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PESQUISA REVELA HÁBITOS DOS CÃES QUE DORMEM NO QUARTO COM TUTORES

Por acaso, você tem esse costume? Felizmente, esse levantamento apontou 
somente boas notícias. Porque os cães que dormem no quarto com tutores 
demonstram menos indícios de ansiedade, separação e agressividade. A pesquisa 
foi realizada pelo especialista em comportamento animal Alexandre Rossi, sendo 
publicada no site O Bonde.

Hoje em dia, o laço de afeto entre a pessoa e o seu bichinho é indestrutível. A própria 
ciência já comprovou que o carinho entre ambas as partes é semelhante a relação 
com um familiar. Algo que pesa tanto na vida quanto no momento da despedida. E, 
recentemente outro estudo apontou algumas tendências dos cães que dormem no 
quarto com tutores.

Segundo informações do estudo, os bichinhos que passam a noite dentro de casa 
demonstram com menos freqüência alguns dos principais sinais de ansiedade na 
hora da separação. Esses sinais são os seguintes: quebrar objetos domésticos, latir 

Essa postura é ainda menos comum quando os animais de estimação ficam no 
mesmo recinto que os seus tutores durante a noite. Portanto, a razão dessas ligações 
ainda não foi totalmente esclarecida. A tendência é que as próximas pesquisas 
podem revelar as possíveis causas.

Ao todo, o estudo promoveu a coleta de informações a partir de um questionário de 
perguntas. As perguntas discorriam sobre onde o cachorro fica no período noturno e 
com qual freqüência danifica produtos ou efetua as suas necessidades em lugares 
inadequados quando fica em casa sozinho.

Fonte: (Portal do Dog)

Vale salientar que as primeiras informações da pesquisa foram veiculadas ainda em 
2018. A divulgação ocorreu no Encontro Anual da Associação de Treinadores 
Profissionais de Cachorros, nos Estados Unidos (APDT, na sigla em inglês).

Essas perguntas são de vital importância para compreender o comportamento 
canino, uma vez que são indicativos da ansiedade de separação. Além disso, o 
questionário foi colocado em algumas plataformas online e contou com a adesão de 
mais de 60 mil pessoas.

DETALHES SOBRE O COMPORTAMENTO DOS CÃES QUE DORMEM NO 
QUARTO COM TUTORES

No entanto, a equipe do estudo alerta para relevância das informações sobre os cães 
que dormem no quarto com tutores. Os dados ainda precisam ser avaliados com 
calma, já que ainda não foram divulgados em uma revista ou plataforma cientifica. 
Por isso, essas informações ainda podem passar por algumas modificações e/ou 
ajustes.

muito alto e por longos períodos quando percebem que estão sozinhos e ameaçar de 
forma violenta.

BEM ESTAR TIRANDO FORÇA DA FRAQUEZA
POR MÁRCIA COELHO

 

2 Coríntios 12,10

 

Como pode alguém, da sua fraqueza conseguir tirar forças? Aliás, o pensamento que temos é justamente ao 
contrário, precisamos ter poder, parece que quanto mais tivermos recursos ao nosso favor, maior serão as nossas 
chances de vitória. Quando sentimos que temos tudo sob controle por causa da nossa própria capacidade, 
facilmente esquecemo-nos de Deus e começamos a nos exaltar.

Mas com Deus as coisas são diferentes. Os verdadeiros servos de Deus venceram sendo fracos. Nas horas de 
maior fraqueza, quando sentimos incapazes de resolver os nossos problemas sozinhos, devemos voltar para 
Deus e nos humilhar diante Dele. O apóstolo Paulo chega a afirmar que sentia prazer nas fraquezas: 

"Porque quando me sinto fraco, então é que sou forte."

É nas tribulações que aprendemos a depender somente da graça de Deus.

O Senhor enxerga nas nossas fragilidades o caminho 
por onde Ele pode agir, a fim de lapidar nossa fé e nos 
ensinar a depender inteiramente dEle.
 
Deus abençoe a todos... Na fé!

 Por: Márcia Coelho - Palestrante
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BEBÊ É CURADO DE COVID-19 E VOLTA PARA CASA
APÓS 2 MESES INTERNADO

SAÚDE

8 PRODUTOS PARA CUIDAR DOS CABELOS EM CASA DURANTE A QUARENTENA

As loiras não podem descuidar das madeixas, caso contrário, o 
tom amarelado toma conta dos fios brilhantes e daquele 
platinado lindo que você penou para conseguir. O Kit Shampoo 
e Condicionador Speed Blond Matizador é ideal para tratar os 
loiros, inclusive os claríssimos. O shampoo limpa e neutraliza a 
cor, enquanto o condicionador nutre e reconstrói a fibra capilar, 
repondo as proteínas perdidas durante a química.
Diga adeus aos cabelos opacos e sem vida. A Be(M)dita Ghee 
Hidratação Banana é uma hidratação vegana, profunda e de 
longa duração. Feita com manteiga vegetal de frutas e aloe vera, 

Os fios dos cabelos precisam de cuidados específicos para cada 
tipo e em qualquer época. Seja nos dias mais quentes ou frios, os 
cuidados permanecem. Cabelos cacheados, quimicamente 
tratados e ressacados precisam de cuidados semanais. O 
processo é mais fácil do que parece, basta ter produtos 
específicos para cada tipo de cabelo e seguir o passo a passo da 
aplicação. Veja alguns produtos para incluir no seu cronograma 
capilar.

a  h i d r a t a ç ã o  r e c u p e r a  e 
fortalece os fios danificados, 
além de dar brilho e maciez ao 
cabelo.
Diga adeus aos cabelos opacos e 
sem vida. A Be(M)dita Ghee 
Hidratação Banana é uma 
hidratação vegana, profunda e 
de longa duração. Feita com 
manteiga vegetal de frutas e 
aloe vera, a hidratação recupera 
e fortalece os fios danificados, 
além de dar brilho e maciez ao 
cabelo.
Sabe aquele cabelo fraco, 
quebradiço, que nunca cresce? 
O Kit Bio Extratus Jaborandi 
Anti-queda é o tratamento ideal 
para esse tipo de problema, pois 
tem uma combinação de ativos 
vegetais enriquecidos com 
vitaminas que fotalece os fios e 
põe fim nas quedas de cabelo. O 
shampoo limpa e revitaliza  

enquanto o condicionador revitaliza e fortalece. Já a máscara 
de uso semanal é rica em vitaminas, por isso trata e fortalece 
os fios, trazendo brilho e maciez de ponta  ponta.
Aproveite e dê um descanso também para o seu cabelo, 
mantendo o secador, o babyliss e a chapinha longe dos fios. 
O Creme Modelador, Lowell é ideal para manter os cabelos 
crespos ou cacheados ao natural. Além de definir os cachos, 
o creme promove maciez, hidratação, controle do frizz e do 
volume. É lavar, passar e sair balançando os cachos sem 
medo.
Quem faz uso de química no cabelo precisa de hidratação 
profunda para manter os cabelos com vida. A Máscara Super 
Hidratante Morte Súbita acaba com os dias de cabelos secos 
e detonados sem dó nem piedade. Com óleo de coco e aloe e 
vera, os fios ficam super brilhantes e macios.
O cabelo está voltando ao normal antes da quarentena 
acabar? A Escova Progressiva Orgânica Prohall reduz o 

volume excessivo em apenas um passo. Sem formol, o 
produto conta com o exclusivo Lumini System, que 
juntamente com o ácido lático, óleo de coco e o colágeno 
hidrolisado, age na fibra dos fios, realinhando, reconstruindo 
e reparando danos, garantindo um liso duradouro e cabelos 
mais saudáveis.
Quando se fala em cuidados com os cabelos, logo vem à 
cabeça a hidratação e a reposição de nutrientes, mas a 
umectação também é um tratamento para incluir no 
cronograma capilar. O Óleo de Coco para Cabelo Novex deve 
ser aplicado mecha a mecha. Para potencializar seu efeito 
hidratante, misture o óleo com o creme de tratamento. Fica 
show.

Fonte: (R7)

A Selagem Térmica Ultimate Blonde é ideal para cabelos 
loiros e coloridos. Promove um efeito liso natural enquanto 
preserva a cor. O tratamento dura por aproximadamente três 
meses, dependendo do quanto você lava os cabelos. A 
Selagem é feita com óleo de Macadâmia, rica antioxidantes, 
ácidos graxos, vitaminas e minerais, que hidratam e protegem 
o cabelo contra os desgastes químicos, além de restaurar a 
fibra capilar e selar as cutículas. Também evita o 
envelhecemento precoce dos fios.

Todos os meses, Wagner Andrade, 34 e Viviane Monteiro 32, residentes do Rio de Janeiro, no bairro de 
Irajá, celebram a data de nascimento do filho. Nos três primeiros meses, as festas foram de tranquilidade 
e alegria, mas nos dois meses seguintes o sentimento era um misto de esperança e medo, pois Dom, 
primeiro filho do casal, estava internado no hospital Pró-Cardíaco, no bairro de Botafogo, com covid-19.

Porém, Cristiane Guimarães, coordenadora da UTI Pediátrica da unidade disse que o bebê não terá 
sequelas. A médica disse que por ser o primeiro caso da equipe até agora, vão acompanhar, mesmo a 
distância e que Dom virou um filho para eles.

"A gente estava numa corda bamba. Não sabíamos se daria certo. Contávamos com um milagre, sequelas 
e até a morte", conta Wagner. Uma cirurgia do pulmão foi cogitada no começo, dada a gravidade do caso. 
Porém, depois de descartada a operação, os pais começaram a ter mais esperança na recuperação.
A equipe do hospital, que recebeu o menino com quadro grave, via a recuperação total como algo 
improvável. A criança passou mais de 20 dias em coma induzido. 
Os pais fizeram o teste, que deu negativo para covid-19. A suspeita é que o bebê tenha contraído a doença 
durante uma visita a casa de parentes.

O bebê recebeu alta após 54 dias de internação. A criança passa bem e completará seus 6 meses de vida, 
no dia 14 de junho, acompanhando apenas dos pais, por conta do distanciamento social. O isolamento, 
porém, não vai impedir que seja comemorado mais um mês de vida. A celebração será transmitida por 
chamada de vídeo, para que os familiares possam interagir com o pequeno.

Fonte: (R7)

Rua Sabia, 149 - Pedreira - Itabira/MG
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OPORTUNIDADES

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.

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 

Sala p/ 02 ambientes, 03 
quartos, banho social, 
cozinha c/ fechamento e 

CASA 

Bairro:  Gabiroba – 
Residencial Vila da 
Serra

Bairro: Praia

R$ 320.000,00

Bairro: Valença

CASA 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. 

Bairro: Belvedere

R$ 75.000,00  

LOTE 

Bairro: Belo Monte

Área: 210m2

Área: 210m2

R$ 195.000,00

R$ 85.000,00

LOTE 

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

INCLUA EXERCÍCIOS DE ISOMETRIA NO SEU TREINO COM ESSES AGACHAMENTOS ISOMÉTRICOS

Antes de falarmos especificamente dos agachamentos isométricos, vamos falar desse 
tipo de exercício que pode ser uma alternativa aos exercícios mais comuns e melhorar 
nosso condicionamento físico. Isometria é basicamente submeter os músculos a certa 
tensão sem realizar nenhum movimento, o que o diferencia dos exercícios 
cardiovasculares ou da musculação que envolve pesos e 
repetições.
O melhor de tudo é que os exercícios isométricos podem ser 
combinados com qualquer outra opção tradicional de 
exercício, e essa combinação pode inclusive melhorar os 
resultados obtidos. Além disso, a isometria é perfeita tanto 
para a academia quanto para ser feita em casa. Ela fortalece 
os músculos e não causa lesões nestes ou nas articulações.
Existem dois tipos de exercícios isométricos: os ativos e os 
passivos. Entre os primeiros podemos mencionar, por 
exemplo, empurrar uma parede ou puxar um objeto preso ao 
solo. Já como exemplo dos passivos temos a prancha, os 
abdominais estáticos, as elevações de ombros e os 
agachamento isométricos.
Graças a esses exercícios podemos focar em um objetivo 
muito pontual, seja ele fortalecer os tendões ou os 
ligamentos, desenvolver força nos tecidos ou aumentar a 
força muscular. Além disso, a isometria concentra o esforço 
nos músculos, contribui para a hipertrofia e traz melhores 
resultados nos outros exercícios que realizarmos no treino.
Saiba, porém, que há contraindicações. Opções isométricas 
elevam a pressão sanguínea e não é, portanto, recomendada 
para pessoas com condições cardíacas patológicas. A 
respiração durante a execução do exercício deve ser 
contínua e pausada, e um aquecimento prévio é 
fundamental.

EXERCÍCIOS ISOMÉTRICOS: O QUE SÃO E PARA QUE SERVEM?

A isometria é uma técnica de exercícios baseada em exercer uma tensão constante nos 
músculos sem a realização de movimentos ou repetições. É possível fazer exercícios 
isométricos com cargas ou também usando apenas o peso do corpo. Existem diferentes 
tipo de exercícios dentro dessa categoria, e hoje falaremos sobre as opções de 
agachamentos isométricos.

Podemos regular a dificuldade de acordo com nosso nível 
de condicionamento, podendo realizar as contrações 
durante segundos ou até minutos, sempre com intervalos de 
descanso entre séries. Também podemos fazer uso de pesos 

para exercícios isométricos, mas para isso devemos estar dominando totalmente a técnica 
e usar um peso adequado a nossa capacidade física.

COMO FAZER AGACHAMENTOS ISOMÉTRICOS?

Esse exercício é muito eficaz e, ainda que pareça simples, tem seus segredos e pode cansar 
bastante. Os agachamentos isométricos cumprem com a premissa de “exercer pressão 
sem movimento” e para conseguir realizá-lo basta ter uma parede para apoiar as costas. 

Quando você terminar esse exercício, recomendamos que você não realize movimentos 
bruscos ao se levantar para 
evitar tontura. Caminhe 
alguns passos e estique as 
p e r n a s  p a r a  q u e  a s 
articulações e os músculos 
se acostumem novamente 
ao movimento.

A força será exercida pelos quadríceps, que são os músculos encarregados de suportar 
todo o peso do corpo nessa posição. Uma vez que você já realize esse exercício de forma 
perfeita após praticar muitas vezes, o passo seguinte é adicionar peso. Você pode segurar 
um peso em cada mão, por exemplo.
Mas não precisamos ter pressa para esse próximo passo. Primeiro podemos realizar 
apenas os agachamentos isométricos básicos, já será o suficiente. Para isso, então, fique 
de costas para uma parede e separe as pernas na largura dos ombros. Deixe a cabeça e as 
costas encostadas na parede até a zona dos glúteos.

Se isso está muito simples para você, você pode aumentar o tempo para minutos ou 
também dificultar um pouco as coisas: apoie apenas a parte inferior das costas, as 
lombares e os glúteos e flexione os joelhos ao mesmo tempo em que fica na ponta dos pés 
e estende os braços à frente do corpo. Faça essa variação do agachamento com isometria 
por pelo menos meio minuto.

Flexione lentamente os joelhos, enquanto mantém a coluna ereta e desça em direção ao 
chão. A ideia é que os músculos das coxas fiquem paralelos ao solo e que a parte posterior 
do joelho fique dobrada em um ângulo de 90 graus. Coloque os braços encostados ao 
longo do corpo e apoie bem os pés no chão. Mantenha a posição durante alguns segundos 
e descanse para começar novamente. Faça ao menos 5 repetições.

Fonte: (Soufitness)
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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

Construções, reformas, 
manutenção predial e 

residencial, roçadas e limpezas 
de lotes etc.

A MMar�ns construtora atua na 
área da construção civil.

Rua Pintassilgo, 43 - Itabira/MG    3590 4007

Motores e câmbios automa�cos

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

31 3852 8784
31 99384 5801

ODONTOLOGIA

COMO USAR OS RECURSOS DO SEU CÂMBIO AUTOMÁTICO.

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

31 3838 1020 / 9 8508 1808

QUANDO OS ALIMENTOS MANCHAM SEUS DENTES

KICKDOWN

Em longos trechos de declive, usar apenas os freios para controlar a velocidade pode 
provocar o superaquecimento de pastilhas e discos podem superaquecer e, como 
consequência, o sistema pode ficar inoperante. Ou seja, o motorista fica sem freios - e 

Imagine que você está prestes a realizar uma ultrapassagem em uma rodovia de mão 
dupla ou acessar uma via rápida movimentada. São dois momentos em que a força do 
motor de seu Hyundai precisa se fazer presente. Nessa hora, basta pressionar o 
acelerador até o fundo e manter a posição - é o chamado kickdown. A central 
eletrônica compreenderá que você precisa de uma aceleração vigorosa e, quase que 
instantaneamente, reduzirá uma ou duas marchas. Além disso, na sequência, as 
trocas das marchas para frente são alongadas, até você aliviar o acelerador.

O câmbio automático é um equipamento que oferece comodidade e praticidade. Nas 
linhas HB20 e Creta da Hyundai ele é oferecido com seis marchas e opção de trocas 
manuais na alavanca. Além de uma operação mais simples que a do câmbio manual, 
o automático também tem a vantagem de provocar um menor desgaste físico no 
motorista no dia a dia, principalmente em quem enfrenta os intermináveis 
congestionamentos das grandes cidades. Você sabia que, além de realizar as trocas de 
marcha à frente sem a intervenção do motorista, o câmbio automático possui alguns 
recursos que aumentam ainda mais a sua segurança e também o prazer ao dirigir? 
Veja nas dicas a seguir:

DESCENDO A SERRA

Já em subidas mais acentuadas também é recomendável que o motorista use as trocas 
manuais para selecionar uma marcha mais reduzida. Dessa forma, garante-se que o 
carro terá a força necessária do motor à disposição para superar esse trecho mais 
crítico.

PARA O ALTO

PRAZER AO DIRIGIR

isso vale tanto para carros 
com câmbio manual ou 
automático. O correto é 
u s a r  o  f r e i o  m o t o r , 
g a r a n t i n d o  a s s i m  a 
integridade dos freios e, também, maior controle sobre o veículo. No caso do câmbio 
automático da Hyundai, basta selecionar a opção de trocas manuais e reduzir - a dica 
é utilizar a mesma marcha que seria utilizada para subir o trecho.

As trocas manuais também podem ser utilizadas no dia a dia, permitindo que o 
motorista desfrute de uma maior interação com o seu Hyundai, garantindo um prazer 
ao dirigir ainda maior. Realizar as trocas manuais em situações consideradas 
“normais” também pode ser um bom treino para quando elas forem realmente 
necessárias, como nas descidas ou subidas íngremes.

Fonte: (hyundai)

Devido ao desgaste da superfície dental ou mesmo das 
restaurações estéticas em resina, ingredientes como café, 

A comida pode provocar manchas na dentição por dois 
motivos. O primeiro deles: devido aos pigmentos (ou 
corantes) contidos nos alimentos. Em contato com os dentes, 
eles penetram no esmalte, aquela superfície de camada 
translúcida. A outra causa é o alto nível de acidez de alguns 
alimentos. Isso contribui para a desmineralização do esmalte 
dentário, deixando a superfície porosa e mais sujeita a 
manchas.

Não é novidade que os dentes adquirem uma coloração 
diferente quando bebemos vinho tinto ou café ou, ainda, 
comemos açaí. De fato, alguns alimentos e bebidas são 
capazes de causar manchas, mas elas são facilmente 
removidas com a escovação.

Para minimizar o problema, não é preciso 
reformular todo o cardápio ou banir certos 

chá-preto, suco de uva, vinho tinto e açaí 
podem gerar manchas. E é evidente que essa 
situação também depende da quantidade 
ingerida.

itens. O conselho é tomar alguns cuidados, sendo que o 
principal deles é a higienização adequada. Quando usamos 
a escova e o creme dental, os resíduos na superfície do 
esmalte são mais facilmente removidos. Portanto, não 
demore para fazer a escovação!

Outro fator importante por trás da maior incidência de 
manchas na dentição é o tabagismo. Além dos diversos 
malefícios à saúde, esse é mais um problema que a nicotina 
e outros compostos legam ao corpo.

Cuidado com as dicas caseiras
Muita gente recorre à Internet na busca por soluções rápidas 
e milagrosas para clarear os dentes e eliminar manchas. E há 
vários sites e postagens com pretensas dicas supostamente 

* Dr. Mario Sérgio Giorgi é cirurgião-dentista e presidente 
da Câmara Técnica de Dentística do Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo (CROSP)

Fonte: (MSN)

Para conquistar um sorriso bonito, harmonioso e livre de 
manchas, o melhor conselho é consultar o dentista e manter 
a higiene correta dos dentes e de toda a boca.

 

A maior parte dos ingredientes caseiros divulgados por aí 
não só não interfere na cor dos dentes como ainda pode 
trazer prejuízos. Exemplo: em excesso, o bicarbonato é 
capaz de levar à erosão dentária, deixando os dentes mais 
sensíveis e expostos a problemas. Não caia nessas 
conversas!

Cabe destacar que a coloração dos dentes não é a mesma em 
todas as pessoas. Tanto a hereditariedade como a exposição 
a agentes externos (dentre eles a comida) influenciam na 
coloração da arcada dentária.

simples e econômicas: vinagre de maçã, bicarbonato de 
sódio com limão, óleo de coco… Ocorre que não há 
comprovação científica sobre a segurança e a eficácia 
desses produtos (e de muitos outros!) no tratamento de 
manchas.
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ALEGRIA DO SERVO

A alegria de uma pessoa que serve a Deus é ter a consciência limpa e estar 
na Sua Presença. Ela tem consciência de que foi alcançada pela Sua 
Bondade, sendo lavada e perdoada dos seus pecados, conforme as Suas 
Promessas reveladas aos Seus.

“Alegra a alma do Teu servo, pois a Ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois 
Tu, Senhor, és Bom, e pronto a perdoar, e abundante em Benignidade para 
todos os que Te invocam.” Salmos 86:4-5

Por: Ester Bezerra
Fonte: (Universal)
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EMOCIONANTE: OUVINTE DE RÁDIO, QUE ESTÁ PASSANDO
POR UMA FASE DIFÍCIL DE SAÚDE, RECEBE HOMENAGEM
DE OUTROS OUVINTES E DE LOCUTOR

Pouco menos de um mês logo após a criação do grupo, lá foram 
eles, ouvintes e locutor. Marcaram de se encontrarem às 16h40min 
próximo à casa do João, a esposa dele veio encontrar com todos, e 
seguiram em direção do local da surpresa.

Sabemos que as ondas do rádio chegam aonde a tv, os jornais e 
outras mídias até chegam, porém, Indubitavelmente, a magia, que 
envolve locução e música, apenas o rádio transmite. O brilho, o 
mistério de não se imaginar qual seria aquele apresentador que na 
rádio está naquele momento, a nostalgia que pega alguns de 
surpresa em determinados momentos, e tantas outras facetas que só 
o rádio e as rádios têm em suas essências.
Itabira, Centro Leste mineiro, cidade que possui importantes 
emissoras de rádio FMs e uma AM, foi cenário de uma das mais 
belas histórias, que comprova que as rádios têm seu papeis 
importantíssimos em formarem laços entre pessoas que as 
escutam, por meio de seus programas específicos. Exemplo disto, 
foi um grupo de ouvintes do programa Disco de Ouro, que vai ao ar 
pela Rádio Antártida 93,3 FM, de segunda à sexta-feira, de 21:00 às 
23:00 horas, que se mobilizou, junto com o radialista que apresenta 
o horário, para fazerem uma festa surpresa para outro ouvinte que 
está passando por uma fase delicada de saúde.

Para que o João não desconfiasse da homenagem, sua esposa 
Elaine falou que receberia um colega de trabalho naquele dia. Já 
dentro da casa, na frente do prestes à ser homenageado, a ouvinte 
Rosy Gonçalvez falou que eles eram "funcionários do Governo" 
que ali estavam para fazer perguntas sobre a Pandemia...(Imagine, 
em pleno domingo rsrs?!?). De cara, o João falou: “Isso não é 
nenhuma pegadinha?”... Rosy insistiu no assunto, perguntou a ele 
se ouvia rádio, ele falou de sua preferência pela 93 FM, e, então, ela 
chamou o radialista Anderson Rodrigo que pegou o microfone, 
soltou a música tema do Disco de Ouro e foi ai então que João 
entendeu que ali se encontravam aqueles que ele, bem como os 
ouvintes do programa chamam tão carinhosamente de Família 
Disco de Ouro. O locutor, entre histórias verídicas e gozações por 
ele inseridas ao texto, leu quatro páginas que fizeram João Carlos, 
sorrir, chorar e, certamente, registrar no seu coração aquele 
momento único.
A homenagem ainda teve a citação do escritor Rubem Alves, pelo 
ouvinte Ronivon, teve discurso do homenageado João Carlos e, 
claro, a confraternização de todos com direito a ‘comes e bebes’.

Há pouco menos de um mês, ouvintes e o locutor, perceberam que a 
voz do ouvinte João Carlos, do bairro Madre Maria de Jesus, neste 
município, estaria ficando mais franca e que seus áudios, com 
pedidos musicais, para o programa, já vinha muito baixinho, então, 
o próprio João sempre falava que estava participando do programa 
diretamente do hospital, onde se encontrava, e ficaram sabendo 
também que o amigo de todas as noites estava passando por sessões 
de hemodiálise. Entristecidos, porém munidos de um amor 
fraterno, a pedido do locutor, o ouvinte Ronivon Motta criou um 
grupo de whatsapp para que pudessem organizar uma ida à casa do 
João, para, a princípio, darem um abraço, levarem uma palavra 
amiga a ele, contudo as ideias foram surgindo no grupo, de levarem 
um refrigerante, talvez um salgadinho, e confraternizarem e, mais 
do que nunca, se conhecerem, afinal muitos que participam há anos 
no programa, mas não se conheciam pessoalmente.

Foi uma tarde com produção simples, no entanto memorável para 
os que ali estiveram. E que se deixe registrado nesta matéria, para 
as gerações do por vir, que existiu, existe e, oremos para que 

Texto: Anderson Rodrigo

continue a existir, as Emissoras de Rádio, e que estas transmitiram 
muito mais que músicas e informações e sim emoções, cantadas 
ou por uma voz de um alguém que o ouvinte se quer imagina qual 
seja seu rosto.
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CAMILA CABELLO FAZ ARRANJOS ESPECIAIS PARA SEUS HITS EM APRESENTAÇÃO VIRTUAL.

31 99739 8400

SEU EVENTO E FESTA DE
ANIVERSÁRIO

EM DESTAQUE AQUI.

LIGUE JÁ!

Espaço da Beleza

Rose Lyss

A sua beleza
é o nosso
resultado!

3840 9468
9 8927 4339

Rua Gameleira, 427 A - Machado

31 3834 3319
31 9 8597-0402

Rua Gameleira, 67 - Hamilton

TONI LANTERNAGEM

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 Pref. Virgílino Quintão, 79
Caminho Novo - Itabira/MG

31 3831 2467

Produtos Resfriado

Coxa e sobrecoxa : 6,99 kg

Filé de coxa : 11,90 kg

Moela : 6,99 kg

Coxa à passarinho : 7,99 kg

Fígado : 4,99 kg

Peito : 6,99 kg

Linguiça caseira : 15,90 kg

Ovos caipira pente : 21,90

Linguiça frango churrasco : 9,99 kg

Filé de peito bandeja : 8,99 kg

Coração : 16,99 kg

Av. Madalena Pereira dos Santos , 147 - Vila São Joaquim
Itabira/MG

3835 2222

Na performance,  Camila 
mostra arranjos diferentes para 
alguns de seus hits, criando 
medleys com músicas do seu 
último álbum "Romance", e do 
primeiro álbum que leva seu 
nome no título.

Fonte: (Vagalume)

Neste primeiro vídeo, Camila 
mostra medleys das faixas 
"Never Be The Same" com 
"Shameless", "Living Proof" 
c o m  " D r e a m  o f  Yo u "  e 
"Should 've Said I t"  com 
"Havana (feat. Young Thug)". 
A próxima transmissão está 
marcada para o dia 3 
de junho.

A  c a n t o r a  r e a l i z o u  a 
apresentação, que foi pré-
gravada, em sua própria casa, e 
aproveitou para fazer ela 
mesma algumas das partes 
instrumentais das músicas.

Camila Cabello transmitiu a 
primeira de uma série de mini 
apresentações online que 
foram anunciadas pela cantora 
em parceria com a Mastercard.


