
A loja do seu Anjinho
Linha completa para Bebê e Ballet

Av. João Pinheiro, 194, Centro (ao lado da panificadora São Carlos)

31 3831 6870

40% de desconto em vestidos de 06 a 14 anos
Linha Sonho Magico com 30% de des conto

Ofertas especiais para o Dia das Mães

AVENIDA LI GUERRA, 71- PRAIA

Limpeza
Técnica

Automo�va
a par�r

R$ 45,00

Ducha
Detalhada

R$ 15,00
Secagem + Pre�nho

Peça já

o seu cartão

FIDELIDADE

Assessório
em geral

Leve este ticket e ganhe
20% de descontos nas roupinhas

Agora com veterinário

saúde
&estilo

JornalLazer e conhecimento
ao alcance de sua mão!
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Contatos para anúncios,
reportagens e cobertura

de eventos:

31 99739 7676

31 99576 6568

Tele Uteis
Naboa Lan House -   3834 4452

Betão Reboque -    98834 6080
(leves e pesados)   99927 3302

Moto Táxi Amigão -   3834 1426
                                     3834 9206
                                  0800 286 0102

Auto Elétrica Gilberto - 3835 1040

Manutenção Auto Falante - 98785 4005

Borracharia Estação - 99504 7286

S r  B a r b e i r o  -  9 8 8 9 1  0 0 6 7

B a r r a  A u t o p e ç a s  -  3 8 3 1  2 4 8 8
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Rua Armando Ba�sta, 11, Carneirinhos - JM
Av. Getúlio Vargas, 5128, Carneirinhos - JM

31 3852 4445 | 3852 2509

Rua do Andrade, 206, Sl. 101, Carneirinhos, João Monlevade
oliveira.jennyfer@yahoo.com.br

31 3850 3430 | 99439 1465 | 98542 2098

KELLY KEYPERDE
8 KG EM 1 MÊS APÓS TRATAR DE
DOENÇA DESCOBERTA NO PÓS-PARTO
A cantora Kelly Key falou sobre o peso que conseguiu perder após tratar o 
seu hipotireoidismo

Ver pag. 03
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CURIOSIDADES

INOVAÇÕES DO PLÁSTICO
NO SETOR AUTOMOTIVO

A necessidade de carros que 
c o n s u m i s s e m  m e n o r e s 
quantidades de combustível e 
que fossem eficientes, seguros 
e confortáveis, surgiu em 
1973 e 1979 com as crises do 
petróleo. A partir daí, a 
indústria automobilística 
c o m e ç o u  a  s u b s t i t u i r 
materiais tradicionais por 
materiais plásticos. Com as 
inovações de polímeros de 
alto desempenho (polímeros 
que possuem resistência 
mecânica, térmica e química) 
a s  n e c e s s i d a d e s  f o r a m 
solucionadas e ,  hoje ,  o 
plástico constitui parte essencial dos 
automóveis.

Além da redução de peso, os materiais plásticos 
necessitam de menos energia para serem 
produzidos, o que contribui para a redução das 
emissões de gases e resíduos. Outro ponto para 
o meio ambiente, é que esses materiais são mais 
duráveis, diminuindo a demanda de peças de 
reposição.
Automóveis mais leves são mais eficientes 
energeticamente e, por isso, têm menor 
consumo de combustível, gerando menos 
resíduos e emissões. Estudos do American 
Chemistry Council (ACC, 2011) demonstram 
que 4,7 toneladas de dióxido de carbono - CO2 
deixam de ser emitidas por carro ao longo de 
sua vida útil, em função do uso de plástico em 
sua composição.
Para cada 100 kg de peças plásticas utilizadas 
em veículos, 200 a 300 kg de outros materiais 
deixam de ser consumidos. Sendo assim, um 
carro com vida útil de 150 mil Km poderá 
economizar 750 litros de combustível para 
cada 100 kg de peças plásticas utilizadas no 
veículo. (APME, 1999) Cálculos sugerem que 
a redução anual total de consumo de 
combustível é equivalente a 12 milhões de 
toneladas de petróleo, representando uma 
redução de 30 milhões de toneladas de CO2 
emitidos. ( PLASTICSCAR, 2011)

M A I S  T E C N O L O G I A ,  D E S I G N  E 
SEGURANÇA
Quase todas as inovações eletrônicas não 
poderiam ser implementadas sem os materiais 
plásticos. Para designers e engenheiros não 
seria viável desenvolver soluções em 
transporte com o equilíbrio entre alta 
performance, preço competitivo, estilo, 
conforto, segurança, resistência, maior 
autonomia e o mínimo impacto ambiental, sem 
a evolução do material plástico.
Os componentes de plástico pesam 50% menos 
que materiais similares, significando de 25 a 
30% de aumento na autonomia do veículo. E 
para cada 1 kg mais leve, 20 kg a menos de CO2 
são emitidos na atmosfera durante a vida útil do 
veículo. O material plástico oferece vantagens 
como sua versatilidade para um design 
inovador e, ao mesmo tempo, a absorção de 
energia, contribuindo com a segurança dos 
passageiros, atributos de absorção de impacto 
nos para-choques, sistemas que evitam riscos 
de explosão nos tanques de combustível, cinto 
de segurança, air-bag e outros acessórios de 
segurança, como a cadeirinha para crianças, 
fazem do plástico o material essencial para 
criar veículos cada vez mais seguros.
Com as soluções em material plástico os carros 
se tornaram mais seguros, leves, e ainda assim 
resistentes, mais confortáveis e menos 
suscetíveis à corrosão e aos danos por colisão.

*O air bag – feito em tela de nylon de alta 
resistência - pode reduzir em 30% o risco de 
morte em um acidente (ACC, 2011)
*Cinto de segurança – feito de fibra de poliéster 
durável - ajuda a salvar 11 mil vidas por ano 
(NHTSA)
*Alguns modelos já substituem o vidro por 
polímeros em janelas por serem 250 vezes mais 
resistentes ( APME, 1999)

INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE
Carros movidos a baterias estão usando cada 
vez mais plásticos em seus componentes 
básicos estruturais, incluindo bateria e 
carroceria.
As resinas plásticas e suas utilizações:
São inúmeros os polímeros empregados na 
fabricação de peças de carros. Conheça alguns e 
suas aplicações:
Polietileno de Alta densidade (PEAD)
Boa resistência ao calor e a solventes, baixa 
permeabilidade, boa processabilidade e baixo 
custo.
Aplicação: bombona de reserva, caixa de 
triângulo de emergência, proteção anti-
cascalho, reservatório de água do para-brisa, 
sistema de distribuição de combustível e tanque 
de combustível.
Policarbonato (PC)
Apresenta excelente transparência, alta 
resistência ao impacto, boa estabilidade 
dimensional, boas propriedades elétricas, boa 
resistências às intempéries, resistência à chama, 
capacidade de refletir a luz e estabilidade a 
radiações ultravioletas.
Aplicação: faróis, lanternas, painel de 
instrumentos.
Poliamidas (PA)
Boa resistência à tração, alta temperatura e 
excelente estabilidade dimensional.
Apl icação:  du tos  de  cap tação  de  a r, 
engrenagens, conectores do sistema de injeção e 
sistema de freio de estacionamento.
Poli(metacrilato de metila) (PMMA)
Boa transparência e resistência ao impacto e às 
intempéries.
Aplicação: fibra ótica e lanternas.
Poli(tereftalato de etileno) (PET)

Alta resistência mecânica, térmica e química, 
boa transparência e impermeabilidade 
Aplicação: carcaça de bombas, do limpador de 
para-brisas e de componentes elétricos.

Polipropileno (PP)
Alta resistência mecânica e química, aos 
solventes e às intempéries,  excelente 
flexibilidade e durabilidade, baixo custo.
A p l i c a ç ã o :  c o b e r t u r a  d e  v o l a n t e s  e 
amortecedores,  painel  de portas e de 
instrumentos, para-choques, porta-luvas, 
revestimento de bancos, porta-malas e tetos.
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FAMOSOS

KELLY KEYPERDE
8 KG EM 1 MÊS APÓS TRATAR DE
DOENÇA DESCOBERTA NO PÓS-PARTO
A CANTORA KELLY KEY FALOU SOBRE O PESO QUE CONSEGUIU PERDER APÓS 
TRATAR O SEU HIPOTIREOIDISMO

Após o nascimento de seu terceiro filho, o pequeno Artur, a cantora Kelly Key descobriu que tem 
uma doença bem chata, o hipotireoidismo.

O hipotireoidismo é uma doença na qual a glândula da tireoide não produz a quantidade 
necessária de certos hormônios. Este problema, quando não tratado, pode contribuir para o ganho 
de peso.

E ele estava fazendo com que Kelly tivesse dificuldades para perder o peso ganho na gestação. 
“Depois do nascimento do meu terceiro filho eu descobri o hipotireoidismo, o meu TSH estava em 
12 e o normal seria 2 ou três, estava muito alto. O hipotireoidismo me privava de perder peso e eu 
passei um longo período da minha vida muito triste por isso e tratando dela e medicando”, contou 
a cantora em entrevista ao canal do Youtube Fit Talk.

Então, graças ao tratamento, no final de fevereiro a cantora conseguiu regular seus hormônios e 
acabou perdendo OITO quilos em um mês. “E eu consegui que minha dieta e o meu treino dessem 
o efeito que eu estava querendo, em um mês apenas eu perdi oito quilos! Então toda aquela massa 
muscular que estava por trás da capa de gordura acabou aparecendo um pouco”, disse Kelly.

Fonte: (Bebê Mamãe)

A musa fitness compartilhou com seus seguidores do Instagram o 
avanço que teve na sua flexibilidade. Ela contou que estava 
completamente encurtada há alguns meses, treinando pesado e 
usando salto alto com muita frequência. Mas voltou a ter aulas com 
Teresa Mendez Rodriguez, a sua “deusa da flexibilidade”. 
“Alonguei, treinei , descansei e esperei. Para tudo na vida é preciso 
tempo e dedicação. Todos os dias você tem uma nova chance, dê o 
seu melhor!”, ela escreveu. Dá uma olhada.

Fonte: (Virgula)

BOA FORMA

Itabira fashion

GRACYANNE BARBOSA EXIBE
FLEXIBILIDADE NO INSTAGRAM
E COMEMORA
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DESTAQUE

OS PERIGOS DA AUTOMEDICAÇÃO

LUZ NOVIDADESLUZ NOVIDADES
A LOJA DO CARLOS

(31) 9-8618-8498

MANUTENÇÃO EM APARELHOS ELETRÔNICOS,
CELULARES E TABLETS.

RUA GAMELEIRA, 515 - LJ 1 - MACHADO

Quem nunca tomou um remédio sem prescrição após 
uma dor de cabeça ou febre? Ou pediu opinião a um 
amigo sobre qual  medicamento ingerir  em 
determinadas ocasiões? A automedicação, muitas 
vezes vista como uma solução para o alívio imediato de 
alguns sintomas, pode trazer consequências mais 
graves do que se imagina.

A medicação por conta própria é um dos exemplos de 
uso indevido de remédios, considerado um problema 
de saúde pública no Brasil e no mundo. Segundo dados 
do Sistema Nacional de Informações Tóxico-
F a r m a c o l ó g i c a s  ( S I N TO X ) ,  e m  2 0 0 3 ,  o s 
medicamentos foram responsáveis por 28% de todas as 
notificações de intoxicação. 

O uso de medicamentos de forma incorreta pode 
acarretar o agravamento de uma doença, uma vez que a 
utilização inadequada pode esconder determinados 
sintomas. Se o remédio for antibiótico, a atenção deve 
ser sempre redobrada. O uso abusivo destes produtos 
pode facil i tar  o aumento da resistência de 
microorganismos, o que compromete a eficácia dos 
tratamentos.

Outra preocupação em relação ao uso do remédio 
refere-se à combinação inadequada. Neste caso, o uso 
de um medicamento pode anular ou potencializar o 
efeito do outro.

O uso de remédios de maneira incorreta ou irracional 
pode trazer, ainda, consequências como: reações 
alérgicas, dependência e até a morte.

Conceito
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
existe o uso racional de medicamentos (URM) quando 
“os pacientes recebem medicamentos apropriados às 
suas necessidades clínicas, em doses e períodos 
adequados às particularidades individuais, com baixo 
custo para eles e sua comunidade”. A definição foi 
proferida durante Conferência de Nairobi, Quênia, em 
1985. 

Tipos de Uso Irracional de Medicamentos

Ÿ Uso abusivo de medicamentos (polimedicação);
Ÿ Uso inadequado de medicamentos antimicrobianos, 

freqüentemente em doses incorretas ou para 
infecções não-bacterianas;

Ÿ Uso excessivo de injetáveis nos casos em que 
seriam mais adequadas formas farmacêuticas orais;

Ÿ Prescrição em desacordo com as diretrizes clínicas;

Automedicação inadequada, frequentemente com 
medicamento que requer prescrição médica.
Estatísticas da Organização Mundial de Saúde (OMS)

Em todo o mundo, mais de 50% de todos os 
medicamentos receitados são dispensáveis ou são 
vendidos de forma inadequada.
Cerca de 1/3 da população mundial tem carência no 
acesso a medicamentos essenciais.
Em todo mundo, 50% dos pacientes tomam 
medicamentos de forma incorreta.
Ações para o Uso Racional de Medicamentos

O Ministério da Saúde criou, em março de 2007, um 
Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de 
Medicamentos (URM) – uma instância colegiada, 
representativa de segmentos governamentais e sociais 
afins ao tema e com caráter deliberativo.

O Comitê tem como papel propor estratégias e 
mecanismos de articulação, de monitoramento e de 
avaliação de ações destinadas à promoção do URM. 
Para garantir as implementações das ações, foi criado o 
Plano de Ação, composto por vertentes em quatro 
áreas: regulação, educação, informação e pesquisa.

Educanvisa 
Com o objetivo de facilitar o aprendizado de temas 
complexos em saúde para o ensino fundamental, a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
lançou os jogos educativos Trilha da Saúde e Memória, 
disponíveis no site da Anvisa. O material didático serve 
como apoio ao aprendizado sobre propaganda e o uso 
racional de medicamentos.  

O lançamento dos jogos educativos aconteceu em 
Santa Catarina, durante encontro realizado para 
apresentação do Programa Educanvisa, no projeto 
político-pedagógico das escolas para o biênio 
2008/2009. A Educanvisa contempla orientações sobre 
o consumo responsável de medicamentos e de outros 
produtos sujeitos à vigilância sanitária, além dos riscos 
da automedicação e da influência da propaganda 
enganosa, abusiva e errônea.

Hospitais Sentinelas
Para incentivar o uso racional de medicamentos, a 
Anvisa também desenvolve ações na área de 
farmacovigilância. Um exemplo é o programa Rede de 
Hospitais Sentinela, que reúne um conjunto de 
hospitais e unidades de todo o país. Cada hospital 
integrante da rede possui um responsável por notificar 
efeitos adversos ou quaisquer problemas relacionados 
a medicamentos.

Fonte: (Ministério da Saúde e Organização Mundial 
da Saúde)

Av. João Pinheiro, 665, Lj. 01A, Centro

3840 8707
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MULHERES PRECISAM DE 20 MINUTOS A MAIS
DE SONO QUE OS HOMENS, DIZ ESTUDO

SAÚDE DA MULHER

MULTI EMPRESA

Rua Geraldo Miranda, 45, Casa 2, Nossa Srª
da Conceição - João Monlevade/MG

31 3852 4415

Av. Getúlio Vargas, 5230, Carneirinhos
João Monlevade

Segundo um estudo realizado pelo especialista em sono e ex-
diretor do Centro de Pesquisa do Sono da Universidade 
Loughborough, na Inglaterra, Jim Horne, as mulheres 
necessitam de mais tempo de sono que os homens.
Isso acontece porque elas exercem mais atividades durante o 
dia. Como os cérebros femininos são mais complexos, 
capazes de fazer várias coisas ao mesmo tempo, o sono e o 
descanso prolongados, mesmo que por minutos, são 
essenciais para manter o bom funcionamento cerebral ao 
longo do dia.
Horne explica que dentre as várias funções de uma noite bem 
dormida, está a de fazer o cérebro se recuperar e se 
autorreparar.
Mulheres precisam de mais tempo de sono
Segundo Jim e sua equipe, a mulher necessita de dormir pelo 

menos 20 minutos a mais do que os homens. Claro que 
esse tempo pode variar para mais ou para menos 
dependendo do estilo de vida de cada pessoa, mas essa é a 
média da maioria das mulheres que participaram do 
estudo.
Jim explica que quando relaxamos profundamente ao 
dormir, o cérebro desliga dos sentidos e entra em modo de 
recuperação. O córtex responsável pela memória, 
pensamento, linguagem entram em regeneração.
Quanto mais a atividade cerebral é intensa e complexa, 
mais horas de sono a pessoa necessita. Ou seja, quanto 
mais o cérebro trabalha, mais tempo precisa para se 
recuperar.
Alguns homens também “entram nessa”
Mas, ao que tudo indica, essa “vantagem” não se restringe 

apenas às mulheres.
Homens que realizam tarefas complexas, como tomadas de 
decisões e pensamento lateral, também precisam de mais tempo 
de sono que a maioria das pessoas para que essa função 
regenerativa entre em ação de forma devida.

Consequências do sono insuficiente
O estudo também revelou que a falta de uma noite bem dormida 
entre as mulheres, está ligado a vários efeitos negativos.
O nível de estresse psicológico, por exemplo, pode aumentar 
muito, juntamente com os sentimentos de hostilidade, depressão 
e raiva. Todas essas características foram encontradas em 
mulheres que dormem mal.

No caso dos homens que dormem mal, por outro lado, esses 
efeitos colaterais mais drásticos não foram detectados. As 
consequências mais visíveis, nesse caso, são a perda na 
capacidade de concentração e a queda de rendimento pelo 
cansaço físico e mental.

Fonte: (Área de Mulher)

POR QUE OS CACHORROS
CHUTAM PARA TRÁS DEPOIS DE DEFECAREM?

Observar cachorros é sempre uma coisa muito divertida e com 
esse ato nós sempre percebemos e aprendemos coisas novas 
sobre seu comportamento.

Quem convive com cachorros já deve ter percebido que eles 
têm um comportamento bem comum ao defecarem, eles 
(quase) sempre chutam para trás, como se estivessem 
querendo cobrir suas fezes.

Muitas pessoas acham bem engraçada essa atitude, já 
outras ficam chateadas, pois os cães podem acabar 
com um belo jardim por conta disso. Mas, você sabe 
por qual motivo os cachorros fazem isso.

Pode ser por dois motivos bem opostos.

O cachorro pode estar realmente tentando cobrir suas 
fezes. Eles fazem isso quando querem esconder o seu 
cheiro de algum lugar.

Porém, os cães também podem fazer isso quando 
querem que o seu cheiro fique ainda mais forte 
naquele lugar. Este motivo parece ser o mais visto. 
Você pode ter certeza de que essa é a opção certa 
quando o seu cachorro chuta para trás com bastante 
firmeza, em uma posição rígida e com as costas retas.

É como se eles tivessem querendo transmitir uma 
mensagem para os outros animais que passam por 
perto. Sabendo que os cães também podem liberar 
feromônios entre as almofadas de suas patas, 
podemos entender que eles estão esfregando as patas 
no chão para tentar deixar o seu cheiro no local, como 
que querendo marcar território para que outros cães 
evitem aquele local específico.

Fonte: (Portal do Dog)
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LAZER

(31) 98787-9393

www.canilgarra.com.br

Site de notícias

POR QUE DEUS DEIXOU JESUS SER TENTADO NO 
DESERTO?

Por que o Senhor Jesus, o próprio Messias, também passou por tentações quando estava em 
seu jejum de 40 dias no deserto?
 
Acontece que o diabo é ardiloso, um grande estrategista. A Bíblia diz que, no quadragésimo 
dia, Jesus sentiu fome (Mateus 4.1-3). Foi exatamente aí que o demônio o atacou: quando 
veio o primeiro momento de fraqueza. Mas foi reconhecendo a fraqueza, a fome, que Jesus 
também foi um grande estrategista e usou da maior arma de que podia dispor contra 
Lúcifer: estava com o Espírito Santo, que O guiava.
 
A Palavra fala em três grandes tentações, cada uma mais forte que a anterior.
 
Não pense que, se nem mesmo o Senhor Jesus foi poupado de tentações, você será. Durante 
os 40 dias do “Jejum de Jesus”, você será tentado de várias formas.
 
Na primeira tentação, o diabo sugeriu que Jesus transformasse pedras, algo em abundância 
no deserto, em pão. Com isso, o pai das trevas queria que o Filho de Deus incorresse em 
dois grandes erros. O primeiro era usar seu poder, sentir-se poderoso, não dependente de 
Deus para uma hora difícil. O segundo era a satisfação temporária de uma necessidade: 
matar a fome ali, naquele momento. Jesus usou a melhor arma: a própria Palavra. Não só 
reafirmou Sua dependência de Deus, como mostrou que havia outros tipos de alimento que 
não matariam uma fome momentânea e física. Eram alimentos espirituais e permanentes.
 
O mesmo pode acontecer a você durante a quarentena que antecede a entrada no Templo de 
Salomão: a toda hora, a tentação de matar aquela vontade de xeretar a rede social dos 
outros, querer ligar a tevê no primeiro grito de “gol” com fogos de artifício, saber da última 
fofoca sobre determinado artista. Mas tais coisas só preenchem uma necessidade fútil e 
temporária. Há bem mais a ganhar persistindo no “Jejum de Jesus”.
 
Na segunda vez, Lúcifer levou Jesus ao ponto mais alto do Templo de Jerusalém e O 
desafiou a jogar-se daquele ponto, que os anjos O segurariam (Mateus 4.5-7). Com isso, 
apelava para que Jesus se sentisse famoso, inflasse Seu ego, pois as pessoas ao redor O 
veriam flutuar até o chão e O adorariam. O demônio usou a Palavra para mostrar que os 
anjos o protegeriam. Tentou fazer também, com isso, que Jesus tentasse a Deus, 
desrespeitando-O. O Messias usou a Bíblia de novo, mostrando que era pecado tentar ao 
Senhor. O Filho de Deus entendeu que, se fizesse aquilo, seria idolatrado como uma 
atração, um “super-herói” da época, e a atenção que devia despertar nas pessoas, a Glória 
de Deus, ficaria em segundo plano, ou nem mesmo seria percebida. Conosco pode 
acontecer o mesmo: o diabo pode, com suas tentações, nos desviar do propósito do Jejum e 
fazer com que usemos a quarentena para mostrar aos outros o “super-cristão” que somos.
 
Da terceira vez, o diabo ofereceu poder. Novamente apelou ao ego de Jesus e Lhe ofereceu 
poder sobre os reinos da Terra (Mateus 4.8-10). Mais uma vez quis desviar Jesus de Deus, 
atiçando-o para ser o chefe de tudo, mas Jesus bateu de frente com o príncipe do inferno e 
mostrou que só Deus deveria ser servido. O diabo quis que Jesus, assim como ele, quisesse 
a posição que só pertencia ao Senhor, mas o Messias não caiu no truque sujo. Durante o 
“Jejum de Jesus”, você pode achar que é o senhor da sua vida e que não fará mal nenhum 
assistir àquele joguo na tevê. Terá falhado no propósito da quarentena. Mas, saiba, 
ninguém está livre de falhas. Porém vale a pena mostrar ao diabo Quem está com você, lhe 
protegendo e dando forças.
 
Dessa forma, aprendemos com Jesus algumas lições naquele deserto. Respondendo à 
pergunta que começou o texto, Ele se deixou passar pelas tentações do diabo para nos 
mostrar de onde vem a verdadeira força, o verdadeiro poder, que, definitivamente, não é de 
nós mesmos. Mateus 4.1 deixa claro que o Espírito Santo conduzia Jesus deserto afora, e é 
aí que está o segredo. Quando Jesus percebeu-se com fome, fraco, o diabo se aproveitou da 
brecha, mas o Espírito de Deus não só expulsou o pai da mentira, como lacrou a brecha, 
fortalecendo Aquele que começava a se sentir fraco, mas reconheceu que estava com Deus 
e a resistência voltou com tudo.
 
Jesus passou por aquilo para, entre outras coisas, nos mostrar como vencer as tentações não 
só durante os 40 dias do “Jejum de Jesus”, mas por toda a vida – inclusive, e sobretudo, 
naqueles momentos em que nos sentirmos mais fracos.
 

Fonte: (http://www.universal.org)
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BELEZA

QUER FAZER A PRÓPRIA MAQUIAGEM
EM CASA? VEJA DICAS DE ESPECIALISTA

Já imaginou fazer seus próprios cosméticos e com itens fáceis 
de serem encontrados no mercado ou até mesmo em casa? Pois 
fique sabendo que isso é possível, sim! Além de te ajudar a 
economizar dinheiro com maquiagem, essa também é uma 
prática considerada sustentável e vegana, porque usa como 
base apenas frutas e ingredientes minerais.
Produtos de maquiagem costumam ser caros, mas sempre há as 
versões baratinhas para a gente não acabar com as esconomias
De acordo com Larissa Viana, dermatologista especialista pela 
Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o conceito de 
maquiagem  à base de vegetais ou frutas já é utilizado a 
milhares de anos tanto por tribos indígenas e quanto grupos 
ancestrais. A rainha Cleópatra, por exemplo, usava delineador 
feito de gordura de carneiro misturada com pó de chumbo e 
fuligem.
Mas fique calma, ninguém precisa usar gordura de nenhum 
animal! Os ingredientes que podem ser utilizados como base 
são argila branca ou araruta em pó. Além desses, os demais 
itens são complementares: cacau em pó sem açúcar, carvão 
ativado, canela, amora, beterraba, hibisco desidratado em pó, 
pó de raiz de alkanet, pó de beterraba, mica em pó, óxidos de 
ferro em pigmentos variados, gel de aloe vera e manteiga de 
karité.

Loção hidratante para o rosto na cor branca e utensílios de 
cozinha como tigela, colher e peneira também podem ajudar a 
misturar cada um desses produtos para criar os cosméticos. 

Veja como preparar cada um desses cosméticos em casa: 

Batom
Viana diz que é possível fazer um batom com um item: 
beterraba. "Corte um pequeno pedaço de beterraba e passe nos 
lábios, se precisar use um cotonete para espalhar. Quanto mais 
você passar, mais forte ficará a cor", diz.
Ela explica que se você quiser tons variados, existem maneiras 

9.9576-6568 9.9739-7676
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ao alcance de sua mão!

de misturar a beterraba com outros ingredientes e, assim, 
preparar uma receita de cosmético caseiro . "Se quiser um tom 
mais alaranjado, adicione um pouco de raiz de açafrão e para 
um tom mais arroxeado, um pouco de extrato ou suco de amora. 
Para fazer o batom vermelho, a orientação é usar o pó de 
urucum."

Para preparar,  misture óleo de amêndoas com as sementes, o 
extrato ou a raiz de açafrão em uma panela em banho-maria. 
Espere esfriar e coe. Depois misture, esse óleo pronto com a 
manteiga de cacau, também em banho Maria. Leve na 
geladeira para esfriar e prontinho! Para tons mais fortes, 
acrescente a beterraba. Para dar um efeito mais gloss, você 
pode incluir na mistura um pouco de óleo de coco.

Pó e base líquida
O que varia no caso do pó são os ingredientes para compor as 
diferentes tonalidades e deixá-lo de acordo com a cor de sua 
pele. Assim, para os tons mais claros é possível aplicar farinha 
de araruta ou amido de milho, por exemplo. Já nos cosméticos 
específicos para pele negra, o ideal é usar pó de cacau orgânico 
ou canela.

Argila branca, verde, rosa ou marrom, noz-moscada, açafrão 
ou mica mineral também podem servir como pó e você pode 
misturar esses ingredientes entre si para que combine com o 
seu tom de pele. "Tanto as cores quanto as argilas podem ser 
ajustadas de acordo com a individualidade de cada um", afirma 
a especialista. 

Já para a base, é preciso misturar o pó citado anteriormente com 
um creme hidratante na cor branca. "Você pode precisar fazer o 
seu pó de base um pouco mais escuro, dependendo do tom e do 
creme que você usar. Também pode adicionar uma pequena 
quantidade de óxido de zinco para uma plena proteção solar", 
diz Larissa.

Corretivo
Para fazer o corretivo em casa, utilize óleo de rosa mosqueta 
puro, amido de milho e cacau em pó orgânico. A sugestão é 
aplicar uma gota de óleo na área a ser corrigida — em volta dos 
olhos, do nariz, ou onde mais precisar — e aplicar com um 
pincel a mistura em pó feita previamente em um tom mais claro 
que o da sua pele.

Bronzer
Geralmente, o pó bronzeador, também conhecido como 
"bronzer", é utilizado para dar o toque final na make e, para 
fazê-lo, o ideal é utilizar óleo de coco com cacau em pó como 
base, dando um efeito de "pele bronzeada". A receita também 
leva o pó base que você já fez misturado com cacau em pó, 
canela, óxidos de ferro ou mica para obter a cor que você 
deseja. "Se você quiser mais uma cor de contorno sem o efeito 
brilhante, deixe a mica de fora", explica.

Blush e sombra
Para fazer seu próprio blush e sombra, os ingredientes também 
podem variar de acordo com a cor desejada. Para a tonalidade 
marrom, misture amido de milho com pó de cacau sem açúcar. 
"Esse tom é ideal para peles mais escuras. Utilize um pincel 
apropriado para passar na maçã do rosto ou nas pálpebras.", 
recomenda a especialista. 

Para um pó em um tom rosado, a profissional sugere cortar um 
pequeno pedaço de beterraba e passar com os dedos no rosto. 
"Você pode retirar o excesso com um pouco de papel higiênico 
para deixar o tom mais claro", explica.

Da mesma forma, para uma sombra arroxeada é só passar um 
pouco de extrato de amora nas pálpebras ou até usar como 
blush se quiser um tom bem mais forte que o da beterraba. Já 
para cores neutras, como bronze, a ideia é fazer uma mistura de 
óleo de coco com cacau em pó. 

Delineador e rímel
Os ingredientes utilizados como delineador são carvão vegetal 
e óleo de coco. Entretanto, antes de tudo, é preciso sovar o 
carvão até virar um pó bem fino. Depois, guarde o pó em um 
potinho que tenha em casa e , aos poucos, vá adicionando óleo 
de coco até formar uma pasta. Para fazer o delineado é só usar 
um pincel específico. 

Já o rímel é feito com extrato de amora com espirulina. Larissa 
Viana explica que você encontra esse ingrediente em lojas de 
produtos naturais e, depois, é só aplicar nos cílios. "Passe o 
extrato com um cotonete ou com pincel de rímel, após isso e, 
para um melhor resultado, utilize o curvex", diz. 

Efeitos na pele
A especialista diz que a fixação pode ser a maior diferença entre 
esses produtos feitos em casa e os cosméticos comprados em 
lojas de maquiagem. "Os industrializados possuem mais 
agentes químicos para a fixação, como para longa duração, por 
exemplo", lembra a dermatologista. Já os produtos caseiros 
levam a vantagem de conter poucos ou nenhum ingrediente 
artificial e, ainda segundo Larissa, dão um efeito diferente na 
pele, mais natural.

Fonte: (Delas)
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5 MANEIRAS SIMPLES DE QUEIMAR
GORDURA ABDOMINAL E SECAR BARRIGA

exposição de cães
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Ainda que mudemos a nossa alimentação, alguns 
locais do corpo demoram para apresentar o resultado 
do regime.
Um deles é a barriga.
Queimar gordura abdominal e secar a barriga não é tão 
fácil. Além de uma rotina de alimentação saudável e 
exercícios, essa região do corpo exige atenção 
especial. Pequenas mudanças de hábito e na 
alimentação vão te ajudar a queimar gordura 
abdominal e secar barriga.

Na matéria de hoje indicamos cinco maneiras simples, 
porém eficientes, de queimar gordura abdominal e 
secar barriga para você adotar já.

ABDOMINAIS
Não adianta fugir, os abdominais são essenciais para 
queimar gordura abdominal e secar barriga. Mas não 
derrape na alimentação, ou os efeitos da malhação não 
vão aparecer.

As próximas quatro dicas vão te ajudar a secar e 
desinchar a barriga.

BEBA MUITA ÁGUA
Estar bem hidratado é bom para a pele, para o 
funcionamento do organismo e pode te ajudar a 
queimar gordura abdominal e secar barriga. O 
consumo de água ajuda na eliminação do inchaço, pois 
vamos mais ao banheiro se tomamos bastante líquido.
Tome pelo menos 2 litros de água por dia, se conseguir, 
tome até 2,5 litros. Uma dica é sempre ficar com uma 
garrafinha de água de bolsa.

Não consegue tomar água?
Experimente as águas aromatizada. Se preparadas com 
alimentos termogênicos eles ainda são uma 
potencializada no metabolismo.
É muito simples preparar a água aromatizada. Encha 
uma jarra com água e coloque um pedaço de gengibre 
cortado em rodelas, deixe a jarra na geladeira de uma 
noite para a outra e beba durante o próximo dia.
Você pode variar a quantidade de gengibre de acordo 
com o seu paladar, mas que seja pelo menos um pedaço 
de 3 dedos a cada 2 litros de água.
Quem não é muito fã do sabor forte do gengibre pode 
acrescentar algumas frutas na água aromatizada. As 
frutas cítricas são termogênicas, por isso invista no 
limão, no abacaxi e na laranja.

INCLUA SUCOS DIURÉTICOS NA DIETA
Além de beber água, incluir sucos diuréticos na dieta 
vão diminuir ainda mais o inchaço e te ajudar a secar a 
barriga. Tome pelo menos um copo por dia.
Uma boa opção é o suco de chá verde abacaxi.

CORTE A CERVEJA
Já reparou que depois de uma festa você acorda com a 
barriga inchada? Pois é, esse é o efeito “barriga de 
cerveja”. Se conseguir, corte o consumo. Deixe apenas 
para ocasiões especiais, mas se você gosta do happy 
hour, limite o consumo para até 4 latinhas por semana 
(incluindo o final de semana).
Diminua a quantidade de carboidratos, não, você não 
precisa cortá-los de vez da dieta. Mas já tentou 
diminuir o consumo de carboidratos?

Elimine o arroz branco, dê preferências a carboidratos 
integrais. Consuma até 100 gramas de arroz integral 
por refeição, que é aproximadamente duas colheres de 
sopa cheias. Outra opção é variar a fonte de 
carboidrato.
Você pode trocar as 100 gramas de arroz integral pela 
mesma quantidade dos seguintes legumes cozidos:
Bata doce
Abóbora
Mandioquinha

Fonte: (Meu Estilo)
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A cantora Cláudia Leitte deixou os seguidores 
derretidos ao compartilhar uma imagem com os 
filhos, Rafael e Davi, nesta quinta-feira (26). A 
semelhança com a mãe também chamou 
atenção.

Os fãs aproveitaram a publicação no Instagram 
para demonstrar o carinho pela família da 
cantora e não pouparam elogios aos pequenos: 
“Eles  são  mui to  parecidos .  Que fo to 
maravilhosa”, destacou uma internauta.

Claudia vive com o marido, Márcio Pedreira, e 
os filhos em Los Angeles, nos Estados Unidos, 
desde 2015. A baiana se divide entre os dois 
países para ficar perto de Davi, de 9 anos, e 
Rafael, de 5 anos, e cumprir com a agenda de 
shows no Brasil. 

Fonte: (R7)

CLAUDIA LEITTE DEIXA FÃS DERRETIDOS
AO POSTAR FOTO COM OS FILHOS

Desejamos às mamães itabiranas um Feliz Dia das Mães
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