
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

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
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Assessório
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Leve este ticket e ganhe
20% de descontos nas roupinhas
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Av. Rio Doce, 723 - Areão - Itabira/MG
(ao lado da CEMIG)

VAI SE CASAR?
CONFIRA CINCO IDEIAS
DE NAIL ART PARA NOIVAS

Rua Prefeito Eliziário Barbosa, 157, Vl. São Joaquim - Itabira/MG

31 3831 7428 | 3831 7541

Av. Osório Sampaio, 28
Caminho Novo - Itabira/MG

31 99361 7273

Gás AmigãoGás AmigãoGás Amigão
Gás e água

31 3831-1516
3834-1516 | 3835-1516

Gás AmigãoGás AmigãoGás Amigão

EXPEDIENTE:
Matéria e fotos:

saudeeestilo.com.br

Diagramação:
Jonas Gabriel

31 99739 7676
31 98725 8696
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pensionistas, Servidores e Federal.pensionistas, Servidores e Federal.

Crédito pessoal em até 18xCrédito pessoal em até 18x

Empréstimo para aposentados, 
pensionistas, Servidores e Federal.

Crédito pessoal em até 18x



LEI SECA FAZ DEZ ANOS COM
REDUÇÃO DO NÚMERO DE
MOTORISTAS SOB EFEITO
DE ÁLCOOL
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O número de motoristas flagrados dirigindo sob o efeito de álcool caiu cerca de 70% 
em Minas, de 2012 a 2017. O medo de ser preso após constatada a embriaguez ao 
volante e ainda de pagar uma multa de quase R$ 3 mil estão entre os principais 
motivos para a queda. Autoridades também garantem que as pessoas estão mais 
conscientes, e as operações para combate a irregularidades, constantes.

Hoje, quando se completam dez anos de Lei Seca no país, especialistas em trânsito, 
no entanto, cobram mais fiscalização nas ruas e garantem que muitas pessoas ainda 
precisam se conscientizar sobre os riscos da imprudência. Uma pesquisa recente do 
Ministério da Saúde apontou que 13% dos homens admitem beber e dirigir em Belo 
Horizonte.

“As pessoas sabem que é errado, mas os motoristas encontraram formas de fugir, 
utilizando redes sociais e aplicativos. Acredito que a estratégia também pode ser 
outra. É possível que equipes da polícia, mesmo durante as rondas, identifiquem o 
comportamento do condutor e façam a abordagem”, afirma o presidente do Instituto 
Brasileiro de Segurança no Trânsito, David Duarte Lima. 

Desde abril, a punição para quem dirige após consumir bebida alcoólica e provoca 
acidentes com mortes ou feridos está mais rigorosa. A pena pode chegar a até 8 anos 
de cadeia. Antes, a condenação máxima era de 4 anos e os envolvidos podiam 
recorrer, revertendo a prisão em serviços à comunidade.

“No começo, tivemos uma boa intensidade na fiscalização, mas com o tempo caiu. 
Só aumentar a penalidade ou o valor da multa quase não tem efeito se não 
identificarmos quem comete o crime”, diz o especialista em trânsito Márcio Aguiar.

Em nota, a Secretaria de Estado de Segurança Pública 
(Sesp) diz que a campanha “Sou pela Vida. Dirijo sem 
Bebida” aponta um crescimento de 43% nas 
abordagens de motoristas pelas polícias, na 
comparação entre 2016 e 2017. “Quando se compara, 
por exemplo, 2012, que é o primeiro ano inteiro de 
abordagens, com 2017, tem-se um crescimento de 
312%”.

Punição para quem dirige após beber e provoca 
acidente com mortes está mais severa, podendo render 
até 8 anos de cadeia

Na capital

Assessor de comunicação do Batalhão de Trânsito de 
BH, o tenente Marco Antônio Said informou que na 
capital as blitze também têm aumentado. Em 2016, 
foram 154 operações e, no ano passado, 560. No 
primeiro trimestre de 2018 foram realizadas 208 ações. 

Para ele, a presença da polícia nas ruas inibe o 
comportamento inadequado. O tenente ainda reforça 

que a legislação tem proporcionado avanços. “A regra é bastante rígida. As 
pessoas ficam com receio de pagar a multa, que em caso de reincidência chega a 
R$ 6 mil. O risco de ter o direito de dirigir suspenso também chama a atenção”, 
afirma. 

Até 2012, os flagrados dirigindo sob o efeito de álcool tinham que pagar R$ 957. 
Nos quatro anos seguintes, o infrator desembolsava R$ 1.915 e, hoje, R$ 2.934. A 
multa é gravíssima e rende sete pontos na carteira.

Fonte: (Hoje em Dia)

Tele Uteis
Naboa Lan House -   3834 4452

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

Manutenção Auto Falante - 98785 4005

Borracharia Estação - 99504 7286

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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VAI SE CASAR? CONFIRA CINCO
IDEIAS DE NAIL ART PARA NOIVAS
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As unhas passaram a ser um item de destaque para o visual 
das noivas. Por muito tempo, ela optaram por modelos 
clássicos e tradicionais, como francesinhas e tons mais 
claros. 

Agora, opções de nail art também compõem os looks para o 
altar. As noivas modernas vêm apostando em detalhes 
metalizados, com jóias, degradês e a famosa filha única.
Adriana Maciel, artista que atende pelo aplicativo Singu, que 
conecta profissionais de beleza e clientess para atendimentos 
delivery, dá algumas dicas para noivas que querem sair do 
tradicional, sem perder a delicadeza.

FILHA ÚNICA
A aposta pode sim ser usada no grande dia. "Filha única" é 
quando apenas no dedo anelar é aplicada uma cor diferente 
de esmalte e a opção é apostar em cores neutras e delicadas.
Degradê com glitter na base ou nas pontas

SAIBA COMO MANTER PELE E CABELOS
SAUDÁVEIS DURANTE O FRIO
Apesar de o inverno estar apenas batendo à nossa porta, 
muitas regiões do Brasil já encaram dias frios. Além do clima 
gelado, estações como essas também são marcadas pela 
secura do ar, o que, como qualquer outro fator ambiental, 
afeta funcionamento do organismo.
A pele e os cabelos, por sua vez, não escapam dessa 
mudança climática. No frio , eles se tornam mais 
ressecados e requerem alguns cuidados especiais para 
que se conservem bonitos e saudáveis. Confira algumas 
dicas do que é importante fazer durante essa época gelada 
do ano:

CABELOS
Durante climas mais gelados, os fios de cabelo passam por 
um processo de perder água, fazendo com que fique mais 
murcho, ressecado e opaco.
De acordo com a especialista em tratamentos capilares 
naturais do SpaDios Renata Souza, há alguns 
procedimentos que podem ajudar a reverter os efeitos 
desse processo. 

HIDRATAÇÃO É A PALAVRA-CHAVE
De acordo com Renata, essas estações requerem que os 
cabelos sejam hidratados e, para isso, é necessário trocar a 
dupla xampu-condicionador que você usa normalmente e 
optar por cosméticos hidratantes. Renata afirma que uma 
boa dica é procurar produtos que tenham substâncias como 
óleo de jojoba e de castanha-do-Pará na composição, já 
que elas não só ajudam a devolver a água que os fios 
pe rdem como também p romovem nu t r i ção  e , 
consequentemente, maciez.

HORA DO DETOX
De nada adianta hidratar os cabelos sem antes fazer a 
higienização correta, tanto deles quanto do couro cabeludo. 
Promover uma limpeza profunda prepara o cabelo para 
receber os nutrientes da hidratação, e, para isso, o detox 
capilar é ideal. “Esse tratamento livra os fios e o couro de 
resíduos de xampu, finalizadores, poluição e tudo que se 
acumula neles”, afirma Renata. Tratamentos assim (que 
devem ser feitos ocasionalmente) ajudam a conquistar 
maciez, brilho e fugir do aspecto seboso que muitas vezes 
toma conta dos cabelos após um processo de hidratação.
De acordo com a especialista, o detox capilar pode ser feito 
tanto em salões quanto em casa, com produtos naturais. 
Ela afirma que o tratamento feito por profissionais tem mais 
eficácia, mas, caso você queira apostar em um detox 
caseiro, é importante avaliar a necessidade do 
procedimento com um especialista. Feito isso, você pode 
seguir a receita a seguir:

Misture meia xícara de vinagre de maçã, meia xícara de 
água e um ramo de alecrim ou sálvia;
Com o cabelo seco, divida os fios em mechas finas e 
espalhe a solução no couro cabeludo utilizando um pincel 
ou um chumaço de algodão; 
Após aplicar a mistura em toda a superfície do couro, é 
necessário deixar a mistura agir por dez minutos, 
massagear a região e enxaguar utilizando os produtos de 

Para as mais ousadas, o degradê é uma tendência forte, e o 
glitter pode ser aplicado tanto na base da unha como nas 
pontas. "A dica aqui é usar um glitter mais transparente, para 
não deixar o look carregado", explica Adriana .

FRANCESINHA ANGULAR
Para as que são fãs da famosa francesinha, uma opção mais 
moderna apareceu no lugar, é a "Francesinha Angular". 
Segundo a artista, a opção fica melhor em unhas mais longas.

COM JOIAS
Para as que gostam de acessórios, adicionar uma jóia na unha 
é uma boa opção. Ela é colada no próprio esmalte ainda 
molhado ou com a base. Adriana alerta que essa opção requer 
atenção na escolha. "Normalmente os vestidos de noivas já 
possuem muitos detalhes, é preciso tomar cuidado para não 
ter exageros".

Fonte: (Meu Estilo)

costume. 

FUJA DOS BANHOS QUENTES
Por mais que a ideia de tomar um banho bem quentinho, 
daqueles que lotam o banheiro de vapor, seja tentadora em 
um dia frio, as madeixas podem sair prejudicadas desse 
processo. “A água quente dilata as cutículas dos fios, 
deixando os cabelos opacos e ressecados”, afirma a 
especialista. De acordo com ela, um jato de água fria nos 
fios ao final do banho ajuda a selar as cutículas e deixá-los 
mais brilhantes, mas adotar uma temperatura morna e 
agradável já é o suficiente para mantê-los saudáveis.

PRETINHO BÁSICO E SAUDÁVEL?
Se você está pensando em mudar a cor dos fios durante 
essa estação ou tem luzes e não tem tempo de cuidar 
intensamente do cabelo, é hora de apostar em tons mais 
escuros. O processo de descoloração naturalmente deixa 
os fios mais ressecados, enquanto tons mais escuros 
promovem o fechamento das escamas capilares, evitando 
esse processo. Além disso, a especialista afirma que 
cabelos escuros combinam mais com o frio.

APOSTE EM PRODUTOS NATUREBA
Segundo Renata, é uma boa ideia aproveitar o friozinho 
para deixar de lado os cosméticos capilares com 
ingredientes sintéticos e os processos químicos como a 
escova progressiva ou outros tipos de alisamento. Ela 
afirma que produtos e procedimentos como esses 
intensificam ainda mais o ressecamento dos fios e do 
próprio couro cabeludo em si. Nesse momento, o ideal é 
apostar em xampus, condicionadores, cremes e 
finalizadores mais naturais.

VOLUME
A especialista afirma que, com a queda na umidade do ar, o 
cabelo tende a perder o volume e o balanço. Nesse caso, 
ela indica o uso de produtos que deixem o fio mais leve para 
recuperar a forma natural dos cabelos. “Dentre os 
[produtos] compostos por ingredientes naturais, a pitanga é 
recomendada para essa finalidade”, recomenda Renata.

PELE
Assim como ocorre com os cabelos, a pele também sofre 
algumas mudanças com o frio, tornando-se mais 
ressecada, áspera e podendo até descamar em algumas 
áreas. Esse ressecamento, por sua vez, pode promover um 
aumento na produção de óleo nas peDe acordo com a 
dermatologista Catarine Padoveze, isso pode fazer com 
que a dermatite seborreica (descamação da pele) e outras 
doenças piorem. Para que isso não aconteça, a especialista 
dá algumas dicas.

DEFINITIVAMENTE FUJA DOS BANHOS QUENTES
Não são só os cabelos que sofrem quando você decide 
tomar um banho escaldante, seja no frio ou no calor. A água 
quente também promove o ressecamento da pele, então é 
importante optar por temperaturas mais amenas.

EVITE AGREDIR A PELE
De acordo com a dermatologista, usar sabonete demais na 
hora do banho ou esfregar a pele com buchas na hora do 
banho retira a hidratação natural da pele. Segundo ela, o 
mais indicado é buscar um sabonete de composição mais 
hidratante e deixar as esponjas para outra hora.

VOCÊ É O QUE VOCÊ COME
De acordo com a dermatologista, ingerir bastante água e 
adotar uma alimentação rica em frutas, legumes e verduras 
também é algo importante para ter uma pele hidratada e 
vistosa.

PROTETOR SOLAR CONTINUA SENDO IMPORTANTE
Mesmo em dias nublados ou chuvosos, o protetor solar é 
essencial. A dermatologista indica procurar um produto que, 
além de proteger contra os efeitos dos raios solares, 
também seja hidratante.

APOSTE EM PRODUTOS HIDRATANTES
Para evitar que a pele fique áspera e esbranquiçada em 
razão do ressecamento promovido pelo clima, é importante 
aplicar produtos hidratantes em todo o corpo. É 
indispensável utilizar um creme hidratante logo após o 
banho e dar atenção especial às áreas mais ressecadas, 
como cotovelos e joelhos. Além disso, mascar uma consulta 
com um dermatologista para descobrir qual é o produto ideal 
para o seu tipo de pele também é importante.

Dar uma atenção especial aos lábios durante o frio  também 
é essencial, já que o clima gelado pode fazer com que eles 
ressequem e rachem, o que, muitas vezes, acaba gerando 
feridas desagradáveis. A dica aqui é usar e abusar dos 
protetores e hidratantes labiais, como a manteiga de 
cacau.ssoas que, por natureza, já têm a pele oleosa.

Fonte: (Delas)

ESTILO



4 COISAS QUE PODEM AJUDAR O
CORPO A ENVELHECER COM SAÚDE

LUZ NOVIDADESLUZ NOVIDADES
A LOJA DO CARLOS

(31) 9-8618-8498

MANUTENÇÃO EM APARELHOS ELETRÔNICOS,
CELULARES E TABLETS.

RUA GAMELEIRA, 515 - LJ 1 - MACHADO

Rua Pref. Virgilino Quintão, 990
Lj. 02 - Água fresca - Itabira/MG

(31)  98725-8696
3834-9166

O corpo humano por vezes pode ser comparado a uma máquina em constante funcionamento, 
afinal, seu funcionamento de certa forma lembra o de um carro, uma vez que ambos precisam de 
um bom combustível para funcionar bem, além é claro dos cuidados diários para chegar mais 
longe da melhor forma possível.
Outra coisa similar é que andando pelas ruas podemos ver automóveis antigos 
conservadíssimos e outros mais novos, detonados e falhando, assim como acontece com 
algumas pessoas, que aparentam ser mais fracas e com mais idade do que realmente possuem.
Pois saiba que seu corpo pode envelhecer mais rápido de acordo com suas escolhas do dia a dia. 
De acordo com especialistas, existem quatro coisas que merecem atenção especial por 
influenciarem diretamente nossa saúde e envelhecimento. São eles: o emocional, a atividade 
física, o hábito alimentar e a espiritualidade.
Dito isso, mostramos a seguir algumas dicas de atitudes que podem ajudar envelhecer de forma 
saudável. Veja!

COMO ENVELHECER COM MAIS SAÚDE

MOVIMENTE-SE
Quando praticamos atividades físicas, o corpo além de queimar calorias, libera o famoso 
hormônio da alegria. No momento que você se movimenta o corpo passa a apresentar uma 
sensação de bem-estar, por isso é importante escolher um esporte ou uma prática de exercício 
que lhe dá prazer, tudo para praticar no dia a dia sem que isso se torne uma atividade 
desgastante.
Uma boa dica é combinar exercícios aeróbicos, que melhoram o condicionamento 
cardiorrespiratório, e anaeróbicos, para evitar a perda muscular.

ACALME-SE
Se o seu dia a dia é estressante e você está sempre sob pressão, provavelmente não vai levar 
muito tempo para seu organismo reclamar que você está indo rápido de mais. Logo podes sentir 

os sintomas, como hormônios 
des regu lados ,  gas t r i t e , 
insônia, ansiedade e doenças 
de pele, todos podendo ser 
sintomas decorrentes do 
estresse.
Mesmo que não consiga 
desace lerar  o  r i tmo do 
cotidiano, procure reservar 
uma parte de seu dia para se 
acalmar, escolha um hobby, 
veja um bom filme ou faça uma corrida. Escolha qualquer atividade relaxante que faça você se 
desligar do que está deixando sua mente inquieta.
 
ALIMENTE-SE BEM
Não estamos falando em seguir algum tipo de dieta restritiva, nada disso. O segredo para comer 
melhor é trocar comida industrializada pelas caseiras.
Quando você consome alimentos naturais mantém a insulina estabilizada, dessa forma poderá 
evitar doenças como a diabetes e o acúmulo de gordura, o que é essencial para a manter a 
imunidade sempre em dia.

CUIDE DA SUA ESPIRITUALIDADE
Não estamos falando necessariamente em religião, mas sim em manter uma ligação especial 
com a família, os amigos e seu propósito de vida. Você até pode encontrar essa paz em alguma 
crença religiosa, assim como também pode encontrar em uma meditação, sendo assim uma 
ótima forma de diminuir a ansiedade que traz tanto mal ao corpo e à mente.

Fonte: (Click Grátis)

Além da doença da cárie, o tártaro é o outro arqui-inimigo da nossa 
saúde bucal. A "Liga da Justiça" – formada por escovação, uso de 
fio dental e visitas regulares ao dentista – combate o problema, 
além de ajudar a identificá-lo de forma rápida, o que detém seu 
poder de danificar os nossos dentes, e garante um sorriso saudável.

O tártaro , na definição de Israel Chilvarquer (CRO-SP: 18744), 
professor associado e livre docente do Departamento de 
Estomatologia da Faculdade de Odontologia da USP, “é uma 
substância que adere ao esmalte do dente e que é resultado direto da 
mistura dos restos de alimentos que ingerimos; resíduos, sais 
minera i s  e  de  mi lhões  de  agentes  bac te r ianos  que 
progressivamente e diante da deficiente limpeza dental, costuma 
fixar-se nos dentes. O tártaro possui cor amarelada e se deposita 
principalmente na região entre os dentes e a gengiva”. 

O cálculo dental, outro nome pelo qual o tártaro é conhecido, 
“ajuda a reter ainda mais placa bacteriana. Isso permite que as 
bactérias existentes irritem o tecido gengival, formando a 
gengivite, doença caracterizada pelo sangramento e inflamação da 
gengiva. Se esse processo não for contido, pela eliminação das 
bactérias na higiene bucal diária e durante a intervenção 
profissional, pode evoluir para uma destruição gradual das fibras e 
do osso de suporte dentário, iniciando a bolsa periodontal, criando 
a periodontite”, alerta Israel.

VOCÊ SABE O QUE É O TÁRTARO?

ASPECTO DE DENTE ESCURECIDO
Quem se preocupa com a beleza do próprio sorriso tem mais 
motivos para caprichar na higiene bucal porque o tártaro pode 
alterar o tom natural dos dentes. “O tártaro apresenta coloração que 
vai do amarelo ao marrom, e isso pode dar um aspecto de dente 
escurecido. Por conta da porosidade do cálculo dental, hábitos 
como fumar e alimentos como café, chás e refrigerantes resultam 
em tártaros mais escuros e visíveis”, observa a periodontista Flávia 
Feraz (CRO-SP: 10.4416).

COMO REMOVER O TÁRTARO?
O seu dentista pode solicitar uma radiografia antes de iniciar os 
procedimentos para certificar-se do seu quadro de saúde.
O processo de remoção do tártaro é chamado de raspagem. 
“Durante a raspagem, o dentista usa instrumentos específicos, 
como o ultrassom e curetas, para remover o cálculo dental e a placa 
dos dentes, acima e abaixo da margem gengival”, explica Flávia. 

“Ao final, recomenda-se ainda um polimento dos dentes, provido 
de pastas polidoras repletas de flúor para auxílio na recuperação 
daquelas estruturas dentárias submetidas ao tratamento”, 
complementa Israel.

DÁ PARA EVITAR A FORMAÇÃO DO TÁRTARO?
Sim, a principal forma de prevenir a formação do tártaro é por meio 
de uma boa higiene bucal, com pelo menos três escovações ao 
longo do dia, sendo uma sempre antes de dormir, e o uso de fio 
dental.
Israel observa que há vários produtos (cremes dentais e 
enxaguantes) específicos para a prevenção ao tártaro, mas que o 
cuidado com a alimentação também é necessário: “Uma 
alimentação à base de verduras e frutas evita o aparecimento do 
tártaro nos dentes.” Esses alimentos fortalecem a gengiva e evita 
sua inflamação.
É importante lembrar que mesmo que tenha sido removido pelo 
dentista, o tártaro pode voltar a se formar. “Para que o tártaro não 
volte a se formar é preciso que o paciente adote uma rotina de 
cuidados a fim de proteger a sua saúde, dos seus dentes e gengivas. 
O acompanhamento e o controle com um dentista de confiança é 
muito importante para a saúde em geral”, reforça Flávia.

Fonte: (Saúde Bucal)
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CAMISINHA FEMININA FUNCIONA MESMO?
MULHERES QUE JÁ USARAM REVELAM A VERDADE

Em 2016, uma pesquisa da empresa Gentis Panel mostrou que 52% dos brasileiros não 
usava preservativo masculino durante as relações sexuais. A rejeição com a camisinha 
feminina, porém, é ainda maior. Prova disso é a distribuição ainda baixa do método no 
SUS: são distribuídos anualmente 10 milhões de preservativos femininos, ante 375 
milhões de camisinhas masculinas distribuídas em 2016, por exemplo, pelo Ministério da 
Saúde. Como consequência, muitas mulheres nem mesmo sabem como utilizá-lo.
Além de prevenir uma gravidez indesejada e barrar DSTs (Doenças Sexualmente 
Transmissíveis) - inclusive durante o sexo oral, porque um pedaço da camisinha feminina 
fica para fora do canal vaginal e pode ser usado para recobrir os grandes lábios e clitóris da 
mulher para realizar o sexo oral -, sua taxa de eficácia é praticamente a mesma da 
masculina.
Quando usada de modo correto, a masculina apresenta uma eficácia de 98%, mas se 
colocada sem atenção e cuidado, essa taxa cai para 85%. A feminina, por sua vez, apresenta 
uma taxa de eficácia de 90-95%.

O ginecologista e obstetra Domingos Mantelli reforça ainda a vantagem de ser uma opção 
para a mulher usar, que ela mesma pode colocar. Isso é principalmente importante porque 
ainda existem homens que se recusam a usar a camisinha masculina e há até relatos de 
casos de "stealthing", quando o homem, sem que a mulher perceba, remove o preservativo 
e dá continuidade ao sexo sem proteção.

"O risco de ruptura também é bem menor, porque com a camisinha masculina, se você 
colocar errado, se entrar um pouquinho de ar, já pode romper", explica. Além disso, por 
ficar no corpo da mulher, não depende da ereção do homem para ser colocada e pode ser 
inserida no canal vaginal de seis a oito horas antes relação sexual acontecer de fato.

Outra vantagem do preservativo feminino é que ele não é feito de látex, mas de borracha 
nitrílica, ideal para alérgicos. O método também é flexível e, por conta do material, mais 
fino do que o de uma camisinha masculina.

A camisinha feminina, contudo, é mais cara que seu equivalente masculino, sendo esse 
outro dos motivos pelos quais ela acaba sendo rejeitada. A unidade do preservativo 
feminino, como é normalmente vendido, custa entre R$ 8 e R$ 10. Já o pacotinho com três 
camisinhas masculinas pode ser encontrado por R$ 3, dependendo da marca e da farmácia.

Mulheres opinam sobre o preservativo feminino
Por todas as vantagens, Mariana Souza, de 26 anos, diz preferir o preservativo feminino, 
apesar de tê-lo usado poucas vezes, justamente por nem sempre estar disponível em postos 
de saúde e por ser mais caro. "Nem parecia que estava usando nada", afirma ao Delas .

Mas a opinião de Mariana não é regra, visto que a sensação da camisinha feminina no 
corpo é bastante diferente. Esse é o caso de Beatriz*, que contou que, apesar de o método 
ser bem lubrificado, ela ficou o tempo todo durante o sexo com a impressão de que iria cair. 
"Eu e o meu parceiro precisamos ficar segurando porque, com os movimentos, dava a 
impressão de que ela ia deslizar junto com o pênis. Nós também achamos que ela era muito 
barulhenta, um barulho de plástico mesmo, desconfortável."

O receio de Beatriz é natural, mas Domingos explica que não passa de uma impressão e 
que é baixo o risco de a camisinha "cair". "Por conta da argola que é usada para colocar, que 
se abre dentro do canal vaginal, ela segura o preservativo no lugar para que ele não caia 
durante o sexo, apesar de realmente dar essa impressão, até porque uma parte do 
preservativo fica para fora da vagina", afirma.

COMO USAR A CAMISINHA FEMININA
Mas é fato que colocar a camisinha feminina requer um pouco de prática. O ginecologista e 
obstetra ensina que a extremidade com o anel interno é a que deve ser introduzida na 
vagina. Para isso, "aperte a argolinha e, usando os dedos, empurre-a o mais fundo possível 
para posicionar a camisinha, de modo a tapar o orifício do colo do útero, e solte a argola". A 
outra extremidade deve ficar cerca de três centímetros para fora da vagina.

Na hora da relação, o pênis deve ser introduzido dentro da camisinha. O médico reforça que 
a movimentação do preservativo durante o ato é normal, mas é importante prestar atenção 
para que o anel externo não acabe entrando na vagina - isso é sinal de que falta lubrificação, 
algo que pode ser corrigido com qualquer lubrificante à base de água.

Terminada a relação, basta torcer a extremidade localizada para fora da vagina para que o 
esperma não saia na hora de removê-la e então puxá-la delicadamente.

Domingos afirma que não existem contraindicações para seu uso - que pode ocorrer até 
mesmo quando a mulher estiver menstruada -, o único porém é que ela não pode ser 
combinada com a camisinha masculina. O atrito entre os dois preservativos pode romper 
um deles, ou ambos.

Mariana diz que a colocação é bastante simples, mas confessa que na primeira vez que usou 
ficou com receio de o preservativo "dobrar" e de seu parceiro "errar o buraco". "Depois 
peguei a prática e foi mais prazeroso", diz.

Para as mulheres que querem testar o método, ela recomenda colocá-lo sem pressa e com 
calma. "Ela é meio esquisita, grande e até assusta um pouco, mas com paciência dá tudo 
certo e aí é só relaxar e gozar".

Beatriz teve opinião similar à de Mariana, dizendo ser relativamente fácil colocar o 
preservativo, apesar da experiência desfavorável que teve, "talvez porque eu já use o 
coletor menstrual e, então, tenho um autoconhecimento maior do meu corpo. Nesse sentido 
é até bom, já que infelizmente as meninas ainda não têm o hábito de se tocar e se conhecer".

Ela pondera também que sua opinião se baseia em apenas uma tentativa e que, talvez, "se 
tivesse tentado mais vezes", teria uma opinião diferente, até por isso gostaria que o 
preservativo fosse mais facilmente encontrado em postos de saúde. Beatriz também 
recomenda que outras mulheres testem o método, ainda que seja para concluir que não se 
identificam com ele, como foi seu caso.

"Qualquer experiência é sempre válida. A camisinha feminina não tem látex, o que é 
sempre bom, e às vezes o casal se identifica mais com ela do que com outros métodos. E se 
não for algo confortável, no mínimo renderá algumas risadas e novas histórias para contar", 
brinca.

Tem dúvidas sobre sexo, sexualidade, posições sexuais ou até mesmo sobre a camisinha 
feminina ? Entre em contato conosco pelo  sexo@igcorp.com.br e nós traremos uma 
especialista para respondê-la com sigilo total.

*O nome verdadeiro da entrevistada foi trocado para preservar sua identidade

Fonte: (Delas)
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Nada nos pode separar do amor de Deus. A Bíblia diz em Romanos 8:38-39 
“Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem 
principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, 
nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de 
Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor.” 
O amor de Deus é um amor de sacrifício. A Bíblia diz em João 3:16 “Porque 
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo 
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” 
O amor de Deus dura para sempre. A Bíblia diz em Salmos 136:1 “Dai graças ao 
Senhor, porque ele é bom; porque a sua benignidade dura para sempre.” 
Como a Bíblia descreve o amor? A Bíblia diz em 1 Coríntios 13:4-7 “O amor é 
sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não se vangloria, não se 
ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios 
interesses, não se irrita, não suspeita mal; não se regozija com a injustiça, mas se 
regozija com a verdade; tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.” 
A Bíblia diz que devemos amar-nos uns aos outros. A Bíblia diz em 1 João 2:7-8 
“Amados, não vos escrevo mandamento novo, mas um mandamento antigo, que 
tendes desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. 
Contudo é um novo mandamento que vos escrevo, de vos ameis uns aos outros, 
o qual é verdadeiro nele e em vós; porque as trevas vão passando, e já brilha a 
verdadeira luz. 
O amor não é só para amigos. A Bíblia diz em Mateus 5:43, 44 “Ouvistes que foi 
dito: Amarás ao teu próximo, e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: 
Amai aos vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem.” 
O amor é o resumo da lei de Deus. A Bíblia diz em Mateus 22:37-40 
“Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de 
toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro 
mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás ao teu próximo como a 
ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas.” 
Podemos mostrar o nosso amor a Deus guardando os Seus mandamentos. A 
Bíblia diz em 1 João 5:3 “Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus 
mandamentos; e os seus mandamentos não são penosos.” 
Não deixe que o seu amor por Deus se enfraqueça. A Bíblia diz em Apocalipse 
2:4-5 “Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, 
pois, donde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras; e se não, 
brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te 
arrependeres.” 
 

Fonte: (jesusvoltara.com.br)
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 Anderson Rodrigo e Cláudia Gadioli Produtores do Itabira Fashion Party

Fotos: Uolou Fotografias

FOTOS ITABIRA FASHION PARTY - MELHORES MONMENTOS.
Confira todas no site: www.saudeeestilo.com.br

A Terra Viva Produções cuidou do arranjo de flores, do camarim, da iluminação e do Hall de entrada e Fernando Pires dos cabelos, maquiagem e 
ensaios ecenário de passarela. A Realização foi da Ga-Ra Produções junto com o jornal e site Saúde e Estilo.
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PEÇAS, ACESSÓRIOS, RETÍFICA, ENCAMISAMENTO E PINTURA
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ALOK DOA ROYALTIES DE "OCEAN" PARA
INSTITUIÇÕES QUE COMBATEM O CÂNCER

Alok fez um anúncio que surpreendeu positivamente. O DJ decidiu doar todos dos 
roalties de sua nova música "Ocean" para instituições de tratamento do câncer. As 
escolhidas foram o GRAACC e o Hospital Pequeno Príncipe, referências no 
atendimento pediátrico oncológico no Brasil.

A nova canção e aposta de Alok , "Ocean", foi lançanda no final de abril. Composta 
com seus parceiros de longa data, Zeeba e Iro, a música também ganhou um 
videoclipe que conta com a participação de Rodrigo Santoro e Marina Ruy 
Barbosa.

A letra de " Ocean"  é inspirada na trajetória de uma fã do artista que morreu em 
decorrência de um câncer aos 12 anos, antes de realizar o sonho de conhecer ele e o 
mar.
"A história por trás da música 'Ocean' vai muito além de uma homenagem, pois ela 
desperta, envolve e nos coloca num lugar onde raramente nos vemos. Nos motiva a 
sermos melhores, a amar mais, tolerar mais e ser grato por vivermos. É uma música 
com a história mais forte que já me envolvi. Emociona, mas ao mesmo tempo me 
faz feliz, me motiva e nada mais justo que motivar outras pessoas com a causa 
envolvendo a doação dos royalties. Foi o mínimo para continuar colocando em 
prática meu posicionamento de que a nossa felicidade depende da felicidade dos 

outros", comenta o DJ.

O clipe ganhou um clima de curta-metragem com  8 minutos com um 
elenco de peso, como Rodrigo Santoro, Marina Ruy Barbosa, Maria 
Manoella e Genézio de Barros. Além disso, o DJ postou um depoimento 
recentemente sobre a história da música que viralizou na internet. A 
música também é o maior 
lançamento do artista, 
sendo hoje  uma das 
músicas mais ouvidas no 
Brasil.

O Pré-lançamento com 
presença de celebridades 
Para o pré-lançamento do 
cl ipe o DJ fechou o 
Cinemark do Shopping 
Cidade Jardim, em São 
P a u l o  e  r e a l i z o u  a 
première de sua nova 
aposta. Contou com as 
presenças dos atores que 
integram o elenco do 
clipe. A exibição foi feita 
exclusivamente para os 

convidados que se surpreenderam e 
se emocionaram com um curta-
metragem de aproximadamente 9 
minutos.

"Estou muito feliz e agradecido com 
a  a c e i t a ç ã o  e 
receptividade de todos 
que assistiram ontem ao 
resultado de 'Ocean'. Isso 
tudo é o resultado de 
muito trabalho, tanto do 
elenco como de toda 
equipe técnica que foram 
sensacionais em todo o 
processo",  comentou 
Alok na ocasião.

Fonte: (IG)


