que a pessoa está inserida, lesões( AVC, tumores...) e traumas psicológicos ou físicos(acidentes).
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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

SAIBA COMO MANTER PELE E CABELOS SAUDÁVEIS DURANTE O FRIO

Apesar de o inverno estar apenas batendo à nossa porta, muitas regiões 
do Brasil já encaram dias frios. Além do clima gelado, estações como 
essas também são marcadas pela secura do ar, o que, como qualquer 
outro fator ambiental, afeta funcionamento do organismo. Além de frio, 
o clima durante o outono e o inverno também fica seco, promovendo a 
perda de água nos cabelos e na pele A pele e os cabelos, por sua vez, não 
escapam dessa mudança climática. No frio , eles se tornam mais 
ressecados e requerem alguns cuidados especiais para que se conservem 
bonitos e saudáveis. Confira algumas dicas do que é importante fazer 
durante essa época gelada do ano:

CABELOS
Durante climas mais gelados, os fios de cabelo passam por um processo 
de perder água, fazendo com que fique mais murcho, ressecado e opaco. 
Para evitar que os fios sejam prejudicados pelo frio, é necessário apostar 
em hidratação e produtos naturais
De acordo com a especialista em tratamentos capilares naturais do 
SpaDios Renata Souza, há alguns procedimentos que podem ajudar a 
reverter os efeitos desse processo. 

HIDRATAÇÃO É A PALAVRA-CHAVE
De acordo com Renata, essas estações requerem que os cabelos sejam 
hidratados e, para isso, é necessário trocar a dupla xampu-condicionador 
que você usa normalmente e optar por cosméticos hidratantes. Renata 
afirma que uma boa dica é procurar produtos que tenham substâncias 
como óleo de jojoba e de castanha-do-Pará na composição, já que elas 
não só ajudam a devolver a água que os fios perdem como também 
promovem nutrição e, consequentemente, maciez.

HORA DO DETOX
De nada adianta hidratar os cabelos sem antes fazer a higienização 
correta, tanto deles quanto do couro cabeludo. Promover uma limpeza 
profunda prepara o cabelo para receber os nutrientes da hidratação, e, 

para isso, o detox capilar é ideal. “Esse tratamento livra os fios e o 
couro de resíduos de xampu, finalizadores, poluição e tudo que se 
acumula neles”, afirma Renata. Tratamentos assim (que devem ser 
feitos ocasionalmente) ajudam a conquistar maciez, brilho e fugir do 
aspecto seboso que muitas vezes toma conta dos cabelos após um 
processo de hidratação. De acordo com a especialista, o detox capilar 
pode ser feito tanto em salões quanto em casa, com produtos naturais. 
Ela afirma que o tratamento feito por profissionais tem mais eficácia, 
mas, caso você queira apostar em um detox caseiro, é importante 
avaliar a necessidade do procedimento com um especialista. Feito isso, 
você pode seguir a receita a seguir:
Ÿ Misture meia xícara de vinagre de maçã, meia xícara de água e um 

ramo de alecrim ou sálvia;
Ÿ Com o cabelo seco, divida os fios em mechas finas e espalhe a 

solução no couro cabeludo utilizando um pincel ou um chumaço de 
algodão; 

Ÿ Após aplicar a mistura em toda a superfície do couro, é necessário 
deixar a mistura agir por dez minutos, massagear a região e 
enxaguar utilizando os produtos de costume. 

FUJA DOS BANHOS QUENTES
Por mais que a ideia de tomar um banho bem quentinho, daqueles que 
lotam o banheiro de vapor, seja tentadora em um dia frio, as madeixas 
podem sair prejudicadas desse processo. “A água quente dilata as 
cutículas dos fios, deixando os cabelos opacos e ressecados”, afirma a 
especialista. De acordo com ela, um jato de água fria nos fios ao final do 
banho ajuda a selar as cutículas e deixá-los mais brilhantes, mas adotar 
uma temperatura morna e agradável já é o suficiente para mantê-los 
saudáveis.

PRETINHO BÁSICO E SAUDÁVEL?
Se você está pensando em mudar a cor dos fios durante essa estação ou 
tem luzes e não tem tempo de cuidar intensamente do cabelo, é hora de 
apostar em tons mais escuros. O processo de descoloração 
naturalmente deixa os fios mais ressecados, enquanto tons mais 
escuros promovem o fechamento das escamas capilares, evitando esse 
processo. Além disso, a especialista afirma que cabelos escuros 
combinam mais com o frio.

APOSTE EM PRODUTOS NATUREBA
Segundo Renata, é uma boa ideia aproveitar o friozinho para deixar de 
lado os cosméticos capilares com ingredientes sintéticos e os processos 
químicos como a escova progressiva ou outros tipos de alisamento. Ela 
afirma que produtos e procedimentos como esses intensificam ainda 
mais o ressecamento dos fios e do próprio couro cabeludo em si. Nesse 
momento, o ideal é apostar em xampus, condicionadores, cremes e 
finalizadores mais naturais.

VOLUME
A especialista afirma que, com a queda na umidade do ar, o cabelo 
tende a perder o volume e o balanço. Nesse caso, ela indica o uso de 

produtos que deixem o fio mais leve para recuperar a forma natural dos 
cabelos. “Dentre os [produtos] compostos por ingredientes naturais, a 
pitanga é recomendada para essa finalidade”, recomenda Renata.

PELE
Assim como ocorre com os cabelos, a pele também sofre algumas 
mudanças com o frio, tornando-se mais ressecada, áspera e podendo 
até descamar em algumas áreas. Esse ressecamento, por sua vez, pode 
promover um aumento na produção de óleo nas pessoas que, por 
natureza, já têm a pele oleosa. Assim como os cabelos, a pele também 
resseca no frio e requer cuidados especiais para se manter vistosa De 
acordo com a dermatologista Catarine Padoveze, isso pode fazer com 
que a dermatite seborreica (descamação da pele) e outras doenças 
piorem. Para que isso não aconteça, a especialista dá algumas dicas.

DEFINITIVAMENTE FUJA DOS BANHOS QUENTES
Não são só os cabelos que sofrem quando você decide tomar um banho 
escaldante, seja no frio ou no calor. A água quente também promove o 
ressecamento da pele, então é importante optar por temperaturas mais 
amenas.

EVITE AGREDIR A PELE
De acordo com a dermatologista, usar sabonete demais na hora do 
banho ou esfregar a pele com buchas na hora do banho retira a 
hidratação natural da pele. Segundo ela, o mais indicado é buscar um 
sabonete de composição mais hidratante e deixar as esponjas para 
outra hora.

VOCÊ É O QUE VOCÊ COME
De acordo com a dermatologista, ingerir bastante água e adotar uma 
alimentação rica em frutas, legumes e verduras também é algo 
importante para ter uma pele hidratada e vistosa.

PROTETOR SOLAR CONTINUA SENDO IMPORTANTE
Mesmo em dias nublados ou chuvosos, o protetor solar é essencial. A 
dermatologista indica procurar um produto que, além de proteger 
contra os efeitos dos raios solares, também seja hidratante.

APOSTE EM PRODUTOS HIDRATANTES
Para evitar que a pele fique áspera e esbranquiçada em razão do 
ressecamento promovido pelo clima, é importante aplicar produtos 
hidratantes em todo o corpo. É indispensável utilizar um creme 
hidratante logo após o banho e dar atenção especial às áreas mais 
ressecadas, como cotovelos e joelhos. Além disso, mascar uma 
consulta com um dermatologista para descobrir qual é o produto ideal 
para o seu tipo de pele também é importante.
Dar uma atenção especial aos lábios durante o frio  também é 
essencial, já que o clima gelado pode fazer com que eles ressequem e 
rachem, o que, muitas vezes, acaba gerando feridas desagradáveis. A 
dica aqui é usar e abusar dos protetores e hidratantes labiais, como a 
manteiga de cacau.

Fonte: (Delas)

SAÚDE ALIMENTOS PARA PRESSÃO ALTA: SAIBA COMO EVITAR A DOENÇA
A forma como você se alimenta é a base para a formação da 
imunidade do seu organismo e para a prevenção de várias 
doenças, como a hipertensão, por exemplo. Por isso, muito mais 
do que seguir a prescrição médica e tomar os remédios indicados, 
manter uma dieta equilibrada é um fator determinante na hora de 
controlar a pressão arterial. Pensando nisso, conversamos com as 
nutricionistas greice baggio e daniela jobts e descobrimos quais 
são os alimentos para pressão alta.

ALIMENTOS PARA PRESSÃO ALTA: SAIBA COMO EVITAR A 
DOENÇA!

1.  CEVADA
“Este grão possui carboidratos, proteínas, fibras e minerais, como 
potássio, magnésio, fósforo, cobre e selênio, além de betacaroteno 
e vitaminas do complexo B. Consumir o grão de cevada contribui 
para controle da glicemia e do colesterol elevado e auxilia no bom 
funcionamento intestinal”, conta a nutricionista Greice Caroline 
Baggio.

2. PÃO INTEGRAL
É muito difícil resistir ao pãozinho francês da padaria, né? Mas 
quando se trata de nutrientes, o melhor é optar pelo pão integral. 
Para quem não gosta das versões encontradas nos 
supermercados, uma boa opção é prepará-lo em casa, com grãos 
diversificados e farinhas funcionais.

3. ARROZ INTEGRAL
Além de promover saciedade por mais tempo, o arroz integral 

ajuda a controlar os níveis de glicose no sangue. “Retirando 
apenas a casca, o arroz integral é rico em fibras, vitaminas do 
complexo B e minerais, como magnésio, fósforo, potássio e 
zinco”, destaca Greice.

4. AVEIA
Superversátil, a aveia pode fazer parte da preparação de bolos, 
tortas e pães, ou até mesmo de receitas de sucos e vitaminas. “A 
aveia contém carboidratos, proteínas e minerais como o cálcio, o 
magnésio e o ferro. Ela é rica em fibras solúveis, que auxiliam no 
funcionamento do intestino, além de reduzir os níveis de 
colesterol ruim (LDL) e de açúcar no sangue”, ressalta a 
especialista.

5. ABACATE
A fruta é rica em gorduras do bem (ômega 3 e ômega 9) que 
atuam contra o mau colesterol (LDL), além de ser rica em 
antioxidantes, como as vitaminas C e E. Outro composto muito 
benéfico à saúde encontrado no abacate é o ácido fólico 
(vitamina B9), que tem entre suas funções a de proteger o 
sistema cardiovascular.

6. MORANGO
Esta fruta reduz os níveis de colesterol e mantêm as taxas de 
glicose estáveis, ações que colaboram para a saúde do coração. 
“A fruta possui 3 ativos (ácido elágico, catequina e delphinidin), 
compostos fenólicos com ação antioxidante. Além disso, é 
bastante rica emfibras solúveis, que auxiliam na redução do 

colesterol”, conta a nutricionista Daniela Jobst.

7. CEREJA
Além de saborosa, a pequena fruta possui quercetina, um tipo de 
flavonoide muito eficiente para diminuir as taxas de colesterol 
ruim (LDL) e triglicérides. Ela aumenta a ação das enzimas 
envolvidas na quebra das moléculas de gorduras, tirando boa 
parte delas de circulação.

8. AMORA
Outra fruta amiga do coração é a amora, já que ela reforça o 
sistema nervoso e reduz a concentração de mau colesterol (LDL) 
no sangue, prevenindo assim ataques cardíacos e derrames. 
Uma boa pedida é incluí-la em uma salada de frutas. Além de 
saboroso, o prato fica mais nutritivo.

9. BRÓCOLIS
Rico em substâncias antioxidantes e em fibras, o brócolis atua na 
redução hipertensão e combate a prisão de ventre.

10. FRAMBOESA
A laranja é a queridinha quando o assunto é vitamina C. No 
entanto, o que muita gente não sabe é que a framboesa também 
é fonte do nutriente, além de ser rica em fibras, importantes para 
o bom funcionamento do intestino. Assim como as outras frutas 
vermelhas, ela se destaca pela quantidade de antocianinas.

Consultoria Greice Caroline Baggio, nutricionista; Daniela 
Jobst, nutricionista

Fonte: (MSN)
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Venda
Locação
Regularização

ODONTOLOGIA

OPORTUNIDADES
CASA  
B a i r r o :  C ô n e g o 
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 b l index,  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

RETRAÇÃO GENGIVAL TAMBÉM PODE AFETAR BOCAS SAUDÁVEIS

O QUE É GERIATRIA E GERONTOLOGIA?

É uma especialidade médica que lida com o envelhecimento.
Abrange desde a promoção de um envelhecer saudável até o 
tratamento e a reabilitação do idoso. O processo de 
envelhecimento impacta no comportamento orgânico, 
demandando abordagens diferenciadas, assim como crianças 
e jovens apresentam especificidades que são tratadas pelo 
pediatra.
Geriatra é o médico que se especializou no cuidado de pessoas 
idosas. Ele se torna especialista após ter feito residência 
médica credenciada pela Comissão Nacional de Residência 
Médica e/ou ter sido aprovado no concurso para obtenção do 
título de especialista em Geriatria da SBGG/AMB. Consulte o 
site do Conselho Regional de Medicina do seu estado ou a lista 
nacional de associados titulados pela SBGG para inteirarse 

sobre a titulação do seu médico.

O QUE É GERONTOLOGIA?
É o estudo do envelhecimento em 
todos os seus aspectos – biológicos, 
psicológicos, sociais e outros. 
Gerontólogos são profissionais com 
formações diversificadas, que 
interagem entre si  e com os 
geriatras.
A SBGG confere o título de 
gerontólogo através de concurso 
anual.

COMO ATUA O GERIATRA?
O geriatra é um médico que utiliza 
uma abordagem ampla para a 
aval iação c l ín ica ,  inc lu indo 
aspectos psicossociais, escalas e 
testes; por isso, a consulta geriátrica 
é, em geral, mais demorada. Além 
de lidar com doenças como as 
demências, a hipertensão arterial, o 
diabetes e a osteoporose, o geriatra 

também trata de problemas com múltiplas causas, como 
tonturas, incontinência urinária e tendência a quedas. Ele 
também fornece cuidados paliativos aos pacientes 
portadores de doenças sem possibilidade de cura. 
Frequentemente,  atua em conjunto com equipe 
multidisciplinar, como na avaliação de tratamentos 
adequados e daqueles que trazem riscos e/ou interações 
indesejadas.
A Medicina Geriátrica é uma ciência que avança a cada dia, 
propiciando longevidade com melhor qualidade de vida 
para a população idosa.
Para mais informações, acesse o Portal da SBGG: 
www.sbgg.org.br

ATUAÇÃO DO GERONTÓLOGO
Na prevenção: propõe intervenções que se antecipem aos 
problemas mais comuns que afetam os idosos e orienta a 
criação de condições adequadas para um envelhecimento 
com qualidade.
Na ambientação: orienta a criação de condições ambientais 
para uma vida com qualidade na velhice, focando os mais 
variados espaços por onde circulam ou vivem pessoas 
idosas.
Na reabilitação: propõe intervenções quando ocorreram 
perdas que são resgatáveis e, quando irreversíveis, orienta a 
criação de condições individuais e ambientais para uma vida 
digna.
Nos cuidados paliativos: propõe intervenções quando 
ocorrem doenças progressivas e irreversíveis, abrangendo 
aspectos físicos, psíquicos, sociais e espirituais, com 
atenção estendida aos familiares, visando o maior bem-estar 
possível e a dignidade do idoso até a sua morte.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
O profissional em Gerontologia tem uma ampla área de 
atuação, podendo abranger, entre outras, as seguintes:
• Ensino
• Pesquisa
• Educação comunitária
• Promoção de saúde
• Controle e tratamento de doenças
• Reabilitação
• Apoio psicológico
• Manutenção e promoção da autonomia e independência
• Adaptação ambiental
• Reinserção no contexto social
• Atividades corporais e comportamentais
• Segurança e defesa de direitos
• Antropologia
• Educação

Fonte: (Sociedade Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia)

Você pode ter uma boca saudável e bons hábitos de 
higiene bucal e, ainda assim, sofrer de um problema 
chamado retração gengival.
O tecido gengival saudável forma um colar de proteção 
ao redor do dente. Quando o tecido gengival se retrai, 
expondo a raiz do dente, pode aparecer a sensibilidade.
A cárie cervical pode se desenvolver porque a 
superfície radicular é mais mole e mais suscetível à 
cárie do que o esmalte da coroa do dente.
Há dois tipos de gengiva na boca: gengiva inserida, o 
tecido rosa, mais espesso, que abraça o dente e é aderido 
firmemente ao tecido ósseo; e a mucosa – ou gengiva 
não inserida – tecido fino, macio e móvel que forma a 
parte interna dos lábios e bochechas.
A retração gengival ocorre quando o rebordo do tecido 
gengival (chamado de margem gengival) se afasta da 
coroa do dente.
Uma das principais causas da retração gengival é o mau 
posicionamento dentário. Um dente pode protruir, 
porque ele ficou apinhado, quando os dentes 
permanentes começaram a forçar a gengiva. Como 
resultado, um osso maxilar inadequado cobre a raiz do 
dente. O problema algumas vezes pode ser notado por 
volta dos 10 anos de idade.
A hereditariedade é um outro fator. A pessoa pode 

simplesmente ter o tecido gengival fino, frágil ou 
insuficiente. Outras causas da recessão incluem 
escovação agressiva ou excessiva, trauma aos tecidos 
gengivais e doença periodontal.
Quando uma retração de menor proporção é ignorada, 
o desenvolvimento da retração e perda óssea ao redor 
do dente é provável. Os métodos de tratamento variam 
de acordo com o tipo e gravidade da retração. Se for 
causada pela escovação excessiva ou agressiva, seu 
dentista pode orientá-lo sobre formas mais adequadas 
de higienização bucal.
Cirurgia de enxerto de tecidos moles (chamada de 
enxerto gengival) e outros procedimentos ajudam a 
criar mais gengiva inserida para prevenir a progressão 
da retração gengival e auxiliar na regeneração e 
restabelecimento a cobertura da raiz.
Se a retração for causada por doença periodontal, o 
primeiro passo normalmente envolve uma limpeza 
especial, chamada de raspagem e alisamento radicular. 
Para muitos pacientes, esse tratamento – associado a 
uma excelente higiene bucal em casa e avaliações 
regulares – pode ajudar a estabilizar o problema 
periodontal e prevenir futuras perdas gengivais.

Fonte: (MSN)
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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

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

BENEFÍCIOS DA MUSCULAÇÃO PARA REDUÇÃO DE GORDURA NO FÍGADO
Inúmeros estudos indicam que atividades físicas ajudam 
na perda de gordura e na prevenção da obesidade e 
diabetes.
No entanto, qual é o papel de exercícios musculares na 
ação destes distúrbios sobre um dos órgãos mais 
importantes e multifuncionais do nosso corpo, o fígado?
Pois é! Essa foi à pergunta que estimulou um estudo de 
pesquisadores brasileiros da UNICAMP (Universidade 
Estadual de Campinas) e da USP (Universidade de São 
Paulo) em parceria com profissionais das universidades 
de Harvard e de Massachusetts College of Pharmacy and 
Health Sciences, nos EUA.
Segunda um estudo publicado recentemente no periódico 
científico Journal of Endocrinology, praticar treino 
moderados de força durante 15 dias pode diminuir o 
acúmulo de gordura no fígado, e até mesmo controlar a 
glicose.
A pesquisa foi realizada em camundongos e revelou que 
mesmo para indivíduos acima do peso a redução de 
gordura pode chegar a 30%.
Desta forma, mais uma vez é possível vermos o quanto a 
musculação é benéfica para o nosso organismo, seja pra 
deixar os músculos definidos e tonificados, como para 
acelerar o metabolismo, fazendo o corpo funcionar de 
maneira mais eficiente.
ALIMENTOS QUE AJUDAM NA REDUÇÃO DE 
GORDURA NO FÍGADO
Ter uma alimentação saudável é a base de tudo, 
principalmente para ter uma qualidade de vida melhor. 
Entretanto, pessoas que apresentam gordura no fígado 
precisam manter uma dieta específica, para assim, 
combater a gordura no fígado.
Por isso, confira alimentos essenciais para reduzir a 
gordura no fígado:
TAMARINDO
Os ácidos insaturados desta fruta atuam como 

descongestionantes e protetores do fígado. Logo, por 
ser rico em fibras ajuda a melhorar a digestão e elimina o 
excesso de gordura.

LEGUMES
O consumo de legumes é um remédio eficiente para 
combater a gordura no fígado, devido às suas proteínas.

MORANGOS
Por ser rico em vitamina C, o morango fortalece o 
sistema imunológico e seus ácidos orgânicos previnem 
a acumulação de gorduras.

LIMÃO
Por ser rico em vitamina C e em antioxidantes, o limão 
previne muitas doenças.

GRÃOS INTEGRAIS
Eles são ricos em fibras e 
facilitam a redução de 
gordura. Assim, vai evitar 
os picos nos níveis de 
açúcar e o aumento do 
LDL, o colesterol ruim.

ESPINAFRES
Por ser rico em clorofila, o 
espinafre absorve e elimina 
as toxinas e gorduras do 
fígado.

Portanto, o exercício físico 
é o remédio para gordura 
n o  f í g a d o  ( e s t e a t o s e 
hepát ica) ,  pois  reduz 
s i g n i fi c a t i v a m e n t e  a 

gordura visceral. O combate à gordura no fígado em 
pessoas com sobrepeso ou obesidade são mais 
eficientes quando combinados: aeróbios + musculação. 
A queima de gordura é sistêmica, assim quando está 
queimando gordura do seu abdômen, automaticamente 
está tirando gordura de seu fígado.
Além disso, aliar a atividade física a uma alimentação 
saudável será essencial para reduzir a gordura no 
fígado. Então, inclua esses alimentos e evite: bebidas 
alcóolicas, tabagismo, sedentarismo, alimentos como 
massas e pães, sucos naturais e de caixinha, bacon e 
gorduras e doces.
Para finalizar, segue a dica: para aqueles que ainda não 
praticam musculação, agora é a hora de pensar duas 
vezes!

Fonte: (Dicas de Treino)

10 CURIOSIDADES SOBRE CARROS QUE VOCÊ NÃO SABIA

Uma verdade incondicional: os Brasileiros, em sua grande maioria, são 
apaixonados por carros e gostam de estar por dentro de todos os 
lançamentos, preços e curiosidades sobre carros.
Neste post vamos falar os fatos mais interessantes do mundo 
automobilístico, para quem ama e tem curiosidades sobre carros. Vem com 
a gente!

1- VOCÊ SABE QUAL FOI O PRIMEIRO CARRO A CHEGAR NO 
BRASIL?
O primeiro carro a chegar em terras brasileiras foi um Daimler, um dos 
primeiros protótipos de um veículo automotor e movido por vapor. A 
invenção foi trazida por ninguém menos do que Henrique Santos Dumont, 
irmão de Alberto Santos Dumont em 1893 – 7 anos depois do primeiro 
patenteamento de um carro com motor de combustão interna.

2- JÁ PENSOU DIRIGIR SEM VOLANTE?
Essa é uma das curiosidades sobre carros que pouca gente sabe. Os 
primeiros carros possuíam alavancas parecidas com um joy stick, em vez 
do tradicional volante. O Benz Patent- Motorwagen de 1886, é um 
exemplo desse modelo de direção.
Foi somente em 1894 que alguém deu à luz a ideia da direção circular 
como conhecemos hoje. O inventor era um francês de nome Alfred 
Vacheron que implementou o protótipo de um volante em seu “carro-
carruagem”, o Panhard et Levassor. A empresa fabricante tomou 
conhecimento da eficiência dessa direção e, quatro anos depois, já estava 
produzindo veículos com volantes.
Dica: Você gosta de cinema? Então veja os Filmes sobre carros: Os longas 
imperdíveis para quem é fã de veículos!

3- DIRIGIR SEM RETROVISOR É POSSÍVEL?
Não dá para imaginar trafegar com um carro sem retrovisores, certo? O 
que poucos sabem é que esses espelhos tão indispensáveis só foram 
inventados em 1906 por um francês chamado Alfred Faucher. Antes disso, 
ninguém tinha visão da movimentação vinda de trás e era necessário ter 
intuição e imaginar a aproximação de outros veículos contando apenas 

com os ouvidos.

4- QUAL O CARRO MAIS RÁPIDO DO MUNDO?
O Koenigsegg Agera RS é atualmente o detentor do recorde de carro mais 
rápido do mundo, tendo desbancado o antigo grande campeão Buggati 
Veyron. O Agera atinge impressionantes 446km/h. Porém, existe um 
carro supostamente mais rápido. O Hennessey Venom F5 diz conseguir 
atingir a marca dos 480km/h. Se isso for verdade, esse é o verdadeiro 
campeão de velocidade entre os carros, mas ainda falta o Guinnesss Book 
reconhecer o recorde. Quem gosta de velocidade com certeza vai adorar 
estas curiosidades sobre carros.

5- VOCÊ CONHECE O CARRO MAIS BARATO DO MUNDO?
Por muitos anos o carro mais barato era o Lada, um simpático carrinho 
construído na Rússia. Porém, recentemente ele perdeu o posto de mais 
barato do mercado para o indiano Tata Nano. Atualmente, o Tata Nano, é 
o mais em conta, atingindo o preço de até 2,5 mil dólares. Porém, o Nano 
foi aposentado do mercado indiano devido a graves problemas de 
estrutura e confiabilidade.

6- E O CARRO MENOR DO MUNDO, VOCÊ SABE QUAL É?
Para quem ama o mundo automobilístico e quer saber mais curiosidades 
sobre carros: o menor carro é o inglês Wind UP. Ele já entrou para o 
Guinness Book e tem 104 centímetros de altura, 129 centímetros de 
comprimento, 66 centímetros de largura e pode chegar a 60 km/h.

7- CARROS PRETOS
Essa é uma das curiosidades sobre carros que quase ninguém sabe. O 
primeiro carro movido à gasolina foi fabricado pela Ford em 1893. Uma 
década depois, a invenção começou a ser produzida em série, trazendo 
uma verdadeira revolução nos custos dos automóveis.
Foram mais de 15 milhões de unidades vendidas entre 1908 e 1927, mas 
havia algo curioso: todos eram pretos. A explicação dada pela Ford fazia 
todo sentido: os pigmentos pretos eram mais baratos e secavam mais 
rápido, o que reduzia consideravelmente o preço final do veículo.

8- NUNCA TOME UMA MULTA NA SUÍÇA
Se está preocupado em pagar multas acima de R$ 1.000,00 no Brasil, esse 
valor não chega nem perto da maior delas. Na Suíça, o preço da multa é 
determinado de acordo com a renda da pessoa e uma por excesso de 
velocidade custou US$ 1 milhão.
Ainda sobre as curiosidades sobre carros na Suíça: é proibido lavar o 
carro aos domingos.

9- SOM NO CARRO

A maioria das pessoas adora curtir uma boa música no carro. Mas esse 
simples prazer só existe porque um americano, George Frost, decidiu 
instalar um rádio em seu Ford no ano de 1922. Ele tinha 18 anos e queria 
apenas rodar por aí com uma trilha sonora ao fundo. Após cinco anos da 
invenção de George, a empresa Philadelphia Storage Battery Company 
começou a produzir os primeiros rádios automotivos. Para quem tem 
hoje uma central multimídia no veículo, um rádio pode parecer algo 
simples demais, mas naquela época foi uma grande inovação.

10- FUSCA, O CARRO DO BRASIL
Um dos carros mais amados no Brasil por muitos anos, o Fusca, foi 
implantado pelo ditador Adolf Hitler para ser um carro popular. Sem 
dúvidas, o modelo ficou bastante famoso e até protagonizou filmes. O 
que poucos sabem é que o design do Fusca foi elaborado pelo judeu Josef 
Ganz. Outra curiosidade sobre o Fusca: um Celta demora em média 12 
horas para ser fabricado, já o Fusca demorava 42 horas para ficar pronto.
CONCLUINDO
Depois de descobrir todas essas curiosidades sobre carros, é bem 
provável que você tenha se surpreendido com algumas delas, não é? 
Aproveite a empolgação e leia o nosso texto sobre a História do 
Automóvel no Brasil. Você vai adorar a leitura. Se você gostou do texto 
sobre as curiosidades sobre carros, não deixe de passar em nosso blog e 
divulgar o nosso conteúdo em suas redes sociais. Até mais!

Fonte: (PEMAVEL)
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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

ENTENDA  A  AÇÃO TRANSFORMADORA DO ESPÍRITO SANTOENTENDA  A  AÇÃO TRANSFORMADORA DO ESPÍRITO SANTOENTENDA  A  AÇÃO TRANSFORMADORA DO ESPÍRITO SANTO

PIADINHAPIADINHAPIADINHA

Na novela Jesus vimos que os apóstolos do Senhor Jesus estavam com muito medo, 
após o evento do Calvário. Como, por exemplo, quando Tadeu e Zelote 
desapareceram.
Com a ausência física do Mestre, eles ficaram sem um rumo. Além disso, a 
perseguição iniciada contra os cristãos aumentava com o passar do tempo.

O ESPÍRITO QUE TRANSFORMA O INTERIOR
Entretanto, após a decida do Espírito Santo, durante a festa de Pentecostes, eles 
foram transformados.
Na Bíblia, o batismo dos discípulos, pelo Espírito de Deus, é descrito da seguinte 
maneira: “E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no 
mesmo lugar; e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e 
impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles 
línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E 
todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, 
conforme o Espírito lhes concedia que falassem.” Atos 2.1-4
Leia também: Eis o que você precisa saber sobre a crucificação de Jesus Cristo

ESPÍRITO DE CORAGEM
Esse evento marcou um momento muito importante para a missão de divulgação da 
mensagem de Cristo. Pois, em seguida, cheios do Espírito Santo, os apóstolos se 
tornaram corajosos. Assim, nada mais poderia impedi-los de continuar o que o 
Mestre iniciou. Naquele mesmo dia, o apóstolo Pedro pregou para uma multidão e 
cerca de 3 mil pessoas se converteram.
“De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra; e 
naquele dia agregaram-se quase três mil almas, e perseveravam na doutrina dos 
apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações.” Atos 2.41-42
Leia também: O que Pedro pode nos ensinar sobre as tentações?

A DIFERENÇA NA VIDA CRISTÃ
Em outras palavras, enquanto o Espírito Santo não havia batizado os apóstolos, eles 
eram homens inseguros e comuns. Todavia, a ação do Santíssimo fez com que eles 
fossem transformados completamente em seus interiores.
Por tanto, o Espírito Santo faz toda a diferença na vida de uma pessoa cristã. Porque, 
quem não é batizado com Ele se torna incapaz de ter força nas horas de dificuldades.
Nas anotações bíblicas, o Bispo Edir Macedo escreve: “Deus respondeu a oração 
dos Seus servos derramando imediatamente o Seu Espírito sobre todos os que 
estavam reunidos naquele lugar. Depois, com ousadia, eles passaram a anunciar a 
Palavra de Deus. Veja que a principal característica da pessoa que possui a plenitude 

do Espírito Santo é o seu intenso desejo de falar do Senhor Jesus a todos. Nada é 
capaz de intimidá-la, pois dentro do seu ser jorra a Água da Vida que lhe dá poder e 
ousadia para ser testemunha do Senhor.”

COMO RECEBER O BATISMO NO ESPÍRITO SANTO?
Nessa mesma pregação, Pedro ensina o primeiro passo: arrepender-se dos pecados.
“E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de 
Jesus Cristo, em remissão de pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo.” Atos 
2.38

“A pessoa que crê, precisa seguir uma sequência estabelecida por Deus, a fim de ter 
a vida transformada: primeiro, deve haver arrependimento, depois, o batismo nas 
águas e, em seguida, o batismo com o Espírito Santo. Toda pessoa que passou pelas 
águas deve priorizar e buscar com todas as suas forças o selo de Deus, que é o 
batismo com o Seu Espírito, pois somente assim ela terá condições de vencer as 
tentações e manter a Salvação”, orienta o Bispo nos comentários bíblicos.
Leia também: O que a novela Jesus pode nos ensinar sobre hipocrisia

Busque a presença de Deus
Se você deseja receber a plenitude do Altíssimo em sua vida, não perca tempo. 
Participe nesta quarta-feira da Escola da Fé, com o “Estudo da Fé de Abraão”, em 
uma Universal mais próxima de sua casa. Tudo o que Ele deseja é que você tenha 
um diálogo sincero com Ele.

Fonte: (Universal)
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1º SHOWROOM PLUS SIZE FOI UM SUCESSO EM MONLEVADE, MG
Foi fashion a manhã deste sábado em João Monlevade, 
MG.
O bairro Loanda acordou em clima de festa hoje, afinal 
grande era o movimento na avenida Armando Fajardo. 
A loja Dondoca realizou o 1º Showroom Plus Size.
A Dondoca Plus Size proporcionou aos seus clientes e 
amigos um desfile de moda, com direito a show e café 
da manhã.
Muita gente bonita foi curtir uma das modas que tem 
crescido, “Plus Size”.
O Saúde e Estilo foi parceiro desta promoção e 
parabeniza a comerciante Karla Miranda pelo sucesso 
de hoje e agradece pelo carinho do convite.

Fotos: Cláudia Gadioli
Por: Anderson Rodrigo

Equipe Saúde & Estilo com a comerciante Karla

ESTUDANTES EM ITABIRA (MG) PRODUZEM AVIÕES PARA COMPETIÇÕES NACIONAIS
O Saúde e Estilo esteve nesta sexta-feira, 29/03, no Campus da Universidade 
Federal de Itajubá, UNIFEI, em Itabira, MG, para uma matéria super interessante. 
Nossa reportagem foi convidada a conhecer um projeto que tem sido um sucesso e 
obteve reconhecimento da maior fabricante de aviões do Brasil.
Alunos dos cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Engenharia 
de Controle e Automação e Engenharia Elétrica têm desenvolvido modelos de 
aeronaves. Diga-se de passagem, todos os aviões são exclusivos, como explicam 
Isaque Bebert e Leonardo Pereira, que receberam o Saúde e Estilo na oficina da 
universidade.
"Nosso projeto não é de aeromodelismo, pois aviões deste estilo são miniaturas dos 
que já existem. Nós somos Aero Design, ou seja, nossos modelos são elaborados, 
desde o projeto à finalização, por nós" - explicou Isaque.
Leonardo nos contou como funciona esta produção: "Somos um professor e 23 anos 
no grupo que intitulamos LOTS (Laws Of The Sky), que em tradução é "Leis do 
Céu". Nosso grupo foi criado em 2013, e à partir de 2015 começamos a competir em 
São José dos Campos, SP. ".
A Embraer, a maior fabricante de aviões do país, fez uma pesquisa e reconheceu que 
a UNIFEI é a universidade que mais manda estagiários para suaesta empresa, tendo 
inclusive lá três neste momento.
O projeto é arrojado, é dentro de umas das maiores escolas, contudo, todo o material 
é extremamente caro, indo do combustível, nitro metano, à fuselagem que é 
desenvolvida com tubos específicos e malha que confecciona coletes balísticos, 
produtos estes que são encomendados de outros estados, desta forma os alunos têm 
ido para a principal rua de Itabira, avenida João Pinheiro, com o intuito de 
angariarem fundos.
Empresas, profissionais liberais que queiram ajudar na manutenção deste belo 
projeto podem entrar em contato com os telefones 31-98663-6632 (Leonardo) e  
33-99944-5786, ou na página oficial: LOTS Aerodesign

Parabéns por galera por fazer de Itabira referência neste projeto.

Fotos: Cláudia Gadioli
Por: Anderson Rodrigo
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SPICE GIRLS RETORNAM AO PALCO EM SHOW
CHEIO DE HITS E CLIMA DE NOSTALGIA.

Bar e Mercearia
PATRÍCIA

O bar da Patrícia

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

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

(31) 98787-9393

www.canilgarra.com.br

Site de notícias

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

(Próximo à ARFITA)

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

98725-8696

Claúdia 
Gadioli

Confecções

Venda por atacado

Parceiros:

Dr Hélio Frade e Dra Fernanda Mirante

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

Rua Esmeralda, 02 - Centro - Itabira/MG

31 3835 2154
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DIAGRAMAÇÃO VISUAL

Solução visual para a propaganda de seu negócio
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As Spice Girls fizeram seu aguardado retorno aos 

palcos na sexta-feira passada (24) com um concerto no 

Croke Park em Dublin na Irlanda. Para dezenas de 

milhares de pessoas, o agora quarteto (Victoria 

Beckham optou por não participar dos concertos), fez 

um show repleto de hits que estão na cabeça de quem 

viveu os anos 90 que só pecou mesmo pelos alegados 

problemas de som observados no espetáculo, que 

geraram vários comentários negativos nas redes sociais.

Em sua conta no Instagram, Mel B reconheceu essas 

dificuldades e, depois de agradecer o carinho do 

público, disse esperar que o som na próxima parada do 

giro, hoje, em Cardiff no País de Gales, os vocais e o 

som estejam muito melhores.

O setlist do show é composto em sua maioria por 

músicas dos dois primeiros, e mais bem sucedidos, 

álbuns do grupo. De "Spice" (1996) foram oito músicas 

incluindo "Mama", "Say You'll Be There" e, claro, 

"Wannabe". De "Spiceworld" (1997) elas lembraram 

sete músicas, entre elas "Stop" e"Spice Up Your Life", 

essa escolhida para abrir o concerto.

Houve ainda tempo para três canções de "Forever", o 

derradeiro álbum de 2000, e para uma cover de "We Are 

Family", o grande clássico do Sister Sledge.

Fonte: (Vagalume)
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