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COMO FAZER UMA PAPINHA PARA O DESMAME DOS FILHOTES? 

MODA

Os cães apresentam diferentes necessidades nutricionais, segundo 
as etapas de sua vida. A papinha para o desmame dos filhotes é ideal 
para respeitar sua primeira transição alimentar e prepará-los para a 
vida adulta.

PERÍODO DO DESMAME: O QUE É E QUANTO DURA
O período do desmame consiste na primeira transição alimentar da 
vida de um cão. O animal experimenta mudanças orgânicas e 
comportamentais, que lhes preparam gradualmente para deixar o 
leite materno. Mas o desmame é bem mais que uma nova 
alimentação, já que durante este período os pequenos se preparam 
para se tornar independentes de seus pais. Os filhotes devem 
conhecer o mundo externo para desenvolver suas capacidades e 
instintos de sobrevivência, e é indispensável que tenham segurança 
e confiança em si mesmos para crescerem de forma saudável. 
Quando passarem de três semanas a partir do nascimento, os filhotes 
entrarão em uma nova etapa de desenvolvimento físico e emocional.
Tudo isso marca o início do período de desmame, que se estende e 
será finalizado entre a oitava ou nona semana de vida. O estômago 
deles começa então a crescer e a se tornar mais resistente, o que 

permite uma maior e melhor capacidade de 
ingestão e digestão. Além disso, começam a 
surgir seus primeiros dentes de leite; motivo 
que pode deixá-los mais famintos e 
inquietos.Sua curiosidade em pleno 
desenvolvimento os faz observar e imitar 
certos hábitos e comportamentos de sua mãe. 
É comum que se interessem em cheirar e 
provar o alimento oferecido à mãe, mas os 
filhotes ainda não têm a capacidade de 
mastigar e digerir integralmente o alimento 
sólido.
 
AMAMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Em uma cadela saudável, a amamentação 
ocorre a partir do nascimento dos filhotes até 
por volta de seis ou sete semanas. O período 
mais intenso ocorre entre a segunda e terceira 
semana, período de preparação para o 
desmame. Para garantir a quantidade e a 
qualidade do leite produzido é fundamental 
proporcionar uma alimentação adequada à 

mãe. O objetivo é suprir suas necessidades nutricionais e 
energéticas e, assim, manter a boa saúde. Para isso, recomenda-se 
proporcionar uma alimentação balanceada, com as proteínas 
adequadas. A fêmea pode começar com esse tipo de alimentação 
dias antes do parto, e deverá consumi-la até o final da 
amamentação.

A IMPORTÂNCIA DE RESPEITAR O PERÍODO DO 
DESMAME
Lamentavelmente, muitos criadores não respeitam o desmame por 
pura ambição, e os filhotes são obrigados a se separarem de suas 
mães já em seus primeiros 30 dias. Dessa forma, não experimentam 
naturalmente a transformação de seu organismo, mas sim uma 
mudança radical de ambiente e hábitos.
Todas estas más práticas costumam gerar consequências graves 
para o equilíbrio físico e emocional dos filhotes, e devem ser 
levadas em conta pelos proprietários.
Fisicamente, o filhote deixa de receber os nutrientes essenciais e os 
anticorpos presentes no leite materno, o que debilita o 
desenvolvimento de seu sistema imunológico e lhe torna mais 
vulnerável ante várias doenças.
Vale destacar que, emocionalmente, a separação brusca da mãe 
costuma gerar no filhote sentimentos de medo e insegurança ao 
chegar num novo lar.

COMO PREPARAR A PAPINHA PARA O DESMAME DOS 
FILHOTES
É importante proporcionar uma mudança gradual aos filhotes, pois 

isso evitará transtornos em seu sistema digestivo e imunológico. 
Também é fundamental utilizar alimentos balanceados e de alta 
qualidade na papinha. Pode ser utilizado o mesmo alimento que a 
mãe consome durante a amamentação, mas o ideal é já adaptar o 
alimento sólido para filhotes, que será oferecido durante seus 
primeiros 12 ou 18 meses de vida. Em um primeiro momento, a 
papinha para o desmame dos filhotes deve conter 70% de leite 
materno e 30% de algum outro alimento sólido.

O PERÍODO DE AMAMENTAÇÃO
O filhote pode começar a provar esta papinha a partir de sua 
terceira ou quarta semana de vida, quando seus dentes de leite 
tiverem começado a aparecer. A papinha deve substituir somente 
uma das tomadas diárias de leite materno; em nenhum caso poderá 
substituir todas, pois é importante oferecer uma alimentação 
balanceada.
Quando o filhote atingir a sua sétima semana de vida, a papinha 
deverá ser 100% composta de alimento sólido. Para prepará-la, 
basta colocar água bem quente sobre a quantidade adequada de 
alimento e deixar repousar durante 30 minutos. Uma vez que a 
papinha estiver em temperatura ambiente, você deverá 
homogeneizá-la e oferecer aos filhotes.
Já em torno da nona semana, os filhotes estarão devidamente 
preparados para consumir e digerir integralmente alimentos 
sólidos.
Por último, em caso de adoção, a papinha para o desmame dos 
filhotes deverá ser preparada com leite em pó especial para filhotes. 
Este produto pode ser encontrado em lojas de animais de estimação 
e também em clínicas veterinárias.

Fonte: (Meus Animais)

COMO USAR MAIS CORES EM SEU DIA A DIA
SEM ERRAR NA PRODUÇÃO

Cacá Filippini adora cores, e os visuais alegres fazem parte 
de seu dia a dia
Aproveitando o ritmo, as cores do carnaval e toda a alegria 
do momento, que tal trazer mais cores para o seu dia a dia de 
forma simples e descomplicada?
A ideia é resgatar a moda dos anos 70, 80 e 90, em que cores 
opostas eram combinadas entre si. A tendência está forte na 
moda já faz algum tempo, mas como nós brasileiras somos 
um pouco mais discretas, temos receio em ousar na hora de 
usar muitas cores , por isso a primeira dica é: juntar duas 
cores chamativas e misturá-las com preto, branco, cinza, 

marrom ou nude, para não ficar demais.  
A segunda dica, para quem quer começar devagar, é: ousar 
nas cores dos acessórios. Invista em sapatos, bolsas, cintos 
e até mesmo bijoux de cores fortes e comece a brincadeira.
Usar uma carteira vermelha com um sapato azul, um cinto 
amarelo com um lenço alaranjado e assim por diante. Para 
sair do comum, tente contrastes entre cores de tons pastéis 
e obtenha um look mais romântico!  Com o tempo, você 
vai se acostumando a colocar mais cor em seu visual e 
poderá partir para a fase do look mais colorido.
Então, lembre-se: misture cores contrastantes, como 
alaranjado e azul, roxo e verde, amarelo e rosa, amarelo e 
azul. Misturar cores parecidas (ton sur ton) também 
funciona, como rosa e alaranjado, verde e azul, roxo e 
rosa. 
Vale ainda ficar de olho nas seguintes dicas:
É mais fácil usar duas cores da mesma família (cor quente 
com cor quente ou cor fria com cor fria);
Se quiser ousar um pouco mais, misture duas cores 
opostas, sendo uma fria e outra quente;
O grau de ousadia aumenta se você quiser três cores no 
look. Se for o caso, escolha duas cores da mesma família e 
uma oposta e,
Quando a composição estiver bem colorida, opte por 
acessórios em cores básicas e sóbrias (preto, branco, nude, 

marrom) para não pesar no visual final.
Com essas dicas, tenho certeza que a alegria do carnaval 
estará com você 365 dias por ano, seus looks estarão 
modernos e você aproveitará muito mais as peças com 
cores que estão em seu guarda-roupas.

Fonte: (Delas)



03w w w . s a u d e e e s t i l o . c o m . b rBELEZA

SAÚDE

31 3840 2343
31 9 8848 4032

EXAGEROS NA ROTINA DE BELEZA: O QUE NÃO FAZER AO CUIDAR DA PELE E DO CABELO
Já dizia o ditado que tudo em excesso faz mal, e o mesmo se aplica aos 
cuidados com a pele e com o cabelo. Aproveite o tempo em casa para 
incrementar a rotina de beleza, sim, mas fique atenta aos exageros com 
aquela máscara ou esfoliação podem fazer mais mal do que bem para 
você.
Para saber o que não fazer quando o assunto são os cuidados com pele e 
cabelo e o que é exagero na rotina de beleza, conversamos com alguns 
especialistas.

ERROS COM O CUIDADO DA PELE
Muitas pessoas, especialmente as que tem pele oleosa, abusam da 
limpeza facial com o objetivo de reduzir o brilho. A dermatologista 
recomenda lavar o rosto apenas de manhã e à noite, sem exageros.
“O excesso de lavagem, mais do que duas por dia, pode alterar a barreira 
de proteção da pele, gerar ressecamento em um primeiro momento que 
será combatido pelo corpo com um processo conhecido como efeito 
rebote, quando há um aumento compensatório na produção de 
oleosidade, além de poder causar uma dermatite de contato”, explica a 
dermatologista.
Também dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de 
Dermatologia, Claudia Marçal completa dizendo ainda que não é bom 
ficar esfoliando o rosto em demasia e a  frequência de esfoliação depende 
de cada tipo de pele. 
“E os intervalos precisam ser respeitados para que não irrite a pele, nem 
cause o efeito rebote, ou seja, o efeito contrário do esperado, estimulando 
a oleosidade, levando a abertura de poros", alerta a médica. "Em peles 
secas, o tecido pode ficar avermelhado ou sensível se houver o uso 
excessivo do esfoliante, pois ocorre a retirada do manto lipídico natural 

de proteção e defesa do tecido, que mantém a microbiota natural”, 
ressalta Claudia.
Outra aliada que pode virar vilã se usada em excesso é a máscara facial. 
Mais uma vez, o uso inadequado desse item de skincare pode provocar o 
efeito rebote. Veja o que não fazer ao incluir a máscara facial na rotina .
 

Fonte: (Delas)

INFECTOLOGISTA: TOMAR MAIS DE UMA VACINA NÃO
SIGNIFICA MAIOR PROTEÇÃO

Três vacinas estão com testes em andamento no Brasil atualmente, após 
aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a 
realização de estudos. Todas estão em fase avançada de testes, na chamada 
pesquisa clínica, ou seja, aplicação em humanos. São elas a vacina desenvolvida 
pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca, com testes feitos 
pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp); a Coronavac, parceria 
firmada entre o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac Biotech; e a do 
laboratório Pfizer.
O desenvolvimento de uma vacina ocorre em etapas. A primeira é a laboratorial, 
onde é feita a avaliação de qual a melhor composição para o produto. A segunda 
etapa, chamada de pré-clínica, é a de testes em animais. A terceira é a fase 
clínica, de testes em humanos. Se os testes forem satisfatórios, a vacina é 
submetida ao registro na agência regulatória. Mesmo após o registro, a vacina é 
monitorada no pós-mercado pela Anvisa.
Apesar de haver três opções de vacina em teste no país, a infectologista Nancy 
Bellei, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), alerta que tomar mais 
de um tipo não significa que a pessoa ficará mais protegida contra a covid-19. “A 
pessoa vai tomar uma vacina, vamos aguardar os estudos e ver depois se há uma 
vacina melhor que a outra. A pessoa toma uma vacina só, não tem nenhuma que a 
gente recomenda tomar uma e outra. Ninguém sabe isso ainda sobre a vacina 
contra covid-19 e pode ser até pior.”
Nancy explica que há dois cenários considerados para os resultados das vacinas: 
o funcionamento delas por um período de tempo em médio prazo, em que 
funcionariam de forma semelhante à produção de anticorpos que se tem visto 
nas pessoas infectadas pela doença. O outro seria um resultado em longo prazo, 
ou seja, quanto essas vacinas vão ter um papel de estimular a imunidade celular 
– considerada permanente, assim como ocorre em doenças como o sarampo.
“A saída, em médio prazo, parece que é possível, porque essas vacinas induzem 
produção de anticorpo e aí boa parte das pessoas vacinadas estaria protegida, 
você diminui a cadeia de transmissão. Em longo prazo, o ideal é que essas 
vacinas pudessem ativar a imunidade celular, que seria a imunidade de 
memória, porque os títulos de anticorpos - quantidade presente - na infecção 
natural eles caem, então a gente precisa ter imunidade celular”, disse.
Segundo a médica, o que se conhece até o momento é que as pessoas que têm a 
infecção por covid-19 vão perdendo os anticorpos. “Há estudos mostrando que, 
em torno de 100 dias, perdemos o nível de anticorpos, só que não sabemos o 
quanto resta de imunidade celular que permite responder à nova infecção se a 
gente encontrar o vírus dali a algum tempo. Nós não sabemos isso ainda”, disse 
ao ressaltar que é uma doença nova e que houve pouco tempo para se 
desenvolver estudos.
“Quem já teve infecção, a gente não sabe se vai ter uma proteção em longo 
prazo, então muito menos ainda conseguimos antever se as vacinas vão ter esse 
papel e, se tiverem, por quanto tempo. Porque se elas não tiverem, vai ser como 
uma vacina de gripe, que você tem que dar toda hora de novo”.

IMUNIDADE CELULAR X ANTICORPOS
Nancy Bellei afirma que se as vacinas não tiverem a competência de ativar a 
imunidade celular, o problema não será resolvido em longo prazo. “É totalmente 
diferente, imunidade celular não é anticorpo, ela é a memória imunitária que a 
gente faz com algumas doenças: sarampo, caxumba, rubéola, catapora, que 
nunca mais a gente pega porque tem imunidade. Eu não sei o quanto essas 
vacinas vão estimular a imunidade celular para que a gente, se encontrar o vírus 
novamente, mesmo sem ter anticorpo, rapidamente o produza”.
De acordo com a infectologista, houve prova de imunidade celular em algumas 
vacinas, mas não se sabe na prática o quanto isso será aplicado. “Há alguns 
estudos com essas vacinas, mas não permitem dizer isso na prática, só depois de 
aplicar e ter os estudos”.
Ela explica que a imunidade celular é resultado da ação de defesa de células que 
são ativadas quando chega um organismo estranho no corpo da pessoa. “É 
diferente da imunidade humoral, que são os anticorpos. Eles estão na circulação, 
independentemente de serem ativados. A imunidade celular é mais permanente, 
mais definitiva, e a imunidade humoral é definitiva se eu tenho imunidade 
celular. Se não, ela é transitória.”

CORONAVAC
A vacina chamada de CoronaVac está em fase adiantada de testes, na terceira 
etapa, chamada clínica, de testagem em humanos. Na produção da CoronaVac, o 
novo coronavírus é introduzido em uma célula do tipo Vero, cultivada em 
laboratório. O vírus se multiplica e, no final, é inativado e incorporado à vacina 
que será aplicada na população. Com a aplicação da dose, o sistema 

imunológico passaria a produzir anticorpos contra o agente causador da covid-
19.
O anúncio de produção da vacina pelo governo de São Paulo ocorreu em 11 de 
junho, após parceria firmada entre o Instituto Butantã e o laboratório chinês 
Sinovac Biotech. O investimento do Instituto Butantã nos estudos, na fase 
clínica, é de R$ 85 milhões.
“Nessa vacina, você vai ter todos os componentes do vírus. Então alguns 
advogam que com uma vacina desse tipo, haveria mais chance de ela ser mais 
imunogênica [maior capacidade de estimular uma resposta imunológica], já 
que você está oferecendo grande quantidade de proteínas diferentes que 
podem estimular o sistema imune”, disse a Nancy Bellei.
Ela acrescenta que as vacinas com vírus inteiros normalmente são mais 
reatogências, ou seja, causam mais reação. “Então, existe sempre essa 
discussão: você quer uma vacina que seja muito imunogênica, mas não quer 
que seja muito reatogência”. Segundo a médica, isso é o que ocorre em geral 
com vacinas desse tipo, e é preciso aguardar os resultados dos testes.
A terceira etapa – os testes em humanos – é dividida em três fases. As fases 1 
(inicial, que avalia se a vacina é segura) e 2 (que conta com maior quantidade 
de voluntários e avalia a eficácia do produto) já foram executadas na China, 
com sucesso. A Fase 3 dessa terceira etapa está sendo realizada no Brasil, com 
9 mil voluntários de todo o país, e foi iniciada em São Paulo. 
Caso os testes com esses 9 mil voluntários, na Fase 3, se mostrem positivos, a 
vacina entrará na etapa de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
e então começará a ser produzida em larga escala. A expectativa do Instituto 
Butantã é de que a vacina poderá estar disponível para a população em junho de 
2021, com fornecimento ao SUS, o Sistema Único da Saúde, de forma gratuita.
O Butantã tem capacidade de produzir 1 milhão de vacinas por dia. As 
primeiras pessoas a serem vacinadas no Brasil devem ser aquelas dos grupos 
de maior risco, como idosos e/ou com comorbidades, ou seja, doenças pré-
existentes.

OXFORD
Desenvolvida pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca, 
essa vacina usa um vetor viral - baseado em um vírus modificado - que atinge 
chimpanzés, mas não humanos, ao qual é acrescida uma proteína que o novo 
coronavírus usa para invadir células, para induzir a produção de anticorpos — 
em vez de um vírus inativado. A vacina já está na Fase 3 dos ensaios clínicos, a 
última etapa de testes em seres humanos para determinar a segurança e 
eficácia.
Segundo Nancy, existem inúmeros trabalhos que determinam que a porção do 
vírus que estimula os anticorpos neutralizantes é a da proteína Spike - usada 
para penetrar nas células. “Para o vírus entrar na célula, ele tem que se ligar em 
um determinado ponto, que está na proteína S [Spike]. Vacinas que trabalham 
com a indução de proteína S, por meio de RNA mensageiro ou com o vetor de 
adenovírus - carreando um pedaço genético dessa proteína -, estimulariam 
diretamente a nossa produção de anticorpo neutralizante, que evitaria que o 
vírus se ligasse ao receptor.”
A infectologista afirma que, dessa forma, as vacinas seriam menos 
reatogênicas – causariam menos reações -, mas seriam mais específicas. “Se 
eventualmente o vírus tiver uma mutação nessa região da proteína Spike, no 
futuro uma vacina desse tipo teria que ser modificada, porque não mais 
reconheceríamos o vírus, por se tratar de uma região muito específica”, disse.
Para a realização do estudo clínico da vacina, foi firmado acordo entre a 
Universidade de Oxford e a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Em 
São Paulo, com a viabilização financeira da Fundação Lemann no custeio da 
infraestrutura médica e de equipamentos necessários, os testes tiveram início 
em 20 de junho. Em pouco mais de um mês, cerca de 1,7 mil voluntários, de um 
total de 2 mil a serem recrutados na capital paulista, já foram selecionados e 
tomaram a vacina.
Segundo a Unifesp, o recrutamento continua e os voluntários estão sendo 
acompanhados de perto para que os pesquisadores monitorem a saúde deles, 
assim como segurança e eficácia da vacina. No Rio de Janeiro, serão 2 mil 
testados e, em Salvador, mais mil voluntários recrutados.
A expectativa é de que a vacina tenha seu dossiê de registro apresentado à 
Anvisa ainda neste ano. A partir daí, as doses produzidas serão 
disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério 
da Saúde, para serem aplicadas na população.

PFIZER
No fim de julho, a Pfizer e a BioNTech anunciaram a escolha do Brasil como 

um dos locais para a fase clínica de seu programa de vacina à base de RNA 
mensageiro, o Projeto Lightspeed, contra o novo coronavírus. A Fase 2 dos 
testes clínicos – em humanos – está sendo conduzido em São Paulo, no Centro 
Paulista de Investigação Clínica, e na Bahia, na Instituição Obras Sociais Irmã 
Dulce.
As pesquisas baseiam-se em potenciais vacinas de RNA mensageiro (mRNA), 
produzido sinteticamente, que tem como objetivo estimular a produção de 
uma proteína semelhante ou idêntica à do vírus no organismo. Essa proteína 
deve ser capaz de estimular o sistema imune a produzir células de defesa, 
fazendo com que, quando a pessoa entrar em contato com o vírus, já tenha 
desenvolvido imunidade.
“Esse tipo de vacina a gente nunca utilizou. Nessa [vacina] de RNA 
mensageiro, haveria uma indução de a gente produzir essa proteína e aí o nosso 
sistema de anticorpos a reconheceria. Então a gente teria uma proteção. Mas 
essa é a vacina mais diferente de todas, é uma plataforma de vacina que nunca 
foi utilizada, então é mais difícil ainda antecipar vantagens e desvantagens”, 
disse a infectologista.
Nancy explica que essa vacina se assemelha à de Oxford porque trabalha com 
a indução de proteína, por meio de RNA mensageiro, e a outra pelo vetor de 
adenovírus. Ela avalia que ambas têm potencial para serem menos 
reatogênicas.
Segundo a Pfizer, diferentemente das vacinas convencionais, as vacinas de 
mRNA são potencialmente mais rápidas de serem produzidas. A expectativa é 
apresentar em outubro os resultados dos estudos para autoridades regulatórias 
de todo o mundo e, a partir daí, elas avaliarão como será feita a distribuição. A 
meta é produzir 100 milhões de doses neste ano e mais 1,3 bilhão em 2021.
 
QUARTA VACINA
O governo do Paraná firmou parceria de cooperação técnica e científica com a 
China para iniciar a testagem e a produção de outra vacina contra a covid-19 no 
estado, por meio do Instituto de Tecnologia (Tecpar). O termo de 
confidencialidade assinado com a empresa estatal chinesa Sinopharm 
possibilitará a realização da terceira fase de testes – aplicação em humanos – 
no Paraná. A expectativa é que o processo possa começar ainda neste mês de 
agosto.
O tipo de vacina a ser testado é a inativada e o prazo de fornecimento, caso os 
testes clínicos apresentem resultados satisfatórios, está previsto para o 
segundo semestre de 2021.

GOVERNO FEDERAL
O governo federal assinou, na última quinta-feira (6), a medida provisória 
(MP) que abre crédito extraordinário de R$ 1,9 bilhão para viabilizar a 
produção e aquisição da vacina após a conclusão dos testes e registro na 
Anvisa. A transferência de tecnologia na formulação, envase e controle de 
qualidade da vacina será realizada por meio de um acordo da AstraZeneca com 
a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), vinculada ao Ministério da Saúde.  
De acordo com o governo, embora seja baseada em nova tecnologia, essa 
plataforma já foi testada anteriormente para outras doenças, como, por 
exemplo, nos surtos de ebola e Mers (síndrome respiratória do Oriente Médio, 
causada por outro tipo de coronavírus) e é semelhante a outras plataformas da 
Bio-Manguinhos/Fiocruz, o que facilita sua implantação em tempo reduzido.
Além disso, a Fiocruz recebeu R$ 100 milhões, em doação de um grupo de 
empresas, para investir no aprimoramento de suas instalações que serão 
usadas na produção da vacina da covid-19. A primeira etapa de adequação 
inclui a construção de um laboratório para controle de qualidade de 100 
milhões de doses importadas da AstraZeneca, a partir de dezembro. A previsão 
é que a fábrica esteja totalmente concluída no início de 2021, quando será 
possível a incorporação total da tecnologia pelo Brasil e a realização de todo o 
processo de produção da vacina no local.
“A Fundação Lemann articulou a vinda dos testes da vacina de Oxford ao 
Brasil e financiou parte dos testes por entender a importância de o país ter 
acesso à vacina. Agora participa também da doação para a montagem da 
fábrica que possibilita a autonomia na produção. São passos importantes para 
garantir resposta ao enfrentamento da covid-19 e para oferecer à sociedade 
brasileira um legado público na área da saúde que irá beneficiar todo o país 
nesse e em outros desafios”, disse Denis Mizne, diretor executivo da fundação.
Parte das instituições dessa coalizão também apoiará a construção de uma 
fábrica similar no Instituto Butantã, em São Paulo, que está testando a 
CoronaVac.

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

MALHAR EM CASA - 10 FORMAS PARA MANTER A FORMA SEM ACADEMIA

O fato de que não podemos mais sair de casa não é desculpa 
para se entregar ao sedentarismo! Na verdade, é uma ótima 
forma de ocupar o tempo e além de tudo, ainda se exercitar e 
manter um corpo saudável. Malhar em casa pode não ser a 
tarefa mais fácil, mas com um pouco de esforço, pode acabar 
sendo tão boa quanto uma academia. Aliás, os benefícios 
também incluem uma economia no final do mês.
Mas é preciso também ter um norte, seguir alguns passos, ter 
um profissional te orientando e muita determinação. Sendo 
assim, nós, do Área de Mulher, separamos algumas dicas 
para que essa atividade possa, finalmente, fazer parte da sua 
rotina.

1- Estabeleça uma rotina de exercícios
Fica mais fácil se exercitar quando se estabelece uma rotina 
consistente. Dessa forma, é ideal que ela seja constante, para 
que as atividades se tornem um hábito. Sendo assim, 
determine dias e horários para se exercitar. Como por 
exemplo: segunda, quarta e sexta, às 7 da manhã.
O local também é outra parte muito importante do processo. 
Escolha um lugar na sua casa onde possa se sentir 
confortável para praticar os exercícios. Observe se há espaço 
suficiente para que não fique apertado. E, mais importante, 
mantenha a disciplina! Não deixe que a preguiça fale mais 
alto só porque está em casa.

2- Evite se distrair
Tente fazer os exercícios num horário em que não tiver 
ninguém em casa e quando já tiver feito todas as suas 
obrigações. Pois assim, terá menos distrações.

3- Faça a sua parte
Se troque, vista uma roupa adequada para ginástica, como se 
estivesse indo para a academia. Isso vai ajudar o cérebro a 
assimilar e mandar a preguiça para longe. Coloque músicas 
animadas para tocar, pois essas vão aumentar a adrenalina e 
ajudar a manter a determinação.

4- Saiba se alongamentos são apropriados para você
Se alongar é essencial para preparar o seu corpo para os 
exercícios. Mas mais importante ainda, é que você faça os 
alongamentos certos, de acordo com o seu corpo. No entanto, 
segundo alguns especialistas, eles não diminuem as chances 
de lesões. Por isso, se você for flexível, não tem muita 
necessidade de fazê-los. Por outro lado, se seu corpo estiver 
muito travado, faça alguns para aquecer os músculos.

 
5- Mantenha-se hidratado
A hidratação é primordial para a saúde do nosso corpo. 
Sendo assim, no momento do treino, é mais importante 
ainda. Isso porque você estará suando e, consequentemente, 
perdendo liquido. Dessa forma, a água ingerida também 
recompor suas energias. Colocar gengibre ou limão na sua 
garrafa também é ótimo para emagrecer.
O indicado é que se beba durante os intervalos das séries. 
Por exemplo se estiver fazendo três séries de 15 
abdominais, tome um copo de água sempre terminar o 
décimo quinto.

6- Inclua o treino de força
A sua casa pode ter tanto material para ginástica quando 
uma academia. É só soltar a criatividade. Paredes, pisos e 
móveis são grandes soluções para exercícios de 
fortalecimento. Há muitas opções na casa. No chão mesmo 
você pode fazer flexões, abdominais, agachamentos e 
pranchas. Mas caso não tenha muito espaço a parede pode 
ser usada para agachamentos.

7- Utilize os móveis da casa
Como já dissemos anteriormente, a sua casa pode ter uma 
enorme quantidade de objetos que podem te auxiliar nos 
exercícios diários. Por exemplo, você pode usar uma bola 
de ginástica para flexões, abdominais ou fortalecimento do 
core. Ou quem sabe, uma cadeira para fazer agachamentos. 
Também possível colocar as extremidades de um cabo de 
vassoura ou rodo em duas superfícies igualmente fortes e 
altas para fazer a puxada alta.

8- Pratique ioga
O ioga é um dos exercícios mais simples de se praticar em 
casa. Isso porque, basicamente, você só precisará do chão (e 
de um colchonete ou até mesmo um tapete). As posições de 
ioga também acalmam a sua mente e relaxam o corpo. 
Sendo assim, faça a posição de saudação ao sol como um 
treino cardio leve enquanto harmoniza a sua mente.
A posição do cão olhando para baixo trabalhar na 
flexibilidade e fortalece os músculos dorsais. Já a postura da 
cadeira é eficiente em aumentar o equilíbrio e fortalecer os 
músculos da coxa.

9 – Mantenha uma dieta balanceada
Mesmo que você vá malhar em casa, é muito importante 

manter uma dieta saudável. O indicado é que você faça um 
lanche saudável pelo menos 45 minutos antes dos 
exercícios. Dessa forma terá a força e a energia que seu 
corpo precisa. Dê prioridade aos carboidratos e proteínas 
nesse momento. Uma torrada com manteiga de amendoim 
é super benéfico.

Entretanto, é preciso se lembrar que  isto é apenas um 
lanche e não uma refeição! Se quiser treinar após o almoço 
ou o jantar, dê um intervalo maior antes de se exercitar, de 
cerca de duas horas, para fazer uma boa digestão.

10- Use a TV e o computador ao seu favor
E claro, como não somos nenhuma expert em educação 
física, é bom que tenhamos orientação na hora de colocar os 
exercícios em prática. Por isso, também trouxemos para 
você os vídeos do personal Rodrigo Abreu, no qual ele 
mostra e ensina treinos para malhar em casa.

Fonte: (Área de Mulher)
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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

7 DICAS SOBRE O SISTEMA DE ESCAPAMENTO

ADICIONE O “FIO DENTAL” À SUA ROTINA DIÁRIA

VENDO
Uma Blazer Executive’98 - cor azul

 31 9 9739 7676

Se você se sente culpado por responder timidamente “nem sempre” quando seu dentista te pergunta sobre passar 
fio dental, você não é o único. Estatísticas dizem que cerca de 80% das pessoas não usam fio dental.
Embora tenha ouvido sobre importância do fio dental, você provavelmente não presta atenção quando o dentista 
começa a falar sobre isso. Por alguma razão é um hábito difícil de incorporar, provavelmente porque leva tempo, 
faz bagunça, ou por ser mais uma coisa que você tem que fazer.
Bom, acontece que essa parte de sua rotina diária vale cada segundo. Uma vez que sua escova de dente não 
consegue alcançar cada canto da sua boca (como entre os dentes), o fio dental é a melhor maneira de remover 
qualquer partícula de comida e placa para prevenir cárie nos dentes e gengivite (inflamação do tecido da gengiva). 
Como um bônus, ajuda a prevenir o mau hálito, uma vez que pode impedir que bactérias se formem nesses lugares 
difíceis de alcançar.
O fio dental é importante para manter a gengiva saudável e prevenir doenças periodontais. Sua saúde bucal está 
ligada a sua saúde física e não escovar ou passar fio dental nos dentes realmente pode te deixar suscetível a 
infecções.
Além de reconhecer que o uso do fio dental é um bom hábito,  você pode adicionar isso à sua rotina diária se você 
tem problema com o fio dental tradicional. Há várias opções que podem ser usadas para limpar entre os dentes. Os 
primeiros são o floss pick e o grampo de fio. Essas engenhocas úteis são fáceis de usar, rápidas e legais. Para 
pessoas com espaço entre os dentes, utilize uma escova interdental. Ao fim de cada dia, você verá como, logo após 
passa.

Fonte: (MSN)

Um sistema de escapamento é composto pelas 
seguintes peças: coletor de escape, tubos de estepe, 
silenciador, catalisador e abafador. A função de cada 
item explica o sistema e ajuda a entender, por exemplo, 
porque um escapamento furado faz aquele barulho...
Você já passou por isso? Nós do WM1 preparamos um 
conteúdo com as principais informações sobre o 
escapamento do carro! Assim, você tira suas dúvidas e 
evita dor de cabeça enquanto estiver dirigindo.

DO QUE É FEITO O ESCAPAMENTO?
O escapamento é feito de coletor de escape, tubos de 
estepe, silenciador, catalisador e abafador. Dentro desse 
sistema, cada uma dessas peças tem uma função 
específica e essencial, veja só.
Ÿ Coletor de escape: recolhe os gases e os encaminha 

para o tubo de descarga, que despacha essas 
emissões para longe do motor. Cada veículo tem um 
tipo específico de coletor, adequado para o próprio 
conjunto mecânico

Ÿ Tubos de estepe: conecta todas as peças do sistema 
de escapamento

Ÿ Silenciador: dividido em intermediário e traseiro, 
diminui o barulho gerado pelo motor e auxilia na boa 
performance do carro

Ÿ Catalisador: reduz a toxicidade dos gases antes de 
liberá-los no ar. Fica na saída do coletor de escape ou 

entre o coletor e o silenciador
Ÿ Abafador: peça auxiliar, absorve os ruídos mais 

agudos. Há dois tipos, os reativos e os dissipativos. 
Normalmente, é um cano furado envolvido em lã de 
vidro e basalto

PARA QUE SERVE O ESCAPAMENTO DO 
CARRO?
Além de eliminar os gases gerados pela queima de 
combustível e de reduzir o nível de ruído e de emissão 
de poluentes na atmosfera, o escapamento aumenta a 
massa de ar aspirada para dentro do cilindro, o que 
eleva a potência do motor.

O QUE É ESCAPAMENTO BORLA?
É o escapamento esportivo, que tem como principais 
diferenças – se comparado com o convencional – o 
coletor de escape maior e mais sofisticado, que permite 
o ronco do motor mais encorpado e mais grave, além 
de maior potência.

E O QUE É PONTEIRA DE ESCAPAMENTO?
Ponteira de escapamento é um acessório normalmente 
decorativo que visa deixar a aparência do carro – 
principalmente dos modelos esportivos – mais 
atraente.
Costuma ser uma peça pequena e discreta que confere 
originalidade ao veículo. A ponteira não costuma 
alterar – nem para mais, nem para menos – o som do 
escapamento.

E SE O ESCAPAMENTO FALHA?
Além do barulho incômodo, os gases tóxicos se 
espalham por todo o carro, região do motor e interior 
do veículo. Um escapamento quebrado ainda provoca 
imensa poluição, devido à fumaça, o que pode gerar 
multa ao motorista.

O QUE PREJUDICA O ESCAPAMENTO?
Um dos principais fatores é a baixa qualidade do 

combustível. E como o catalisador é uma peça 
fundamental, porque transforma os gases poluentes 
em uma substância menos tóxica, ele se deteriora mais 
rápido.
Há 30 anos, o sistema de escapamento durava cerca de 
cinco anos. Hoje, a média é de três anos. Isso porque os 
combustíveis adulterados – como acontece hoje – 
prejudicam os componentes.
Desta forma, o escapamento precisa estar na lista da 
revisão do carro a cada seis meses ou a cada 20 mil 
quilômetros rodados.

COMO CUIDAR DO ESCAPAMENTO NO DIA A 
DIA?
Você pode cuidar do escapamento do seu carro no dia a 
dia, sim. Naquele domingo de folga ou feriado sem 
muitas coisas para fazer. E isso é simples, basta lavar a 
parte de baixo do carro com água e sabão neutro – do 
contrário, as borrachas da suspensão podem ressecar.
Caso qualquer peça do escapamento esteja oxidada, é 
preciso que seja substituída o quanto antes.

INFORMAÇÕES SOBRE O SISTEMA DE 
ESCAPAMENTO É NO WM1!
É isso! Um sistema de escapamento saudável preserva 
não só o carro, como também o meio ambiente. Agora, 
se você já está cansado de ter que pensar nisso e prefere 
um veículo sem problemas, confira agora mesmo o 
nosso catálogo 0km e escolha o modelo ideal para 
você!
Afinal, nós da Webmotors estamos aqui para te ajudar 
a entender melhor do seu carro e também para te dar 
aquela forcinha quando o que você quer mesmo é 
trocar de veículo. Dê uma olhada em nossos modelos!

Fonte:(webmotors)
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Rua Cornélio Pena 100 Esplanada da Estação

Liderado pelo Bispo Jorge Corrêa e Pastora Fernanda

Segunda a Sexta
8h 12h 15h 19:30h

Domingo
7h 8h 9h 10h 15h 18h 19h

Cultos

Confira 5 razões pelas quais
as pessoas deixam de ler a Bíblia

Para muitas pessoas, nos tempos atuais, a Bíblia representa um “livro de histórias 
antigas”, que não tem importância; para se aproximar de Deus não é preciso 
refletir sobre o que está escrito nela.
Contudo, ali estão contidas orientações e ensinamentos para que as pessoas 
conquistem uma vida abençoada pelo Senhor Jesus.
Confira abaixo 5 motivos que levam as pessoas a abandonarem a leitura bíblica. 
Será que você se identifica com algum deles?

1)    Deixar para depois
Ler a Bíblia é o mesmo que colocar em prática qualquer outra atividade do dia. 
Portanto, se a pessoa não acha que ler a Bíblia é algo importante para a vida dela, 
obviamente, essa prática será deixada de lado.

2)    Não desejar um compromisso com Deus
Quando a pessoa deseja se aproximar de Deus e manter uma aliança com Ele, é 
natural que essa pessoa busque mais informações sobre o Reino dos céus, queira 
se alimentar do Espírito Santo. Por isso, quem não tem um compromisso com 
Deus, não tem o desejo de ler a Bíblia, que é a Palavra dEle.

3)    Achar que a Bíblia é um livro que apenas narra histórias
Por meio da Palavra de Deus compreendemos os pensamentos dEle, aprendemos 
como Ele pensa e o que Ele deseja para os Seus servos. A Bíblia não é uma mera 
narrativa, ela é uma das maneiras que temos de ouvir a voz do Senhor. Quem não 
acredita nisso, não sente motivação para lê-la.

4)    Não organizar o tempo de leitura
Por causa da correria do dia a dia, dos problemas, do cansaço, entre outros fatores, 
muitos deixam de reservar um horário para a reflexão na Palavra de Deus. Não é 
algo que se faz com pressa, ou “contando as horas para acabar”, ao contrário, 
devemos dedicar a devida atenção para que assim possamos compreender a 
mensagem de maneira correta.

5)    Não realizar uma leitura inteligente
Entre as pessoas que abandonam a leitura bíblica, é algo comum a falta de um 
método inteligente para a execução dessa tarefa. Por exemplo, para quem está 
iniciando na fé, seria interessante começar por acompanhar os evangelhos do 
Novo Testamento, pois neles estão registradas orientações espirituais ditas pelo 
próprio Senhor Jesus e de maneira simples.
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31 99739 8400

SUA HISTORIA É INTERESSANTE?

DEIXE-NOS CONTA-LÁ! 

LIGUE JÁ!

Reportagem + Vídeo + Jornal

MILTON CHEIB: 4 DÉCADAS DEDICADAS À PAIXÃO ANIMAL
O ser humano é um ser sociável, criado, originalmente, para viver em grupos, 
família, sociedades... Porém, alguns, por timidez, ou por qualquer outro motivo, 
preferem viver só.  Contudo, até àqueles mais introvertidos gostam de ter um 
animalzinho de estimação.

Os cães têm sido companheiros dos homens desde os primórdios, e estes tiveram 
papeis relevantes nas vidas de muitas pessoas, seja para trabalho ou por companhia.

É isso aí, o ser humano sempre foi apaixonado pro cães, claro que têm as exceções...

E hoje o site e jornal Saúde & Estilo foi à capital mineira conhecer um dos maiores 
canis do estado.

O Saúde & Estilo desembarcou na casa do adestrador e criador de cães, Milton 
Cheib, em Belo Horizonte. Milton é o fundador da Sociedade Mineira de Cães 
Pastores Alemães.

Milton contou à nossa reportagem que se interessou em criar cachorros por causa da 
série americana "As Aventuras de Rin Tin Tin" (1954-1959) , na qual um cachorro 
da raça pastor alemão era protagonista. Na época, também, seu tio tinha um cão da 
mesma espécie que precisava ser preparado para um evento, contudo, como não 
tinha filhos, pediu ao sobrinho, Milton, para o adestrar, nascendo, assim, a paixão 
pelos amiguinhos de 4 patas, e não parando mais.

Perguntado quais cães gosta de trabalhar, o adestrador falou que prefere os de porte 
grande, para guarda.

Em 43 anos trabalhando diariamente com cachorros, Milton disse que, certa vez, foi 
procurado para adestrar um cocker spaniel e quando o cachorro "ficou pronto" ele 
ligou para os proprietários virem buscá-lo, então estes falaram que iriam doar para 
sua filha, uma vez que as empregadas dos mesmo disseram que não iriam limpar os 
cocôs dos cachorro rs, dá pra acreditar rs?!?
Milton lembrou que a história mais tensa foi quando ele foi atacado por um 
rottweiler, que haviam deixado em seu canil para vender ou doar, o qual mordeu e 
grudou em seu braço. O adestrador contou que também já foi mordido por chow 
chow, dog alemão, bernese, fila brasileiro e outros.

Em um dos momentos  da entrevista ele mostrou sua aversão em prender cachorros 
em correntes 24:00 horas por dia, que, além de crime de maus-tratos, é uma 
covardia.

Uma curiosidade recordada por Milton foi quando um jornalista o pediu para que 
seus dois dobermanns aprendessem 180 comandos e que não fizessem nem coco 
nem xixi, ele riu ao contar esta passagem, pois seria impossível.

No final do bate-papo, Milton deu umconselho para quem quiser começar uma 
criação de cães: "Visite outros canis e escolha uma raça para trabalhar".

Foi uma tarde de sábado bacana onde um dos mais conhecidos adestradores e 
criadores de Minas Gerais, Minton, e o entrevistador que também é produtor de 
doiss dos mais expressivos eventos do estilo do estado "Encontro de Cães & 
Criadores" (Em Itabira) e "Encontro dos Apaixonados por Cães" (Em João 
Monlevade), Anderson, os quais são amigos há mais de 10 anos, se encontraram e, 
mais que uma entrevista, dividiram experiências sobre suas vivências junto com 
seus animais de estimação.

E deixamos registrado nesta reportagem que, com mais de quatro décadas no seu 
currículo dedicados a preparaçaõ de cães para seus tutores, foi-nos apresentado 
histórias divertidas e curiosidades que narraram toda um vida de um apaixonado 
por cães: Milton Cheib. 

Confira o vídeo da entrevista no nosso site
Da Redação Saúde & Estilo
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DUA LIPA, CHARLIE XCX E MICHAEL KIWANUKA SÃO INDICADOS
AO MERCURY PRIZE DE 2020

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 a passarinho R$ 7,99 kg

Coração R$ 16,99 kg

Fígado R$ 5,99 kg

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

Coxinha da asa R$ 12,90 kg

Linguiça frango churrasco R$ 10,49 kg

Ovos Caipira - Pente R$ 22,50

Ling. Toscana caseira churr. R$15,99

Frango Assado - Unidade R$19,90

Rua Juca Machado, 157 - Centro - Itabira/MG
acasadaro

31 9 9460 5948

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

3835 2222

31 3831 2977

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

 31 3831 1771

Os 12 indicados ao Mercury Prize de 2020 foram 
revelados. Um dos prêmios de maior prestígio do 
Reino Unido, ele tem apenas uma categoria: a de 
melhor álbum britânico feito nos últimos 12 meses. 
Como sempre, a lista é bem eclética e abriga do pop de 
Dua Lipa ("Future Nostalgia") e Charli XCX ("How 

I'm Feeling Now") ao hip-hop de Kano ("Hoodies 
All Summer") e Stormzy ("Heavy Is the Head"), 
passando pelo indie rock do Porridge Radio ("Every 
Bad"), Sports Team ("Deep Down Happy") e 
Lanterns On The Lake ("Spook The Herd"). 
Concorrem ainda o jazz de Moses Boyd ("Dark 
Matter"), o folk de pegada indie de Laura Marling 
("Song For Our Daughter"), o R&B clássico de 
M i c h a e l  K i w a n u k a  ( " K I WA N U K A " )  o 
experimentalismo de Anna Meredith ("FIBS") e o 
pop eletrônico e sofisticado de Georgia ("Seeking 
Thrills).

O vencedor será conhecido em 24 de setembro, mas 
é pouco provável que uma cerimônia ao vivo, como 
tradicionalmente acontece, seja realizada devido à 
pandemia do novo coronavírus. Além do troféu, o 
autor do álbum do ano também ganha um prêmio em 
dinheiro de cerca de R$ 150 mil. Em 2019 quem 
ganhou foi o rapper Dave com "Psychodrama".

Veja a lista dos indicados:

Anna Meredith – "FIBS”
Charli XCX – "How I'm Feeling Now"
Dua  Lipa  ( fo to )  – 
"Future Nostalgia”
Georgia – "Seeking 
Thrills”
Kano – "Hoodies All 
Summer”

CHEGAMOS
À ITABIRA

A par�r do dia 04 de setembro,
entregaremos todas as sextas-feiras

em Itabira

Lanterns on the Lake – "Spook the Herd”
Laura Marling – "Song for Our Daughter”
Michael Kiwanuka – "KIWANUKA”
Moses Boyd – "Dark Matter”
Porridge Radio – "Every Bad”
Sports Team – "Deep Down Happy”
Stormzy – "Heavy is the Head”

Fonte: (Vagalume)


