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CONHEÇA OS PRINCIPAIS CÃES DE TRABALHO

O termo cães de trabalho é o título de uma classificação 
de grupo de raças usada para abranger uma variedade de 
cães designados para desempenhar papéis de trabalho 
que muitas vezes ainda estão em uso popular hoje.

Embora muitos tipos diferentes de cães possam, na 
realidade, ser usados para funções de cães de trabalho, 
geralmente o termo é usado para se referir apenas a cães 
que são comumente usados   para funções de guarda, 
polícia e militar, mensageiro e busca e resgate.

CONHEÇA OS CÃES DE TRABALHO
1 – Malamute do Alasca
O Malamute do Alasca foi originalmente criado como 
um cão de trenó, embora tem aparência semelhante ao 
Husky Siberiano, ele é um pouco menor

2 – Boiadeiro de Berna
O Boiadeiro de Berna é originário dos Alpes suíços. É 
um popular cão de fazenda multiuso. Assim, ele é 
historicamente mantido como um animal de tração para 
puxar carrinhos e pequenas armadilhas.

3 – Boiadeiro da Flandres
O Boiadeiro da Flandres foi originalmente usado   para 
pastoreio e movimentação de gado. Mas hoje é 
comumente usado como cães de guarda e cães policiais.

4 – Boxer
O cão Boxer foi usado durante séculos como cão de 
caça, com sua mandíbula forte sendo valorizada por sua 
capacidade de segurar presas grandes até que o 

treinador chegasse ao 
local.

5 – Bullmastife
O  B u l l m a s t i f f  f o i 
desenvolvido por guardas 
de caça durante o século 
19 como um cão de guarda 
para ajudar na dissuasão e 
apreensão de caçadores 
furtivos.

6  –  C ã o  e s q u i m ó 
canadense
O cão esquimó canadense 
é uma das raras raças de 
cães puros indígenas 
r e m a n e s c e n t e s .  E r a 
popular como um cão de 
trenó em equipes de cães 
de trabalho em Canadá.

7 – Doberman
O Doberman Pinscher é popular em muitas áreas do 
mundo como cães de guarda e cães policiais. Assim, 
ele é conhecido por sua lealdade e inteligência.

8 – Dogue de Bordéus
O Dogue de Bordéus é uma das raças francesas mais 
antigas. Assim, foi usado para uma grande variedade 
de trabalhos, incluindo guardar, puxar carroças e 
proteger o gado.

9 – Boiadeiro de Entlebuch
O Boiadeiro de Entlebuch é uma raça suíça 
originalmente mantida para movimentação e guarda 
de gado.

10 – Pinscher alemão
O Pinscher alemão era historicamente usado para 
guardar carruagens puxadas a cavalo, usadas pela 
nobreza e proprietários de terras, quando viajavam.

11 – Schnauzer gigante
O Schnauzer Gigante tem uma história longa e distinta 
em seu distrito natal da Baviera, na Alemanha, como 
um cão que dirige e guarda de gado e porco.

12 – Golden Retriever
O Golden Retriever é um cão incrivelmente versátil, 
com uma longa história de trabalho em funções como 
busca e salvamento, assistência, detecção de drogas e 
caça.

13 – Dogue alemão
O Dogue Alemão é uma das raças de cães mais altas do 
mundo e foi originalmente criado para caçar javalis e 
veados.

14 – Cão da Gronelândia
O cão da Groenlândia é um grande cão, usado para 
caçar focas e ursos polares, além de puxar trenós.

15 – Hovawart
O Hovawart é um cão alemão da Floresta Negra. Ele é 
conhecido por sua lealdade feroz à família e por suas 
habilidades de guarda e proteção.

16 – Leonberger
O cão Leonberger é um “gigante gentil”. Mas com uma 

longa e distinta história como cão de guarda e salva-
vidas canino.

17 – Mastim napolitano
O Mastim Napolitano é um cão de guarda destemido. 
Sendo assim, foi comumente usado em papéis de 
dissuasão, alerta e proteção.

18 – Terra Nova
O Terra Nova é uma raça gigante que fica totalmente à 
vontade na água. Sendo assim, os cães dessa raça são 
fortes nadadores, muitas vezes reconhecidos por seus 
papéis como cães de resgate na água e de salvamento.

19 – Cão de Água Português
O Cão de Água Português é, como o nome indica, um 
nadador afiado que foi originalmente usado em 
Portugal para nadar e agrupar peixes nas redes de 
pescadores.

20 – Mastim dos Pirinéus
O Mastim dos Pirineus é originário da Espanha. Sendo 
assim, é um antigo cão de guarda de gado ainda hoje 
usado popularmente.

21 – Rottweiler
O Rottweiler foi originalmente usado para puxar 
carroças e rebanho de gado. Mas isso, antes de ser 
considerado altamente como cão de proteção e guarda 
para pessoas e propriedades.

22 – Terrier Preto da Rússia
O Terrier Preto da Rússia é um cão de guarda e policial 
popular na Rússia. Assim, ele é bastante incomum fora 
da região da antiga União Soviética.

23 – São Bernardo
O São Bernardo é uma raça muito grande de cães dos 
Alpes suíços e italianos, originalmente criados para 
trabalhos de busca e salvamento no terreno 
montanhoso da região.

24 – Husky siberiano
Sobretudo, o Husky Siberiano é um cão de trabalho 
eficiente e resistente. Sendo assim, isso os tornou 
populares como cães de trenó e cães puxadores na 
Sibéria, Canadá e Alasca.

25 – Mastim tibetano
O Mastim tibetano é um cão de guarda que evoluiu 
com as culturas nômades da Ásia Central. Assim, elee 
tem uma longa história de trabalho em vários papéis de 
guarda, incluindo casas, templos, gado e aldeias.

CÃES DE TRABALHO COMO ANIMAIS DE 
ESTIMAÇÃO
Embora todos os cães da lista acima tenham sido 
criados e usados   originalmente para fins de trabalho; 
muitos deles ainda são amplamente usados   em funções 
associadas hoje em dia, a lealdade e a treinabilidade.
Cães de trabalho geralmente são altamente 
inteligentes. Assim, podem exigir uma quantidade 
significativa de estímulo e interação com as pessoas 
para viverem felizes em um ambiente doméstico.

Fonte: (Portal do Dog)
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O QUE DIZ SEU ROSTO SOBRE
SUA SAÚDE?

BOA ALIMENTAÇÃO REFLETE NA SAÚDE DOS CABELOSSAÚDE

A cor de nossos olhos, o tipo de pele, as rugas, as olheiras, as feições… todo nosso 
rosto fala sobre nós, nossa saúde, nosso estado emocional, nossa alimentação e 
nosso estilo de vida.

A pele
O tipo de pele em nosso rosto faz referência à alimentação, a qual deve conter 
ácidos graxos essenciais e receber hidratação suficiente (por meio da água e dos 
alimentos crus) para ficar nutrida. Pelo contrário, quando apresenta muita 
oleosidade e cravos significa que se está consumindo gordura em excesso e que 
essas não são saudáveis para nossa organismo.

A tensão facial
Quando a pessoa é muito exigente com ela mesma ou com os demais, essa tensão 
geralmente se manifesta também nos traços da face, os quais aparecem rígidos e em 
tensões na região da mandíbula, que em alguns casos podem ocasionar bruxismo, 
dores de cabeça e outros problemas de saúde.

A cor de nossos olhos - As cores se dividem em três:
-Azul: pessoas ativas, fisicamente resistentes, motivadas e sensíveis, com tendência 
a problemas no sistema nervoso.
-Castanho: pessoas que não costumam sofrer problemas de saúde até passados os 

Os cuidados com os cabelos são um dos mais preocupantes 
para as mulheres. Os gastos para manter os fios sempre 
bonitos podem sair muito caro, mas, uma alimentação 
equilibrada pode ser mais em conta do que ir ao salão de 
beleza a cada 15 dias.

Confira algumas dicas:
Proteína: como os fios são formados basicamente de 
queratina, é importante ingerir boas fontes proteicas como 
carne, frango, peixe, ovos, por exemplo. A proteína 
também pode melhorar a hidratação do cabelo, estimular o 
crescimento, proteger o folículo capilar e prevenir o 
envelhecimento dos fios.

Zinco: fontes desse mineral podem ser encontradas em 
alimentos como ostra, camarão, carnes magras, legumes, 
gérmen de trigo, raízes, amêndoas e castanhas, o Zinco 

auxilia na diminuição da queda de cabelo.

Hidratação: é fundamental para manter a superfície do 
fio íntegra e homogênea. A recomendação é beber três 
litros de água por dia.

Outras fontes: a falta de ferro, cálcio, potássio e vitamina 
B6 também podem ser responsáveis pela queda do 
cabelo. Coma alimentos como brócolis e feijão, nozes, 
banana e aveia.

Fonte: (Elegante)

trinta anos, quando podem 
s u r g i r  p r o b l e m a s 
respiratórios, alérgicos ou 
transtornos nos exames de 
rotina.
-Verde ou mistura de ambas cores: são uma combinação dos olhos azuis e castanhos 
e, portanto, podem reunir as características de uns e outros, segundo a cor é mais 
clara ou mais escura.

As olheiras
Muitas pessoas costumam ter olheiras habitualmente e isto, além de dar um aspecto 
cansado e envelhecido ao nosso rosto, podem ter um significado segundo a cor das 
olheiras:
-Cor amarela: quase sempre assinala o fígado e a vesícula, e neste caso significa que 
estes órgãos estão trabalhando acima de suas possibilidades.
-Cor escura ou preta: nos indicam que estão afetando os rins, a bexiga e os órgãos 
reprodutivos, fruto de algum antigo problema no sistema digestivo.
-Cor pálida ou cinza: faz referência também aos rins ou, em alguns casos, aos 
pulmões. Neste caso, algum destes órgãos não funciona corretamente por culpa de 
uma drenagem linfática incorreta. Em outros casos, poderia fazer referência ao 
sistema hormonal.

Pés de galinha
Os pés de galinha ou as rugas que aparecem nas laterais dos olhos também indicam 
que o fígado está debilitado, pelo que, se os apresentamos desde jovens é 
conveniente cuidar deste órgão com uma boa alimentação e considerar que as 
emoções negativas como a ira, por exemplo, também podem afetá-lo diretamente.

As pupilas
Já sabemos que as pupilas adaptam seu tamanho à luz do lugar onde estamos, porém 
quando observamos que estão maiores do que o normal, independentemente da 
iluminação, isto pode se dar em função de estados de estresse ou ainda a presença de 
parasitas intestinais. A parasitose é confirmada se também notamos coceiras na 
ponta do nariz, problemas intestinas ou digestivos, apetite alterado, ansiedade etc.

Bolsas debaixo dos olhos
As bolsas de água que aparecem debaixo dos olhos, que geralmente dão um aspecto 
de tristeza e esgotamento, nos estão dizendo que os órgãos digestivos e excretores 
estão congestionados. O corpo não está expulsando corretamente as substâncias 
tóxicas. Às vezes estas bolsas aparecem ao despertarmos, depois de termos jantado 
tarde ou em excesso, e podem desaparecer em algumas horas, mas de todas as 
maneiras é preciso observá-las para ajudar a depurar o organismo.

A ponta do nariz avermelhada
A ponta do nariz avermelhada faz referência ao coração que trabalha em excesso, 
pelo que, deveremos controlá-lo especialmente se temos antecedentes familiares 
com problemas cardíacos, cuidando da alimentação, realizando exercícios leves, 
controlando os exames de rotina, entre outros cuidados.

Fonte: (Minuto Saúde Estética)
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Rua Casemiro Andrade, 190 C - Santa Mª de Itabira
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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

BENEFÍCIOS DA MUSCULAÇÃO PARA REDUÇÃO DE GORDURA NO FÍGADO

Inúmeros estudos indicam que atividades físicas ajudam na perda de gordura e na prevenção da obesidade e 
diabetes.
No entanto, qual é o papel de exercícios musculares na ação destes distúrbios sobre um dos órgãos mais 
importantes e multifuncionais do nosso corpo, o fígado?
Pois é! Essa foi à pergunta que estimulou um estudo de pesquisadores brasileiros da UNICAMP (Universidade 
Estadual de Campinas) e da USP (Universidade de São Paulo) em parceria com profissionais das universidades 
de Harvard e de Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences, nos EUA.
Segunda um estudo publicado recentemente no periódico científico Journal of Endocrinology, praticar treino 
moderados de força durante 15 dias pode diminuir o acúmulo de gordura no fígado, e até mesmo controlar a 
glicose.
A pesquisa foi realizada em camundongos e revelou que mesmo para indivíduos acima do peso a redução de 
gordura pode chegar a 30%.
Desta forma, mais uma vez é possível vermos o quanto a musculação é benéfica para o nosso organismo, seja pra 
deixar os músculos definidos e tonificados, como para acelerar o metabolismo, fazendo o corpo funcionar de 
maneira mais eficiente.

ALIMENTOS QUE AJUDAM NA REDUÇÃO DE GORDURA NO FÍGADO
Ter uma alimentação saudável é a base de tudo, principalmente para ter uma qualidade de vida melhor. 
Entretanto, pessoas que apresentam gordura no fígado precisam manter uma dieta específica, para assim, 
combater a gordura no fígado.
Por isso, confira alimentos essenciais para reduzir a gordura no fígado:

Tamarindo
Os ácidos insaturados desta fruta atuam como descongestionantes e protetores do fígado. Logo, por ser rico em 
fibras ajuda a melhorar a digestão e elimina o excesso de gordura.

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

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

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

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

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

Portanto, o exercício físico é o remédio para gordura no 
f í g a d o  ( e s t e a t o s e  h e p á t i c a ) ,  p o i s  r e d u z 
significativamente a gordura visceral.
O combate à gordura no fígado em pessoas com 
sobrepeso ou obesidade são mais eficientes quando 
combinados: aeróbios + musculação.
A queima de gordura é sistêmica, assim quando está 
queimando gordura do seu abdômen, automaticamente 
está tirando gordura de seu fígado.
Além disso, aliar a atividade física a uma alimentação 
saudável será essencial para reduzir a gordura no 
fígado.
Então, inclua esses alimentos e evite: bebidas 
alcóolicas, tabagismo, sedentarismo, alimentos como 
massas e pães, sucos naturais e de caixinha, bacon e 
gorduras e doces.
Para finalizar, segue a dica: para aqueles que ainda não 
praticam musculação, agora é a hora de pensar duas 
vezes!

Fonte: (Dicas de Treino)
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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

ODONTOLOGIA

CUIDADOS COM O CARRO QUE VOCÊ
DEVE TER TODO MÊS

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

31 3838 1020 / 9 8508 1808

BACTÉRIAS ESCONDIDAS NA GENGIVA PODEM ESTAR CAUSANDO SEU MAU HÁLITO

Um dos bens mais importantes é o nosso carro, mas para que ele nos auxilie no dia a dia da 
forma devida, é preciso estar atento a alguns itens de manutenção.
Não se trata apenas dos cuidados ao abastecer, para evitar que combustíveis adulterados 
prejudiquem o motor; ao guardar o veículo, preferindo vagas na sombra e em locais seguros; ou 
ao lavar, preocupando-se em retirar todos os resíduos de poeira sem arranhar a pintura do 
automóvel. Embora esses sejam os cuidados mais conhecidos, existem também outros aspectos 
do veículo aos quais você deve se atentar mensalmente.
Veja, a seguir, como cuidar do seu carro todo mês para que ele se mantenha em bom estado por 
mais tempo.

Freios
Aqui, o importante é dar uma checada, periodicamente, no líquido de freio. Caso perceba que o 
seu nível está abaixo do recomendado no reservatório, fique atento: isso pode indicar algum 
vazamento no sistema, o que pode exigir reparação ou substituição de peças.
Se nenhum vazamento foi constatado, essa diminuição pode estar relacionada ao desgaste das 
pastilhas e discos de freio. Nesse caso, não deixe de levar o seu veículo ao mecânico a fim de que 
todo o sistema de frenagem seja analisado.

Correias Dentada
A sua função é manter o sincronismo entre a árvore de manivelas e o eixo comando de válvulas.
Sua substituição ocorre em média a cada 50.000 quilômetros, mas verifique o manual do 
proprietário. Trata-se de um item muito importante, pois a sua quebra poderá ocasionar a trava 
do motor comprometendo todos os componentes.

Pneus
Mais uma vez, no caso dos pneus a principal preocupação é com o desgaste:
Ÿ observe e, se notar uma área mais gasta no centro da roda, é sinal de que a pressão ao calibrar 

é maior do que a indicada pelo fabricante;
Ÿ se esse desgaste for maior nas laterais, pode indicar pressão abaixo do recomendado;
Ÿ e caso o desgaste esteja em algum lado interno ou externo, desconfie de problemas de 

alinhamento da suspensão.

Calibrar na pressão ideal contribui para a economia de combustível e evita desgastes 
prematuros. Procure fazer a calibragem, com o veículo frio, no mínimo duas vezes por mês, e 
recorra ao manual para obter informações a respeito da pressão recomendada.
Além disso, não deixe também de tomar esses cuidados com o estepe.

Bateria

Quer você use o termo mau hálito ou halitose, o “bafo”, como é popularmente conhecido, é 
um problema desagradável e que causa constrangimento. Se você está preocupado com seu 
mau hálito, consulte seu dentista. Ele pode ajudar a identificar a causa e, se for o caso de um 
problema bucal, desenvolver um plano de tratamento para ajudar a eliminá-lo.
Check-ups regulares permitem que o profissional detecte problemas como doença 
periodontal, boca seca ou outros distúrbios que possam ser a causa da halitose. A 
manutenção de uma boa higiene bucal, a eliminação de doença periodontal e o 
agendamento de limpezas profissionais regulares são essenciais para reduzir o problema. 

Se o odor ocorrer por causa 
de uma doença periodontal, 
seu dentista poderá tratar a 
doença ou encaminhá-lo 
para um periodontista, um 
especialista no tratamento 
dos tecidos gengivais. A 
doença periodontal pode 
fazer com que os tecidos 
gengivais se afastem dos 
dentes e formem bolsas. Quando essas bolsas são profundas, apenas uma limpeza 
profissional pode remover as bactérias e a placa acumuladas. Às vezes, um tratamento mais 
extensivo pode ser necessário.
Se você possuir ampla formação de placa bacteriana ou biofilme dentário, uma camada 
invisível de bactérias, seu dentista poderá recomendar o uso de um creme dental ou 
enxaguante bucal antimicrobiano específico. Os enxaguantes e cremes dentais 
antissépticos e antibacterianos podem ser benéficos na redução da placa bacteriana e da 
gengivite, além de terem propriedades que refrescam o hálito. Em vez de simplesmente 
mascarar o odor, alguns desses produtos têm demonstrado também matar os germes que 
causam o mau hálito.

Se seu dentista determinar que sua boca está saudável e o odor não é de origem bucal, você 
poderá ser encaminhado para o médico da família ou um especialista para determinar a 
causa do mau hálito e o tratamento.

Fonte: (MSN)

R e s p o n s á v e i s  p e l o 
armazenamento de energia 
gerada pelo alternador e que é 
dispensada ao funcionamento 
d e  t o d o  s i s t e m a 
elétrico/eletrônico do carro.
Hoje são do tipo “seladas”, isso significa que não é necessário que lhe sejam adicionada água, 
contudo não estão totalmente livres de manutenção.
Verifique periodicamente se os cabos estão limpos, sem zinabres, e bem fixados aos pólos da 
bateria.
Teste regularmente as condições de funcionamento do sistema de carga e partida; bateria; 
alternador e motor de partida.

Óleo
O óleo do motor tem a função de lubrificar as partes móveis e precisa de uma atenção especial.
É imprescindível fazer sua substituição no período conforme especificação* da montadora, 
pois dessa forma o consumo de combustível será adequado e a emissão de poluentes do veículo 
será controlada. Caso não ocorra a troca nos períodos determinados, poderão ocorrer falhas no 
sistema de lubrificação e consequentes avarias internas no motor.
Verifique periodicamente o nível de lubrificante do motor por intermédio da vareta de óleo.
Essa inspeção é feita visualmente, com o motor frio e numa superfície plana. Caso o nível esteja 
abaixo da especificação, procure um centro automotivo, pois o veículo poderá apresentar 
vazamentos.

Sistema de Arrefecimento
É o sistema responsável pela refrigeração motora do veículo. Caso o funcionamento não esteja 
adequado, o motor poderá aumentar o consumo de combustível e, na pior das hipóteses, 
comprometer itens como a junta de cabeçote.
Sempre verifique o nível da água no reservatório de expansão. As medidas sempre deverão ser 
respeitadas de acordo com os limites mínimo e máximo desse compartimento.
Se perceber que o abastecimento de água é frequente, procure um centro automotivo para um 
diagnóstico preciso.
Cuidado com os postos de gasolina, geralmente os frentistas adicionam aditivos de maneira 
indiscriminada, ocasionando sérios problemas ao motor.

Com alguns cuidados mensais, seu carro pode durar muito mais e, no futuro, ser revendido por 
um valor muito mais alto! Não deixe de ficar de olho nessas partes do automóvel e, claro, conte 
sempre com um seguro para cobrir eventuais falhas e acidentes.

Fonte:(MeuPortoSeguro)
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Rua Dona Eleonora, 130 - Centro - Itabira/MG
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Domingo 19h

Escola bíblica
dominical 08h

Cultos

POR QUE DEVEMOS NOS DESLIGAR DO CARNAVAL?

A palavra “Carnaval” tem a sua origem no latim, uma língua antiga. É a 
junção das palavras “carne" e "vale”, que significa “adeus à carne”, em 
tradução livre. Essa expressão surgiu porque as pessoas, no passado, 
aproveitavam ao máximo os prazeres da carne antes que chegasse a quarta-
feira de cinzas.

Portanto, pense por 1 minuto: uma festa que surgiu da ideia de se entregar aos 
prazeres da carne, antes que o tempo termine, pode agradar a Deus?

Por isso é muito comum nesse período do ano acontecerem muitos acidentes 
de carro, provocados por motoristas embriagados. Além disso, há uma 
grande valorização da sexualidade e das traições amorosas.

Muitas pessoas se perdem em vícios e consomem grandes quantidades de 
drogas. Também ocorrem discussões e brigas das quais nem sempre os 
envolvidos sabem, sequer, o motivo pelo qual começaram.

As pessoas estão entregues ao presente, dizem que “o amanhã pertence a 
Deus” e querem “viver o momento” de maneira intensa. É o período em que 
“tudo é permitido”. Vivem pelas emoções e se envolvem em sentimentos.

Contudo, como o desejo do espírito é oposto ao desejo da carne, 
consequentemente esses prazeres não agradam ao Espírito de Deus.

Como está escrito na Bíblia: “Porque a carne milita contra o Espírito, e o 
Espírito, contra a carne, porque são opostos entre si; para que não façais o 
que, porventura, seja do vosso querer.” Gálatas 5.17

Essas pessoas desconhecem o perigo que estão desafiando. Elas fazem coisas 
que agradam aos espíritos malignos e negam a vontade de Deus – ou seja, 
estão expondo a própria alma ao inferno.

E se o “amanhã” não existir?

E se a sua vida terminar no momento em que você estiver com as pessoas na 
rua aproveitando “os valores da carne”? Qual será o destino da sua alma? 
Será que você será salvo pelo Senhor Jesus?

Portanto, cuidado com o caminho que você escolhe para a sua vida: “Sede 
sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão 
que ruge procurando alguém para devorar.” 1 Pedro 5.8

PIADINHAPIADINHAPIADINHA
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CAMPANHA DE PAZ MOBILIZA 3 CIDADES DAS REGIÕES
DO CENTRO LESTE E MÉDIO PIRACICABA

O site e jornal Saúde e Estilo, mais uma vez, produziu os 3 Dias de Paz pela Região. Começando pela cidade de 
Itabira, a primeira Blitz da Paz aconteceu em 14 de Janeiro, na Avenida João Pinheiro, dando abertura ao Itabira 
Quer Paz 2020. Nesta cidade, a Polícia Militar do 26º BPM, se fez presente junto com a TRANSITA 
(Superintendência de Transportes e Trânsito de Itabira), parando veículos para que os produtores desta 
Campanha pudessem entregar as Folhinhas da Paz 2020.

O segundo dia da Campanha foi em Santa Maria de Itabira, na rua Cassemiro Andrade, Centro, onde os SGTs 
Venâncio e Ronieres, do 4 º Pelotão da 83 Cia, representaram tão bem a Polícia Militar de Minas Gerias, 
aulixiando a equipe de produção à propagarem este ideal de dias melhores para o 3º Santa Maria Quer Paz. A 
Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria mais uma fez esteve presente na Blitz da Paz desta cidade.

Fechando a campanha, o 3º dia foi na cidade de João Monlevade, onde a equipe do Saúde e Estilo abordou 
veículos e populares na Avenida Armando Fajardo, no bairro Loanda, e passaram os materiais alusivos à 
campanha. Nesta cidade foi o 2º João Monlevade Quer Paz.

Esta campanha 2020 reuniu mais de 400 parceiros, sendo eles empresários, Igrejas, comerciantes e profissionais 
liberais que viram nesta proposta oportunidades de pedirem para suas cidades paz e amor ao próximo.
Para esta campanha foram feitas 24.000 folhinhas e, cerca de, 1200 pessoas e 600 carros foram atingidos pela 
campanha, nestes três dias de blitz.
A Campanha dos 3 Dias de Paz a cada ano tem crescido atingido seus objetivos e o Saúde e Estilo já iniciou a 
produção para o próximo ano.

Da Redação
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TAYLOR SWIFT LIBERA TRAILER

DE SEU DOCUMENTÁRIO "MISS AMERICA”

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

Lanternagem e Pintura

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

MUNDIAUTO

Toni   e  Doceiro

31 99739 8400

SEU EVENTO E FESTA DE ANIVERSÁRIO
EM DESTAQUE AQUI.

LIGUE JÁ!

Taylor Swift bombou em 2019 e quer fazer o mesmo em 2020. A bonita 
está prestes a lançar seu novo documentário "Miss América" no dia 31 
de janeiro, no Netflix.
A cantora vai falar sobre sua vida, como fez para conseguir o respeito 
das pessoas que ela tanto queria e se encontrar como pessoa, as 
transformações que encarou na carreira e como se tornou o fenômeno 
que é hoje. "Executivos de gravadoras me diziam que uma boa menina 
não impõe suas opiniões às pessoas. Uma boa menina sorri, acena e diz 
'obrigada'", narra ela, que diz ter resolvido se livrar de toda essa 
mordaça.
Vale lembrar que a cantora já levou para casa dez estatuetas do Grammy 
Awards e já foi homenageada como Artista da Década pelo American 
Music Awards como Artista da Década e pelo GLAAD Awards por sua 
contribuição para a comunidade LGBTQ+.
Junto com o lançamento do filme, Taylor vai divulgar a faixa inédita 
"Only The Young".
Depois de tudo isso, os fãs brasileiros vão ficar ainda mais ansiosos para 
os shows da cantora que acontecem aqui nos dias 18 e 19 de julho, no 
Allianz Parque, em São Paulo.

Fonte: (Som 13)

Uniformes escolares:Uniformes escolares:Uniformes escolares:
PREMEM / ESTER PEREIRA / ANTONINA / EEMZA / EMAG

DIDI ANDRADE / NICO ANDRADE / ANTÔNIO NINHARES GUERRA
EMAF / MAJOR LAGE / CORONEL / CORNELIO PENNA  / ELEONORA

31 9 8725 8696  / 9 8377 1731
Rua Pref. Virgilino Quintão, 990 Lj. 02 - Água Fresca - Itabira/MG

Rua Armando Ba�sta, 11, Carneirinhos - JM / Av. Getúlio Vargas, 5128, Carneirinhos - JM
31 3852 4445 | 3852 2509


