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DR RODRIGO EXPLICA:

Por: Dr. Rodrigo Cunha Braga 

Psiquiatra - CRMMG 50189 RQE 41711.

COVARDIA: ANIMAL AMARRADO SEM ÁGUA NO SOL QUENTE
NO MORRO ESCURO , EM SANTA MARIA DE ITABIRA

João Monlevade: (31) 3851-5545

Itabira: (31) 3831-4870

Mais uma vez foi fragado um bode na comunidade conhecida com Morro Escuro, pertencente à Santa Maria de Itabira, amarrado em condições de maus-tratos e covardia.

O site de notícias sobre animais Canil Garra, passando por aquele local, registrou este animal amarrado em pleno sol de 13:30 horas, sem água e desesperado para sair 
daquele lugar.

Um dos produtores pocurou o responsável pelo bicho, aliás o irresponsável, o qual não foi localizado, contudo foi avisado a moradores que estaria chamando a polícia para 
que se cumprisse a Lei de maus-tratos: Lei 9.605/1998.

Da Redação

CIGARRO E DREPRESSÃO
Que o cigarro traz muitos malefícios, isso todos 
sabemos. Porém em um estudo realizado pela 
Universidade de Birmingham e no Centro de Estudos 
do Tabaco e Álcool da Universidade de Nottingham, 
no Reino Unido, é de que o cigarro piora transtornos 
mentais como a depressão e a ansiedade. 
Pode parecer estranho, já que pessoas que fumam 
dizem se sentir menos ansiosas após fumar. No 
entanto, após o efeito do cigarro(que dura apenas 20 
minutos), os sintomas são exacerbados. Essa pesquisa 
nos mostra que a abstinência ao tabaco, melhora os 
sintomas ansiosos e depressivos.
PROCURE A AJUDA DE UM ESPECIALISTA !

SERÁ QUE CACHORROS PODEM PEGAR RESFRIADO DE HUMANOS?
Nós já sabemos que, assim como nós, os cachorros 
também podem ter resfriados e também sabemos que, 
além de muito amor e carinho, humanos e cães podem 
compartilhar alguns germes.
Em algumas épocas do ano, os resfriados costumam 
afetar um maior número de pessoas, e essa parece ser 
uma delas. Muita gente anda resfriada ultimamente.
Cachorros não pegam resfriados de humanos. (Foto: 
Reprodução / ChesiireCat / iStock / GettyImages)
Sabendo que nós podemos passar algumas doenças para 
os nossos cães, assim como pegar algumas deles 
também, fica a preocupação: Será que posso acabar 
passando resfriado para o meu cãozinho?
A resposta é não. Apesar de os resfriados atingirem 
humanos e cachorros, nossos amigos de quatro patas 
não pegam a doença através de humanos. Mas eles 
podem pegar facilmente um resfriado de outros cães. 
Então, se você tem vários cachorros em casa e um deles 
começar a apresentar sintomas de resfriado, o ideal é 
levar todos os pets ao veterinário, pois todos os cães 

podem acabar ficando doentes.
Porém, o que nós podemos acabar passando para os 
cachorros são alguns tipos específicos de vírus da gripe 
(cepas da gripe), mas isso é muito raro de acontecer.
Os cães podem pegar resfriados de outros cachorros. 
(Foto: Reprodução / Williamson Source)
Entre outras doenças que os humanos podem passar 
para os cachorros estão a caxumba e micoses. Se você 
apresentar essas doenças, o ideal é se manter distante 
do seu peludo e conversar com o veterinário dele sobre 
formas de prevenir o animal e proteger a saúde dele.
Nós também podemos pegar algumas doenças de 
nossos pets, mas isso também é raro e pode acontecer 

se não tivermos os devidos cuidados com saúde e com 
a higiene dos animais. Algumas doenças que podemos 
pegar deles são tênia, ancilostomíase e raiva.
Para quem tem um cachorro e cuida muito bem dele, 
nem precisa se preocupar, pois sendo bem cuidado, 
nem o próprio animal será afetado.
Tutores resfriados podem ter a companhia de seus 
cãezinhos. (Foto: Reprodução / Smart Family Pets)
Sendo assim, se você estiver resfriado e quiser a 
companhia do seu cãozinho para te ajudar a se 
recuperar mais rápido, ele pode sim ficar juntinho de 
você e os dois ficarão muito bem.

Fonte: (Portal do Dog)
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SAÚDE COMISSÃO DECLARA QUE POLIOMIELITE
TIPO 3 FOI ERRADICADA DO MUNDO

SEGREDOS DE BELEZA FEMININA 
QUE DEIXAM TODOS LOUCOS

A maquiagem é capaz de fazer milagres, e muitas meninas passam muito 
tempo fazendo magia com seus rostos. Mas esta questão surge: o que os 
homens pensam sobre todo esse desperdício monstruoso?
Você sabe que a forma como você se veste e se maquia todos os dias, 
influencia muito seu humor e personalidade? É importante dedicar tempo à 
beleza, não só para agradar os homens ou ser aceito antes da sociedade, mas 
para sua saúde eTodas as mulheres são lindas no exterior e no interior, no 
entanto, não é demais conhecer alguns segredos de beleza que os homens 
adoram.
No estágio do namoro é essencial que todas as mulheres se preocupem com 
sua beleza, para conquistar o homem de seus sonhos, no entanto, na vida 
conjugal um erro comum que algumas mulheres fazem é negligenciar sua 
aparência física, ter a falsa crença de não ter que se apaixonar pelo marido, 
uma vez que eles vivem juntos.
Há muitos truques de beleza que, se você fizer, você notará que você vai 
deixar seu parceiro louco. Fizemos um trabalho de pesquisa para encontrar 
a resposta e os resultados nos aspectos surpreendentes.

1.BRILHO MACIO DA PELE:
A pele que literalmente brilha de beleza e saúde é o sonho de todas as 
mulheres. Claro, os homens também percebem isso. Portanto, é importante 
ter uma pele bem preparada. Na criação do brilho, eles ajudam os 
highlighters e outros produtos com motivos brilhantes. 

CORAGEM SUBTIL:
Um leve rubor também dá um toque saudável à pele, mas é importante 

exagerar com isso. Sorria, aplique uma pequena quantidade de rubor nas 
coxas das bochechas, e você está pronto para conquistar o mundo!

LIPSTICK VERMELHO:
Os psicólogos afirmam que a cor vermelha, o nível subconsciente, está 
associada à juventude e ao sentimento sexual de uma mulher. Não é 
surpreendente que muitos homens preferem precisamente esse batom, e 
também destacar que o mais bonito é quando os lábios vermelhos 
destacam o aspecto geral.

SOMBRAS CLARAS:
Os designers de moda e os especialistas em beleza adoram tons saturados 
e intensos. Mas na prática, o melhor de tudo, os tons de areia, café, 
pêssego e cinza que se destacam enfatizam sua beleza natural e a 
profundidade do seu visual.

SOBRANCELHAS BEM PREPARADAS:
É surpreendente, mas um monte de blogs e edições de moda para 
convencer as meninas a desenhar as sobrancelhas grossas, coloridas e 
atraentes. A naturalidade é o que os homens valorizam nas mulheres mais 
do que qualquer coisa, isso também se aplica às sobrancelhas. 

TOM CLARO E NATURAL:
Infelizmente, uma camada grossa de base de maquiagem não será capaz 
de ocultar todos os defeitos e criará um efeito de rosto artificial. Escolha 
apenas produtos com textura leve: BB e CC, cremes que unificam o tom e 
dão uma aparência saudável; se você precisa corrigir imperfeições, faça 
isso com um corretivo. 

OLHOS ESFUMADOS:
Fazer um bom estilo de maquiagem com os olhos esfumantes não é algo 
simples. Mas esta técnica pode aprimorar seu visual e torná-lo mais sexy.

BATOM ROSA:
Outro detalhe importante é que os homens não resistem a todos os tipos de 
texturas pegajosas, especialmente quando se trata de brilho labial. Os 
batons macios, leves, de cor cremosa ou os bálsamos de cor rosa aparecem 
no topo da classificação “mais desejável dos lábios femininos”. Anote!

MAQUIAGEM NATURAL QUE DESTACA SEUS BENEFÍCIOS:
O que os homens gostam de melhor é que a maquiagem seja tão natural 
quanto possível para trazer beleza. A maioria compartilha a opinião de que 
o equilíbrio e a medida ao criar um visual bonito são fundamentais. No 
final do dia, mesmo a maquiagem mais complicada não é capaz de 
competir com um sorriso sincero e um olhar feliz.

CABELO SAUDÁVEL:
Evite que o seu cabelo pareça seco, quebradiço e muito oleoso, corte as 
pontas a cada 2 meses para cuidar da sua aparência. Tingir o cabelo, 
expondo-o ao sol, usando ferros ou secadores e penteando o cabelo 

molhado são algumas das causas de o cabelo se danificar.Se você quiser 
cobrir um pouco de cinza ou mudar a cor do cabelo, recomendo usar 
produtos para hidratar.
Não importa se você decidir ter isso longo ou curto (é sua personalidade), 
no entanto, lembre-se de que os homens adoram os cabelos sedosos, 
hidratados, lisos, brilhantes e penteados. 

SEU CHEIRO:
O cheiro sempre limpo e higiênico (banhado em fresco) é essencial, além 
de tentar perfumar, a combinação de aromas ricos atrai a atenção, seduz e 
pega os olhos dos homens, também aumenta a autoestima e é um 
complemento do humor.
O cérebro, graças ao sistema límbico, associa os aromas e as emoções, 
despertando as memórias e sentimentos da pessoa como amor, ternura e 
romantismo. Quantas vezes você cheira uma fragrância você se lembra 
de uma pessoa?
Para durar o aroma para um uso mais longo desses truques: hidrata sua 
pele com creme normal antes de perfumar, despeje um pouco na sua 
roupa, escolha fragrâncias com aromas fortes, mantenha-o em um local 
fresco e nunca o exponha ao sol. 

ROUPA INTERIOR:
Algo que leva todos os homens loucos é uma roupa íntima. Se você quer 
estimular a imaginação de seu parceiro, ouse se vestir de forma 
provocativa e sem dor. Escolha coordenadas, rendas e, de preferência, 
transparentes, a cor vermelha está relacionada à paixão. Você sempre usa 
seu tamanho real para se sentir confortável.

SORRIA:
Todos os sorrisos conquistam homens. Expresse sua alegria, bom humor 
e positivismo. Evite ter pensamentos negativos ou estar com raiva 
quando conhece o seu homem. Mesmo que você não acredite quando se 
sentir feliz, irradia muita energia positiva, criando uma atmosfera 
amorosa. Cuide da saúde dental, então seus dentes parecem brancos. Há 
muitos segredos domésticos que o ajudam a branqueá-los.

VESTIDO FEMININO:
Eu não tenho nada contra o uso de calças finas que tornam a figura 
delgada, mas a maioria dos homens ama mulheres vestindo vestidos ou 
saias, é muito feminina e sexy. Deixe suas pernas brilhar e deixar a 
imaginação do seu homem voar.As blusas com decotes são muito 
provocantes, lembre-se de usá-las na ocasião perfeita.

OS ACESSÓRIOS:
O uso de colares, brincos, pulseiras, anéis, cintos, cachecóis e um saco 
que coordena com sua roupa irá fazer você parecer bonito. A maioria dos 
homens ama que as mulheres parecem atraentes e coordenadas. Tente ter 
vários acessórios para combinar e colorir sacos.

Fonte: (Clube de Mulher)

Em um evento na sede da Organização Mundial da Saúde (OMS, 
em Genebra, Suíça, o  presidente da Comissão Global 
Independente para a Certificação da Erradicação da Poliomielite, 
professor David Salisbury, informou nesta quinta-feira (24) que a  
poliomielite selvagem  tipo 3 foi erradicada do mundo. O anúncio 
foi considerado pela OMS um "marco para a saúde global".
No Dia Mundial de Combate à Pólio, que é celebrado hoje, a OMS 
convocou as autoridades de saúde de todo o mundo a direcionar, a 
partir de agora, os esforços para erradicar o últipo tipo de 
poliomielite ainda em circulação, que é a poliomielite tipo 1. Em 
2015, a comissão independente emitiu certificado declarando 
erradicada a poliomielite tipo 2.
"Essa notícia é um marco para a humanidade", afirmou o presidente 
da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBim), Juarez Cunha, ao 
falar sobre a erradicação da poliomielite tipo 3.  Ele alertou, porém, 
que dois países –- Afeganistão e Paquistão – ainda registram casos 
de pólio do tipo 1. "Devido à persistência desses casos em tais 
países, nós, aqui no Brasil, e também em outros países, não 
devemos baixar a guarda. Devemos, isso, sim, insistir na cobertura 
global vacinal", afirmou Cunha.

CARACTERÍSTICAS

A poliomielite, ou paralisia infantil,  é uma doença 
infectocontagiosa aguda, causada por um vírus, que pode se 
manifestar por febre, mal-estar, cefaleia, distúrbios 
gastrointestinais e rigidez de nuca.
Desde 1990 não há registro de casos de poliomielite no Brasil, 
fato que levou o país a obter da Organização Pan-Americana da 
Saúde (Opas) o certificado de erradicação do poliovírus 
selvagem autóctone do seu território em 1994, juntamente com os 
demais países das Américas.
A poliomielite selvagem tem esse nome por circular no meio 
ambiente. Embora raros, há casos de poliomielite não selvagens 
causados por vacina. Não existem, porém, casos de pólio 
causados por vacina no Brasil.
A Comissão Global Independente para Certificação da 
Erradicação da Poliomielite é formada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), Organização das Nações Unidas para 
a Educação, pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(Unicef), Centro para o  Controle e Prevenção de Doenças (CDC) 
dos Estados Unidos, Rotary Internacional e Fundação Bill & 
Melinda Gates.

Fonte: (Hoje em Dia)
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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

EXCESSO DE EXERCÍCIOS LEVA A ALTERAÇÕES
NEGATIVAS EM ÓRGÃOS VITAIS

A prática de exercícios físicos intensos sem o tempo de recuperação adequado provoca alterações negativas em estruturas vitais 
do organismo, como coração, fígado e sistema nervoso central, revela pesquisa desenvolvida na Universidade de São Paulo 
(USP), em Ribeirão Preto.

Antes, já era sabido que esse tipo de treinamento intenso sem intervalos necessários levava à síndrome do overtraining, 
desencadeando sintomas como depressão, insônia, irritabilidade, queda na imunidade, perda de apetite e de peso.

O TRABALHO MOSTRA QUE OS PREJUÍZOS VÃO ALÉM DA QUEDA DO RENDIMENTO.
O professor Adelino Sanchez Ramos da Silva, da Escola de Educação Física e Esporte, disse que a síndrome de overtraioning 
era explicada, até então, pelo fato de que lesões no tecido musculoesquelético causadas pelo exercício excessivo induziriam à 
liberação na corrente sanguínea de substâncias pró-inflamatórias (proteínas produzidas por células de defesa e conhecidas como 
citocinas), que desencadeariam os efeitos sistêmicos.

A pesquisa, coordenada por ele, comprovou essa hipótese, formulada há 20 anos, e mostrou que há outras alterações negativas 
em órgãos vitais.

“O diferencial dos nossos estudos, que vêm sendo desenvolvidos há 10 anos, é que, além dessas alterações, nós verificamos, em 
estudos com camundongos, que o desequilíbrio entre o excesso de exercício físico e o período destinado à recuperação está 
associado a uma inflamação em músculos esqueléticos, sangue, hipotálamo, coração e fígado”, explicou Silva.

SUBIDA E DESCIDA
Foram feitos testes com camundongos, submetidos a diferentes práticas de overtraining, como corrida no plano, na subida e na 
descida, durante oito semanas.

Todos os protocolos de exercícios em excesso provocaram prejuízo na sinalização da insulina no tecido musculoesquelético, ou 
seja, as células musculares ficaram com mais dificuldade de captar a glicose que circula no sangue.

“Essa dificuldade foi compensada tanto pelo coração quanto pelo fígado, que aumentaram os estoques de glicogênio”, disse 
Silva.

Ele acrescentou que o coração apresentou sinais de fibrose e também sinais moleculares de hipertrofia patológica. O fígado teve 
aumento da gordura que ocorre, por exemplo, em doenças como diabetes e obesidade.

A inflamação no hipotálamo foi associada à diminuição do apetite e do peso corporal dos camundongos.

“É importante frisar que, após duas semanas de recuperação total, em que os animais não foram submetidos a nenhuma sessão 
de treinamento, as alterações inflamatórias no músculo esquelético, no soro e no hipotálamo retornaram aos valores normais, no 
entanto, o desempenho dos animais continuou diminuído”, afirmou.

Segundo o pesquisador, esse resultado sugere que outros mecanismos, além da citocinas pró-inflamatórias, estejam envolvidos 

na diminuição do desempenho em resposta ao desequilíbrio entre o 
excesso de exercício físico e o período destinado à recuperação.

“Os próximos passos da nossa pesquisa serão avaliar animais que 
apresentam deficiência dessa citocinas, que são conhecidos como 
animais nocaute, para que possamos averiguar qual o real papel 
dessas citocinas”, afirmou.

EDUCAÇÃO FÍSICA
Silva destacou que o exercício físico - feito de forma regular e 
moderada e sob orientação de um profissional de educação física - 
é uma estratégia “não farmacológica extremamente eficiente para a 
prevenção e tratamento de diversas patologias”.

“Os nossos resultados servem como alerta para os indivíduos que 
treinam em excesso e não respeitam um período adequado de 
recuperação.

Esse período varia muito em relação a sessões de treinamento e ao 
nível inicial de condicionamento do praticante.

De forma geral, nós podemos dizer que um período entre 24 horas e 
48 horas é suficiente para a recuperação”, finalizou.

Fonte: (Hoje em Dia)
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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

ODONTOLOGIA

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

31 3838 1020 / 9 8508 1808

QUAIS SÃO OS CUIDADOS PÓS-OPERATÓRIOS DE
RECUPERAÇÃO APÓS UM IMPLANTE DENTÁRIO?

11 CURIOSIDADES SOBRE VEÍCULOS
QUE VOCÊ NÃO PODE DEIXAR DE SABER
1- 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- Quando o carro foi inventado?
Como dissemos, o carro foi patenteado em 1886, mais 
especificamente no dia 29 de janeiro daquele ano. Ele foi 
chamado de Benz Patent Motorwagen devido ao nome do seu 
inventor oficial, o alemão Karl Benz. A grande diferença para o 
modelo como conhecemos hoje é que o Benz Patent Motorwagen 
tinha apenas três rodas, ou seja, ela era um triciclo.
Porém, como toda boa história de criação, ela não é assim tão 
simples. Em outro canto da Alemanha, outro veículo estava 
sendo desenvolvido por Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach.
O projeto dos dois era mais parecido com o que temos hoje. 
Apesar do motor a vapor, o carro foi o primeiro a ter quatro rodas. 
Daimler anos depois se uniria a Karl Benz para criar a ainda 
famosa Mercedes-Benz.
Ainda assim, quase 120 anos antes da primeira patente, um 
protótipo de veículo de três rodas com motor a vapor foi 
inventado por Nicolas-Joseph Cugnot. O veículo não passava dos 
3km/h e tinha como objetivo inicial carregar armamento militar.

3- O primeiro acidente automotivo e prisão por direção 
perigosa
O primeiro homem a andar em um veículo automotivo foi 
Nicolas-Josepeh Cugnot, oficial de artilharia francês, no já 
mencionado triciclo que andava a 3km/h. Em 1769 o seu veículo 
conseguiu quase bater o recorde de 4km/h em uma rua de Paris, 
porém, ele atingiu uma árvore. E esse foi o primeiro acidente 
automobilístico que se tem registro.
Um ano depois, novamente testando o seu veículo, o oficial, 
dessa vez carregando canhões, causou um novo acidente e foi 
preso por condução perigosa.
Já o primeiro acidente fatal aconteceu na Irlanda, em 1869. A 

cientista Mary War, fazendo um teste drive de um automóvel 
movido a vapor, acabou perdendo o controle do carro e caiu do 
veículo, fraturando a coluna.

4- Duas ou quatro rodas, quem veio primeiro?
Em questão de veículo motorizado, sem ser por motor de 
combustão, a moto é provavelmente mais antiga. Ela se 
originou de algumas tentativas de colocar um motor pequeno 
em uma bicicleta, como foi o caso da Michaux-Perreaux, de 
1867.
Porém, quando falamos em motor de combustão a moto é mais 
nova, tendo aparecido apenas em 1894 com o modelo 
Hildebrand & Wolfmüller.

5- 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.

6- O pior engarrafamento da história
Embora a cidade com os engarrafamentos mais longos seja São 
Paulo, com congestionamentos que chegam facilmente aos 300 
quilômetros, o recorde para o engarrafamento mais longo fica 
para a cidade de Pequim, na China.
Os moradores da cidade enfrentaram um congestionamento de 
100 quilômetros, o que não é tão ruim se comparado aos de São 
Paulo, porém, demorou 12 dias para que a estrada tivesse seu 
curso normalizado. Alguns motoristas ficaram 5 dias presos no 
trânsito durante o incidente.
Tudo isso por causa de uma construção na estrada que 
claramente não foi bem organizada.

7- Invenção do volante
Pode parecer que é impossível um carro sem volante. Porém, as 
primeiras versões do automóvel eram produzidas com uma 
alavanca. Esse sistema era bem menos efetivo e seguro do que 
os volantes.
O volante como conhecemos hoje foi inventado pelo francês 
Alfred Vancheron, em 1894.

8- Qual é o carro mais popular de todos os tempos?
O Ford T, que foi fabricado entre 1908 e 1927, é considerado o 
carro mais popular do mundo até hoje de acordo com a 
proporção. Em 1916, 55% dos carros do mundo eram Fort T. 
Claro que essa marca se dá por causa do pouco número de 
carros no mundo na época, mas ainda é uma marca interessante.

9- O carro mais vendido
O carro mais vendido no mundo é o Toyota Corolla com cerca 
de 40 milhões de unidades vendidas entre todos os seus 
diferentes modelos.

10- A maior fabricante de carros do mundo
A China é a maior produtora de carros do mundo. Além do 
mercado interno crescer cada vez mais, atingindo uma meta de 
0.8 carros por habitante, o mercado externo também está em 
constante crescimento com o fortalecimento das marcas 
chinesas pelo mundo.

11- 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, indiano, 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.

Os cuidados pós-operatórios após um implante dentário são 
super importantes, pois eles podem ser decisivos para que 
hajam ou não complicações na sua recuperação. Os cuidados 
após a cirurgia facilitam e favorecem a cicatrização e os 
resultados. Por isso é necessário seguir as orientações à risca, 
assegurando que os seus objetivos sejam alcançados.
Uma cirurgia dentária não deixa de ser um processo cirúrgico 
e, para que ela obtenha sucesso, todas as normas devem ser 
cumpridas. Afinal, o corpo sempre acaba necessitando de um 
tempo para se regenerar. 

Período de recuperação
O período de repouso indicado é de 48 horas, podendo se 
estender em até 10 dias, dependendo do procedimento 
realizado e da recuperação individual de cada indivíduo. Já os 
enxertos ósseos levam de 4 a 8 meses para serem cicatrizados; 
os implantes levam de 45 dias a 4 meses. 
É bom enfatizar que todas as medicações recomendadas pelo 
cirurgião-dentista devem ser seguidas à risca, evitando 
inflamações, dores e outros incômodos. 

Alimentação 
Nesse período pós-operatório, é ideal que sejam consumidos 

alimentos pastosos e frios. A região bucal também deve ser 
higienizada sempre que possível, eliminando bactérias e 
prevenindo possíveis contaminações. 

Confira uma lista de contraindicações: 
Ÿ Não coma nada duro, crocante, quente ou ácido durante a 

primeira semana 
Ÿ Não beba nada quente, com gás ou muito ácido nos 

primeiros 7 dias 
Ÿ Deve-se dormir recostado no primeiro dia pós-cirurgia 
Ÿ Deve-se colocar gelo por fora da área operada nas 

primeiras 24 horas 
Ÿ Não mastigue com lado que foi realizado o procedimento, 

principalmente durante o primeiro mês 
Ÿ Não consuma bebidas alcoólicas ou fume durante todo o 

processo de cicatrização 
Ÿ Evite espirrar, tomar Sol e assoar o nariz

Sintomas que podem ser sentidos após o implante 
Dores profundas não são comuns após a realização de 
implantes bem sucedidos. Alguns desconfortos podem 
ocorrer, é claro, caso o implante esteja inflamado. O implante 
também não tem relações diretas com dores de cabeça, 

portanto devem ser verificados outros fatores como o 
bruxismo e a oclusão dos dentes, caso esteja com esse 
sintoma.
É sempre importante ressaltar que a higienização dos dentes 
é imprescindível em qualquer tipo de tratamento. A 
negligência com relação a escovação pode resultar uma 
recuperação pouco satisfatória, que pode acabar 
desencadeando outros problemas por conta de infecções ou 
outras complicações.
Dentes bonitos e perfeitos deixam a aparência ainda mais 
bonita. Caso você não possua algum dente, o implante 
dentário é uma das soluções para que você volte a sorrir. 
Conte com a Castell-Odonto para deixar seu sorriso sempre 
saudável e perfeito!

Fonte(s): Alexandre Voltolini, Dental Prev e Implante 
Dentário
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A MULHER SÁBIA EDIFICA SUA CASA

PIADINHAPIADINHAPIADINHA

No livro de Provérbios de Salomão, capítulo 14 versículo 1, a palavra do Senhor diz: Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a 
tola derruba com as suas próprias mãos.
Mas em que condições  o Senhor reconhece a sabedoria da mulher? Porventura o Senhor está referindo-se a mulher culta de 
desenvolvimento intelectual que possua formação didática? Certamente não. 
No livro dos Salmos a palavra afirma que o temor do Senhor é o princípio dasabedoria, e com os humildes está à sabedoria.
A palavra faz alusão à mulher dotada de humildade espiritual na presença do Altíssimo, como Sara mulher estéril, sendo da idade 
de noventa anos, e tendo cessado o costume das mulheres, mas cheia de fé e temor a Deus, não duvidou da promessa do Senhor em 
lhe abençoar, dando-lhe um filho em sua velhice, colocando-a como mãe das multidões das nações pelo concerto que o Senhor 
havia feito com o seu marido, o nosso pai na fé, o patriarca Abraão, sendo esse da idade de cem anos.
Exemplo também a sabedoria de Rute, que após ter ficado viúva e vendo sua sogra órfã, apegou-se a ela, recusando em voltar para 
o conforto da casa dos seus pais, terra onde nascera optando em acompanhar e amparar a sua sogra em sua aflição, acompanhando-
a um povo que dantes não conhecia, e foi galardoada pelo Senhor pelo seu feito, e pela suasabedoria.
Não poderíamos deixar de sublimar a sabedoria de Ana, quando atribulada, humilhada, e excessivamente irritada pela sua 
competidora, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre, ela, pois, com amargura na alma, orou ao Senhor e chorou 
abundantemente, e fez um voto dizendo: 
Senhor dos Exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te 
esqueceres, e a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei para todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passarás 
navalha. E aconteceu que na mesma noite, o Senhor se lembrou de Ana, e concebeu, e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel. 
O Senhor honrou a sua fé, a sua humildade, a suasabedoria em buscar no Senhor, as suas precisões e alívio das suas angústias e 
tribulações. Precisamos enfatizar também, o delírio de algumas mulheres néscias, que pela insensatez traspassaram a si mesma 
com muitas dores. Foi o Caso da mulher de Ló, quando o Senhor fez cair fogo e enxofre sobre as cidades de Sodoma, e Gomorra e 
as cidades circunvizinhas, essa mulher, em seu desvairo e desobediência, olhou para trás e foi convertida numa estátua de sal. 
Acontecimento semelhante ocorreu com a mulher de Jó, a qual não conhecendo os propósitos do Senhor, acabou por blasfemar 
contra Ele dizendo a Jó: “Ainda reténs a sua fidelidade? Amaldiçoa o teu Deus e morra”. Jó Porem repreendeu-a porque falava 
como uma louca. Em tudo isso não pecou Jó, e pelo Senhor foi agraciado.
Necessário é referenciar também o delírio de Safira, mulher de Ananias, a qual, em cumplicidade com o seu marido, ambos foram 
flagrantemente apanhados em mentira ao Espírito Santo de Deus, e morreram, porque os mentirosos não herdarão o Reino de 
Deus.
 
ALGUMAS DAS VIRTUDES DA MULHER SÁBIA
Provérbio de Salomão Capítulo 31, do versículo 10 ao 31:
Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas jóias.   O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta 
de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos.
É como o navio mercante: de longe traz o seu pão. É ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. 
Ela percebe que o seu ganho é bom; abre a mão ao aflito; e ainda a estende ao necessitado. Não teme a neve, pois todos andam 
vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se 
assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino, e vende-as, a força e a dignidade são os seus vestidos, e, quanto ao dia 
de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da 
sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam afortunada; seu marido a louva, dizendo: Muitas 
mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas dominas. Enganosa é a graça, e vã, a formosura, mas a mulher que teme ao 
SENHOR, essa será louvada.  Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras.
 
OS DEVERES DAS MULHERES CRISTÃS
A primeira carta de Paulo a Timóteo 2.9 e 10 diz: Que as mulheres se ataviem emtraje honesto, com pudor e modéstia, não com 
tranças (penteados mirabolantes), ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas (mas como convém às mulheres que fazem 
profissão de servir a Deus) com boas obras. Confirmado na Carta universal de I Pedro 3.3: O enfeite delas não seja o exterior, no 
frisado dos cabelos, no uso de jóias de ouro, na compostura de vestes. E na carta a Tito 2.3 ao 5, a palavra exorta: As mulheres 
idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas ao vinho, mestras no 
bem; para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos;
A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. 
Romanos 6.12, 13 Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas cobiças; Nem tão pouco 
apresenteis os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniqüidade; mas apresentai-vos a Deus, como vivo dentre 
os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Portando, o Senhor exorta a mulher sobre o seu dever e 
procedimento, e alerta que asua beleza seja no seu modo de agir, na pureza e santidade do seu coração, simplicidade no exterior do 
seu corpo, liberta e desprovida de toda vaidade. Que não se apegue à vaidade, e aos costumes mundanos, que não se envolva em 
contenda, e não ande na loucura das paixões infames.
 
A VAIDADE QUE PODE SER MORTAL
Freqüentemente os órgãos de imprensa noticiam morte de mulheres após receberem aplicação de alguns produtos usados no 
tratamento de cabelo ou de pele, por intoxicação pela ação dos produtos químicos no organismo humano.
Conhecemos também uma jovem, empreendedora, executiva de classe média, tendo sido submetida a uma cirurgia de estética para 
correção dos seios, alguns dias após, foi sucumbida fatalmente pela ação fulminante de uma bactéria letal, adquirida durante o 
processo de cirurgia. Constantemente os veículos de comunicação divulgam óbito de mulheres durante o processo de 
emagrecimento pela anorexia, outras pela ingestão de medicamentos incompatíveis, e uma infinidade de complicações em 
cirurgias simples de estética, que a mulher acaba perdendo a vida precocemente pela sua vaidade.
Você mulher, para ser bela na presença de Deus, não precisa acrescentar e nem deduzir nada no seu corpo. É impossível você 
dimensionar o seu valor, o amor que o Senhor Deus tem por você.   Ele só olha para o seu interior, para a singeleza do seu coração, o 
que você fizer para ornamentar o seu exterior não tem valor algum para Deus, aliás, Ele abomina toda vaidade.
A palavra do Senhor assegura com clareza que a beleza da mulher não está na moldagem dos seus cabelos pela habilidade do 
artífice, no fino trato da sua pele ou na extravagância das suas vestes, porque você já tem a luz de Cristo que alumia o seu rosto e faz 
a diferença entre você e as que não temem a Deus. Mas quando você se dá ao uso de pinturas, maquiagens, jóias para melhorar o seu 
visual, para apresentar-se bem esteticamente, esses acessórios produzem um efeito contrário, ofuscam a luz que há em você, 
porque são coisas inúteis e vãs que desagradam ao Senhor, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo, e esse templo tem que 
ser íntegro, puro, santificado.   Deus não olha para a sua beleza exterior. No livro de Eclesiastes a palavra do Senhor diz que toda 
vaidade é aflição de espírito, mas a mulher que tem compromisso com os mandamentos de Cristo tem paz no coração, e precisa ter 
consciência disso, precisa saber que a sua beleza não está na aparência física, mas no desprovimento de toda vaidade que muitas de 
vós estão sujeitas.  
A sua beleza está na sabedoria de servir a Deus com toda humildade, santidade e na obediência dos mandamentos do Senhor. 
Precisa se conscientizar da sua fundamental importância no seio familiar, e ter a confiança que  pela sua sabedoria, vai trazer um 
relacionamento harmonioso de paz para dentro da sua casa.
I Pedro 3.1: Vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo 
procedimento de sua mulher seja ganho sem palavra,
Romanos 8.20: A criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou.
 
A RECOMPENSA PARA O HOMEM QUE TEME AO SENHOR
Salmos 128.3, 4: A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa; os teus filhos, como plantas de oliveira, à roda da 
tua mesa.
Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor!            

Fonte: (cristoeaverdade.net) 
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TORNEIO BENEFICENTE: TODOS POR ARTHUR LOTA CAMPO
DO RIVER, NO FÊNIX EM ITABIRA, MG

Aconteceu neste sábado, 12/10, no bairro Fênix, em Itabira, o torneio beneficente 
'Todos por Arthur'.
O evento teve como objetivo ampliar a campanha de arrecadação de fundos para 
tratamento do pequeno Arthur Felipe Andrade dos Santos. O garoto foi 
diagnosticado com Tumor na Hipófise, que é  um câncer onde a  glândula pituitária 
encontra-se no crânio, abaixo do cérebro e acima das passagens nasais. Um tumor 
grande pode pressionar e danificar o cérebro e os nervos.
Os sintomas incluem alterações na visão ou dores de cabeça. Em alguns casos,os 
hormônios também podem ser afetados, interferindo nos ciclos menstruais e 
causando disfunção sexual.
Os tratamentos incluem cirurgia e medicamentos para bloquear a produção de 
hormônios em excesso ou diminuir o tumor. Em alguns casos, é possível fazer 
radioterapia.

Fotos: Cláudia Gadioli
Por: Anderson Rodrigo

LANA E SEUS BEBÊS
O Saúde e Estilo esteve recentemente fazendo cobertura de um evento esportivo, e, 
num daqueles momentos exclusivos, percebeu uma jovem com três lindos cães 
compondo aquele cenário. Ainda que não fosse aquele evento especializado para 
pets, aquela cena chamava atenção da equipe de reportagem, tanto quando a 
cobertura inicial em si.
Um dos produtores se aproximou da moça e perguntou se podia registrar uma foto 
dela e seus cãezinhos, o que ela, de imediato, falou que podia, e, dalí, surgiu-se uma 
linda história por trás da cena.
A moça se chama  Lana Asaph, ela contou à nossa reportagem que é fotógrafa e 
cantora, até aí poderíamos acabar a matéria sobre ela. Mas, ela nos contou um 
detalhe: Ela é uma fotógrafa especializada em "Retratoterapia". O nome soa 
estranho, porque a técnica é pouco difundida, mas a própria Lana vai nos explicar: 
"Eu trabalho com pessoas com auto-estima baixa, depressão, pacientes com câncer. 
Tenho clientes que estão sendo acompanhados há um ano. Não trabalho como os 
demais fotógrafos que fazem ensaios, trabalho com terapia por meio de fotos." Deu 
para entender? A Lana ajuda as pessoas quem estão pra baixo, melhora suas auto-
estimas por meio de trabalhos fotográficos.
Além deste belo trabalho, a Lana também é ciclista, compositora, protetora-animal 
e como ela mesma disse "amo a vida".
Tem reportagens que são agendadas, tem aquelas publicitárias, outras são 
solicitadas...e tem aquelas que Deus pôe no seu caminho: esta foi uma. Parabéns, 
Lana, é só um pouco da sua história, mas que mostrou a todos, e em especial à nossa 
redação, que você é uma mulher que faz a diferença .

Por: Anderson Rodrigo

PRESÍDIO DE ITABIRA TEM SUA FESTINHA PARA CRIANÇAS DOS INTERNOS
Aconteceu nesta quinta-feira, 10/10, a "Festinha das 
Crianças" no presídio de Itabira, MG.
O evento contou com apoio da Igreja Universal do 
Reino de Deus, Assembléia de Deus, Grupo Manoel 
Soares, Pastoral Carcerária e Direção da unidade 
prisional. Em dois turnos a festinha atendeu, cerca de, 
80 crianças.
Teatro, pipocas, refrigerantes, algodão-doce e muitas 
lembrancinhas foram algumas das atrações para as 
crianças que foram visitar seus pais que ali se 
encontram encarcerados.
No início o diretor geral, Márcio Pedro, deu as boas 
vindas às entidades parceiras. O diretor adjunto André 
Moreira, junto com a organizadora Jéssica Moreira, 
também sempre estavam auxiliando o andamento da 
festa.
Foi um dia onde, ainda que este evento tenha acontecido 
dentro de um presídio, detentos e familiares puderam 
ter momentos agradáveis e, aqueles que derem valor a 
estes pequenos, porém relevantes, acontecimentos, 
terão maiores chances de ressocialização.
O Saúde e Estilo foi o único órgão de imprensa a ter 
acesso a este evento.

Por: Anderson Rodrigo
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ESPONDILITE: O QUE É A DOENÇA QUE FILHO DE
LEONARDO DESCOBRIU E TRATARÁ POR ANOS

Bar e Mercearia
PATRÍCIA

O bar da Patrícia

98683-9670
Rua Maria Campos, 200 - Santa Teresa - 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

DR. BERNARD

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

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

3852 1538 / 9.9320 5463 / 9.9211 7921
Av Getúlio Vargas, 4095 - João Monlevade/MG

O sertanejo Zé Felipe, filho de Leonardo, compartilhou com 
os fãs a notícia de que, ao buscar auxílio médico para dores 
articulares que já vinha sentindo há meses, recebeu o 
diagnóstico de uma doença chamada espondilite 
anquilosante - que, quando não tratada, pode prejudicar a 
mobilidade do paciente.
Usando a ferramenta Stories do Instagram, o cantor revelou 
aos fãs que, após passar três meses com dores, descobriu o 
que estava causando esse desconforto. “Estava sentindo 
dores nas costas, no pé, no joelho [...] Aí, fui em um 
reumatologista e descobri que estou com um tipo de artrite 
que chama espondilite”, afirmou ele.
Em seguida, o artista, que tem 21 anos, assegurou os 
seguidores de que já está sendo devidamente tratado. “Vou 
começar a fazer o tratamento hoje… [São] dois anos de 
tratamento! De dois em dois meses, vou ter que tomar uma 
injeção”, afirmou ele, ressaltando que está feliz por ter 
descoberto a doença e ter a oportunidade de tratá-la.
“Estou agradecido por ter condições de fazer o tratamento, 
cuidar disso… A gente tem que reclamar menos e agradecer 
mais”, concluiu ele.

spondilite anquilosante: o que é?
Segundo informações da Sociedade Brasileira de 
Reumatologia, a espondilite anquilosante é do grupo da 
espondiloartrites e consiste em um tipo de reumatismo que 
causa inflamações principalmente na coluna e nas 
articulações localizadas na região das nádegas. Ela é de 
quatro a cinco vezes mais comum em homens, 
especialmente brancos e que têm entre 20 e 40 anos.
A doença - cuja causa não é conhecida - tende a progredir, 
fazendo com que as dores aumentem e se manifestando 
também de forma sistêmica (ou seja, acometendo outras 
juntas e até órgãos como os olhos, o oração, os pulmões, os 
rins e a medula espinhal). Além disso, ela também pode levar 
à calcificação da coluna, restringindo a mobilidade do 
paciente.

Sintomas da espondilite
Ainda segundo o órgão, é comum que os sintomas da 
espondilite surjam no final da adolescência, atingindo 
especialmente a coluna e podendo aparecer também em 
outras articulações, como joelhos e tornozelos. Além disso, 
estas dores têm uma particularidade: enquanto costumam 
ficar mais fortes quando o corpo está em repouso, elas 
tendem a diminuir conforme a pessoa se movimenta.
Quando a doença progride sem tratamento, o paciente 
também pode ter complicações nos olhos, no intestino, na 
pele, nos rins, nos pulmões e na medula espinhal, bem como 
a sensação de enrijecimento na coluna e dificuldades para 
realizar tarefas do dia a dia. Com o tempo, ela resulta na 
calcificação da coluna.
Por ter sintomas um pouco 
inespecíficos, é comum que o 
paciente passe de médico em 
médico e tenha diagnósticos 
como o de hérnia ou de 
distensões musculares. Sendo 
assim, o órgão orienta que, ao 

sentir dores como as descritas e não 
ver melhora com tratamentos 
indicados, o paciente busque um 
médico reumatologista para avaliar 
o quadro.

Tratamento
Apesar de não ter cura, a espondilite 
anquilosante é tratável tanto com 
m e d i c a ç õ e s  q u a n t o  c o m  o 
fortalecimento do corpo. Em geral, 
podem ser utilizados medicamentos 
anti-inflamatórios, corticosteroides 
injetáveis (utilizados de forma 
pontual nos locais onde há dor), 
drogas antirreumáticas e agentes 
b i o l ó g i c o s  q u e  b l o q u e i a m 
s u b s t â n c i a s  e n v o l v i d a s  n a 
inflamação.
Além disso, também é indispensável 
o tratamento com fisioterapia para a 
prevenção de deformidades e a 
prática de exercícios físicos corretamente supervisionada 
por um profissional da área. Quanto mais cedo o paciente 
iniciar o tratamento, mais chances ele tem de não sofrer 
com sequelas da doença e, no Brasil, ele é garantido pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS).

Fonte: (MSN)
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