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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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O  M É T O D O  C L Á S S I C O  PA R A
AUMENTO DO VOLUME MUSCULAR

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

31 3852 4445 | 3852 2509

31 99739 8400

SEU EVENTO E FESTA DE
ANIVERSÁRIO

EM DESTAQUE AQUI.

LIGUE JÁ!
Av. Luiz Lo�, 89 - Pedreira de Baixo

(Em frente ao Centro Comunitário)

3840 0896

Rua Ipoema 440 , Pará

Rua João Camilo de 
liveira Torres, 722 - Praia

31 3831-3684

31 3840-5684

3831 5054

97185 6776

www.farmacia16demarco.com.br

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

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

31 9 8949 2553

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

Agora com veterinário

3831 3982
98769 9101 / 99963 5474
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Denuncia contra
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MACHO OU FÊMEA: COMO ESCOLHER

BEM ESTAR 03 DICAS PARA ENCONTRAR UM JEITO
SAUDÁVEL PARA VIVER BEM

Existem pessoas que gostam mais de cães e outras que preferem cadelas. No entanto, às vezes 
aqueles que querem ter um cão desconhecem as consequências de ter um ou outro gênero. Para 
aqueles que não sabem as diferenças, ou para aqueles que não se importam em adotar um cão macho 
ou uma fêmea, daremos algumas orientações que ajudarão a decidir qual é o mais adequado para 
cada circunstância.
Existem diferenças entre machos e fêmeas que podem nos ajudar a decidir qual dos dois gêneros 
devemos escolher para dividir nossa casa e parte de nossa vida.

DIFERENÇAS ENTRE MACHO E FÊMEA
TAMANHO
De maneira geral e em quase todas as raças, os machos são maiores que as fêmeas. Esse é um aspecto 
que pode influenciar em sua decisão, tendo em conta o espaço disponível em sua casa, a estética do 
animal e o peso que está disposto a suportar sobre suas pernas. Você já parou pra pensar sobre isso?

COMPORTAMENTO
Os cães tendem a levantar a pata na hora de urinar e marcar o território. Também ficam muito 
ansiosos e agitados quando estão no cio, o que pode resultar em tentativas de fuga ou comportamento 
agressivo com outros cães. Apesar da crença popular, não existe um consenso de que a esterilização 
diminua esses comportamentos, afinal ela gera uma mudança nos órgãos sexuais do animal e não na 
mente.
A fêmea, por sua vez, menstrua, o que pode provocar manchas incômodas durante quatorze dias, 
além de comportamentos agressivos ou, pelo contrário, extremamente tranquilos. O cio também a 
deixará nervosa, pois o seu desejo sexual será despertado. Por isso, as cadelas necessitam de 
vigilância absoluta nesse período.

PERSONALIDADE
Muitas pessoas afirmam que os machos são mais carinhosos que as fêmeas ou o contrário. Na 
verdade, não há nenhuma hipótese que confirme esse fato, portanto não podemos confirmá-lo. 
Alguns cães são mais carinhosos que algumas cadelas e vice-versa. A personalidade do animal não 
depende de seu gênero, mas de sua raça.

O QUE MAIS PODE ME AJUDAR A DECIDIR ENTRE MACHO OU FÊMEA?
Um fator importante a considerar é se você já tem mais cães em casa. Se você tiver uma fêmea e não 
estiver disposto a ter filhotes correndo pelo quintal, é melhor escolher outra fêmea. No entanto, se 
você tiver uma cadela e queria ter filhotes, escolha um macho.
Lembre-se, geralmente os machos não se dão muito bem com outros machos. Você deve levar esse 
fato em consideração se você já tiver um cão e não quiser ter “netos”. Nesse caso, o melhor é escolher 
uma fêmea e esterilizá-la.
Se na região em que você vive há muitos cães vira-latas, talvez uma fêmea não seja a melhor opção. 
Quando ela estiver no cio e acabar saindo para a rua, é possível que ela fuja ou os cães de rua tentem 
se aproximar dela.

DECIDA COM A MENTE E COM O CORAÇÃO

Não importa o que você escolher, tenha em mente que um animal de estimação é um ser dependente 
de você, a quem você deverá dar amor e suprir as necessidades. Seja consistente com a sua decisão de 
escolher um macho ou uma fêmea e dê todo o amor, carinho e cuidados que eles precisam e 
merecem.
Antes de adquirir um bichinho, 
lembre-se também de que ele vai 
viver por vários anos, em média 
doze, durante os quais será parte 
de sua vida, não importa as 
mudanças pelas quais ele possa 
vir a passar.
Uma adoção responsável sempre 
valerá a pena. Abra sua mente, 
encha seu coração de amor e dê 
muito carinho a seu animal de 
estimação. 

Fonte: (Meus Animais)

A vida é composta por ciclos em que ocorrem constantes 
mudanças. Por isso é preciso saber escolher corretamente 
as boas coisas. Evitar conservar velhos hábitos que já se 
mostraram ineficientes e fazer algo que realmente nos fará 
evoluir.
Confira três dicas úteis para começar a mudar a vida em 
direção à uma melhor qualidade de vida encontrando um 
jeito saudável para viver bem:

RESERVE UM TEMPO PARA CUIDAR DE VOCÊ
O melhor remédio é a prevenção, portanto, reservar um 
tempo para se cuidar ajudará a evitar vários problemas de 
saúde. Comece reorganizando sua rotina.
Mesmo para quem se considera uma pessoa equilibrada e 
serena é bom adotar, até mesmo em casa, uma postura 
tranquila para evitar a tensão, ansiedade e o estresse. 
Confira essas dicas de bons hábitos para incluir nessa rotina 
familiar:
Ÿ Ler um bom livro;
Ÿ Assistir um filme;
Ÿ Adotar uma atividade relaxante;
Ÿ Não resolver tudo sozinho! Delegue tarefas;

Ÿ Controlar as finanças;
Ÿ Fazer atividades em família;
Ÿ Reservar um momento para o lazer e a diversão;
Ÿ Praticar atividades físicas
São medidas bastante simples, mas, que irão fortalecer o 
corpo e a mente proporcionando a vivência de um novo 
estilo de vida, um jeito saudável para viver bem.

ALIMENTE-SE MELHOR
Um jeito saudável para viver bem exige uma boa 
alimentação, por isso é importante manter uma dieta 
saudável e equilibrada.
Incluir no cardápio alimentos de todos os grupos 
fornecerá, proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e 
sais minerais, todos os nutrientes necessários para o bom 
funcionamento do organismo, fortalecendo e aumentando 
a imunidade.
Outra prática nutricional importante é uma boa hidratação 
com água, água de coco, sucos naturais, frutas, verduras e 
legumes.

PRATIQUE EXERCÍCIOS FÍSICOS
Vários estudos já comprovaram o que todos nós já 
sabemos: que os exercícios fazem bem para a saúde e que, 
além de todos os benefícios físicos, também ajudam no 
controle do estresse e da ansiedade, melhorando o humor e 
a auto estima.
Não há dúvidas de que a prática regular de atividades 
físicas faz bem ao corpo e a mente, portanto, mexa-se! 
Escolha uma modalidade que você goste e que lhe dê 
prazer.
A recomendação dos especialistas é para que essa 

atividade seja incluída da rotina diária e praticada com 
cuidado e sem excessos. Afinal tudo que é bom não é 
demais ou de menos, é na medida certa.
Uma última dica: Como exercício diário pratique também 
boas ações, pois, elas potencializam bastante nosso 
sentimento de bem estar quando ajudamos aos outros.
Esse é o melhor caminho para se encontrar um jeito 
saudável para viver bem. Sempre existem bons motivos 
para continuarmos a viver e buscar sempre a nossa própria 
felicidade, e dessa forma também alimentar o espírito 
com aquilo que nos faz bem.
E você? Já encontrou um jeito saudável para viver bem? 
Deixe o seu comentário e compartilhe aqui com a gente.

Fonte: (Saúde Esporte)

Av. Emílio Zacarias da Silva, 27
Bela Vista - Itabira/MG
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SAÚDE

Rua Sabia, 149 - Pedreira - Itabira/MG

@clebersilvaof

MASAGEM FACIAL EVITA RUGAS

31 3830 2343
31 9 8848 4032

A maneira como nos expressamos diz mais do que imaginamos. Além de revelar 
nossos sentimentos - se estamos felizes ou tristes - mostra também os vícios de 
expressão que desenvolvemos e que auxiliam no aparecimento das tão indesejáveis 
rugas.

Para ter uma expressão mais leve, a massagem facial proporciona ao rosto um 
semblante saudável e jovial, libera tensões e deixa a pele com aspecto mais 
saudável e viçoso. Mais do que isso, as mãos em pontos estratégicos do rosto ativam 
a circulação local, melhorando a oxigenação das células, mantendo o equilíbrio 
celular, deixando a pele renovada, lisa e hidratada. Um verdadeiro efeito lifting 
apenas com exercícios.

Segundo a fonoaudióloga estética facial, Gisele Valdstein, o método consiste em 
movimentos precisos, profundos e revitalizantes. Além disso, o resultado final é a 
perfeita combinação do relaxamento e rejuvenescimento.

ara começar, preste atenção na sua face, veja como enruga a testa ou tensiona 
algumas partes. Por isso, um exercício que pode ser feito em casa é o seguinte: 
imagine um ponto no meio do rosto e enrugue como se estivesse levando os 
músculos para esse ponto imaginário. Depois, solte o máximo que puder, como se o 
rosto estivesse se expandindo, incluindo a língua. Repare como o rosto fica bem 
mais relaxado.

Exercícios como esse são recomendados para qualquer idade, quanto antes 
começar, melhor! E faça sempre que sentir vontade, como antes daquela reunião de 
trabalho super tensa. Vale a pena!

Por:  Lívany Salles
Fonte: (Vila Mulher)

VITÓRIA NA PANDEMIA: MINAS ULTRAPASSA
50 MIL RECUPERADOS DO NOVO CORONAVÍRUS

Minas Gerais ultrapassou nesta segunda-feira (13) a marca de 50 mil pessoas recuperadas da Covid-19. De acordo com balanço da Secretaria Estadual de Saúde (SES), 
50.510 infectados conseguiram vencer o vírus e, hoje, estão livres da doença.

Até o momento, 76.822 pessoas receberam o diagnóstico positivo da enfermidade no Estado. Os números mostram que, quatro meses após os primeiros casos do novo 
coronavírus, 65% dos infectados apresentaram melhora e estão sem sintomas da doença. No total, 1.615 morreram em decorrência da Covid-19. Outras 24.697 seguem em 
acompanhamento.

Professor da UFMG e integrante do Comitê de Combate à Covid-19 em BH, o infectologista Unaí Tumpinambás lembra que cerca de 90% dos doentes vão se recuperar. 
"No entanto, como são muitas pessoas infectadas, com uma taxa de letalidade em torno dos 2%, ainda teremos muitas pessoas que vão precisar de UTI e, algumas delas, 
infelizmente, irão evoluir para o óbito", disse.

O médico lembra que, apesar da boa notícia dos 50 mil recuperados, a população não pode relaxar. Conforme o governo de Minas, o Estado deve atingir nesta semana o 
pico de transmissão do vírus. "Estamos no auge da pandemia. Então, é preciso manter as medidas de precaução, como usar máscaras, distanciamento social e evitar 
aglomeração", ressaltou.

Somente com todo esse esforço, destaca Unaí, será possível diminuir o tempo da pandemia, além dos números de casos confirmados e mortos pela enfermidade.

Fonte: (Hoje em Dia)
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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

O MÉTODO CLÁSSICO PARA AUMENTO DO VOLUME MUSCULAR

As descobertas no mundo fitness ocorrem em uma 
velocidade surpreendente. Cada vez temos uma quantidade 
maior de modelos de treinamento para cada objetivo, muito 
mais estruturados e específicos. No entanto, não devemos 
nos esquecer do grande método clássico para o aumento do 
volume muscular, ainda com muitos adeptos.
Os atletas interessados na hipertrofia estão acostumado a 
ouvir as instruções ‘quatro séries de dez repetições’. Esse 
sistema de trabalho é o método clássico para o aumento do 
volume muscular e é respeitado por muitas pessoas.
Somado a uma dieta hiperproteica e ao descanso adequado, 
ele produz um  verdadeiro aumento na massa muscular. 
Quais detalhes podemos fornecer sobre esse método?
Primeiramente, vale a pena destacar que os erros de muitos 
praticantes iniciantes cujo objetivo é o crescimento 
muscular têm a ver com a falta de atenção aos detalhes 
desse sistema clássico.
É um erro focar exclusivamente em seguir apenas as séries 
e repetições indicadas ao pé da letra. Na verdade, existem 
outros aspectos que devem ser considerados se você está 
seguindo esse método clássico para aumentar o volume 
muscular.

FATO R ES  P O U C O  C O N TR O LA D O S  P ELO S 
PRATICANTES
Os atletas geralmente controlam o seu treino de hipertrofia 
no que diz respeito aos grandes fatores, mas se esquecem de 
detalhes muito importantes que adicionariam uma melhora 
de 50% aos resultados. Nesse contexto, podemos falar 
sobre fatores tão importantes quanto:
Ÿ Tempo de recuperação entre as séries.
Ÿ Tempo de recuperação entre os exercícios.
Ÿ Número de exercícios por músculo.
Ÿ Velocidade de execução: fase excêntrica e concêntrica.

Quando não prestamos atenção nesses fatores, os 
resultados são menores. Para aprender como realizar 
adequadamente o processo de treinamento, podemos 
dividir os modelos evolutivos clássicos de hipertrofia em 
três níveis:
Ÿ Iniciante (básico).
Ÿ Praticante médio (intermediário).
Ÿ Experiente (avançado).

O MÉTODO CLÁSSICO PARA OBTER VOLUME 
MUSCULAR
PRIMEIRA FASE
É apenas uma fase de familiarização e adaptação. Deve ser 
consolidado para então continuarmos avançando em 
direção ao objetivo principal, que é a hipertrofia.
Enquanto isso, outros objetivos secundários também 
devem ser buscados, como por exemplo a hipertrofia de 
grupos musculares específicos devido a deficiências em 
relação ao restante. As diretrizes são as seguintes:
Ÿ Duração: 4-5 meses.
Ÿ Dias de treinamento: 3 dias por semana.
Ÿ Repetições por série: 8-10 repetições por série.
Ÿ Recuperação entre séries: de 60 segundos a um minuto 

e meio.
Ÿ Velocidade de execução: 1 segundo de fase 

concêntrica para 2 segundos de fase excêntrica.
Ÿ Recuperação entre exercícios: 2 ou 3 minutos.
Ÿ Número de exercícios por músculo: 4 exercícios para 

músculos grandes, 2 exercícios para músculos 
pequenos.

Ÿ Séries por exercício: 3 séries.

NÍVEL INTERMEDIÁRIO
Uma vez que o processo inicial tenha sido concluído, um 
nível médio, de maior duração e exigência, será abordado. 
As melhoras não serão tão rápidas, mas o atleta continuará 
progredindo se o treino for executado com perfeição e 
respeitando as seguintes diretrizes:

Ÿ Duração: 6-8 meses.
Ÿ Dias de treinamento: 4-5 dias por semana.
Ÿ Repetições por série: 8-12 repetições por série.
Ÿ Recuperação entre séries: aproximadamente 60 

segundos.
Ÿ Velocidade de execução: 2 segundos de fase 

concêntrica para 2-3 segundos de fase excêntrica.
Ÿ Recuperação entre exercícios: 2 minutos.
Ÿ Número de exercícios por músculo: 4 exercícios para 

músculos grandes, 3 exercícios para músculos 
pequenos.

Ÿ Séries por exercício: 4 séries.

TREINO DE HIPERTROFIA NÍVEL AVANÇADO
Finalmente, aqueles atletas que já estão treinando há 
algum tempo podem aumentar as exigências seguindo os 
parâmetros aqui detalhados:
Ÿ Duração: um ano.
Ÿ Dias de treinamento: 4-6 dias por semana.
Ÿ Repetições por série: 8-12 repetições por série.
Ÿ Recuperação entre séries: 60 segundos.
Ÿ Velocidade de execução: 2 segundos de fase 

concêntrica para 2-4 segundos de fase excêntrica.
Ÿ Recuperação entre exercícios: um minuto.
Ÿ Número de exercícios por músculo: 6 exercícios para 

músculos grandes, 4 exercícios para músculos 
pequenos.

Ÿ Séries por exercício: 4-5 séries.

QUESTÕES IMPORTANTES QUE DEVEM SER 
LEVADAS EM CONSIDERAÇÃO
Além de tudo o que foi comentado, há outros aspectos de 
grande importância que devem ser lembrados como, por 
exemplo, a execução de um período mínimo de atividades 
cardiorrespiratórias e aeróbicas. Dessa forma, vamos 

adaptar o corpo fisiologicamente em todos os seus 
aspectos, e não exclusivamente na força muscular.
Existe também a possibilidade de executar super séries 
em um estágio avançado de treinamento. Elas são 
baseadas em combinar um exercício com outro usando 
músculos diferentes.
Outra alternativa são os bi-sets ou tri-sets, que são a união 
de dois exercícios para o mesmo músculo. Essas 
combinações são a base dos exercícios atualmente 
conhecidos como circuitos HIIT ou os wods do CrossFit.
O aspecto negligenciado pelos pioneiros da hipertrofia
Certamente houve um aspecto que não foi abordado nos 
primórdios da musculação contemporânea: é o fator 
neural, a força pura e bruta. Ela é alcançada com a 
exigência máxima em três ou quatro repetições e produz 
melhoras neuronais.
De fato, foi demonstrado que certos ciclos de tempo 
aplicando esse padrão constituem um passo importante 
para melhorar a hipertrofia. No entanto, ainda há muito a 
ser estudado sobre essa questão.
Em suma, a boa notícia é que a cada dia temos mais 
conhecimento sobre o assunto em termos de volume e 
força nos diferentes tipos de fibras musculares. Portanto, 
tente usá-lo em benefício próprio a fim de alcançar os seus 
objetivos esportivos.

Fonte: (Sou Fitness)
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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

ENTENDENDO O MOTOR DE UM CARRO

FUNGO ORAL CAUSA INFECÇÃO BUCAL COMUM

VENDO
Uma Blazer Executive’98 - cor azul

 31 9 9739 7676

O meio de transporte mais utilizado no mundo moderno é o 
veículo automotor. Acredita-se que essa fascinante máquina 
tenha surgido ainda no século XVII, na China. Os primeiros 
carros inventados eram movidos a vapor, hoje temos motores 
movidos a combustíveis fósseis, eletricidade, energia solar, 
entre outros.

Mas você sabe como funciona um motor de combustão?
Dentro do motor existe um mecanismo chamado cilindro, 
dentro dele estão posicionados: vela, bico injetor de 
combustível e pistão.

A vela é responsável por gerar faíscas dentro do cilindro e dar 
ignição no combustível liberado pelo bico injetor. Esse 
processo gera uma explosão dentro do cilindro, com energia 
suficiente para colocar o pistão em movimento. O pistão, por 
sua vez, provoca, através de um sistema de engrenagens, a 
rotação do eixo do motor.

De toda a energia gerada pela explosão, apenas 30% é 
convertida em energia mecânica, e a grande parte dessa 
energia é dissipada na forma de calor, gerando o 
aquecimento do motor. Outra parte da energia é utilizada no 
sistema de refrigeração da água do radiador.

A energia mecânica gerada pelo motor é reaproveitada pelo 
alternador, que é convertida em energia elétrica, suficiente 
para dar continuidade ao ciclo de combustão e para o 
funcionamento de toda a parte elétrica do veículo.

Publicado por: Kleber G Cavalcante
Fonte: (mundoeducacao)

Se você quer evitar ou controlar uma infecção comum 
popularmente conhecida como sapinho, você tem mais 
uma razão para visitar seu dentista, especialmente se você 
tiver diabetes, usar prótese ou tiver algum problema com o 
sistema imunológico.

Também chamada de candidíase, a infecção fúngica causa 
pontos brancos doloridos na língua ou na face interna das 
bochechas. As lesões podem sangrar ligeiramente quando 
raspadas ou quando você escova os dentes. Algumas vezes, 
a candidíase bucal espalha-se para o céu da boca, gengivas, 
amídalas ou parte posterior da garganta.

É comum entre usuários de prótese total e ocorre mais 
freqüentemente em pessoas muito jovens, idosas, 
debilitadas por doença ou com distúrbios do sistema 
imunológico. As pessoas que têm síndrome da boca seca 
também são mais susceptíveis à candidíase. A Cândida 
também pode se desenvolver após tratamento com 
antibióticos, que podem reduzir as bactérias normais da 
boca.

Para a maioria das pessoas, o controle se concentra na 
prevenção das condições que causam o surto. A boa higiene 
bucal é essencial. Os dentes devem ser escovados e o fio 
dental deve ser usado com a freqüência recomendada pelo 

seu dentista. As próteses devem ser removidas e 
higienizadas antes de dormir.

Se você for um adulto saudável com candidíase, você 
pode ser capaz de controlar a infecção consumindo 
iogurte sem açúcar ou tomando acidófilos na forma de 
cápsulas ou líquido. Os acidófilos estão disponíveis em 
lojas de alimentos naturais e muitas farmácias. Algumas 
marcas precisam de refrigeração para conservar sua 
eficácia. O iogurte e os acidófilos não destroem os fungos, 
mas ajudam a restaurar a flora bacteriana normal do seu 
corpo. Se isso não resolver, seu médico ou dentista podem 
prescrever uma medicação antifúngica.

As seguintes medidas podem ajudar a reduzir seu risco de 
desenvolver candidíase bucal ou outras infecções por 
Cândida:

Tente consumir iogurte ou cápsulas de acidófilos quando 

tomar antibióticos;

Se você fuma, pergunte ao seu médico as melhores 
maneiras de abandonar o hábito;

Consulte seu dentista regularmente – pelo menos a cada 
seis ou 12 meses – especialmente se você tiver diabetes ou 
usar próteses. Escove os dentes e passe fio dental 
conforme seu dentista recomendar; e

Tente limitar a quantidade de açúcar e alimentos que 
contêm levedura que você ingere, incluindo pães, cerveja 
e vinho. Esses alimentos podem estimular o crescimento 
de Cândida. 

Fonte: (MSN)
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Sereis Minhas testemunhas…
Ouça o que o Senhor Jesus disse para os discípulos:
… mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis Minhas 
testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos 
confins da terra. Atos 1.8

A razão do derramamento do Espírito Santo é transformar os seguidores do 
Senhor Jesus em testemunhas vivas da Sua ressurreição.
Para servir como testemunha de Alguém que morreu e ressuscitou mas não está 
mais entre nós fisicamente, só é possível quando a pessoa “recebe” ou “é 
incorporada” pelo Seu Espírito.
O Espírito do Senhor Jesus “incorpora” nos Seus discípulos para que esses não só 
venham ressuscitar também, mas para testificar e comprovar a ressurreição do 
Seu Filho com provas incontestáveis.
Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo Seu Poder. I 
Coríntios 6.14
… sabendo que Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nosressuscitará 
com Jesus e nos apresentará convosco. 2 Coríntios 4.14

Uma vez incorporado com o Espírito de Jesus, a mente, o caráter e o perfume do 
discípulo serão notoriamente identificados com a mente, o caráter e o perfume do 
Senhor Jesus mostrados no Seu ministério terreno.

Na prática, significa:
Perdoar aos malfeitores (assassinos, criminosos etc.), a exemplo de Jesus diante 
dos que O maltrataram no Calvário. (Lucas 23.33,34)
Não julgar, não condenar e perdoar sempre. (Lucas 6.37)
Não resistir ao perverso; e qualquer bofetada na face, voltar-lhe também a outra. 
(Mateus 5.39)
Amar os inimigos e orar pelos perseguidores, porque, se amar os que os amam, 
que recompensa tendes ou que diferença faz? (Mateus 5.44,46)
Esses são alguns dos princípios básicos da Mente e do Caráter de Deus.
Alguém dirá: Isso é impossível! Eu sou humano e não Deus…
Pois é, mas Deus jamais nos pede algo que não possamos atender!
Quando se é possuído pelo Espírito dEle, não há como não ter um comportamento 
semelhante ao dEle.
Diante disso, quem duvidará da ressurreição de Jesus? 

Fonte: (Blog do Bispo Edir Macedo)
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HOMENS ARMADOS FORAM VISTOS EM ITABIRA, MG.

DUAS TROPAIS RIVAIS TROCARAM TIROSDUAS TROPAIS RIVAIS TROCARAM TIROSDUAS TROPAIS RIVAIS TROCARAM TIROS

A manhã deste domingo 19 de julhode 2020 foi em "clima de guerra" em Itabira, cidade 
do interior do estado de Minas Gerais. Homens fortemente armados foram vistos no 
Alto dos Pinheiros, região do bairro Campestre, no município. Pelos menos, 50 
guerrilheiros, de duas tropas rivais, foram flagrados por nossa reportagem. Armas de 
grosso calibre e soldados determinados à exterminarem seus rivais. E tudo isso com um 
objetivo principal: Jogar Paintball.

O Paintball (do inglês: paint= Tinta + ball= Bola) é um esporte de combate, individual 
ou em equipes, usando marcador dear comprimido, Nitrogênio ou CO2 que atiram 
bolas com tinta colorida. O objetivo é atingir o oponente, marcando suas roupas com 
tinta, sem causar dano ou lesão corporal. Cada lado da disputa costuma usar uma cor 
diferente. O jogo tem vários tipos de se combater: um contra um, grupo contra grupo, 
contagem de pontos, captura de líder, defesa de território, captura de bandeira, como 
em qualquer outro jogo de simulação de combate.

Em Itabira, o jogo aconteceu no antigo Hotel Pousada dos Pinheiros, onde praticantes 
vindos de Belo Horizonte, Mariana, Governador Valadares e da cidade sede tiveram 
como objetivo, em duas equipes, encarar a "Missão Batata-Quente", que consistia em 
desarmar uma "bomba-fake", escondida pelo juiz da disputa, e esta possuia um time 
desconhecido. Bruno Angelo, organizador do evento, explica melhor: 
"Ninguém sabe a hora que vai estourar. O objetivo é pegar esta bomba, levar ao local 
específico para marcar ponto, sem que ela estoure.".

Embora pareça tenso, foi em clima de amizade e confraternização este acontecimento, 
mostrando técnica, organização e um esporte muito bacana. Parabéns Bruno.
O evento foi uma realização da Radical Sports. O site e jornal Saúde & Estilo fez a 
cobertura.

Confira o vídeo em nosso site www.saudeeestilo.com.br
Da Redação Saúde & Estilo

UNIVERSAL FAZ DOAÇÕES DE KITS DE HIGIENE
AO PRESÍDIO DE ITABIRA. A Igreja Universal do Reino de Deus, por meio do seu projeto UNP(Universal Nos 

Presídios) fez doações de kits de higiene para os reclusos do Presídio de Itabira, 
MG, neste domingo 19/07. Cada kit contém 01 escova de dente, 01 papel higiênico, 
01 pasta dental, 01 sabonete e 01 barbeador.

A doação foi recebida pelo Diretor Adjunto da unidade, André Moreira, que 
agradeceu, tanto pelos kits, quanto pela parceria já dura, cerca de, 08 anos. 

O UNP faz constantes 
doações em todo o Brasil 
de tais kits e também 
c e s t a s  b á s i c a s  p a r a 
familiares de detentos.

E m  I t a b i r a ,  M G ,  a 
Universal está localizada 
n a  Av e n i d a  C a r l o s 
Drummond de Andrade, 
Centro.

Da Redação Saúde & Estilo

31 99739 8400

SUA HISTORIA É INTERESSANTE?

DEIXE-NOS CONTA-LÁ! 

LIGUE JÁ!

Reportagem + Vídeo + Jornal
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FILHO DE CHITÃOZINHO, ENRICO GRAVA EP SERTANEJO: “CONSTRUINDO MEU SONHO”

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
Moela R$6,99 kg

Filé de peito (a par�r de 3 kg) R$ 9,99 kg

Coração R$ 16,99 kg

Coração bandeja R$ 14,90 kg 

Coxinha da asa R$ 12,90 kg

Coxa a passarinho R$ 7,99 kg

Ling. frango churrasco R$ 10,49 kg

Filé de coxa R$ 12,90 kg

Linguiça caseira pernil R$ 15,99 kg

Frango assado R$ 19,00 unid

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

3835 2222

Rua Casimiro Andrade, 397 - Centro - Stª Mª Itabira/MG

Enrico, filho caçula de Chitãozinho, está entrando no mercado 
sertanejo. Com o auxílio do pai, que faz dupla com o tio Xororó, 
o jovem de 18 anos gravou recentemente o EP Volta, que será 
lançado em breve.
Além de cantor, Enrico também é ator desde adolescente, tendo 
participado do musical Menino Maluquinho e feito os longas 
Coração de Cowboy e o Melhor Verão das Nossas Vidas.
Ele diz que o EP surgiu naturalmente na sua carreira artística. 
"Eu sempre gostei muito de cantar e atuar, tanto é que meu 
primeiro trabalho foi um conjunto de tudo isso. Na época, já 
estava fazendo as duas coisas, mas a música fala um pouquinho 
mais alto... Desde pequeno, isso sempre foi muito presente na 
minha vida, né? (risos)."
O EP com seis faixas tem produção do renomado Willian Santos 
e, claro, o auxílio luxuoso de Chitãozinho, que ajudou na 
colocação de voz e arranjos musicais. "Ele tem grande 
conhecimento na dinâmica de gravação, então opinou 
bastante", celebra Enrico.
Para o R7, Enrico ainda relembrou mais sobre as gravações da 
estreia musical Volta e revelou se sente algum "peso" por ser 
filho de um ícone sertanejo. Veja o bate-papo completo com o 
artista.

R7 — Como surgiu a ideia de investir na carreira de cantor?
Enrico — Na verdade, meu começo na música foi aos 11 anos na 
peça O Menino Maluquinho - O Musical. Foi meu primeiro 
trabalho, a primeira vez que pisei no palco e quando senti o que 
era se apresentar para alguém e estar presente em um projeto. 
Então, aquilo foi muito marcante.

R7 — Com o lançamento do EP, você vai conciliar a carreira 
de ator e cantor?

Enrico — Eu sempre gostei muito de cantar e atuar, tanto é que 
meu primeiro trabalho foi um conjunto de tudo isso. Na época, 
já estava fazendo as duas coisas, mas a música fala um 
pouquinho mais alto... Desde pequeno, isso sempre foi muito 
presente na minha vida, né? (risos). As duas profissões são 
muito bem vindas na minha vida.

R7 — Seu estilo musical é o sertanejo. Você não tem medo de 
sofrer comparações com seu pai?
Enrico — Eu acho que isso é muito relativo. Minha mãe 
conversa muito disso comigo e uma coisa que eu coloquei na 
minha cabeça é que posso até dar o exemplo do meu pai e do 
meu tio, porque sei que eles batalharam muito para ter o espaço 
deles, principalmente, na música. Mas uso isso como 
referência. Você tem que ter um foco e seguir seu próprio 
caminho com dedicação, passando sozinho pelos obstáculos. 
Essa é a vida, não só na música, mas em todos os sentidos.

R7 — Como foi a experiência de gravar o EP?
Enrico — O repertório foi definido um tempo atrás, antes da 
pandemia. As músicas chegaram através de vários 
compositores e do próprio produtor do EP (Willian Santos), que 
tem bastante contato nessa área. Até gravei uma composição 
dele. Então, depois de escutar várias músicas e me conectar, 
selecionamos seis faixas. Gosto de cantar algo que passe uma 
mensagem para os fãs.

R7 - E o Chitãozinho deu dicas na produção...
Enrico — Sim. Meu pai foi uma pessoa muito presente em tudo, 
principalmente, na criação dos arranjos musicais e na 
colocação de voz. Ele tem um conhecimento grande na 
dinâmica de gravação, então opinou bastante na colocação de 

v o z ,  n a  c o n s t r u ç ã o  d o s 
arranjos, qual instrumento iria 
criar tal sonoridade... Essas 
coisas técnicas. O Chitãozinho 
tem um domínio muito grande e 
a gente seguiu ele, lógico.

R7 — Como você vai divulgar 

o EP, em plena quarentena?
Enrico — Provavelmente, vou usar as plataformas digitais. 
Por conta da situação que ainda vivemos, ainda não tenho 
uma data exata de lançamento. Mas em breve o EP estará 
disponível na internet, além de um clipe.

R7 — Quais são os planos para depois da pandemia?
Enrico — Quando isso passar, quero muito cantar para o 
público e sentir essa emoção que faz tempo que não sentimos; 
de ir para o palco ou em algum show. Todos os cantores estão 
nessa ansiedade de voltar aos palcos.

R7 — E qual é o recado para os fãs que estão na espera...
Enrico — Quero agradecer pelo carinho que recebo. E estou 
construindo minha carreira e meu sonho, por conta dos fãs. 
Então, obrigado do fundo do meu coração. Vocês podem 
esperar um EP muito bonito, feito com amor e carinho. E 
espero que todos se conectem ao escutarem minha música e a 
mensagem.

Fonte: (R7)

R. Dr. Guerra, 134 - Centro
Itabira - MG

 31 3831 1771


