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Tanto a gestação quanto a lactação dos filhotes de cachorro são duas fases muito importantes 
para os próprios animais e para os seus donos.
A gestação e a lactação são fases muito importantes da vida dos cães. Por esse motivo, estar 
informado é essencial para manter a saúde dos nossos animais de estimação. A seguir, 
compartilhamos uma série de dicas para enfrentar essas etapas.

Gestação canina
O período de gestação de uma cadela dura aproximadamente nove semanas. Aconselha-se 
que o processo de gestação seja orientado por um especialista, pois à medida que a gestação 
avança, será necessário incorporar novas etapas à rotina do animal.

Modificação da alimentação
O ganho de peso não será notado até a quinta ou sexta semana de gravidez. É a partir desse 
momento que a alimentação deve ser modificada, para que os filhotes recebam os nutrientes 
necessários.

Por esse motivo, a ingestão de comida irá aumentar progressivamente, da quinta até a nona 
semana. Nesse momento, a quantidade de ração será de um terço a mais do que o normal.

Alguns aspectos podem agir como limitações para a mudança 
da dieta, como no caso de cadelas que sofrem de alguma 
doença ou tinham um determinado estado físico antes da 
gestação. Por isso, é fundamental seguir as recomendações do 
veterinário.

Mantenha a hidratação
É imprescindível que a fêmea permaneça hidratada e beba 
água com frequência. Portanto, mantenha água limpa e fresca 
à disposição sempre.

Além disso, se o tipo de alimento fornecido for seco, é 
essencial que o animal tenha uma fonte de água acessível, 
especialmente nas últimas semanas de gestação.

Exercício
É interessante que a fêmea faça exercícios leves durante a 
gestação. Por isso, aconselha-se manter as caminhadas 
diárias, embora o tempo e a distância da caminhada devam ser 
reduzidos.

Conforto acima de tudo

Quando a data do parto se aproxima, um “cantinho” com cobertores ou toalhas geralmente é 
preparado em uma caixa de papelão chamada “ninho”. Ali, a fêmea poderá dar à luz 
tranquilamente. O objetivo do ninho é garantir que a fêmea esteja confortável e se sinta segura.

Amamentação canina
Os filhotes de cachorro recém-nascidos não concluíram seu desenvolvimento e são capazes de 
desempenhar algumas poucas funções adequadamente. Por isso, eles precisam de cuidados 
especiais e de muita dedicação.

OS SEGUINTES PASSOS DEVEM SER LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO:

Mantenha sua temperatura regulada
Os filhotes não são capazes de regular adequadamente sua temperatura corporal. Isso pode ter 
sérias consequências para a sua saúde.

Por isso, o filhote deve ser mantido a uma temperatura estável. Evite temperaturas baixas, pois 
o filhote diminui sua atividade digestiva e seu reflexo de sucção pode desaparecer.

A temperatura ideal é superior a 34 ºC, já que assim ele será capaz de sugar e digerir o leite 
corretamente. Se estiver entre 32 °C e 34 °C, só poderá sugar, mas não digerir. Por esse motivo, 
é aconselhável aquecer o filhote até os 34 °C antes de alimentá-lo.

Mantenha-os hidratados
Os filhotes são constituídos por 82% de água e perdem uma quantidade significativa de água e 
calor. Por esse motivo, é conveniente mantê-los em um ambiente com 60% de umidade.

Se o local ficar abaixo desse nível, eles podem ficar desidratados; caso a umidade seja superior 
a 60%, aumenta o risco de crescimento bacteriano.

Controle o alimento fornecido
Os recém-nascidos não regulam completamente os seus níveis de glicose. Para garantir uma 
alimentação adequada e controlar a glicose no sangue, é recomendável que os filhotes sejam 
alimentados com frequência e com proporções específicas de nutrientes.

Sistema imunológico imaturo
Os filhotes requerem o colostro para que possam receber anticorpos da mãe, já que estes não 
são transmitidos pela placenta; seu sistema imunológico ainda não amadureceu.

Fonte: (Meus Animais)
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DEVO TOMAR PROTEÍNA ANTES OU DEPOIS DO TREINO? QUAL É O MELHOR HORÁRIO?

Neste post, iremos levantar uma questão que causa dúvida em 
praticantes de musculação e atletas de alto rendimento: deve-se 
consumir proteína antes ou depois do treino?
Todos que praticam exercícios físicos de alta intensidade, em busca 
da hipertrofia, já sabem que o consumo de proteína em uma 
alimentação balanceada é fundamental. Então, a questão que fica, é 
saber qual o momento ideal de consumo e a dúvida maior gira em 
torno de proteína antes ou depois do treino?
Falaremos sobre isso, mas antes, é importante entender os 
benefícios que a proteína faz ao corpo e de que forma ela se 
relaciona com a prática de exercícios.
Vamos as explicações!

A IMPORTÂNCIA DA PROTEÍNA ANTES OU DEPOIS DO 
TREINO
Escolher proteína antes ou depois do treino nem mesmo é tão 
importante quanto saber porque precisamos dela. Proteínas são 
essenciais para a vida humana. Com elas suprimos o organismo 
com aminoácidos responsáveis pela massa magra. Todos os dias, 
pelo menos, 35% do valor calórico deve ser provindo de proteínas, 
para garantir saúde. De um outro lado, vivemos em um momento 
em que a busca para aperfeiçoar a estética corporal e a busca pela 
saúde nunca estiveram tão em voga. E o aumento de massa 
muscular, visado especialmente por praticantes de musculação, 
também é objetivo e possui o seu lugar de destaque. Diversos 
especialistas afirmam que, para chegar no resultado esperado, a 
alimentação tem um papel especial, sendo responsável por até 60% 
de contribuição para a busca da hipertrofia.

Segundo o Tratado de alimentação, Nutrição & Dietoterapia:
Uma alimentação inadequada ou insuficiente pode diminuir de 
maneira considerável o rendimento de atletas em competições e em 
treinamentos, além de deixá-lo mais suscetível ao aparecimento de 
doenças.

Mas, ainda se sabe que:
A ingestão de proteínas deve ser proporcional à quantidade de 
esforço feito por quem pratica exercício físico e não deve passar 
acima das necessidades diárias recomendadas. O abuso pode levar 
a uma sobrecarga do organismo, causando assim, problemas 

relacionados às funções renais e hepáticas, graças ao aumento de 
concentração de compostos como a ureia, entre outros.

A proteína não é encontrada somente na alimentação.
Existem no mercado diversos suplementos proteicos que 
garantem uma reposição de proteína para atletas em busca do 
ganho de massa muscular.
Agora vamos olhar a fundo cada momento de ingestão de proteína 
antes e depois do treino.
Acompanhe!

Proteína Antes do treino
Proteína antes ou depois do treino, não precisa ser uma dúvida 
exatamente. Saiba que é muito importante consumir proteína 
antes do treino, de preferência proteínas de rápida absorção, que 
vão permitir alcançar melhores resultados. Estas proteínas podem 
ser consumidas tanto de suplementos, o que é recomendável 
graças ao alto nível de BCAA´s encontrados neles, especialmente 
a leucina, ou em outros alimentos.

Alguns alimentos que possuem estas proteínas de rápida 
absorção são:
# Queijos: fresco, possui proteínas de valor biológico elevado, e 
possuem ótima digestibilidade;
# Carnes brancas: possuem pouco teor de gordura e não deixa o 
corpo com uma sensação “estufada”;
# Peixes: qualquer tipo, até mesmo os ais gordos, pois a gordura 
contida nele é saudável, e pode até auxiliar a dar mais energia 
durante o treino;
# Ovo: sempre saudável, sempre recomendado.

A proteína no pré treino é importante por diversos motivos.
É comprovado que o consumo neste momento aumenta os níveis 
de energia em uma média de 6,5% por 48 horas. Muitas pessoas 
tendem a acreditar que o corpo funciona a base de carboidratos, 
que são transformados em açucares para dar energia. Mas, este 
processo é muito lento para treinos de alta intensidade. Para 
prover combustível de forma mais rápida, aminoácidos são 
quebrados para se converterem em açúcar me um processo 
conhecido como glucogênese. E, se estes aminoácidos não forem 
encontrados na corrente sanguínea do corpo, de onde eles serão 
extraídos? Dos músculos. Portanto, quem pratica exercícios 
intensos deve consumir proteínas antes do treino, para ter 
aminoácidos extras na corrente sanguínea, com vistas a preservar 
a massa magra.

Outros benefícios do consumo de proteína no Pré Treino
Decidir se vai consumir proteína antes ou depois do treino passa 
ainda pela necessidade de saber mais sobre os benefícios em cada 
momento.
E antes de treinar, você ainda vai conseguir, graças a proteína:

#1 – Auxilia o desenvolvimento muscular
Como dito anteriormente: Especialmente os suplementos 
proteicos que possuem BCAA’s (Aminoácidos de cadeia 
ramificada), que não precisam ser processados pelo fígado depois 
da absorção, serão providenciais para mais massa muscular. O 
BCAA ajuda, então, a reduzir estado de cansaço e evita que a 
catabolização dos músculos ocorra.

#2 – O aumento da síntese proteica
A proteína aumenta os aminoácidos e a captação muscular durante 
o treino. Neste caso vemos a importância dos suplementos, pois a 
proteína líquida é mais facilmente absorvida, podendo ser 
ingerida logo antes do treino.

#3 – Ajuda na queima de calorias

O aumento de efeitos metabólicos modifica as fontes de energia 
utilizadas durante o treino.

#4 – Melhora considerável de desempenho
O prolongamento dos nutrientes no organismo leva a benefícios 
durante o treino, pois mantém elevadas as taxas de síntese 
proteica.

#5 – Queima a gordura corporal
A proteína, quando se encontra em uma dieta low carb, por 
exemplo, se aproveita dos baixos níveis de glicogênio e aumenta a 
oxidação da gordura durante os exercícios.

Proteína Depois do Treino
Ainda para entender se deve escolher proteína antes ou depois do 
treino, leia com atenção como essa fonte é importante após o 
término dos exercícios. Proteína depois do treino são essenciais 
para o crescimento e o reparo dos tecidos. Já que o corpo está 
constantemente quebrando as proteínas, a dieta tem que prover 
quantidades suficientes para reposição.
A proteína após o treino é um consenso entre especialistas. Se for 
tomar um suplemento como o whey protein, cerca de 20 gramas 
são necessárias para o reparo e a recuperação dos músculos. Mas 
alguns alimentos também são recomendados para o consumo pós 
treino, como por exemplo:

# Leite: alimento fundamental para o pós-treino, pois possui 
absorção rápida, tanto de proteína quanto de açúcar;
# Frango: o aumento de massa muscular é potencializado 
quando consumimos proteína animal, de preferência quando 
cozidas ou grelhada;
# Feijão: é importante na recuperação, além de ser uma ótima 
fonte de energia;
 # Ovo: já citado como alimento para pré treino, sua gema é rica 
em ômega 3 e gordura monoinsaturada. O que diminui, 
significativamente o processo inflamatório que é causado 
durante o treino, ajudando na recuperação muscular;
# Iogurte: ajuda a repor os níveis de glicogênio muscular;
# Carne vermelha: possui bastante creatina, essencial para 
formação muscular. A niacina, o ferro e o zinco da carne são 
importantes para a manutenção muscular.

Sem deixar de considerar o Whey protein obviamente.
Pois possui alto valor biológico e um teor considerável de leucina, 
um aminoácido que desencadeia a síntese proteica.

Mais benefícios da proteína Pós Treino
Saber se deve comer proteína antes ou depois do treino não é 
necessariamente o foco para uma dieta correta quando o que se 
deseja é ganhar massa.
Pois o mais importante é conhecer os benefícios com a ingestão 
para cada momento.
Neste caso, proteína depois de treinar, irá:

#1 – Ajuda a acelerar a recuperação muscular
Cada vez que o músculo se reconstrói das micro lesões causadas 
durante o treino, ele tende a ficar mais forte e maior. A proteína 
ajuda neste processo.

#2 – Minimiza a possibilidade de infecção
Reforça o sistema imune, que foi fragilizado durante o treino.

#3 – Ajuda a prevenir câimbras musculares
Graças à regeneração dos músculos, o risco de eventuais câimbras 
é menor.

Fonte: (Meu Estilo)

PEDALAR AJUDA A CORRER MAIS RÁPIDO, APONTA PESQUISA
Um estudo publicado na revista Journal Of Strenght & 
Conditioning apontou que pedalar ajuda a correr mais rápido. Isso 
acontece por conta dos treinos com HIIT, uma vez que aplicar o 
método em um treino de bike, ainda segundo a pesquisa, auxilia na 
velocidade de corrida. Saiba mais!

O que é HIIT?
O HIIT significa High Intensity Interval Training (treino 
intercalado de alta intensidade, na tradução livre). Ou seja, são 
momentos de rapidez intensa no exercício físico alternados com 
instantes de descanso. Para desempenhar o método, é necessário 
focar em atividades que estimulem a frequência cardíaca (como a 
bike).
O objetivo dessa prática é acelerar o metabolismo de forma que o 
corpo comece a queimar calorias mais rápido. Para obter um bom 
resultado, é necessário dedicar de cinco a oito minutos de HIIT por 
dia. E vale lembrar que são recomendados, no mínimo, dez minutos 
de aquecimento antes dos exercícios.

Pedalar ajuda a correr mais rápido
Para realizar o estudo, os pesquisadores colocaram 32 corredores 
de longa distância que treinavam ao menos 25 milhas (40km) por 
semana para fazer um programa de HIITdurante 15 dias com bike 
estacionária. Depois de fazer um teste de 3 km para servir de 
parâmetro de performance, eles foram divididos em quatro 
grupos. Três deles praticaram por duas semanas na bike 
(diferentes treinos HIIT, com variados tempos de estímulo e 
repouso), mantendo a rotina usual de preparo. O último grupo só 
fez os exercícios de corrida.

Como resultado, o grupo que incluiu os períodos de intensidade 
nos treinos, com um tempo de recuperação mais curto (30 s), 
apresentou um aumento de velocidade de 3% no teste de 3 km na 
esteira. Segundo os pesquisadores, o pequeno tempo de intervalo 
força os músculos e o sistema cardiovascular a se adaptarem mais 
rapidamente.

Fonte: (MSN)

SAÚDE
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OPORTUNIDADES
CASA 
Bairro: Praia
Sala piso porcelanato, 
03 quartos sendo 01 
suíte, banho social c/ 
box blindex, cozinha c/ 
fechamento, área de 
s e r v i ç o ,  q u i n t a l  e 
garagem p/ 02 carros.
R$ 320.000,00

CASA 
Bairro: Valença
Garagem p/ 02 carros, 
sala p/ 02 ambientes, 02 
quartos, banho social, 
c o p a ,  c o z i n h a  c / 
fechamento, área de 
serviço c/ wc e área 
externa.
R$ 310.000,00

APARTAMENTO 
Bairro:  Gabiroba – 
Residencial Vila da 
Serra
Sala p/ 02 ambientes, 03 
quartos, banho social, 
cozinha c/ fechamento e 

armário suspenso, área 
de serviço e 01 vaga de 
garagem.
R$ 150.000,00

APARTAMENTO 
Bairro: Panorama
Sala piso porcelanato, 
02 quartos, banho social 
c/ box blindex, cozinha 
americana,  área  de 
serviço e 01 vaga de 
garagem. 
R$ 195.000,00

LOTE 
Bairro: Belo Monte
Área: 210m2
R$ 75.000,00  

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

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

COMO MALHAR OS BÍCEPS CORRETAMENTE
Os bíceps são um dos músculos mais treinados nas 
academias, principalmente pelos homens.
Para que você tenha sucesso no seu treino preste 
atenção quando for executar a roca direta. Você deve 
encostar as costas na parede e os cotovelos nos lados do 
corpo. Você deve fazer as mesmas quantidades de 
séries, tanto para os bíceps quanto para as costas, assim 
você evita de sobrecarregar esse músculo. Os bíceps são 
os músculos que mais sofrem de overtraining. Foque o 
seu treino nas duas cabeças do músculo, você também 
deve variar o seu treino para atingir a maioria das fibras. 
A contração é um sinal muito importante na rosca, 
flexione corretamente o bíceps contra a resistência do 
exercício. Use um peso que você consiga fazer toda a 
série, sempre executan

Fonte: (Cia da Musculação)

MUSCULAÇÃO E
AERÓBICO NO MESMO

DIA, PODE? 
Afinal, você pode fazer musculação e em seguida aeróbico, ou 
ao contrário? De fato, um treino cardio curto e de intensidade 
moderada antes da musculação pode ajudar a maximizar a 
produção de testosterona. Teoricamente, isso significa que você 
obterá mais energia durante a sessão e terá uma recuperação 
mais suave e rápida.
Um novo estudo, no entanto, constata que os atletas que iniciam 
seus treinos com aeróbico e terminam com musculação podem 
demorar um pouco mais para se recuperar entre as sessões – 
apenas nas primeiras semanas de um plano de exercícios. Mas, 
a longo prazo, parece que a ordem dos seus treinos não 
importa.

Pesquisadores da Universidade de Jyväskylä, na Finlândia, 
colocaram os participantes em um plano de exercícios duas ou 
três vezes por semana, que consistia em treinamento cardio-
força e vice-versa, por 24 semanas. Como a atividade aeróbica 
prolongada pode reduzir a capacidade de levantar cargas 
pesadas, eles esperavam que a força e a massa muscular fossem 
comprometidas no grupo cardio-primeiro.

No grupo que fez cardio primeiro, os pesquisadores 
identificaram concentrações reduzidas de testosterona por até 
dois dias mais tarde, o que pode ser prejudicial para o 
crescimento muscular e subsequente reparação.

Mas eis a questão: na marca de 12 semanas, essa pequena diferença entre os grupos desapareceu. E até o final do estudo, todos 
os participantes aumentaram seu desempenho físico e tamanho muscular em aproximadamente as mesmas quantidades.

Segundo Moritz Schumann, Ph.D. candidato e co-autor do novo estudo, não há nada de errado com em fazer os dois treinos no 
mesmo dia. “As pessoas geralmente lutam para se comprometer com várias sessões de exercícios por semana”, diz ele. 
“Combinar cardio e força em uma sessão de treinamento pode economizar muito tempo, o que, por sua vez, pode facilitar o 
desempenho regular”.

A longo prazo, não importa se você faz musculação ou cardio primeiro, diz Schumann; nossos corpos parecem se adaptar 
igualmente a qualquer tipo de treino. Mas, acrescenta, se você planeja se exercitar mais de dois a três dias por semana, é 
aconselhável evitar corridas mais longas ou passeios de bike antes de fazer seu treinamento de força. “A atividade aeróbica 
primeiro pode ser simplesmente fisiologicamente mais exigente, pelo menos no início do treino”, diz ele.

Conclusão: combinar exercícios é bom, e a ordem do seu treino deve ser uma questão de preferência pessoal. No entanto, lembre-
se de que fazer uma longa sessão de cardio antes da musculação pode atrasar um pouco o tempo de recuperação.

Fonte: (MSN)
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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
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Motores e câmbios automa�cos

Av. Armando Fajardo, 456 - Loanda - João Monlevade/MG

31 3852 8784
31 99384 5801

ODONTOLOGIA

7 DICAS PARA APRIMORAR O TRABALHO
DE UM MECÂNICO
O trabalho de um mecânico é um aprendizado que nunca termina. 
Todos os dias surgem veículos com tecnologias inéditas, os governos 
mudam as leis e os fabricantes de equipamentos aparecem com alguma 
novidade para facilitar a vida na oficina. Quem consegue acompanhar 
o ritmo dessas mudanças trabalha muito melhor, destaca-se frente aos 
concorrentes e torna-se uma referência. Ao longo deste post, 
indicamos caminhos para você se manter atualizado. O melhor é que 
muitas informações estão disponíveis na internet e são gratuitas. Não 
perca essas oportunidades para se tornar um profissional ainda melhor. 
Vamos conferir algumas delas?

Por que é tão importante estar atualizado?
Nestes tempos de alta tecnologia e conectividade, o mundo avança 
muito rápido. Pense nos carros que você consertava na década 
passada, no modelo de celular que você tinha e quais eram as 
principais exigências dos clientes. Tudo mudou, não é mesmo? Esse é 
o maior motivo para você nunca ficar acomodado na profissão.
Ao conhecer bem o mercado automotivo, além de dominar as 
novidades dos veículos e as facilidades que surgem para melhorar o 
seu trabalho, você consegue identificar quais são as áreas que estão 
precisando de mecânicos qualificados. Quem enxerga primeiro essas 
oportunidades pode se preparar e surpreender a concorrência.
Também é preciso cuidar de outras questões além da parte técnica. 
Assim como os carros, as pessoas mudam e o atendimento precisa 
evoluir sempre. É muito importante desenvolver a capacidade de 
comunicação e tratar todos com gentileza. Não basta fazer um trabalho 
perfeito, o contato é que faz toda a diferença na conquista de um 
cliente.

Quais são os caminhos para se informar?
Percebeu como é importante se manter atualizado e conhecer bem o 
mercado automotivo? Mas, se você vive numa grande correria e não 
sobra tempo para quase nada, como é possível ficar por dentro de tudo 
o que acontece? Preparamos algumas dicas que vão tornar essa tarefa 
bem mais fácil, interessante e, quase sempre, de graça!

1. Blogs
Uma ótima opção para aprender sem sair de casa é acompanhar blogs 
especializados em carros, oficinas e tecnologias automotivas. Existem 
várias opções e muitos profissionais passam dicas valiosas. Mas fique 
atento com as notícias falsas, boatos e procedimentos errados. Sempre 
que tiver uma dúvida, confirme a informação em outro lugar. 

Atualmente, muitas empresas líderes no mercado de reposição 
também estão apostando nos blogs. Nessas páginas, os conteúdos são 
produzidos por equipes experientes e seguem as normas das 
montadoras. Você aprende a fazer diagnósticos ainda mais precisos, 
instalar as peças mais complicadas e fica por dentro das últimas 
novidades do mercado.

2. Canais do YouTube
Se você prefere aprender com conteúdos em vídeo, existem diversos 
canais no YouTube que são excelentes. Ensinam a reparar 
corretamente vários modelos de veículos, apresentam novas 
ferramentas, passam dicas de comunicação e gestão da oficina, entre 
muitos outros temas. Mas, a exemplo dos blogs, siga apenas as fontes 
confiáveis.
No Canal da Nakata, por exemplo, é possível encontrar dezenas de 
vídeos com informações sobre o diagnóstico de problemas nos 
sistemas de suspensão, direção, freios, transmissão e motor. Os 
técnicos também ensinam como trocar as peças corretamente e 
profissionais de marketing passam conselhos importantes para 
ampliar o seu sucesso.

3. Fóruns
Também temos os fóruns de discussão, que são outras ferramentas 
ótimas para compartilhar experiências, tirar dúvidas e aprender com 
os erros de outras pessoas. A  única recomendação é ter muito 
cuidado com pessoas desinformadas ou mal intencionadas, que 
acabam espalhando boatos de propósito.
No segmento de oficinas, o fórum do jornal Oficina Brasil é uma 
grande referência. Além de reunir milhares de mecânicos, muitos 
participantes são grandes especialistas em determinados sistemas 
automotivos e passam dicas valiosas para quem acompanha a página. 
Sempre que puder, vale a pena entrar e participar das discussões do 
grupo.

4. Imprensa Especializada
Para aprimorar seu trabalho, outro passo fundamental é acompanhar 
as publicações do setor automotivo. Lendo as principais revistas e 
jornais, você sempre estará informado sobre os novos lançamentos 
de veículos, peças, equipamentos e ferramentas. Também ficará por 
dentro das tecnologias que chegarão em breve e os investimentos das 
indústrias. Além da imprensa tradicional sobre carros, como a Quatro 
Rodas e a Autoesporte, o nosso setor conta com muitas publicações 
especializadas, como os jornais Oficina Brasil, Correio Mecânico, 
Brasil Peças, Reposição, Novo Varejo e Balcão Automotivo. Ainda 
há as opções de revistas, como O Mecânico, Reparação Automotiva, 

Oficina News, Oficina Brasil e Mercado Automotivo.

5. Cursos
Os cursos sempre são uma ótima alternativa para se atualizar e 
reforçar o currículo. Existem tantas opções que você encontrará uma 
adequada ao seu orçamento e tempo disponível. Hoje, com as 
facilidades da internet, é possível estudar em casa e até de graça. Além 
dos conteúdos especializados, considere os treinamentos em gestão e 
o inglês técnico. Quando falamos em cursos na área automotiva, o 
SENAI é a nossa grande referência. Além das formações técnicas de 
longa duração, voltadas para quem pretende iniciar na carreira, 
existem muitas outras opções na linha leve, pesada e duas rodas. 
Procure a escola mais próxima e confira o que é oferecido na sua 
cidade e região.

6. Indústrias e Distribuidores
Vários fabricantes de veículos estão criando canais exclusivos para o 
atendimento dos mecânicos. Em suas páginas na internet você 
encontra informações valiosas para reparar até os modelos mais 
sofisticados. A maioria das montadoras anuncia essas novidades nas 
publicações especializadas. Fique atento aos anúncios!
Nas fábricas e distribuidores de autopeças, a parceria com as oficinas 
sempre foi valorizada. Procure manter um contato direto com os 
promotores e assistentes técnicos. Você poderá participar de cursos, 
seminários e palestras. Esses treinamentos costumam ser gratuitos, 
contam com certificados e são muito valorizados no setor.

7. Feiras e Eventos
Por último, fique atento às feiras de autopeças e eventos para 
mecânicos. Não existe nada melhor do que conferir todas as novidades 
e ainda trocar ideias com centenas de pessoas num único dia. Hoje, 
existem vários encontros nacionais e regionais, muitos com caravanas 
organizadas pelos distribuidores. Não deixe de participar!
Como você acabou de ver, aperfeiçoar ainda mais o seu trabalho não é 
uma missão impossível, ainda mais com tanta tecnologia à sua 
disposição. Por isso, não esqueça: estar sempre atualizado vai colocá-
lo na frente da concorrência e garantir a máxima satisfação dos seus 
clientes.

Fonte:(Nakata)

Rua Cassemiro Andrade, 417, Sl. B - Santa Mª Itabira
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GRETCHEN FAZ NOVA HARMONIZAÇÃO FACIAL E APARECE BEM DIFERENTE
Muito criticada por conta das constantes intervenções 
estéticas, Gretchen passou novamente por uma 
transformação facial. 

Ao contrário do que muitos seguidores da cantora têm 
comentado nas redes sociais, ela não recorreu a cirurgia 
plástica, mas, sim, a um procedimento menos invasivo, 
chamado harmonização facial.

A técnica, a mesma realizada pela cantora Joelma, 
consiste em injetar ácido hialurônico em pontos 
estratégicos do rosto e também da boca para dar mais 
volume ou alterar o formato.

Além do preenchimento, Gretchen também colocou 
lentes de contato dental, um procedimento que muda a 
aparência dos dentes e é muito comum entre os 
famosos.

A cantora contou que a ideia era fazer apenas os dentes, 
mas foi convencida pelo dentista que a atendeu a mexer 
no rosto também. “Fui fazer a lentes e o Dr Viotto disse 
que eu tinha que aumentar a o tamanho dos meus 
dentes, mas que não ia adiantar nada o trabalho dele se 

eu não fizesse a boca porque senão eu ia ficar sempre 
com a boca fechada e não ia aparecer o trabalho dele”, 
explicou em conversa com Ana Maria Braga, no 
programa “Mais Você”.

Além de ganhar mais volume nos lábios, o bigode 
chinês (marca de expressão ao redor da boca) foi 
amenizado, o maxilar ficou mais marcado e o queixo 
ganhou um furinho.

Fonte: (Catraca Livre)
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Rua Dona Eleonora, 130 - Centro - Itabira/MG
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Quinta

Domingo 19h

Escola bíblica
dominical 08h

Cultos

TODA A ESCRITURA É INSPIRADA POR DEUS
"Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, 
para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja 
apto e plenamente preparado para toda boa obra."   (2 Timóteo 3:16-17)

As Sagradas Escrituras afirmam que são EXCLUSIVAMENTE inspiradas 
por Deus, o Pai, o Criador.  No entanto, há aqueles que, ainda, blasfemam 
declarando que a Bíblia seria inspirada por outros espíritos, que não O Santo! 
Cada um tem sua opinião, deve ser respeitada, porém, daí, desta distorção 
pseudoteológica da para notar como é sutil e eficaz o trabalho do diabo e seus 
seguidores (conscientes ou inconscientes).

A Palavra de Deus é Reta, mas alguns, as distorcem, confundem, e dão outro 
rumo e conclusão para a Salvação, que é o bem mais precioso que o ser 
humano tem que alcançar.

Contudo, quando olhamos para a cruz, para o sacrifício do Cristo, e pedimos, 
principalmente, direção a Deus para compreender Sua Palavra, como diz as 
Escrituras, ela se torna ‘útil para o ensino, apara a repreensão, para a correção 
e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e 
plenamente preparado para toda boa obra’.

E interessante notar, que o texto chama atenção que tal Palavra de Deus é 
apenas funcional para o homem de Deus, ou seja, à aqueles que se 
predispuseram para serem filhos do Criador, aqueles que têm DNA de 
Santidade, não das coisas deste mundo, ou daqueles que blasfemam das 
Escrituras, ainda que não o façam propositalmente.

O homem de Deus,  se faz separado das distorções e aberrações espirituais, 
assim, absorve e difunde eficientemente o que o Pai determinou nas Sagradas 
Escrituras, e o que Ele tem determinado nos dias atuais por meio de Seu 
Espírito Santo.

Bom é Deus e Sua Palavra. Não compreendê-la, é sinal  de falta de interesse 
ou de Filiação Divina garantida por Nosso Senhor Jesus Cristo.

Por: Anderson Rodrigo

PIADINHAPIADINHAPIADINHA
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ENGENHEIROS SEM FRONTEIRAS: INÚMERAS AÇÕES DO BEM EM ITABIRA
O Saúde e Estilo esteve nesta sexta-feira, 06/12, na UNIFEI (Universidade Federal 
de Itajubá), Campus Itabira, MG, para conhecer umas das ONGs (Organizações 
Não Governamentais) mais importantes do Brasil: Engenheiros Sem 
Fronteiras/Núcleo - Itabira.

O Engenheiros Sem Fronteiras é uma organização sem fins lucrativos que tem o 
propósito de utilizar a engenharia e suas tecnologias como forma de desenvolver a 
qualidade de vida em Itabira e região.
Em uma entrevista bem esclarecedora, Igor Chaves, estudante de Engenharia 
Mecânica e Diretor Presidente da ONG na cidade, e Carlos Eduardo, estudante de 
Engenharia Elétrica e Diretor de Comunicação e Marketing, explicaram o que é o 
Engenheiros Sem Fronteiras, sua Missão, Projetos e Ações.
O Núcleo - Itabira desenvolve seus projetos em escolas municipais, estaduais e 
também e associações de bairros. De acordo com eles, 5.312 pessoas foram 
impactadas diretamente em 2019. Em Itabira, a ONG tem 117 voluntários. 
Carlos  Eduardo explicou sobre a Missão: "Promover o desenvolvimento pessoal e 
profissional dos voluntários, com o propósito de formar agentes transformadores da 
sociedade". E Igor Chaves falou de um ato de amor ao próximo que estão fazendo 
no bairro Pedreira, em Itabira: "Nós estamos atuando em um projeto em uma casa, 
no Pedreira, onde fomos ao local, analisamos casas e vimos em uma a necessidade 
de ajudarmos. O projeto elétrico estamos fazendo, só estamos precisando agora de 
parceiros para mexerem nas outras partes da casa, tais como hidráulico e 
alvenaria.".
Além de toda importância acadêmica, devemos ressaltar o quão relevante é esta 
Missão de contribuir para o crescimento daqueles que não estão estudando, 
necessariamente, Engenharia, mas são alcançados pelos projetos dos Engenheiros 
Sem Fronteiras.

Fotos: Arquivo Engenheiros Sem Fronteiras
Por: Anderson Rodrigo
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MARÍLIA MENDONÇA

DÁ À LUZ O SEU

PRIMEIRO FILHO, LÉO

Bar e Mercearia
PATRÍCIA

O bar da Patrícia

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

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

Lanternagem e Pintura

31 3834 3319  /  9 9936 3319
Rua Gameleira, 67 - Hamilton

MUNDIAUTO

Toni   e  Doceiro

Agora com veterinário

Uma das grandes cantoras da música sertaneja, Marília Mendonça deu à 
luz, nesta segunda-feira (16), o seu primeiro filho, Léo. A informação foi 
confirmada pela assessoria de imprensa da cantora.

Marília, Murilo Huff, pai da criança, e Léo "passam bem", segundo a 
equipe da cantora. "Ele é lindo", disse a artista sobre o seu primeiro filho.

Até o momento Marília Mendonça ainda não publicou nada sobre o seu 
filho, nas redes sociais.

Fonte: (Vagalume)

31 99739 8400

SEU EVENTO E FESTA DE ANIVERSÁRIO
EM DESTAQUE AQUI.

LIGUE JÁ!


