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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

9 8949 2553

Ver Pag 03
MENOS BRILHO NO ROSTO

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 Gameleira, 427 A - 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

FAÇA JÁ SUA
COTAÇÃO!

31 99681 5575

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

Rua Desembargador Drummond, 01- Campestre (em frente à praça)

31 98984 4491

O pastel mais gostoso da cidade
acompanhado com caldo

de cana e muito mais.

VENHA CONFERIR!
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FAZEMOS COBERTURA DO SEU EVENTO E FESTA DE ANIVERSÁRIO!
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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

DESCOMPLICANDO OS ANTIDEPRESSIVOS
DR RODRIGO EXPLICA:

Por: Dr. Rodrigo Cunha Braga 

Psiquiatra - CRMMG 50189 RQE 41711.

João Monlevade: (31) 3851-5545

Itabira: (31) 3831-4870

MANCHAS DE LACRIMAÇÃO MARRONS: COMO LIMPAR

Levam em média 2 semanas para iniciarem suas ações 
terapêuticas. Os efeitos colaterais, contudo, se 
manifestam nos primeiros dias do tratamento.

Priorize sua melhora e não se esqueça que os efeitos 
indesejados são passageiros.  Em alguns casos, o 
médico trocará a medicação. Só podem ser vendidos 
com retenção da receita e sob prescrição médica.

Estes resíduos se devem ao lacrimejamento excessivo e à oxidação dos minerais contidos 
nessas secreções. Entretanto, podem ser removidas com remédios caseiros sem grandes 
problemas.

Se você tem ou teve um animal de estimação, pode ter reparado em manchas de lacrimação 
marrons ao redor dos olhos dele. Então, provavelmente, você se perguntou: por que isso 
está acontecendo? Pois bem, há várias razões para o surgimento das manchas de 
lacrimação.
A explicação óbvia é que as lágrimas de seu cão se acumulam nessa área. Entretanto, essas 
lágrimas são produzidas por diferentes razões. Hoje, vamos aprender um pouco sobre o que 
significam para a saúde do seu cão.

AS MANCHAS DE LACRIMAÇÃO MARRONS DO SEU CÃO
A epífora, como este fenômeno é conhecido, é produzida pelo lacrimejamento excessivo 
dos olhos. Assim, um resíduo de cor marrom ou vinho é formado sobre a pelagem. Esse 
problema estético ocorre em quase todas as raças. 
Entretanto, é mais comum observar seus efeitos em raças de 
pelo branco ou claro.
A causa principal é a oxidação de minerais secretados pelas 
lágrimas sobre o pelo do animal. Além da oxidação, certas 
bactérias e fungos se alojam na área afetada e ajudam a 
escurecê-la. Somado a isso, a raça, a idade e a dieta têm um 

papel fundamental na tendência de surgimento dessas manchas.

 
O lado positivo é que as manchas de lacrimação marrons não representam um risco para a 
saúde. Entretanto, a causa do fenômeno pode se tornar um problema.
A epífora é um sintoma da obstrução do canal lacrimal do animal de estimação. Ela é muito 
comum em raças pequenas com focinho curto ou achatado. Em alguns casos, o 
lacrimejamento excessivo ocorre devido a uma partícula ou substância que está irritando o 
olho. Alguns dos mais comuns são os resíduos ou alguma alergia.
De qualquer forma, a remoção dessas manchas marrons é muito simples, na maioria dos 
casos. Apenas em ocasiões muito específicas é difícil tratá-las. Além disso, também pode 
ser relativamente fácil disfarçá-las.

TRATAMENTO PARA MANCHAS DE LACRIMAÇÃO MARRONS
Antes de aplicar qualquer tratamento, a primeira coisa a fazer é um avaliação com o 
veterinário. Dessa forma, é possível eliminar suspeitas de possíveis doenças. No caso de 
uma obstrução, o veterinário deve realizar um procedimento chamado flushing para 
desobstruir o canal.

 
Seja ou não uma infecção, o veterinário recomendará um antibiótico apropriado para tratar 
a área, dependendo do caso. Uma vez verificado que não se trata de algo complicado, não há 
mais nada a fazer. O importante é realizar a limpeza dessas manchas em casa.

Certamente, há produtos em lojas de animais que ajudam a limpar as manchas de 
lacrimação marrons dos olhos do cão. Entretanto, para economizar dinheiro, nós lhe 
daremos algumas recomendações caseiras para o tratamento delas.
Uma das recomendações mais imediatas é remover o que está obstruindo ou impedindo a 
visão do animal. O pelo longo e as remelas fazem-no lacrimejar em excesso. Isso leva à 
criação dessas manchas marrons sob os olhos.

Usando uma toalha ou um algodão e um pouco de água morna, comece a limpeza da área 
afetada. Tenha cuidado para não assustar ou incomodar o animal. O processo dura cerca de 
10 minutos. No final, aplique um pouco de colírio nos olhos do cão.

Vale lembrar que os cães tendem a arranhar muito as partes úmidas para tentarem eliminar o 
excesso de água. Portanto, um colar elisabetano pode ser necessário. Nunca aplique 
produtos químicos, como água oxigenada, pois podem ter sérias consequências para a 
saúde do seu pet.

OUTRAS SOLUÇÕES PARA O PROBLEMA
Em nossas casas, temos diversos produtos que ajudam a eliminar as manchas de lacrimação 
marrons no pelo do animal. Além disso, usando certos elementos, podemos evitar seu 
surgimento.

Água filtrada: não contém nenhum agente ou mineral que possa causar o aparecimento 
dessas manchas. Além disso, é mais saudável para o animal de estimação.
Vinagre de maçã: dê a ele um pouco durante as refeições. Inicialmente, em doses pequenas, 
para que ele se acostume com o sabor. O vinagre irá alterar o pH do corpo. Isso evitará o 
aparecimento de bactérias.
Altere a dieta: algumas marcas de alimentos misturam proteína vegetal com animal. Isso 
pode gerar uma reação alérgica em animais carnívoros, como os cães. Se necessário, mude 
a dieta do seu animal de estimação para algo mais equilibrado.

Fonte: (Meus Animais)
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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

MENOS BRILHO NO ROSTO

SAÚDE

Antes de comprar um produto anti-rugas, descubra qual é o mais indicado para o seu tipo de 
pele para seu tipo de pele. Se for seca, procure um que contenha hidratante na fórmula
Os produtos com os ácidos retinóico, glicólico, crítico e lático e as vitaminas A e C são as 
substâncias que melhor atuam na renovação celular e na síntese do colágeno.
Antes de usar o cosmético, não esqueça de usar e hidratar a pele.
Faça ginástica facial, pois exercícios de contração dos músculos da pele retardam a flacidez.
Além do rosto, mãos, pescoço e colo também merecem tratamento especial. Em geral, os 
mesmos cremes para o rosto podem ser usados nessas regiões mas é preferível usar produtos 
específicos para cada área.
Uma solução para as pessoas que têm pele ressecada, incluindo asperezas no calcanhar, são os 
cremes à base de uréia e óleo de amêndoas doces. Estes dois componentes possuem alto teor 
hidrante.
Para quem exagerou na exposição solar ou está com a pele irritada, com sensação de queimação 
a Dra. Tatiane Kitamura, dermatologista da Clínica de Estética Fisiobelle, aconselha 
compressas locais com chá de camomila gelado, que tem efeito calmante. Como a substância 
alivia a congestão vascular, também é muito usada para combater as olheiras.
Quem possui pele oleosa deve evitar tudo o que for gorduroso, para não incentivar o 
aparecimento da acne. Por isso, ao invés de cremes, prefira usar gel para hidratar a pele.
A ingestão de água é fundamental não só para o bom funcionamento do organismo, mas 
também para a beleza. A água estimula a filtração renal, promovendo a eliminação das toxinas. 
Mas atenção: a água não hidrata por fora. Segundo a Dra. Tatiane Kitamura, dermatologista da 
Clínica de Estética Fisiobelle, molhar o corpo não é sinônimo de hidratação, já que a água não 
penetra na pele. Para isso, é necessária a aplicação de produtos específicos, na forma de cremes 
e gel.
Para quem tem a pele seca não é aconselhável o uso de buchas durante o banho, já que elas 
exercem uma atividade detergente, tirando a oleosidade natural da pele, deixando-a 
desprotegida.

Fonte: (Estetic Derm)

PRA QUÊ ESPERAR UM MÊS OU MAIS?

NA CEAD
A TOMOGRAFIA

É NA HORA
Image só: seu médico pede um exame de Tomografia, aí 
você chega à uma clínica e lá te dizem que vão agendar para 
o próximo mês, ou quando você pede pelo sistema público 
só tem agendamento para daqui 6 meses... Difícil, né?

Pesando nisso foi que a CEAD colocou à disposição dos 
itabiranos, e dos moradores da cidades vizinhas, o serviço 
de Tomografia 24 horas, de domingo a Domingo.

Agende agora mesmo um horário: 31 - 3835-1830.

Por: Anderson Rodrigo
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OPORTUNIDADES
CASA 
Bairro: São Pedro
Varanda, sala piso cerâmica, 
sala de jantar, sala de tv, 03 
quartos sendo 01 suíte e 02 c/ 
a r m á r i o ,  b a n h o  s o c i a l , 
cozinha planejada, dispensa, 
área de serviço, área de 
churrasqueira,  quintal  e 
garagem p/ 04 carros.
R$ 500.000,00

CASA 
Bairro: Santa Ruth
Varanda , sala de estar piso 
cerâmica, copa, 03 quartos, 
b a n h o  s o c i a l ,  c o z i n h a 
planejada, área de serviço 
com  wc, quintal e garagem.
R$ 380.000,00

CASA 
Bairro: Santa Tereza  
Sala p/ 02 ambientes, 03 
quartos sendo 02 c/ armário, 

b a n h o  s o c i a l ,  c o z i n h a 
planejada, área de serviço, 
quintal e garagem p/ 03 carros.
R$ 370.000,00

CASA 
Bairro: Belo Monte 
Sala p/ 02 ambientes, 03 
quartos sendo 01 suíte, banho 
social ,  cozinha,  área de 
serviço. 
Porão, quintal e garagem p/ 02 
carros.
R$ 450.000,00

APARTAMENTO
Bairro: Juca Batista
Sala, 02 quartos, banho social, 
cozinha e área de serviço.
R$ 110.000,00

LOTE 
Bairro: Jardim das Oliveiras
Área: 360m²
R$ 85.000,00

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

POUCA MASSA MUSCULAR PODE INDICAR RISCO DE MORTE PARA IDOSOS

Idosas com pouca massa muscular podem ter até 63 vezes mais risco de morrer do que 
mulheres acima de 65 anos sem essa condição física, revela estudo desenvolvido na 
Universidade de São Paulo (USP). Nos homens, a mortalidade pode ser 11,4 vezes maior.
Foram acompanhadas 839 pessoas, moradoras do bairro Butantã, na zona oeste paulistana. 
Os estudos tiveram início em 2005, com a participação de um grupo de 1.025 pessoas 
idosas. Elas fizeram exames de sangue e de composição corporal por densitometria e 
responderam a questionários. O estudo teve apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa de 
São Paulo (Fapesp).
“De 2010 a 2012, essas pessoas foram reconvocadas. Entre os que voltaram, tivemos 
notícia de 839 pessoas, das quais 15,7% haviam falecido. Fomos comparar aqueles 
pacientes que estavam vivos na segunda convocação com aqueles que haviam falecido e 
ver quais eram os fatores que poderiam estar relacionados com a morte”, disse a professora 
da Faculdade de Medicina da USP Rosa Maria Rodrigues Pereira, coordenadora da 
pesquisa. As análises mostraram que a pouca massa muscular era indicativo de uma 
evolução ruim.
Segundo Rosa Maria, já existiam questionamentos sobre a importância da massa muscular 
e o estudo da USP reafirmou essa ideia. "Não imaginávamos que fosse tão importante. Os 

voluntários eram indivíduos saudáveis. Isso mostra que, realmente, a prevenção, para 
melhorar a massa muscular, é bastante importante”, disse a pesquisadora, ao lembrar que o 
envelhecimento já implica perda de massa muscular e que doenças crônicas contribuem 
para agravar o problema. “Mostramos que talvez a ausência de músculos seja um marcador 
de que o indivíduo está mais frágil.”
A perda generalizada e progressiva de massa muscular associada ao envelhecimento é 
conhecida como sarcopenia. De acordo com a Sociedade Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia, tal condição aparece em 46% dos indivíduos acima de 80 anos. “Temos que 
atentar para isso [perda de massa muscular], orientar o paciente, reabilitá-lo e preveni-lo 
com a adoção de dieta rica em proteínas, tanto animal como vegetal e exercícios físicos de 
resistência, de musculação." E é preciso ver que existem outros fatores que estariam 
levando a essa perda de musculatura, alertou a instituição.
Na análise final foram incluídos 323 (39%) homens e 516 mulheres (61%). A frequência de 
baixa massa muscular nessa amostra foi em torno de 20% em ambos os sexos. Dos 132 
voluntários morrtos após cerca de quatro anos, o que foi verificado na reconvocação, 43,2% 
morreram por problemas cardiovasculares. O índice de mortes entre os homens foi de 20% 
e, entre as mulheres, de 13%. De modo geral, os indivíduos que morreram eram mais 
velhos, faziam menos atividade física, sofriam mais de diabetes e de problemas 
cardiovasculares.

DIFERENÇA ENTRE GÊNEROS
No caso das mulheres, ao analisar qual fator da composição corporal estaria associado ao 
risco de morte – já consideradas as variáveis de ajuste –, apenas o índice de massa muscular 
baixo mostrou-se significativo. Entre os homens, a gordura visceral também foi um fator 
relevante. A chance de morrer tornava-se duas vezes maior a cada aumento de 6 
centímetros quadrados na gordura abdominal.
Uma das razões que podem explicar a diferença entre os sexos na importância da perda de 
musculatura como marcador de mortalidade é a mudança hormonal relacionada à 
menopausa. “Essa perda rápida, que ocorre com a queda de estrogênio, talvez seja um fator 
importante para diminuir mais músculo na mulher do que no homem, no qual a perda é um 
pouco mais lenta”, explicou Rosa Maria.
Os pesquisadores afirmam que a massa muscular é fundamental para a postura, equilíbrio e 
movimento, mas tem outras funções no organismo, como regulagem dos níveis de glicose 
no sangue, da temperatura corporal e produção de mensageiros hormonais, como a 
mioquinase, que promove a comunicação com diferentes órgãos e influencia respostas 
inflamatórias. A sarcopenia pode ser revertida com a prática de exercícios físicos, 
especialmente a musculação, além de cuidados com a ingestão de proteínas.

Fonte: (Hoje em Dia)

ODONTOLOGIA O PAPEL DA DIETA NA SAÚDE BUCAL

Mudar seus hábitos alimentares pode ajudar a reduzir o 
risco de cáries.

A edição de dezembro de 2010 do Journal of American 
Dental Association enfatiza que uma dieta balanceada é 
importante para manter o sorriso saudável.
As cáries são causadas pela placa bacteriana – uma 
camada fina de bactérias que reveste os dentes. Depois 
de comer ou beber, as bactérias da placa consomem o 
açúcar que está nos dentes e produzem ácidos que 
enfraquecem o esmalte dos dentes. Quanto mais você 
consome alimentos e bebidas que contêm açúcar, maior 
é o risco de desenvolver a placa que, por sua vez, 

provocará cáries. A melhor maneira de proteger os 
dentes da placa é controlar a quantidade de açúcar da 
sua dieta.
Quase todos os alimentos, incluindo leite e legumes, 
contêm algum tipo de açúcar, mas para ajudar a 
controlar a quantidade de açúcar que você consome, 
leia os rótulos dos alimentos e escolha alimentos e 
bebidas com baixo teor de açúcar adicionado. 
Açúcares adicionados geralmente estão presentes 
em refrigerantes, doces, biscoitos e assados.

Para combater isso, é importante escovar os dentes 
pelo menos duas vezes por dia e usar o fio dental 
entre os dentes. Quando se forma nos dentes, a placa 
pode causar sangramento ou inchaço das gengivas – 
que, se não for tratado, pode causar a doença da 
gengiva e a perda de dentes.
Se a sua dieta não incluir certos nutrientes, será mais 
difícil combater infecções bucais. A má nutrição não 
causa doença da gengiva (doença periodontal) 
diretamente, mas muitos pesquisadores acreditam 
que a doença progride mais rapidamente e pode ser 
mais grave em pessoas com dietas pobres em 
nutrientes.

Fonte: (MSN)



05w w w . s a u d e e e s t i l o . c o m . b r
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

TRABALHO “SOBRE PRESSÃO”:
OS SEGREDOS DE EFICIÊNCIA DE UM

TURBO MODERNO
Carcaça, dois rotores e um eixo (árvore).
De forma bem simplificada, essas são as peças que compõe o turbocompressor, 
componente que foi de motivo de orgulho a peça essencial para as fabricantes 
atenderem às legislações de emissões sem penalizar no desempenho dos motores.
Só que, por trás dessa aparente simplicidade há uma miríade de pequenos 
componentes e, sobretudo, engenharia, que transformou essa peça de poucos quilos 
em uma pequena maravilha técnica.
O lado bom é que nunca os turbos foram tão eficientes e robustos. O ruim: sem 
chance de fazer manutenção neles.
“Os turbocompressores modernos são desenvolvidos para durar a vida útil do 
motor”, explica Luis Fernando Pinto, supervisor de assistência técnica da 
BorgWarner do Brasil.
Para isso, as diferenças partes do turbo são montadas com tolerâncias milimétricas 
e materiais nobres, feitos para resistirem a temperaturas acima dos 1.000 ºC.
“Se houver um problema ocasionado por falha na manutenção, por exemplo, 
dificilmente será viável fazer o reparo do turbo. Neste caso é feita a troca completa 
da peça”, conclui.
E, se esta situação for a daquele Volkswagen Up! TSI usado que você estava 
namorando, mas foi maltratado pelos donos anteriores, melhor preparar o bolso: um 
turbo completo de reposição dificilmente sai por menos de R$ 5.000.

DIFERENTES SOLUÇÕES PARA O MESMO PROBLEMA
Para detalhar o que está por trás do turbo, a norte-americana BorgWarner convidou 
jornalistas para uma apresentação íntima do sistema, que incluiu até a montagem de 
um componente completo, como detalharemos a seguir.
Mas, antes, executivos da empresa resumiram os diferentes conceitos usados em 
turbos modernos para atender às demandas das empresas, quase sempre 
relacionadas à eficiência energética e emissões de poluentes.
O leitor de QUATRO RODAS já conhece de cor as soluções mais populares da 
indústria.

São elas: o turbo com válvula de alívio elétrica (usada no motor EA211 da 
Volkswagen), o de dupla voluta (popular em diferentes modelos e oferecida em 
todos os modelos da PSA com motor 1.6 THP), o de geometria variável (ainda raro 
em carros a gasolina, mas usado pela Porsche e no Golf 1.5 europeu) e o sequencial.
Este último é raro em veículos de ciclo Otto, mas tem se popularizado em veículos 
diesel, incluindo carros de passeio, como o BMW X5 M50d e Volvo XC90 D5.
A última e mais moderna solução é, literalmente, metade de um turbocompressor. 
Erroneamente chamado de “turbo elétrico”, o sistema é, na verdade, um 
compressor.
No lugar do turbo, um motor elétrico capaz de girar o rotor do compressor a mais de 
100 mil rpm para virtualmente eliminar o temido turbo-lag. Essa estratégia, 
entretanto, ainda é cara e tende a ficar restrita a modelos que já possuem sistema 
elétrico de 48V.

TÉCNICA DO SÉCULO PASSADO
Os turbos têm ficados cada vez menores e mais apertados. “O espaço que as 
fabricantes nos dão para posicionar a peça no cofre do carro tem encolhido ao longo 
do tempo”, revela Pinto.
Para piorar, turbos usados em motores de baixa cilindrada precisam girar mais 
rápido para obter o desempenho exigido pela montadora.
O resultado é que você tem uma peça de massa considerável a temperaturas 
elevadíssimas. Quer piorar? A árvore que une os dois rotores do turbocompressor só 
não encosta na carcaça central da peça graças a um pequeno filme de óleo entre elas.
O problema é que esse óleo pode literalmente cozinhar (ou coqueificar, usando o 
termo técnico) dentro do turbo quando o carro é desligado após uso intenso.
E não estamos falando de track day. Uma simples parada no posto em uma viagem 

já resulta nesse cenário potencialmente catastrófico.
Em veículos preparados a solução antiga era manter o motor ligado por alguns 
minutos em marcha lenta para esfriar o óleo, mas isso é inviável para um veículo de 
passeio.
Em diversos carros a solução foi adotar uma bomba d’água extra elétrica, que 
independe do funcionamento do motor. Ela fica ligada, circulando fluido de 
arrefecimento pelo turbo, até a temperatura do óleo cair.
Desligue um Peugeot 308 THP em um dia quente, após uso intenso, e repare num 
ruído mecânico que o motor faz, mesmo desligado: é a bomba elétrica em 
funcionamento.
Nem sempre é preciso apelar a esse subterfúgio. As empresas também adotam a 
técnica de termossifão, que usa a alteração dinâmica da água por conta da 
temperatura para refrigerar o turbo de forma automática.
O conceito é simples: a água quente sobe e a fria desce. Então, o próprio desenho do 
arrefecimento do turbo faz com que essa água circule naturalmente pela diferença 
de temperatura e, por tabela, esfrie o componente.
Fãs de carros antigos conhecem essa técnica há priscas eras: ela foi usada desde 
sempre no icônico carro alemão-oriental Trabant IFA e também por alguns veículos 
da DKW.

CUIDADO COM O ANEL
Aula teórica à parte, chegou a hora de meter a mão na massa. Ou melhor, em uma 
série de ferramentas em uma bancada limpa como a de um laboratório.
QUATRO RODAS contou com a ajuda de um funcionário da BorgWarner para 
montar o turbo usado na linha Accelo da Mercedes-Benz. Logo de cara a quantidade 
de peças surpreende: já montei Legos com muito mais elementos.
A simplicidade esconde a precisão por trás de cada componente. Os rotores, 
“corações” do turbo, são usinados por uma máquina e tem tolerância medidas em 
duas casas depois da vírgula: 0,01 milímetro.
O balanceamento das peças também é crítico. Já viu como o volante vibra quando 
uma roda do carro está desbalanceada? Agora imagine o sacolejar provocado por 
um eixo girando a mais de 300 mil rpm.

Felizmente os engenheiros já haviam passado dessas etapas, então restou a mim 
apenas colocar os anéis que retêm o óleo dentro da árvore do turbo (similares aos 
anéis de pistões), colocar a turbina e seu eixo nos mancais de apoio, travá-los dentro 
da carcaça, montar o controle de óleo da parte do compressor e fechar tudo com a 
carcaça fria do turbocompressor.
O processo todo levou cerca de 15 minutos, mas um especialista leva menos de um 
terço do tempo para fazer a mesma tarefa — e com uma qualidade infinitamente 
superior a este jornalista de mãos trêmulas que vos escreve.
Algumas coisas são similares à outros componentes do carro. Os anéis retentores, 
por exemplo, devem ser posicionados com cuidado e não podem ficar alinhados, 
exatamente como é feito na montagem de pistões em motores.
Todos os parafusos são apertados com a força exata e presos em sequência de cruz, 
como é feito ao trocarmos um pneu.
Pareceu tão fácil que levantamos novamente a questão: por que a reparabilidade é 
tão complexa? “Os rotores são aquecidos antes de serem posicionados na árvore. 
Quando esfriam, se contraem e são quase impossíveis de serem soltos”, explica 
Pinto.
O resultado disso comprovamos na prática. O parafuso que travaria o compressor 
do nosso turbo não entrava corretamente, pois a rosca estava danificada após o 
técnico ter desmontado o turbo para tentarmos remontá-lo.
Mas você, interessado em comprar um Mercedes Accelo, pode ficar tranquilo: esse 
turbo não será usado em nenhum motor e tem fins apenas “acadêmicos”.

Fonte:(Quatrorodas)
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Ministério Apóstolo Eduardo Braga
Santuário de Revelação

Rua Geraldo Santana dos Santos, 26 - Vila Santa Izabel (ao lado da Chevrolet)

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

3 COISAS QUE VOCÊ PRECISA PARA
ANDAR DIARIAMENTE COM DEUS

PIADINHAPIADINHAPIADINHA

Existe uma linha tênue entre a decisão de seguir os passos do Senhor Jesus e 
permanecer firme nessa escolha, mesmo em meio ao deserto. Pode não ser fácil, 
mas o caminho é compensador.

1. TENHA CONVICÇÃO
Nos momentos de tentação e maus pensamentos, quando o Espírito Santo nos diz 
“este é o caminho que você precisa seguir”; “siga por esta direção”, se você estiver 
convicto de sua fé, seguirá sem culpa. Se você obedecer a essa voz, 
independentemente do que vá precisar para seguir adiante, você será sustentando 
por Deus e conseguirá ir em frente.
Convicção é como um “desenho” da presença de Deus em nossas vidas para nos 
rendermos de um jeito bem particular. Mas convicção também é a tristeza que 
sentimos quando não obedecemos ao que Ele pede, é o que nos liberta da culpa. 
Convicção é um belo presente Divino com o único propósito de nos trazer de volta 
para o lugar ao qual pertencemos: a presença de Deus. Quando você sente esse 
“desenho” em seu coração e você admite o seu pecado, assume que está arrependido 
e reconhece que precisa de Deus. Isso é convicção.

2. ARREPENDA-SE
Deus nos fez livres para fazermos nossas próprias escolhas, que, boas ou ruins, 
terão consequências. Se você quer seguir por uma direção diferente da dada por 
Deus você pode, mas seguirá sozinho, sem a presença dEle. É como se Deus 
dissesse: “Ok, é isso que você quer? Então Eu vou Me sentar aqui e esperar.” E Ele 
espera silenciosamente, até reconhecermos a enrascada em que entramos. O 
arrependimento remove o fardo da decisão errada, restaura a alegria da Salvação e 
nos dá mais sede de Deus.
Estar arrependido é ser totalmente honesto com Deus. É quando você fala sobre 
tudo o que está sentindo ou passando, sem esconder absolutamente nada. Você 
expõe todas as suas fraquezas, e então Deus purifica os lugares mais profundos da 
sua alma, revigorando as suas forças. O arrependimento nos mantém limpos para 
sermos usados por Deus. O grande jogo do mal é nos seduzir para a nossa própria 
autodestruição. Porém, quando há o arrependimento, as paredes que nos separavam 
de Deus são derrubadas. E mesmo em um campo (espiritual) cercado por inimigos, 
você está protegido.

3. TENHA HUMILDADE
Ter um coração humilde é vital para conhecer mais a Deus e manter as 
transformações já feitas por Ele. Deus pode usar em proporções maiores os 
humildes de espírito.
Estar pronto para aprender é olhar para Deus como uma fonte de vida, sem 
comparar a nossa vida com a dos outros. Nossos olhos precisam estar no grande 
Mestre, sempre atentos ao que Ele nos pede e nos ensina. Porque a vontade dEle 
sempre será maior e melhor.
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10 ANOS: ENCONTRO DE CÃES & CRIADORES JÁ TEM DATA CONFIRMADA

O maior evento dos apaixonados por animais em praça pública e gratuito de 
Minais Gerias já tem dia confirmado.

15 de Setembro este é o dia em que o Encontro de Cães & Criadores comemora 
seus 10 anos, à partir das 09:00 horas da manhã na Praça do Campestre, em 
Itabira, MG.

O evento que começou bem modesto em 2009 na Praça do Areão, com um 
público de 200 pessoas, hoje atrai pessoas de várias cidades da região, da capital 
mineira e de algumas cidades do Brasil.

O Encontro de Cães & Criadores é uma confraternização de veterinários, 
empresários do ramo de rações, protetotes de animais e, claro, a população que 
aparece em massa levando seus cãezinhos para confraternizarem.

No dia são montados stands doa parceiros, acontecem shows, sorteios de 
prêmios, desfiles e muito mais.

Por: Anderson Rodrigo

DESFILE DA 'MELHOR IDADE" LEVA DESCONTRAÇÃO
E FÉ EM ITABIRA, MG, NESTE FINAL DE SEMANA

Aconteceu neste domingo, 14/07, um desfile da 'Melhor Idade' em Itabira, MG. 
Senhoras com idades à cima dos 60 anos, mostraram elegância e carisma na 
passarela. Antes do desfile, o pastor Flávio Lima, responsável pela a IURD no 
município, fez a abertura explincando o motivo do grupo se chamar Calebe, que 
se trata de um idoso determinado registrado na Bíblia. Logo após, a 
apresentadora convidou as participantes à desfilarem. 

O evento foi oranizado pela Igreja Universal do Reino de Deus, por meio do 

projeto Calebe. O Calebe desenvolve atividades com os idosos por meio 
passeios, piquiniques, aulas de bordado e pintura. Promove ainda apoio 
pisicológico e leva fé àqueles que, muitas das vezes, em suas casas, ou mesmo 
para sociedade não são mais produtivos.

Para participar do projeto basta ir na Avenida Carlos Drummond de Andrade, 
600, Centro, Itabira, e procurar a coordenadora Eliete Rodrigues.

Fotos e texto: Anderson Rodrigo
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RIHANNA POSTA FOTO DE MENININHA IDÊNTICA A ELA E QUESTIONA: “COMO?”

(31) 98787-9393

www.canilgarra.com.br

Site de notícias

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
Rua Morganito, 45

Caminho Novo - Itabira/MG

31 99239 5057

DIAGRAMAÇÃO VISUAL

Solução visual para a propaganda de seu negócio

31 9 8605 5345

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

www.drrodrigopsiquiatra.com.br
Instagram: @drrodrigocunhabraga

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

Itabira: (31) 3831-4870
João Monlevade: (31) 3851-5545

10º ENCONTRO DE CÃES E CRIADORES
DE ITABIRA/MG

15 DE SETEMBRO
09h às 14h

na Praça do Campestre Produção Saúde & Estilo

Rihanna vem quebrando a internet desde que as redes sociais ganharam 
força, seja com as suas músicas ou com suas marcas de maquiagem e 
moda. Mas um post recente da cantora deixou até ela mesma muito 
chocada!
A empresária de Barbados postou nessa terça-feira, dia 23, uma foto de 
uma garotinha tão parecida com ela que nem ela mesma acreditou: 
“Quase derrubei meu celular. Como?”, escreveu a cantora na legenda.
A foto deixou outros fãs igualmente chocados e confusos! Alguns 
acharam que a cantora tivesse inclusive usado um dos famosos filtros do 
Snapchat ou do FaceApp, que “rejuvenescem” pessoas nas fotos. 
Outros brincaram dizendo que seria a reencarnação de Rihanna ou até 
sua filha.
Recentemente, a cantora revelou que deseja ser mãe e que sente que 
“assim como seus negócios, [ela tem] que cuidar disso também”. No 
e n t a n t o ,  e l a 
ainda pretende 
continuar suas 
marcas e vai, 
SIM, lançar um 
á l b u m  a s s i m 
que sua agenda 
permitir!

Fonte:(Virgula)

Hotelzinho

Táxi Dog

Filhotes

Rua das Flores, s/nº - São Benedito - João Monlevade/MG

3851 2923 | 9 8868 8962


