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@matozzoshoes         @matozzoshoes 

Envio nacional e internacional

Uma marca de calçados exclusivos, feitos
para mulheres poderosas.

Rua Israel Pinheiro, 578 - Major Lage
Itabira Minas Gerais 31 3833 4150
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BOA ALIMENTAÇÃO REFLETE
NA SAÚDE DOS CABELOS

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

31 3852 4445 | 3852 2509

Av. Luiz Lo�, 89 - Pedreira de Baixo
(Em frente ao Centro Comunitário)

3840 0896

3831 5054

97185 6776

www.farmacia16demarco.com.br

Rua João Camilo de Oliveira
Torres, 21 Loja 12 - Juca Rosa

Av. João Pinheiro, 5A - Centro - Itabira/MG

Agora com veterinário

3831 3982
98769 9101 / 99963 5474

Rua Gomes Ba�sta, 401
(Em frente ao Med Center)

31 9 8949 2553

Rua Pla�na, 299 - Major Lage de Baixo - Itabira/MG

3835 1963
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Tele Uteis

PETS

Policia Militar - 190

Bombeiros - 193

Disque Denuncia - 181

Denuncia contra
violência às mulheres - 180

Cobertura de festas
de aniversário - 31 9 9739 8400 

COMO CUIDAR DOS PELOS DOS CÃES

BEM ESTAR

Veja como fazer:

UMA BOA ESCOVAÇÃO
Os seres humanos constroem boa parte de suas vidas 
baseadas em rotinas fortemente estabelecidas. Com os 
animais, deve acontecer o mesmo. Por isso, acostume-se a 
escovar o pelo de seu cão, de preferência diariamentee, 
caso não seja possível, pelo menos a cada dois dias. Assim 
você conseguirá fazer com que ele solte menos pelos por 
toda a sua casa.

É óbvio que se o nosso animal de estimação tiver um pelo 
bem cuidado, seu aspecto geral melhorará muito. A 
pelagem é o que mais chama atenção em nosso amigo de 
quatro patas. Por isso, vale a pena investirmos tempo 
(também não precisa muito) para cuidar dos pelos dos 
cães. Além disto, nós mesmos sairemos beneficiados 
disso, já que minimizaremos a perda de pelos e, dessa 
forma, nossa casa estará mais limpa e as visitas não 
notarão que convivemos com um animal, já que ela não 
estará cheia de pelos.

UM BOM PENTE OU ESCOVA
Se queremos otimizar os resultados que uma escovação 
frequente dos pelos dos cães nos traz, é fundamental que 
utilizemos uma escova ou pente adequados. Nas lojas de 
animais, você encontrará uma grande variedade deles, 
porém a escolha correta dependerá não apenas do tipo de 
pelagem, mas também de sua pele. Peça conselhos a um 
profissional de beleza animal.

Aproveite a escovação diária que deverá ser feita nos 
pelos dos cães para verificar se o animal está livre de 
parasitas. É importantíssimo que considere este aspecto, 
porque é a chave para que a pelagem de seu cão tenha um 
bom aspecto.

LIVRE DE PARASITAS

PACIÊNCIA
Como dizíamos, é importantíssimo que adotemos o 
costume de escovar os pelos dos cães, mas também temos 
que cultivar a paciência, já que dependendo do tipo de 
pelo que o animal tenha, exigirá mais ou menos tempo. 
Utilize estes momentos para fortalecer os seus laços de 
afeto com o seu cão, cuidando dele com muito carinho.

Toda a zona que está ao redor da boca costuma sujar mais. 
Por isso, você deverá limpá-la sempre que notar que ela 
está suja.

Não devemos nos tornar obsessivos com o tema do banho 
dos cães. Banhá-los a cada quinze dias é suficiente. 
Claro, se ele se sujar de alguma maneira, é bom que você 
o lave. Se não, o pelo de seu animal de estimação não 
brilhará como você gostaria.

CAUDA

BANHOS QUINZENAIS

É importante que prestemos atenção especial a sua cauda. 
Pense que essa é uma parte da anatomia do animal que 
está sempre arrastando pelo chão. Por essa razão, é 
preciso que dedique tempo ao seu cuidado.

FOCINHO

OLHOS
É necessário que se tenha muito cuidado para que as 
lágrimas ou qualquer outra secreção dos olhos não 
manche os pelos dos cães.

Com as patas ocorre algo similar ao que comentamos 
sobre a cauda. Elas estão sempre estão em contato com o 
solo, portanto também é uma parte de seu corpo que 
costuma se sujar com mais frequência que outras. Sendo 
assim, de forma habitual, limpe-as com a ajuda de uma 

PATAS

Fonte: (Meus Animais)

esponja úmidapara garantir que não permaneçam restos 
de sujeira e também para impedir que as patas de seu cão 
sujem você e a sua casa. Neste artigo, nós demos a você 
alguns bons conselhos para que os pelos dos cães sejam 
cuidados de maneira adequada. Também, é possível que 
você note que, apesar de seguir os conselhos ao pé da 
letra, especialmente no que tem a ver com a escovação da 
pelagem, seu cão venha a perder muitos pelos ou, pelo 
menos, essa é a impressão que ele transmite a você. 
Neste caso, é necessário que você consulte um 
veterinário, da mesma forma que qualquer outro 
problema que você detecte. Dessa maneira, e com os 
muitos cuidados que você dedicar, a pelagem de seu 
amigo de quatro patas terá sempre um aspecto excelente.

CONFIANÇA - POR MÁRCIA COELHO

Deus abençoe a todos... Na fé.

Mas é sua a decisão, a ação e a consequência. Por mais 
amor que receba, ele só pode influenciá-lo, mas não mudar 
tudo sem que você aja para permitir que isso aconteça.

Por: Márcia Coelho

Esse primeiro passo a ser dado é o mais importante de 
todos. Já deve ser de conhecimento comum dizer “se você 
não acreditar em você mesmo, ninguém mais vai”. Não é 
literalmente assim. 

A confiança é uma ligação forte e ao mesmo tempo 
bastante frágil, responsável por nos levar a fazer coisas 
memoráveis!

Mas, a primeira pessoa que você precisa saber confiar é em 
si próprio! Acredite no seu potencial, nas suas 
capacidades, na sua inteligência... Enfim, acredite em 
você! Somente depois conseguirá transmitir confiança 
para quem mais ama!

 

Palestrante

 

Existirão em seu caminho pessoas que te incentivem, que 
te amem, que te mostrem a sua capacidade. Mas elas não 
podem tomar o seu lugar, nem a iniciativa que é tão sua. 
Elas não podem enxergar por você e nem a empurrar pelo 
caminho todo para que siga adiante.

E acreditar é isso: é compreender, é saber sua posição, seu 
lugar, é conhecer o quão longe alcança o seu impulso pelos 
sonhos que tem guardados.
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SAÚDE

Rua Sabia, 149 - Pedreira - Itabira/MG

@clebersilvaof

BOA ALIMENTAÇÃO REFLETE NA SAÚDE DOS CABELOS

Confira algumas dicas:

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.

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.

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)

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.

ENTENDA COMO O ESTILO DE VIDA
SAUDÁVEL PODE PREVINIR DOENÇAS

Segundo especialistas, para ter uma vida mais saudável, a qualidade do sono é 
imprescindível. Procure ter pelo menos 7h30 de sono todos os dias.

De acordo com a American Academy of Sleep, dormir bem é o segredo da longevidade. 
A pesquisa realizada com 2800 pessoas revelou que 46% dos participantes que 
relataram ter problemas de saúde também apresentavam má qualidade de sono.

Algumas doenças como infarto, derrames, obesidade, diabetes, hipertensão e até 
mesmo o câncer podem ser prevenidas apenas com a reeducação alimentar. Ao 
substituir gorduras saturadas, doces, carboidratos ruins e sal por legumes, frutas, 
verduras e outros alimentos naturais, você consegue ter mais qualidade de vida.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), ter saúde é unir bem-estar 
físico, mental e social. Ou seja, isso vai muito além de que não estar doente. Para ser 
uma pessoa saudável, é preciso atingir um equilíbrio em todas essas áreas.

QUAIS SÃO AS PRÁTICAS MAIS INDICADAS PARA PREVENIR 
DOENÇAS?
Confira alguns hábitos saudáveis que você pode adotar agora para ter mais qualidade no 
seu dia a dia:

Você sabia que a adoção de hábitos de vida saudáveis ajuda a prevenir doenças sérias, 
como o câncer? No conteúdo de hoje, falaremos sobre como ter uma vida com mais 
qualidade e os benefícios que algumas práticas podem trazer para o seu dia a dia. 
Confira:

COMO TER UM ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL?

A junção de má alimentação, sedentarismo e o estresse do cotidiano contribui para o 
surgimento da maioria dos problemas de saúde da população. Hipertensão, diabetes, 
depressão, ansiedade e ataques cardíacos são alguns dos exemplos mais comuns 
provocados pelos maus hábitos da vida moderna.
No entanto, a adoção de um estilo de vida saudável pode prevenir a grande maioria 
dessas patologias. Incluir novos e bons hábitos é o primeiro passo para ficar longe de 
consultórios médicos e filas de hospitais.

ALIMENTE-SE CORRETAMENTE

É cada vez maior a busca por um estilo de vida com mais qualidade. E não é para menos: 
constantemente surgem novos estudos e pesquisas relacionadas a hábitos saudáveis e 
seus benefícios em curto e longo prazos, como felicidade e longevidade.

Acredite: sua saúde vai melhorar muito com a troca de refeições processadas por 
alimentos encontrados na natureza. Vários estudos já relacionaram sua participação na 
prevenção e cura de doenças. Por exemplo, uma pesquisa realizada na Universidade 
Park (EUA) concluiu que pessoas que consomem oleaginosas reduzem entre 25% a 
39% os riscos de doenças no coração.

A ciência comprova que alimentar-se melhor, dormir bem e fazer atividades físicas são 
costumes que garantem maior expectativa de vida e proporcionam uma rotina mais 
feliz.

CUIDE DO SEU SONO

Assim, as pessoas estão se conscientizando de que realmente é possível viver melhor, 
com mais saúde, satisfação e disposição, ao substituir os maus hábitos por práticas 
melhores para o dia a dia. E, embora não sejamos capazes de modificar o percurso 
natural da vida e impedir o envelhecimento, podemos sim, a partir de pequenas 
mudanças, ter uma velhice com mais qualidade e disposição.

O tabagismo é responsável por doenças sérias às relacionadas ao coração e câncer de 
pulmão, boca. Só no Brasil, o índice de mortes decorrentes do cigarro chega a 200 mil 
por ano.

APAGUE O CIGARRO

Existem vários exercícios meditativos que ensinam como respirar melhor e ter mais 
equilíbrio, energia e bem-estar. Por meio das práticas de respiração é possível combater 
os desgastes mentais e físicos, espantar o estresse, ansiedade e até mesmo a insônia.

APRENDA A RESPIRAR
Isso mesmo: a maioria das pessoas não sabe respirar corretamente. O hábito de inspirar 
e expirar parece algo automático, no entanto suas vantagens vão além de levar oxigênio 
ao nosso organismo. Como nunca prestamos atenção, acabamos perdendo tudo o que 
essa atividade pode proporcionar à nossa vida.

Você pode afastar de vez a obesidade, hipertensão, doenças crônicas e cardíacas se 
começar a praticar atividades físicas agora mesmo. Uma simples caminhada já ajuda 
muito. De acordo com uma pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina da USP, 
uma hora de caminhada é o suficiente para reduzir a pressão arterial pela as próximas 24 
horas.

PRATIQUE EXERCÍCIOS

Uma pesquisa realizada pela Secretaria do Estado de São Paulo mostrou que o estresse 
pode desencadear ataques no coração. Dentre as 100 mil pessoas analisadas, 46% 
apresentavam índices de estresse e, consequentemente, problemas cardiovasculares.

E não é só o corpo que se beneficia, não! De acordo com um estudo norte-americano 
publicado pela revista Neuroscience, ao praticarmos exercícios produzimos uma 
substância que estimula o nascimento de novos neurônios, o que proporciona a 
melhoria das atividades cognitivas.

CUIDE DO SEU CORAÇÃO
Embora o estresse não seja considerado uma doença, ele é um fator alarmante no 
desenvolvimento de diversas doenças psicofisiológicas. Por isso, é importante manter a 
calma e não absorver os conflitos do cotidiano.

Você sabia que perder o apoio social pode ser mais fatal que obesidade, sedentarismo e 
até mesmo o cigarro? Por isso, é muito importante que você cultive bons 
relacionamentos, tenha um ciclo social saudável e esteja sempre perto das pessoas que 
ama.

CULTIVE BONS RELACIONAMENTOS

E a nicotina não é prejudicial somente ao fumante, mas afeta a todos aqueles que estão 
ao redor. A University College London descobriu que quem está exposto à fumaça de 
cigarro tende a aumentar em 50% os riscos de problemas psicológicos.
Outro estudo realizado no Canadá concluiu que fumantes passivos (nome dado às 
pessoas que não fumam, mas são expostas à fumaça do cigarro) têm 40% mais chances 
de ter sinusite crônica.

Fonte: (Runway)

Um estudo realizado pela Universidade Brighan Young (EUA) revelou que pessoas que 
têm amigos, vizinhos e relacionamentos afetivos podem viver até 50% mais que as 
isoladas.
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OPORTUNIDADES

CASA 

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.

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

Bairro: Valença

R$ 310.000,00

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

APARTAMENTO 

R$ 150.000,00

R$ 195.000,00

Bairro: Belo Monte

armário suspenso, área 
de serviço e 01 vaga de 
garagem.

Sala piso porcelanato, 
02 quartos, banho social 
c/ box blindex, cozinha 
americana,  área  de 
serviço e 01 vaga de 
garagem. 

Bairro: Panorama

LOTE 

Área: 210m2
R$ 75.000,00  

LOTE 

Área: 210m2
Bairro: Belvedere

R$ 85.000,00

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

O QUE ACONTECE COM O NOSSO CORPO APÓS DUAS SEMANAS SEM EXERCÍCIOS FÍSICOS?
Embora fundamental para conter a pandemia de Covid-
19 , o isolamento social pode causar “prejuízos” ao nosso 
corpo por reduzir muito das atividades físicas cotidianas. 
De um dia para o outro, substituímos os minutos de 
caminhada até a estação de metrô ou padaria, por 
exemplo, por um dia inteiro diante do computador.

De acordo com o fisioterapeuta Cadu Ramos, mesmo os 
corpos mais condicionados e acostumados com 
exercícios regulares devem sentir o impacto da 
mudança. A proporção, porém, varia de acordo com os 

“Assim como estímulo positivo é rápido, o contrário 
também acontece. Ao deixar de fazer exercícios, 
metabolismo vai ficar mais lento, você vai sentir mais 
cansaço e um enfraquecimento do tônus muscular . Ao 
retornar à rotina de atividades físicas, também é possível 
que existam dores musculares devido ao acúmulo de 
ácido lático”, afirma.

Para entender os efeitos do sedentarismo no corpo 
humano, o iG Saúde conversou com profissionais da 
área que também explicam como evitar uma rotina 
prejudicial. 
De acordo com o educador físico Márcio Gaefke, os 
efeitos negativos do sedentarismo podem ser percebidos 
muito cedo, após uma ou duas semanas sem atividades.

hábitos cultivados dentro de casa: alongamentos , 
exercícios simples e até atividades domésticas podem 
ajudar. 

“Nessa quarentena você não precisa de aparelho. É 
possível, por exemplo, usar uma cadeira e fazer quatro 
séries de 10 repetições apenas sentando e levantando da 
cadeira. Ocupa pouco tempo e permite uma oxigenação 
no seu corpo, além de trabalhar o tônus muscular”, 
aconselha Márcio.

Para evitar o mal-estar e os problemas de saúde 
causados pela falta de atividades externas, porém, 
existem soluções simples e dentro de casa. De acordo 
com os profissionais, treinos realizados sem aparelhos 
podem ser eficazes e ajudar até mesmo na saúde mental. 

Além do período sedentário, o profissional de saúde 
chama atenção para outros hábitos maximizados pela 
quarentena. “O celular, por exemplo, que é um aparelho 
leve e fácil de carregar, nos acompanha até quando 
estamos no banheiro. Isso faz com que estejamos 
sempre com a cabeça baixa , forçando a cervical”, 
explica Cadu. 

“No dia seguinte, você pode usar duas garrafas pet de 
500ml, cheias d’água, e exercitar o movimento de 
contração e flexão dos braços”, sugere o educador 

Ele ainda explica que, embora as obrigações 
domésticas como aspirar o chão e lavar os banheiros 
ajudam a perder calorias, um treino leve, mas 
direcionado, deve ser incorporado ao cotidiano no 
isolamento.

De acordo com o personal, o hábito ainda traz 
benefícios psicológicos “fazer exercícios simples e 
treinos curtos vão tirar você do sedentarismo e liberar 
hormônios que podem te motivar para o dia seguinte. 
Além disso, é um momento só para você, o que faz uma 
diferença muito positiva no psicológico ”, explica. 

“O exercício físico, diferente de atividades físicas 
como as obrigações domésticas, por exemplo, trabalha 
os músculos de uma maneira consciente e 
sistematizada”, diz.

O fisioterapeuta Cadu Ramos ainda destaca a 
importância dos alongamentos no cotidiano. “Alongar 
o corpo lubrifica as articulações , reduz as dores 
causadas pelo tempo sentado na frente da televisão ou 
computador e trazem uma sensação imediata de bem-
estar . O alongamento talvez seja a atividade mais 
importante neste momento”, defende o profissional de 
saúde. 

físico.

Fonte: (IG)
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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

A MMar�ns construtora atua na 
área da construção civil.
Construções, reformas, 
manutenção predial e 

residencial, roçadas e limpezas 
de lotes etc.

Rua Pintassilgo, 43 - Itabira/MG    31 9 8777 3913

Motores e câmbios automa�cos

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

31 3852 8784
31 99384 5801

ODONTOLOGIA

OS 12 CARROS MAIS RÁPIDOS DO MUNDO EM 2020!

SAIBA QUAIS HÁBITOS PODEM PREJUDICAR A SUA SAÚDE BUCAL

Sucessor do modelo CCX da empresa sueca Koenigsegg, o modelo R quebrou um recorde há 
alguns anos atrás acelerando de 0 a 300 km/h em 14 segundos e parando em 7. Este carro pode 
acelerar de 0 a 100 km/h em 2,8 segundos e teoricamente atingir uma velocidade de 439 km/h, 
contudo, isso ainda não foi comprovado, colocando-o em uma posição mais abaixo nesta lista.

12. KOENIGSEGG REGERA

9. BUGATTI VEYRON GRAND SPORT VITESSE
A Bugatti também produziu uma versão conversível do modelo Veryon e só existem 92 
unidades dele em todo o mundo. Ele continua com o recorde de carro conversível mais rápido 
do mundo e em termos de aceleração é comparável ao modelo não conversível, fazendo de 0 a 
100 km/h em apenas 2,5 segundos.

O Venom GT Spyder é uma versão conversível do modelo Venom GT e quase tão rápida quanto 
o seu modelo “irmão”. Em 2016, ele se tornou não oficialmente o carro conversível mais rápido 

A empresa sueca Koenigsegg possui diversos modelos nesta lista e o Regera é sua versão mais 
prática e luxuosa se comparada aos modelos esportivos mais leves da lista. Testes mostraram 
que o Regera pode acelerar de 0 a 100 km/h em 2,8 segundos. O nome Regera é um verbo em 
sueco que quer dizer “para reinar”. O carro foi apresentado em 2015 no Salão Internacional do 
Automóvel de Genebra e impressionou os aficionados do mundo automobilísticos na época.

11. KOENIGSEGG AGERA R

O modelo Veyron da Bugatti é um carro esportivo com motor central desenvolvido pela alemã 
Volkswagen e manufaturada pela histórica e luxuosa marca Bugatti. Esta é a primeira versão do 
modelo Veyron e quando foi lançado era o carro mais rápido, mais poderoso e mais caro do 
mundo. Testes mostraram que ele podia acelerar de 0 a 100 km/h em 2,5 segundos.

10. BUGATTI VEYRON

8. 9FF Gt9
A empresa alemã 9ff é especializada na conversão de Porsches em veículos de corrida legais de 
rua. o modelo GT9 produzido pela companhia é baseado no Porsche 911. A empresa afirmou 
que apenas 150 carros desse modelo seriam produzidos e apenas 20 deles teriam o motor mais 
poderoso. Este carro pode fazer de 0 a 100 km/h em apenas 2,9 segundos.

7. SSC ULTIMATE AERO TWIN TURBO
Produzido pela empresa automobilística norte-americana Shelby SuperCars, o modelo de carro 
conhecido como Ultimate Aero Twin Turbo se manteve com o recorde de carro mais rápido do 
mundo entre os anos de 2007 e 2010, quando perdeu o posto para o Bugatti Veyron Supersport. 
Comprovadamente, o super carro pode ir de 0 a 100 km/h em 2,8 segundos.

6. HENNESSEY VENOM GT SPYDER

do mundo. A razão de não 
oficial é que o Guinness 
Record exige com que os 
carros façam um percurso em 
duas direções e o Spyder 
atingiu sua velocidade máxima em apenas uma direção. O livro dos recordes também exige com 
que sejam produzidos 30 carros do mesmo modelo e apenas 4 modelos tinham sido vendidos à 
época. Ele consegue ir de 0 a 100 km/h em 2,5 segundos

Produzida pela Hennessey Performance Engineering, o modelo Venom GT tem uma aceleração 
de 0 a 100 km/h em 3 segundos e bateu o recorde de 435 km/h em 2014. Apesar do Guinness 
Book reconhecer a velocidade máxima atingida pelo carro, ele não desenvolveu o teste nas duas 
direções obrigatórias para entrar no livro e na época possuía apenas 3 unidades.

A versão de 2016 do Bugatti Chiron foi apresentada em março daquele ano no Salão 
Internacional do Automóvel de Genebra e quebrou dois recordes à época: atingiu a marca de 
velocidade máxima de 420 km/h e aceleração de 0 a 400 a 0 km/h em 41 segundos. A empresa 
também afirmou que o carro fez de 0 a 100 km/h em 2,4 segundos. O nome do modelo é hoje um 
dos mais conhecidos e importantes do mundo e é uma homenagem ao piloto Louis Chiron.

5. BUGATTI CHIRON (2016)

4. BUGATTI VEYRON SUPER SPORT
Esse modelo da super companhia Bugatti se manteve no recorde de carro mais rápido do mundo 
entre os anos de 2010 e 2017. O carro tem uma aceleração de 0 a 100 km/h em 2,4 segundos e 
uma aceleração máxima de 431 km/h, mas é eletronicamente limitado a 415 km/h.

3. HENNESSEY VENOM GT

2. KOENIGSEGG AGERA RS
O Agera RS da Koenigsegg é uma versão avançada do modelo R que implementou tecnologias 
mais avançadas dos modelos R e S. Este carro tem uma aceleração que vai de 0 a 100 km/h em 
2,9 segundos. Este modelo quebrou o recorde de 0 a 400 a 0 km/h em 36 segundos ultrapassando 
o Chiron em impressionantes 4 segundos e conseguiu o recorde de 447 km/h em 2017.

1. BUGATTI CHIRON SUPER SPORT 300+: O CARRO MAIS RÁPIDO DO MUNDO!
Em agosto de 2019, a Bugatti apresentou essa versão limitada de seu épico modelo Chiron. A 
aceleração do modelo Super Sport 300+ é de 0 a 100 km/h em 2,1 segundos. Apesar de ter 
quebrado os recordes que almejava, atingindo 490 km/h, o presidente da Bugatti anunciou que 
não vai mais focar na aceleração de seus modelos, focando agora em outros aspectos dos carros.

Fonte:(Maiores e Melhores)

A saúde bucal também pode ser comprometida com a 
utilização de drogas de uso mais freqüente atualmente, 
como os antidepressivos, o lítio e os medicamentos 
imunossupressores. Todos podem provocar grandes 
danos à boca e à dentição e seu uso deve ser 
acompanhado de consultas periódicas ao dentista. 
Nesses casos, a higiene oral deve ser mais reforçada.

O desgaste dos dentes pode chegar a atingir o nível da 
gengiva. Em alguns casos levando até a perda do 
elemento dental e a degenerações permanentes da ATM. 
“Os sintomas mais comuns dessas alterações são 
zumbido e dor na região próxima do ouvido, dores de 
cabeça, enxaquecas e, em alguns casos, estalidos 
articulares e vertigens. O diagnóstico diferencial deve 
ser feito em conjunto pelo Otorrinolaringologista, 
Neurologista e Cirurgião Buco-Maxilo-Facial”, explica 
o cirurgião buco maxilo facial Dr. Alessandro Silva.

Outros prejuízos à saúde podem ser provocados pelo 
abusivo apelo estético da sociedade. Disfunções como a 
bulimia, por exemplo, provocam o desgaste do esmalte 
e a erosão dos dentes em razão dos ácidos estomacais 

A alimentação inadequada e o estresse provocado pela 
vida moderna são alguns dos fatores que mais 
prejudicam a saúde bucal. Provocado pela tensão 
emocional e pelo fechamento inadequado da boca, 
estima-se que o bruxismo – hábito de apertar e ranger os 
dentes – atinja 15% da população. O problema provoca 
fortes dores de cabeça, desgaste dos dentes e distúrbios 
da articulação têmporo-mandibular – ATM (articulação 
próxima do ouvido). 

DICAS PARA MANTER A SAÚDE BUCAL

que, durante os vômitos auto induzidos, passam pela 
boca. Os dentes ficam com uma aparência gasta e 
amarelada.

A higiene bucal é a melhor forma de manter a saúde da 
boca. Use sempre uma escova macia depois das 
refeições. O uso do fio dental diariamente também é 
recomendado. Exames e limpeza dos dentes e 
remoção das placas bacterianas devem ser freqüentes 
e podem ser necessários durante o tratamento de 
vários problemas bucais e dentais. A visita ao dentista 
deve acontecer pelo menos uma vez por ano.
Evite o fumo e o álcool e alimente-se de forma 
saudável. É recomendável diminuir o consumo de 
açúcar, sal e gorduras, assim como condimentos e 
alimentos ásperos e ácidos. Beba bastante água.
“De uma forma geral evitem os excessos e o uso de 
dispositivos que podem trazer traumatismos a sua 
boca. Os excessos de qualquer forma devem evitados, 
principalmente na alimentação. Evite o consumo 
excessivo de alimentos ácidos, evite o consumo 
desnecessário de medicamentos. Quanto menor for a 

Fonte: (Viva Bem)

Dr. Alessandro Silva é diretor da Interclin. Mestre e 
Especialista em Cirurgia e Traumatologia Buco-
Maxilo-Facial pela UNICAMP e tem Doutorado em 
Cirurgia e Traumatologia BMF pela USP. O 
especialista é também Pós-Graduado em Cirurgia 
Ortognática em um dos maiores centros de 
deformidades dentofaciais dos Estados Unidos e do 
mundo (University of Pacifico – Kaiser Permanente 
Hospital, San Francisco, CA, USA). Atualmente, é 
diretor da Interclin, clínica especializada em Cirurgia 
e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais e responsável 
pelo Serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco-
Maxilo-Facial do Hospital Santa Catarina, em SP e do 
Hospital Beneficência Portuguesa de Santos.

Sobre Dr. Alessandro Silva

exposição a ingredientes prejudiciais, melhor será a 
qualidade bucal”, recomenda o especialista.
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Amor de Deus

 

O amor não é só para amigos. A Bíblia diz em Mateus 5:43, 44 “Ouvistes que foi 
dito: Amarás ao teu próximo, e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: Amai 
aos vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem.” 

Nada nos pode separar do amor de Deus. A Bíblia diz em Romanos 8:38-39 
“Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, 
nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a 
profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, 
que está em Cristo Jesus nosso Senhor.” 
O amor de Deus é um amor de sacrifício. A Bíblia diz em João 3:16 “Porque Deus 
amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele 
que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” 

Como a Bíblia descreve o amor? A Bíblia diz em 1 Coríntios 13:4-7 “O amor é 
sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não se vangloria, não se 
ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios 
interesses, não se irrita, não suspeita mal; não se regozija com a injustiça, mas se 
regozija com a verdade; tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.” 

O amor de Deus dura para sempre. A Bíblia diz em Salmos 136:1 “Dai graças ao 
Senhor, porque ele é bom; porque a sua benignidade dura para sempre.” 

A Bíblia diz que devemos amar-nos uns aos outros. A Bíblia diz em 1 João 2:7-8 
“Amados, não vos escrevo mandamento novo, mas um mandamento antigo, que 
tendes desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. 
Contudo é um novo mandamento que vos escrevo, de vos ameis uns aos outros, o 
qual é verdadeiro nele e em vós; porque as trevas vão passando, e já brilha a 
verdadeira luz. 

Podemos mostrar o nosso amor a Deus guardando os Seus mandamentos. A Bíblia 
diz em 1 João 5:3 “Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus 
mandamentos; e os seus mandamentos não são penosos.” 

Fonte: (jesusvoltara.com.br)

O amor é o resumo da lei de Deus. A Bíblia diz em Mateus 22:37-40 “Respondeu-
lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e 
de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, 
semelhante a este, é: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois 
mandamentos dependem toda a lei e os profetas.” 

Não deixe que o seu amor por Deus se enfraqueça. A Bíblia diz em Apocalipse 
2:4-5 “Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, 
donde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras; e se não, brevemente 
virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres.” 
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MAIA: O POLÍCIA - O CANTOR. CONHEÇA A HISTÓRIA DESTE GUERREIRO.

Durante a entrevista, Maia, ainda contou que jogou nos principais times da época de 
sua juventude na região do Médio Piracicaba.

Pergutado qual o momento mais tenso de sua carreira como policial militar, Maia 
falou à nossa reportagem que foi quando foi desligado da PM por quase dois anos, 
em 18 de Dezembro de 1997. Contudo, depois de ser absolvido em um processo 
administrativo interno da corporação voltou às atividades militares em 24 de Maio 
de 1999, indo até 19 de Outubro de 2010, quando reformou. Neste ano, 2010, Maia 
se aposenta e vai curtir família, amigos, viagens, porém "as férias" foram poucas, 05 
anos após a aposentadoria, retorna para a PM, servindo de 2015 a 2019, mais quatro 
anos dedicados à Polícia Militar. No entanto, de acordo com Maia, ele viu que sua 
parte já havia feito, e agora vai curtir sua aposentadoria com seus projetos pessoais 
e, claro, família e amigos.

O Saúde e Estilo esteve na casa do policial militar do quadro da reserva, Ismael 
Maia Batista. Maia, como é chamado pelos amigos e conhecidos, concedeu uma 
entrevista à nossa redação. A conversa em clima descontraído narrou um pouco da 
história deste cidadão que dedicou 30 anos de sua vida para servir e proteger.

O ano era 1982 quando o jovem Ismael, ainda trabalhando de garçom, ingressou na 
carreira militar em 15 de Junho deste ano. Maia contou que policiais que 
freqüentavam seu local de trabalho sugeriram a ele que fizesse o concurso para 
Polícia Militar de Minas Gerais, o qual conversou com seus pais primeiro, e estes 
aprovaram, tendo este então feito o processo seletivo para a profissão, passando e 
ingressando.

Nascido em família com poucos recursos, já na adolescência trabalhou de ajudante 
de pedreiro para ajudar aos pais.

A entrevista teve direito violão e voz, muita gozação (afinal, tanto entrevistado 
como apresentador são amigos particulares e já trabalharam juntos em vários 
eventos) e, certamente, a história de mais um brasileiro, que embora tenha nascido 
em uma família humilde, podia ter dado a desculpa e ter se enveredado para vida 
marginal, porém decidiu ir para o lado certo: Servir e Proteger.

DA Redação

Não podemos deixar de registrar que, por vários momentos, Maia, citou o Nome de 
Deus em suas respostas ao apresentador Anderson Rodrigo, mostrando assim um 
dos principais motivos de sua história bem sucedida: O Temor a Deus e 
consideração.
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ELEITA A MELHOR APRESENTADORA, KELLY CLARKSON GANHA O PRIMEIRO PRÊMIO EMMY DA CARREIRA

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

Sobre $ 2,99 kg

Coxa a passarinho $ 7,99 kg

Coração $ 16,99 kg

 Fígado $ 4,99 kg

Coxinha da asa $ 12,90 kg

Linguiça frango churrasco $ 10,49 kg

Filé de coxa $ 11,90 kg

Moela $ 6,99 kg

Filé bandeja cong. $ 9,49 kg

Coxa e sobrecoxa  $ 6,99 kg

 Linguiça pernil pura ervas finas $ 16,90 kg

Coração congelado bandeja  $ 14,90 kg

 Linguiça churrasco suína $ 13,90 kg

Linguiça pernil  pura com pimenta $16,90kg

Frango assado $ 19,00 unid

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

3835 2222

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

O programa levou também 
categorias técnicas, sendo a 
melhor iluminação e melhor 
direção de arte e cenário. 
Parabéns aos envolvidos!

Fonte: (Popline)

Kelly Clarkson já ganhou muitos prêmios como cantora, 
inclusive três Grammys, mas nesta sexta-feira (26) veio o 
primeiro como apresentadora! Kelly Clarkson venceu seu 
primeiro Emmy, que é considerado o principal prêmio da 
televisão!

No Twitter, curiosamente, Kelly Clarkson agradeceu ao seu 
ex-marido (a notícia da separação saiu há poucos dias), que é 
produtor executivo da atração (não se sabe se ele continua). 
“Muito obrigada a Brandon Blackstock por acreditar em 
mim e me convencer a fazer o programa e a Tricia por ser a 
melhor amiga e assistente“.

Na premiação, Kelly Clarkson levou o prêmio de 
“Outstanding Entertainment Talk Show Host” (melhor 
apresentadora de um talk show de entretenimento).
Kelly Clarkson está na função de apresentadora há menos de 
um ano, já que o “The Kelly Clarkson Show” estreou em 
setembro do ano passado. A atração tem sido sucesso de 
crítica e audiência, sendo a melhor desempenho de um 
programa estreante do ano.

“OH MEU DEUS!!!!!! O que está acontecendo?!!!! Isso é 
incrível!!! Muito obrigada“, escreveu ela em outro tweet. “E 
um GRANDE obrigado a toda a minha equipe que realmente 
foi a razão pela qual venci!!! Mal posso esperar para 
comemorar com toda a nossa equipe quando os humanos 
puderem se reunir novamente! Isso exige uma festa“, 
completou.

Foi exibido, pela primeira vez de forma remota, o “Daytime 
Emmy Awards”. Essa é uma cerimônia específica que premia 
os programas que vão ao ar durante o dia – em setembro 
acontece o “Primetime Emmy Awards”, sendo a vez dos 
programas do horário nobre.

31 3852 3939
Av. Getúlio Vargas, 5021 - Carneirenhos - João Monlevade/MG


