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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!

Rua Armando Ba�sta, 11, Carneirinhos - JM
Av. Getúlio Vargas, 5128, Carneirinhos - JM

31 3852 4445 | 3852 2509
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Agora com veterinário

Hotelzinho

Táxi Dog

Filhotes

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

3851 2923 | 9 8868 8962

Av.  José da Silva Braga, 805B - Lambari - Stª Mª de Itabira
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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

DR RODRIGO EXPLICA:

Por: Dr. Rodrigo Cunha Braga 

Psiquiatra - CRMMG 50189 RQE 41711.

PREPARE SEU CÃO PARA O IMPORTANTE MOMENTO DA CHEGADA DE UM BEBÊ

João Monlevade: (31) 3851-5545

Itabira: (31) 3831-4870

Amamos nossos pets, mas se existe um momento em que 
as estruturas dão uma leve balançada e diversas dúvidas 
surgem à cabeça, este momento é a maternidade. Os 
questionamentos mais frequentes são: “Será que meu 
filho(a) e cão irão se relacionar bem?", “O que eu posso 
fazer para incentivar um bom relacionamento entre 
eles?” ou "Eles vão dar muito trabalho?". Para que a 
chegada de um bebê seja mais tranquila, é preciso tomar 
algumas atitudes. 
Primeiro, acalme-se! Durante o período de gestação dá e 
sobra tempo para adestrar e, aos poucos, ir preparando o 
cãozinho. As mudanças em seu corpo serão evidentes, 
assim como em seu cheiro e comportamento, ele 
perceberá que algo está diferente. Você precisa apenas 
utilizar essas percepções a seu favor, deixando o animal 
tranquilo antes da chegada de um bebê . Saiba como 
fazer isso. 

1.    Acostume-se com a ideia de que o cãozinho é o 
irmão mais velho
Antes, o cachorro possuía toda a atenção para si e agora 
terá que se acostumar com a chegada de um serzinho 
estranho. Não fará bem para o cão ser ignorado nessa 
nova mudança, é necessário conversar com ele e, aos 
poucos, deixá-lo fazer parte deste momento.
É imprescindível evitar mudanças de rotinas drásticas na 
vida do cachorro. Exemplo: o quarto que antes era um 

escritório transitável, agora se transformou em um 
local do bebê em que o cão não pode pisar. Ao invés de 
proibir sua entrada, deixe-o se acostumar com o 
ambiente e, quando estiver no quarto, leve-o com você. 
Aos poucos deixará de ser novidade e ele respeitará a 
ordem de não entrar. Uma dica é colocar grades 
separatórias na porta, assim, o cachorro pode ver o que 
acontece no interior do ambiente.

2.    Deixe o cão inteirado das roupinhas, dos objetos 
e até do enxoval
O olfato dos cãezinhos é muito apurado e um quarto 
cheio de novos móveis, roupas, ursinhos e utensílios 
pode ser uma fonte inesgotável de curiosidade canina. 
Portanto, deixe o cachorro cheirar os utensílios e, 
principalmente, as roupinhas do bebê. Assim, quando 
ele estiver vestindo, será um objeto familiar ao cão. É 
uma forma de dizer a ele “estou te contando o que está 
acontecendo”.
Alguns casos, se o cachorro for daqueles agitados, é 

interessante colocar as roupas do bebê em uma boneca, 
assim, ele entenderá a posição que a criança terá em 
seu colo e até se acostumará com seu local de dormir.

3.    As proibições devem ser feitas antes
Para que o cãozinho não associe um “não” à chegada 
do novo membro, é necessário que os tutores 
diminuam a atenção gradualmente e apliquem as 
proibições antes da vinda do bebê.
Sendo assim, momentos depois da descoberta do filho, 
o ideal é  sentar com os integrantes da família e decidir 
quais serão as adaptações e restrições do animal. Desta 
forma, o tutor terá tempo o suficiente para fazer as 
mudanças de forma gradual, sutil e efetiva.

4.    Associe o bebê a coisas boas
Atos como: gritar com o cão quando ele chega perto da 
criança, ou até mesmo só dar atenção quando o bebê 
está dormindo, só vão acentuar a desconfiança e 
frustração do cachorro com relação ao novo integrante.
O ideal é sempre chamar o pet quando estiver com o 
bebê no colo, conversar com ele e, aos poucos, quando 
o cão estiver mais acostumado, acariciá-lo ao mesmo 
tempo que estiver com a criança.
Fique atento! É importante sempre manter a 
desconfiança e precaução, não é recomendado que o 
cão fique muito próximo ao recém nascido e, muito 
menos, sozinho com ele.

5.    Mas e se meu cão ficar enciumado ou agressivo?
É indicado que, desde filhotinho, o animal seja 
adestrado e apresentado às pessoas. Se o cachorro já 
viu, cheirou e entrou em contato com um bebê, a 
tendência é que receba com mais facilidade o novo 
acontecimento. No entanto, se esta é sua experiência 
inicial, é preciso o dobro de cuidado e paciência.
Os choros, os cheiros, a tentativa de fala ou alguns 
gestos do recém nascido podem incomodar fortemente 
os cães. Portanto, se você perceber que nada adiantou, 
é necessário levá-lo ao veterinário para que este possa 
diagnosticá-lo e indicar o melhor tratamento para 
amenizar essa euforia.
Quando o assunto envolve as pessoas que mais 
amamos tudo fica mais difícil e complicado. Como 
dizemos popularmente, parece que "pisamos em ovos" 
todo o tempo. Essas dicas, no entanto, ajudarão a 
otimizar a rotina e fazer da chegada de um bebê um 
acontecimento lindo para todos os integrantes, 
inclusive para os cachorrinhos.

Fonte: (Canal do Pet)
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Clinica Médica e Radiologica
Especialidade em Saúde
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SAÚDE

8 HÁBITOS COMUNS QUE PODEM ESTAR
DEIXANDO O SEU CABELO OLEOSO

A oleosidade dos cabelos é algo natural e pode ser muito importante 
para manter a saúde dos fios em dia, já que ajuda na hidratação, não 
deixa o fio rígido, mantém a elasticidade, deixa a haste capilar mais 
definida e ainda proteje o couro cabeludo. Entretanto, alguns hábitos 
diários podem acabar desequilibrando esse processo e deixar o 
cabelo oleoso demais.
Apesar da oleosidade ser um processo natural, ter um cabelo oleoso 
demais pode ser resultado de alguns hábitos
Ao Delas , Domenica Souza, hairdresser do Lefil Beauty, afirma que 
ter um cabelo oleoso demais pode causar alguns problemas, como 
queda capilar e caspa. Mas além da oleosidade natural, há uma série 
de coisas que fazemos sem perceber que podem aumentar a 
quantidade de gordura no couro cabeludo e nos fios. 
Como ninguém gosta de ter o cabelo oleoso ou ficar com aquela 
sensação de gordura acumulada na raiz, a especialista apontou os 
principais hábitos que podem causar oleosidade nos cabelos para te 
ajudar a entender melhor de onde vem esse excesso e rever atitudes 
para evitar esse problema. Confira: 

Cabelo Oleoso #1: Dormir Com O Cabelo Molhado
Além de deixar o cabelo oleoso, dormir com os fios molhados pode 
favorecer o aparecimento de caspa e queda capila
Cabelos molhados podem até ser refrescante no calor, mas dormir 
com eles ainda úmidos é um hábito que compromete a saúde dos fios. 
Domenica explica que, além de causar uma proliferação de bactérias 
no couro cabeludo que deixam a região oleosa, favorecendo o 

aparecimento da caspa e acelerando a queda capilar, também faz 
com que os fios fiquem frágeis e acabem quebrando em contato 
com o travesseiro.
"O ideal é secar os cabelos com calma antes de dormir, 
comprimindo-o suavemente com as mãos e, em seguida, retirando a 
umidade com uma toalha de algodão. Mas só tirar a umidade com 
toalha não é suficiente, é necessário lavar pelo menos três horas 
antes de dormir ou mais para dar tempo de secar o couro cabeludo 
também; ou então utilizar um secador”, diz.

Cabelo Oleoso #2: Lavar O Cabelo Com Água Muito Quente
Lavar os fios com água muito quente resseca o couro cabeludo, o 
que pode causar efeito rebote e deixar o cabelo oleoso
Apesar do chuveiro elétrico ser comum na maior parte das casas 
hoje em dia, a especialista afirma que este é um dos piores hábitos 
para quem quer se ver livre dos cabelos oleosos. "Além de deixar os 
fios frágeis e secos, a água quente resseca o couro cabelo e estimula 
as glândulas sebáceas a produzir mais oleosidade, causando o 
famoso efeito rebote. O recomendado então é usar água morna e 
realizar um último enxágue com água fria, para fechar as cutículas 
do fio.”

Cabelo Oleoso #3: Usar Secador E Chapinha Em Excesso E 
Sem Proteção
O cabelo oleoso após usar secador, chapinha ou babyliss se dá 
porque a temperatura quente resseca o couro cabeludo
A chapinha, o secador e o baby liss podem ser muito práticos para 
qualquer ocasião, mas quando utilizados em uma temperatura 
muito alta e sem protetor térmico, podem causar ressecamento 
extremo nos cabelos, o que leva o couro cabeludo a produzir mais 
oleosidade na tentativa de manter os fios bem hidratados. 
A hairdresser do Lefil Beauty recomenda que, neste caso, não se 
utilize essas ferramentas em temperaturas muito quentes, 
diariamente ou com o cabelo molhado. "Antes de usar chapinha e 
secador também é ideal passar um bom protetor térmico para evitar 
a desidratação do fio", diz.

Cabelo Oleoso #4: Aplicar Condicionador E Máscara Capilar 
No Couro Cabeludo
Usar condicionador ou máscara capilar pode deixar o cabelo oleoso 
porque obstrui a raiz dos fios, além de causar danos
“O couro cabeludo já tende a ser mais oleoso, logo é importante 
aplicar condicionadores e máscaras capilares somente no 
comprimento e nas pontas dos cabelos", explica Domenica. 
Segundo ela, esses produtos, quando aplicados no couro cabeludo, 
podem obstruir a raiz dos fios e causar uma série de danos além do 
cabelo oleoso, como queda e caspa.

Cabelo Oleoso #5: Usar Os Produtos Errados Para O Seu Tipo 

De Cabelo
Na hora de comprar shampoo, é muito importante escolher os 
específicos para o seu fio, que não deixam o cabelo oleoso
Para conquistar um cabelo bonito, saudável e livre de oleosidade é 
fundamental que você use produtos indicados para o seu tipo de fio. 
“Cabelos oleosos não combinam com shampoos e condicionadores 
hidratantes ou versões que diminuem o volume, porque eles retêm 
a umidade e acabam deixando os cabelos ainda mais oleosos", diz a 
profissional. Nestes casos, ela recomenda optar por produtos com 
ativos que controlem a oleosidade. 

Cabelo Oleoso #6: Utilizar Shampoo Em Excesso
Usar muito shampoo faz com que a oleosidade seja retirada dos 
fios, mas deixa o cabelo oleoso por causa do efeito rebote
Na hora de lavar o cabelo é importante que você não use shampoo 
demais, pois ele pode acabar retirando mais oleosidade dos fios do 
que deveria, deixando-os ressecados e, consequentemente, 
causando efeito rebote no couro cabeludo.
“O ideal para quem tem cabelo oleoso é prestar atenção na hora de 
escolher o shampoo e optar por aqueles que não contenham sulfato, 
pois, geralmente, esse tipo de produto tem menos detergentes e, 
logo, não ressecam em excesso", recomenda Domenica.
Além disso, se o seu problema é o couro cabeludo ressecado, acaba 
sendo ainda mais importante usar produtos sem sulfato  na 
composição para não agravar o caso. 

Cabelo Oleoso #7: Esfoliar O Couro Cabeludo Com 
Agressividade
Esfoliar o couro cabeludo pode ser ótimo para remover sujeiras, 
mas pode deixar o cabelo oleoso se for feito em excesso
“Esfoliar o couro cabeludo a cada duas semanas é essencial para 
remover o acúmulo de produtos e células mortas que podem estar 
fazendo seu cabelo ficar mais oleoso do que o normal. Porém, é 
preciso tomar cuidado pois, se feita de forma agressiva ou 
excessivamente, a esfoliação pode acabar irritando a região e 
provocando o efeito rebote, o que gerará mais oleosidade e até 
mesmo descamação", completa a hairdresser do Lefil Beauty. 

Cabelo Oleoso #8: Mexer Muito No Cabelo Com As Mãos
As mãos contém impurezas invisíveis ao olho nu que podem deixar 
o cabelo oleoso mesmo se você as tiver lavado
Apesar de ser inevitável mexer nos fios durante o dia, a profissional 
explica que as mãos, mesmo quando limpas, carregam uma grande 
quantidade de gordura e sujeira que são invisíveis ao olho nu. 
"Logo, quando você passa as mãos na cabeça, todas estas 
impurezas acabam sendo transferidas para os fios e, 
consequentemente, acabam deixando o cabelo oleoso ”, finaliza.

Fonte: (Delas)

VOCÊ SABE O QUE É OUTUBRO ROSA?
Outubro Rosa é uma campanha anual realizada mundialmente em outubro, 
com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do 
câncer de mama. A mobilização visa também à disseminação de dados 
preventivos e ressalta a importância de olhar com atenção para a saúde, 
além de lutar por direitos como o atendimento médico e o suporte 
emocional, garantindo um tratamento de qualidade.

Durante o mês, diversas instituições abordam o tema para encorajar 
mulheres a realizarem seus exames e muitas até os disponibilizam. 
Iniciativas como essa são fundamentais para a prevenção, visto que nos 
estágios iniciais, a doença é assintomática.

Sobre o câncer de mama
O câncer de mama é um tumor maligno que ataca o tecido mamário e é um 
dos tipos mais comuns, segundo o Instituto Nacional do Câncer – INCA. 
Ele se desenvolve quando ocorre uma alteração de apenas alguns trechos 
das moléculas de DNA, causando uma multiplicação das células anormais 
que geram o cisto.

A importância da mamografia
Segundo o Instituto Oncoguia, diagnosticar o câncer precocemente 
aumenta significantemente as chances de cura, 95% dos casos 
identificados em estágio inicial têm possibilidade de cura. Por isso, a 
mamografia é imprescindível, sendo o principal método para o 
rastreamento da doença.

De acordo com a Sociedade Brasileira de 
Mas to log ia  (SBM) das  11 ,5  mi lhões  de 
mamografias que deveriam ter sido realizadas no 
ano passado, apenas 2,7 milhões foram feitas. A 
diminuição acentuada do exame é um fator de risco 
para milhares de mulheres e um alerta para a 
importância da campanha.

História
O movimento teve início no ano de 1990 em um 
evento chamado "Corrida pela cura" que aconteceu 
em Nova Iorque, para arrecadar fundos para a 
pesquisa realizada pela instituição Susan G. Komen 
Breast Cancer Foundation.

O evento ocorria sem que houvessem instituições 
públicas ou privadas envolvidas. A medida em que 
cresceu, outubro foi instituído como o mês de 
conscientização nacional nos Estados Unidos, até se 
espalhar para o resto do mundo.

A primeira ação no Brasil aconteceu em 2002, no 
parque Ibirapuera, em São Paulo. Com a iluminação 
cor-de-rosa do Obelisco Mausoléu ao Soldado Constitucionalista.

A partir de 2008, iniciativas como essa tornaram se cada vez mais 

frequentes. Diversas entidades relacionadas ao câncer passaram a 
iluminar prédios e monumentos, transmitindo a mensagem: a prevenção 
é necessária.

Fonte: (Roche)



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

OPORTUNIDADES
CASA 
Bairro: Gabiroba
Sala piso cerâmica, 03 
quartos, banho social, 
cozinha c/ bancada, área de 
serviço, quintal e garagem 
p/ 02 carros.
R$ 250.000,00

CASA 
Bairro: Santa Tereza  
Sala p/ 02 ambientes, 03 
q u a r t o s  s e n d o  0 2  c / 
armário, banho social, 
cozinha planejada, área de 
serviço, quintal e garagem 
p/ 03 carros.
R$ 370.000,00

CASA
Bairro: Novo Amazonas
Varanda, sala de estar, 
copa, 04 quartos sendo 01 
suíte c/ closet e sacada, 
b a n h o  s o c i a l  c /  b o x 
blindex, cozinha, dispensa, 
área de serviço c/ wc,  
quintal, garagem p/ 03 
carros.
R$ 650.000,00

A P A R T A M E N T O  – 
Residencial Mônaco
Bairro: Praia
Sala, 02 quartos, banho 
social, cozinha, área de 
serv iço  e  01  vaga  de 
garagem.
R$ 108.000,00

APARTAMENTO 
Bai r ro :  Esp lanada  da 
Estação
Sala p/ 02 ambientes, 04 
quartos todos c/ armário e 
01 suíte, banho social, 
cozinha planejada, área de 
serviço c/ wc e 02 vagas de 
garagem.
R$ 550.000,00

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

LOTE 
Bairro: Belvedere
Área: 210m2
R$ 85.000,00  

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

O QUE A GERIATRIA TRATA?
O médico geriatra atende o idoso, diferenciando as 
mudanças anatômicas, funcionais e psicológicas próprias 
do processo natural de envelhecimento, das alterações 
decorrentes de doenças nessa fase da vida. Na prática, 
muitas vezes, esse limite é impreciso.

O geriatra se preocupa, com todos os aspectos da saúde do 
idoso, de acordo com as particularidades do processo de 
envelhecimento. Enquanto a grande maioria das 
especialidades médicas se dedica a um órgão ou sistema, a 
geriatria se dedica ao indivíduo como um todo.  A 
população geriatrica é heterogenea, idosos de mesma idade 
podem ter qualidade de vida completamente diferente. Um 
idoso com doenças crônicas controladas pode ser 
considerado saudável quando comparado com outro de 
mesma idade sem doenças controladas e  com 
incapacidades e sequelas. Para o geriatra o tratamento bem 
sucedido é aquele que além do controle das doenças visa 
preservar a autonomia (capacidade de escolher) e a 
independência (capacidade de executar) do idoso.

Ele tem a mesma função do clínico geral, só que durante o 
envelhecimento.Ou melhor sua função é bem parecida com 
o pediatra. Na infancia é hábito a criança saudável, ir ao 
pediatra, para saber se o crescimento está adequado e 
receber orientacões de vacina, nutricionais e outras. Pois bem, na velhice, que também é um estágio 
mais frágil da vida, o acompanhamento médico, periódico oferece melhor qualidade de vida por 
período mais longo.

Quem é idoso atualmente?
 
Antigamente a Organização Mundial da Saúde definia a idade mínima de 65 anos para países 
desenvolvidos e 60 anos para países em desenvolvimento, porque estes têm expectativa de vida 
menor. Hoje já está estabeleceido 65 anos como regra geral. São considerados muito idosos (very old) 
aquelas pessoas com mais de 85 anos nos países desenvolvidos e 80 anos para países em 
desenvolvimento.

Essa população vem aumentando muito e o geriatra esta especialmente qualificado em  atendê-lá.

Quando devo consultar um geriatra?

Existem basicamente tres situações para se procurar um geriatra.
A primeira é preventiva, para se orientar como envelhecer de forma saudável.
A segunda é para o acompanhamento do processo natural de envelhecimento, já em evolução.

A terceira é para o acompanhamento de doenças nessa fase da vida, evitando novas sequelas e 
reabilitando as já existentes.

Como sei se minhas queixas são decorrentes da idade ou se estou doente?

O ideal é procurar um geriatra para fazer o diagnóstico diferencial, para saber se o que você sente é 
consequência da idade ou decorrente de alguma doença. E o mais importante o que pode ser feito para 
melhorar essa queixa.

Quais atende o geriatra?

No consultório médico, no domicílio do paciente, nas instituições de longa permanência e nos 
hospitais.

Fonte: (Amato)
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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

ELÉTRICO DE TRÊS RODAS LEVA DUAS
PESSOAS E ANDA ATÉ 165 KM SEM RECARGA

ODONTOLOGIA

Rua Cassemiro Andrade, 417, Sl. B - Santa Mª Itabira

31 3838 1020 / 9 8508 1808

Depois de 12 anos de desenvolvimentos e testes, eis que o chamado FUV 
(Fun Utility Vehicle), modelo elétrico de três rodas, começa a ser vendido nos 
Estados Unidos por US$ 19.900, algo em torno de R$ 80 mil numa conversão 
simples. Entre outras curiosidades, o carro tem 165 de autonomia, pode 
atingir 120 km/h, conta com portas removíveis e alto-falantes com conexão 
bluetooth.

Combinação de moto com carro, o curioso veículo elétrico começará a ser 
vendido pela marca Arcimoto na Costa Leste dos EUA, mas há planos de 
expandir as vendas para outras regiões do mercado americano. Já existem 
mais de 3 mil pedidos que serão atendidos até junho do ano que vem, 
conforme o presidente da companhia, Mark Frohnmayer.

O novo modelo de FUV elétrico também passará a estar disponível em duas 
versões para entregas rápidas e atendimentos médicos de emergência. Por 
enquanto, quem estiver interessado na novidade poderá fazer um teste em 
algumas unidades na sede da Arcimoto, que fica no estado de Oregon (EUA).

Fonte: (IG)

VOCÊ SABE COMO FAZER UMA BOA HIGIENE BUCAL?
Hálito puro e sorriso saudável são o resultado de uma boa higiene bucal. Isso 
significa que, com uma escovação adequada e o uso do fio dental diariamente:

•Seus dentes ficam limpos e livres de resíduos alimentares;

•A gengiva não sangra nem dói durante a escovação e o uso do fio dental;

•O mau hálito deixa de ser um problema permanente.

Caso sua gengiva doa ou sangre quando você escova os dentes ou usa fio dental, e 
principalmente, se estiver passando por um problema de mau hálito, consulte o seu 
dentista. Essas manifestações podem ser a indicação da existência de uma 
disfunção mais grave. Um profissional poderá ensiná-lo a usar técnicas corretas de 
higiene bucal e indicar as áreas que exigem atenção extra durante a escovação e o 
uso do fio dental.

Como garantir uma boa higiene bucal?

Uma boa higiene bucal é uma das medidas mais importantes que você pode adotar 
para manter seus dentes e gengiva sadios. Dentes saudáveis não só contribuem para 
uma boa aparência, mas são também importantes para que você possa falar bem e 
mastigar corretamente os alimentos. Os cuidados diários preventivos, tais como 
uma boa escovação e o uso correto do fio dental, ajudam a evitar que os problemas 
dentários se tornem mais graves. É preciso ter em mente que a prevenção é a 
maneira mais econômica, menos dolorida e menos preocupante de se cuidar da 
saúde bucal e que ao fazer prevenção estamos evitando doenças graves. Existem 
algumas medidas muito simples que todos podem tomar para diminuir 
significativamente o risco do desenvolvimento de cárie, gengivite e outros 
problemas bucais. Entre elas:

•Escovar bem os dentes e usar o fio dental diariamente.

•Ingerir alimentos balanceados e evitar comer entre as principais refeições.

•Usar produtos de higiene 
bucal, inclusive creme 
dental, que contenham 
flúor.

•Usar enxaguante bucal com flúor, caso seu dentista recomende.

•Garantir que crianças abaixo de 12 anos tomem água potável fluoretada ou 
suplementos de flúor, se habitarem regiões onde não haja flúor na água.

Escovação correta

•Coloque a escova em um ângulo de 45 graus em relação à gengiva. Movimente a 
escova, afastando-a da gengiva;

•Escove delicadamente as partes internas, externas e de mastigação de cada dente 
com movimentos curtos de trás para frente;

•Com cuidado, escove a língua para remover bactérias e purificar o hálito.

Como usar o Fio Dental corretamente

•Use aproximadamente 40 centímetros de fio, deixando um pedaço livre entre os 
dedos;

•Siga, com cuidado, as curvas dos dentes;

•Assegure-se de limpar além da linha da gengiva, mas não force muito o fio.

 

Fonte: (MSN)
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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

CIENTISTA CONSEGUIU PROVAR A EXISTÊNCIA
DE DEUS E GANHOU UM DOS MAIORES PRÊMIO

PIADINHAPIADINHAPIADINHA

Para quem ainda possui dúvidas sobre a existência de Deus, ou acredita 
mais na ciência do que na existência do Criador de Tudo, preste atenção 
nessa matéria.

Um pesquisador polonês, Michael Keller, mostrou através de sua 
metodologia que Deus existe. Keller é um dos cientistas mais 
conceituados no campo da cosmologia, assim como também um dos mais 
renomados teólogos da Polônia.

Michael Keller resolveu unir suas duas visões sobre a origem de todas as 
coisas, e pôs a ciência a serviço de Deus e Deus a serviço da ciência. O 
resultado foi que o cientista conseguiu se tornar o primeiro na formulação 
de uma nova teoria que está ganhando força em toda a Europa, que é a 
"Teologia da Ciência".

Devido as suas conclusões e explicações sobre o assunto, Keller recebeu 
um dos maiores prêmios em dinheiro já dados em Nova York, cerca de 1,6 
milhões de dólares, pela Fundação Templeton, instituição que reúne os 
pesquisadores de todo o mundo.

A "Teologia da Ciência" se define para Keller no encontro entre Deus e a 
ciência. O cientista montou sua metodologia a partir do chamado "Deus 
dos cientistas": O big bang, a grande explosão de um átomo primordial 
que teria originado tudo aquilo que compõe o universo.

“Em todo processo físico há uma seqüência de estados. Um estado 
precedente é uma causa para outro estado que é seu efeito. E há sempre 
uma lei física que descreva esse processo”, diz ele. E, em seguida, ele 
questiona: “Mas o que existia antes desse átomo primordial?”

Essas questões, sem respostas pela física, encontram um ponto final na 
religião – ou seja, encontram Deus. Informações e fonte "IstoÉ".

Fonte: (Exército Universal)
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10º ENCONTRO DE CÃES E CRIADORES DE ITABIRA/MG,
LEVA APAIXONADOS POR ANIMAIS À PRAÇA

Mantendo a tradição, apaixonados por animais de Itabira e região, compareceram e 
levaram seus animaiszinhos para confraternizarem na manhã deste domingo, 
15/09, na Praça do Campestre, em Itabira, MG.
A décima edição do Encontro de Cães e Criadores reuniu stands com clínicas 
veterinárias, empresasa dos ramos de rações, ONGs de defesa animal e, claro, 
dezenas de pessoas que estiveram alí para curtirem um domingo de lazer.
O evento ainda teve shows com Carol Senna, Jam Matos, Ricardo Artista, Grupo 
Sarita, Giovane, Binho e Dudu Borges, bem como espaço kids, desfiles, prêmios e 
muitos, muitos cachorrinhos lindos.
Para a produção do encontro, o resultado foi satisfatório, afinal mesmo neste dia a 
cidade tendo, cerca de, 4 ou 5 outros eventos, o público apaixonado por cães 
compareceu como sempre.

Fotos: Cláudia Gadioli
Por: Anderson Rodrigo

DETENTOS DE ITABIRA TÊM SESSÃO DE CINEMA
A manhã desta quarta-feira, 25/09, foi com "cara de cinema" para alguns internos do 
Presídio de Itabira. Cerca de, 60 reeducandos, dos mais de 420 que ali se encontram, 
assistiram à exibição de um longa.
A Igreja Universal do Reino de Deus, através do seu projeto UNP (Universal Nos 
Presídios), levou àquela unidade o filme "Nada a Perder 1", que conta a história do 
Bispo Edir Macedo e o início da igreja.
"Nada a Perder 1" tornou-se o filme nacional de maior bilheteria de todos os 
tempos, com 11.285.248 ingressos vendidos. E, bem mais que contar as histórias do 
bispo e da Igreja Universal, trás em sua mensagem principal a superação, onde o 
personagem principal mesmo sendo perseguido por políticos e religiosos, e tendo 
nascido com limitações em suas mãos, nunca desistiu apoiando-se na fé e a 
passando aos que lhe ouviam.
No início, integrantes do UNP explicaram a idéia do filme, e no final o diretor geral 
do presídio, Márcio Pedro, falou da importância destas iniciativas, disse aos 
recuperandos para valorizarem estes momentos e que outros eventos desta natureza 
podem vir à acontecerem.
O UNP está todos os domingos na quadra do presídio, fazendo palestras com bases 
Bíblicas para, em média, 250 pessoas, detentos e familiares.

Para conhecer melhor sobre o UNP vá na avenida Carlos Drummond, 600, Itabira, 
MG (em frente à Câmara Municipal), na Igreja Universal do Reino de Deus.

O UNP agradece às gentilezas do Diretor Geral Márcio Pedro e do Diretor Adjunto 
André Moreira pela liberação do espaço para exibição do filme e por serem grandes 
parceiros para a recuperação dos apenados.

Fotos: Cláudia Gadioli
Por:Anderson Rodrigo
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CONHEÇA A NOVA
M U S I C A A L O K

(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

DIAGRAMAÇÃO VISUAL

Solução visual para a propaganda de seu negócio

31 9 8605 5345

DIAGRAMAÇÃO DE LIVROS

DIAGRAMAÇÃO DE JORNAIS

DIAGRAMAÇÃO DE CAMISAS

DIAGRAMAÇÃO DE CARTAZES

DIAGRAMAÇÃO DE OUTDOORS

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

Rua Raimundo de Souza, 155
Bela Vista - Itabira/MG

31 9 9566 5657

www.drrodrigopsiquiatra.com.br
Instagram: @drrodrigocunhabraga

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

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

Espaço da Beleza

Rose Lyss

A sua beleza
é o nosso
resultado!

3840 9468
9 8927 4339

Rua Gameleira, 427 A - Machado

Alok lançou, nesta sexta-feira (27), o seu novo single, 
"Table For 2". A faixa é uma parceria com o cantor IRO, 
que gravou com o Dj o sucesso "Ocean".
Diferente da maioria de suas músicas, "Table For 2" é 
uma balada romântica de Alok. A faixa ainda ganhará um 
clipe protagonizado por pelo produtor musical e sua 
esposa, Romana Novais.

Você não precisa de um milhão de razões
Para sorrir sem motivo

Eu tenho um
Você vai ficar?

E é sempre a estação perfeita
Para nunca parar de acreditar

O amor trabalha de maneiras misteriosas

Está chovendo no deserto
Eu ouvi no noticiário

O sol nem brilhará mais
Desde que eu não estou lá com você

Vou buscar flores para você
Rosas vermelhas ou azuis

Um colchão e uma mesa apenas para 2

Uma mesa apenas para dois
É só eu e você

Eu vou ficar aqui pra sempre
Eu prometo que é verdade

Uma mesa apenas para dois
É só eu e você

Posso fazer seu café da manhã
E você pode ser minha musa

Rua Pref. Virgilino Quintão, 221 - Lj. B - Major Lage de Baixo - Itabira/MG
31 3835 6041

“MESA PARA 2"

Apenas quatro paredes sem sua risada
Um livro com capítulos vazios

Uma doca sem baía

Diga-me qual é o significado
Da vida sem esse sentimento

E o céu está cinza

Está chovendo no deserto
Eu ouvi no noticiário

O sol nem brilhará mais
Desde que eu não estou lá com você

Vou buscar flores para você
Rosas vermelhas ou azuis

Um colchão e uma mesa apenas para 2

Uma mesa apenas para 2
É só eu e você

Eu vou ficar aqui pra sempre
Prometo que é verdade
Na mesa apenas para 2

É só eu e você
Posso fazer seu café da manhã
E você pode ser minha musa

DR. BERNARD

R. Sebastião Alvarenga Bretas, 40 - Centro
3838-1059 / 98825-2895


