
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

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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Av. Rio Doce, 723 - Areão - Itabira/MG
(ao lado da CEMIG)

31 3840 3901
Rua Dona Modes�na, 45 - Centro - Itabira/MG
Em frente ao estacionamento do Supermercado Nova Europa

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

31 3831 7428 | 3831 7541

Av. João Pinheiro, 665 - Centro - Itabira/MG

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

31 99361 7273

Gás AmigãoGás AmigãoGás Amigão
Gás e águaGás e águaGás e água

31 3831-1516
3834-1516 | 3835-1516

Gás AmigãoGás AmigãoGás Amigão

Rua João Camilo de Oliveira Torres, 21
loja 13 - Juca Rosa - Itabira/MG

31 3840 3834

EXPEDIENTE:
Matérias e fotos:

saudeeestilo.com.br

Diagramação:
Jonas Gabriel

31 99739 7676
31 98725 8696
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DEISE LORENE:
EXEMPLO DE SUPERAÇÃO DA BULIMIA
A TER HOJE UMA VIDA SAUDÁVEL



MULTAS APLICADAS POR RADARES
COM ERRO NO ANEL RODOVIÁRIO
ESTÃO CANCELADAS
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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

CURIOSIDADE

SAIBA ONDE ESTÃO INSTALADOS OS RADARES SOB OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIA 040:

Divergências entre a fiscalização eletrônica e a 
sinalização que indica a velocidade máxima permitida, 
no trecho fiscalizado no Anel Rodoviário, em Belo 
Horizonte, provocou a emissão de autuação sem que a 
infração tenha sido cometida. Motoristas penalizados 
indevidamente terão as multas cancelas, e aquelas que 
já foram pagas, serão reembolsadas após solicitação do 
motorista punido erroneamente.

Desde 27 de abril deste ano dez novos radares do 
modelo pardal passaram a funcionar no Anel 
Rodoviário, entre Km 533, no bairro Califórnia, na 
região Noroeste da capital e o Km 543, no bairro Olhos 
D'água, na região do Barreiro, trecho administrado pela 
concessionária Via 040. Três dos dez aparelhos estavam 
com a sinalização invertida, o que induziu os motoristas 
ao erro.

Instalados no sentido Rio de Janeiro da via, os radares 
com a fiscalização equivocada estão fixados nos 
quilômetros 534, próximo ao viaduto sobre a Via 
Expressa, 535,1, após o acesso para a avenida Cardeal 
Eugênio Pacelli, e 540,5, na altura do bairro Bom 
Sucesso.

Os radares localizados nos quilômetros 534 e 540,5 
estão programados para multar veículos que trafegam 
acima dos 70 Km/h no respectivo trecho da fiscalização 
eletrônica, porém, a sinalização indicava que a 
velocidade máxima permitida no local era de 80 Km/h. 
Já no quilômetro 535,1 a situação era inversa. O radar 
está programado para multar veículos que circulam a 
mais de 80 Km/h e a sinalização apontava que a 
velocidade máxima permitida era de 70 Km/h, o que 
causou menos transtorno.

Procurada para se 
pronunciar sobre 
assunto, a Via 040 
informou através da 
a s s e s s o r i a  d e 
imprensa que no 
momento em que 
foi identificado o 
p r o b l e m a ,  a 
c o n c e s s i o n á r i a 
e s t a b e l e c e u  d e 
i m e d i a t o  o s 
trâmites de análise 
das inconsistências 
junto à empresa 
t e r c e i r i z a d a 
responsável pela 
manutenção dos 
equipamentos, bem 
como a correção da 
s ina l ização  nos 
t rechos  em que 

autuações ocorreram por erro da mesma. A 
concessionária informou também que o processo com 
as tratativas junto à autoridade policial está em 
andamento.
 
“A Via 040 reforça que os limites de velocidade no 
Anel Rodoviário de Belo Horizonte, atualmente, 
variam entre 70 Km/h e 80 Km/h para veículos leves. 
Cada equipamento está sinalizado com placas de 
regulamentação de velocidade. Já a velocidade para 
veículos pesados é limitada em 60 Km/h em todo o 
trecho.", alerta a concessionária que administra parte 
do Anel Rodoviário.

De acordo com a Via 040, os radares que entraram em 
operação no último 27 de abril, no Anel Rodoviário, 
estão sob operação e manutenção da concessionária, 
mas o poder de autuação e arrecadação com multas é 
exclusivo das autoridades de trânsito, conforme 
previsto na legislação.

Responsável pelas aplicações de autuações e multas 
em rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) divulgou nota informando que todas as 
penalidades aplicadas indevidamente com base nos 
registros dos radares aqui já mencionados, gerados 
entre os dias 27 de abril e 5 de julho, estão canceladas.

A PRF informou também que os proprietários de 
veículos autuados indevidamente que já realizaram o 
pagamento das multas podem solicitar a restituição do 
valor. Para realizar o pedido e preciso entrar no site da 
Polícia Rodoviária Federal e clicar em “formulário de 

restituição de valores”. Após o preenchimento do 
formulário o documento deverá ser entregue na sede 
da Superintendência Regional da PRF em Minas, na 
praça Antônio Mourão Guimarães, sem número, 
bairro Cidade Industrial, em Contagem, na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. Ou em qualquer 
posto da PRF.

Nos dez quilômetros do Anel Rodoviário sob 
concessão da Via 040 circulam em média 135 mil 
veículos por dia. Ao todo, o Anel possui 27 
quilômetros de extensão, e é a via mais movimentada 
de Belo Horizonte.

Veja na íntegra o comunicado da Polícia Rodoviária
Federal:

Fonte: (Hoje em Dia)
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DEISE LORENE:
EXEMPLO DE SUPERAÇÃO DA BULIMIA
A TER HOJE UMA VIDA SAUDÁVEL

SAÚDE E ESTILO

Esta semana, o site Saúde e Estilo desembarcou na 
cidade de São Gonsalo do Rio Abaixo, na Região 
Sudeste do estado de Minas Gerais. O município com 
pouco mais de 11.000 habitantes, vive em crescimento, 
tanto populacional como financeiro, devido às 
empresas que têm chegado por lá.
Mas o que chamou a atenção de nosso site, não foram 
estas informações. Ficamos sabendo que alí, tem uma 
galera que gosta de malhar, de ficar em forma.
Nós conhecemos a Deise Lorene, que, em entrevista ao 
Saúde e Estilo, contou um pouco de sua história e o 
porquê levar uma vida saudável.

CONFIRA:

Saúde e Estilo - Olá, Deise. Obrigado pelo carinho de 
nos conceder esta entrevista.
Então, como começou sua vida nos esportes, na 
musculação, especificamente, e por que?

Deise - “Aos 23 anos cheguei a pesar 72kg  e, sem 
perceber , não comia muito , mas me alimentava mal , 
comia bolachas , pães ,ao em vez de comida de verdade, 
não me alimentava de verdura nem frutas , apos 
adoecer, devido a imunidade baixa, procurei uma 
nutricionista , estava com peso à cima do que deveria 
estar, então, comecei uma dieta e complementando com 
atividade física , embora ja ter praticado capoeira 
durante 9 anos da minha vida.  Meu corpo estava 
novamente se adaptando aos exercícios físicos , 
aeróbicos e de peso, no caso a musculação.  Na 
primeira semana já obtive resultados significativos , 
pois estava perdendo a retenção de liquido e as 
gorduras indesejadas seguindo a risca a dieta da 
nutricionista , na primeira semana perdi 5kg, parece 
mentira kkkkk mas foi, na segunda semana já tinha 
eliminado mais 3 kg no final de três meses eliminados 
15kg”.

Saúde e Estilo - E como foram os dias seqüentes?

Deise -  “Apos os 15kg comecei com o ganho de massa 

magra, ao longo desse processo como estava 
alcançando os resultados comecei a focar em não 
comer nada '' que achava'' que não estava na dieta, 
desenvolvi o transtorno alimentar e bulimia , Graças a 
Deus e ao especialista endocrinologista me fez 
entender que eu não precisava de uma dieta e sim de 
reeducação alimentar, pois a reeducação não me 
privou das coisas que eu gostava mesmo sendo 
saudáveis nas quais eu não alimentava mais por achar 
que estava errado, fui perdendo peso devido a bulimia , 
cheguei aos 49kg e fazendo academia , ganhava e 
perdia por não me alimentar direito... ".

Saúde e Estilo - Que bom que você superou esta fase 
da Bulimia. Mas e hoje, como é sua vida no esporte?

Deise - “Hoje faço academia, entendo do que meu 
corpo precisa e não me privo de comer nada, pois a 
vida saudável me ajuda a viver bem comigo e com o 
corpo ,busco os nutrientes necessários que preciso 
para o ganho de massa SOMENTE na alimentação... e 
hoje entendo que não são as regras que te faz mal, e sim 
exceções que virem rotinas... e quando posso sempre 
faço escolhas saudáveis , não bebo( nunca bebi) e tem 
3 anos que não bebo refrigerante que é o grande vilão 
de uma alimentação saudável.”.

Saúde e Estilo - E que conselho que você daria para 
pessoas que passaram por este transtorno alimentar, e 
não têm forças para praticarem um esporte? Vale 
realmente a pena apostar em uma atividade física?

Desie - "Primeiro estar bem com o psicológico , a final o 
o transtorno alimentar vem de tudo que a gente acha 
que está errado, e o '' achar '' e a realidade são coisas 
completamente diferente. E depois sim , de bem com a 
mente e entender que um complementa o outro a 
atividade física é essencial para um corpo saudável e 
ativo.".

Saúde e Estilo - Muito bacana sua história, Deise, 
temos certeza que nossos(as) leitores vão se identificar 
e através de seu testemunho irão ver uma saída para sua 
limitações e verem chances de levarem suas vidas de 
formas saudáveis. Parabéns, Deise, pela determinação, 

humildade por reconhecer a Bulimia, pois nem todos 
reconhecem esta doença, e por ser hoje um exemplo.

O Saúde e Estilo amou sua história.

Fotos: Aquivo pessoal de Deise
Por: Anderson Rodrigo

31 99739 7676 31 98725 8696

Quer conta sua historia?
Entre em contato com nossa redação.

contato@saudeees�lo.com.br



SEXO NA TERCEIRA IDADE É MAIS COMUM
E IMPORTANTE DO QUE VOCÊ IMAGINA

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

VOCÊ SABIA QUE INFECÇÃO NO DENTE PODE CHEGAR AO CÉREBRO?
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ODONTOLOGIA

Sexo é coisa de gente jovem e, conforme as pessoas vão 
envelhecendo, a frequência com a qual transam diminui até tornar-
se baixíssima durante a velhice, certo? Bom, apesar de muita gente 
ter horror à ideia de que os avôs e avós ou pais e mães ainda 
transam, dados de um estudo recente mostram que a frequência do 
sexo na terceira idade e o entusiasmo das pessoas com relação a ele 

é maior do que costumamos 
imaginar.

Tem vontade e satisfação, sim!
Divulgado na última semana, o 
estudo em questão foi realizado 
p o r  p e s q u i s a d o r e s  d a 
Universidade de Michigan, nos 
Estados Unidos, e levantou 
alguns dados curiosos sobre o 
sexo na terceira idade . Se você 
pensa que pessoas mais velhas 
não têm sexo em mente, se 
engana: das mil pessoas entre 65 e 
80 anos entrevistadas para o 
estudo, 84% dos homens e 69% 
das mulheres acreditam que o 
sexo é algo importante no 
relacionamento.
Quando os interesses são levados 
para a prática, os números caem 
u m  p o u c o ,  m a s  s e g u e m 
mostrando que o fogo não precisa 

se apagar conforme a pele vai ficando enrugadinha. Entre as 
pessoas de 65 e 70 anos que foram entrevistadas, 46% delas são 
sexualmente ativas, enquanto para os idosos de 71 a 75 anos a 
porcentagem cai para 39% e, para os que têm entre 76 e 80, cai 
para 25%.

E quanto à satisfação com o que acontece entre quatro paredes? 
De acordo com o estudo, 73% dos entrevistados pelos 
pesquisadores afirmam estar satisfeitos com a vida sexual (sendo 
37% dessas pessoas extremamente felizes e 36% relativamente 
felizes). Conforme mostram os dados, as mulheres se mostram 
mais contentes que os homens com o sexo (43% ante 31% deles), 
assim como as pessoas comprometidas são mais satisfeitas que as 
solteiras (40% versus 30%).
Obviamente, a saúde também tem parte nessa satisfação, já que, 
conforme mostram os dados, pessoas que estão em melhores 
condições de saúde se mostram bem mais contentes com a vida 
sexual do que aquelas que sofrem com problemas de saúde (40% 
contra 28%).

Falar sobre é importante
Apesar de os  dados do estudo mostrar que o sexo na terceira 
idade é algo importante e relativamente frequente para os idosos, 
falar sobre essa situação é uma história completamente diferente; 
de acordo com a pesquisa, apenas 17% dos participantes 
conversaram sobre suas vidas sexuais com médicos nos últimos 
dois anos.
Dado que, de acordo com outro estudo , o que mais faz a libido da 
mulher cair conforme a idade vai avançando é o medo de sentir 
dor na relação e problemas como incontinência urinária, discutir a 
vida sexual com médicos pode fazer com que o sexo na terceira 
idade melhore expressivamente.

Fonte: (Delas)

Em 2017, uma modelo famosa foi internada e quase acabou morrendo por conta de uma bactéria 
encontrada nos seus dentes. Desde o ocorrido, a preocupação dos pacientes aumentou muito, mas 
mesmo assim poucas pessoas sabem que uma infecção no dente pode espalhar pela garganta, 
coração e outras partes do organismo, no pior dos casos, pode migrar para o cérebro. É aí mora o 
perigo e muitas vezes as situação pode ficar intratável causando até morte. 
A Doutora Marcela Puglisi, especialista em tratamento de canais, explica que as maiores causas de 
infecções na boca são: o tratamento de canal, uma gengiva inflamada, uma fratura dental ou até as 
cáries. Quando a dor é estrema e a infecção no dente é grande, o dano já está feito, em casos graves é 
necessário internamento para tratamento intensivo. 
Uma infecção na boca pode ser silenciosa, isso ocorre principalmente quando fazemos algum 
tratamento que acaba com a dor, mas não elimina o foco infeccioso. Ou seja, as bactérias podem se 
espalhar pela corrente sanguínea podendo causar uma septicemia que é uma infecção generalizada 
que pode até levar a morte.
O cirurgião bucomaxilofacial Bruno Puglisi conta que casos de infecções da cavidade bucal que se 
espalham pelo organismo acontecem todos os dias. Qualquer foco de infecção na cavidade bucal 
pode disseminar bactérias para o sangue e para órgãos vitais, como cérebro e coração. “Se a pessoa 
tiver algum tipo de doença sistêmica associada, como o diabetes, e até mesmo se estiver passando 
por uma fase de estresse, com a imunidade baixa, a infecção que começa na boca pode se tornar 
generalizada”, completa o dentista.
Puglisi alerta para quando o paciente fizer um procedimento nos dentes ou na boca e começar a sentir 
febre ou qualquer sintoma anormal, ele deve procurar imediatamente um profissional. “A pessoa 

sente febre ou qualquer sintoma anormal e tomam remédios por 
conta própria, mas na verdade isso pode ser uma infecção. É preciso 
ir ao hospital e procurar por ajuda médica”, diz. 
Diagnosticada, a septicemia será administrado soro nas veias, para 
aumentar o volume de sangue no corpo e combater a queda de 
pressão. E também a prescrição de antibióticos, para eliminar a 
bactéria que está circulando no sangue.
A verdade é que a prevenção vale a cura, custa menos e diminui o 
risco de vida. Evite tomar antibiótico por qualquer motivo para não 
criar resistência; e quando for prescrito o antibiótico, tomar até o 
final, para eliminar todas as bactérias e não evoluir para uma 
infecção no dente .

Fonte: (IG)

Oferecimento: Dentista Sorridente



Didi
e Valéria

31 3834 9309 | 98865 9309
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VEJA SEIS DICAS DE COMO FAZER A HIGIENE ÍNTIMA
FEMININA ADEQUADA

SAÚDE DA MULHER

Av. Getúlio Vargas, 5044A - Carneirinhos
João Monlevade/MG

31 3850-3851 | 98394-0212

Assim como a pele, o intestino e a boca, a vagina tem uma flora 
formada por bactérias e fungos que dão proteção natural à região 
porque mantém o pH da área - o nível de acidez. De acordo com a 
ginecologista Kelly Alessandra Tavares, uma boa higiene é capaz 
de manter essa flora com o nível correto de fungos e bactérias. Ela 
explica que todas as mulheres possuem uma secreção vaginal que é 
normal e bactérias que permitem que a flora fique adequada, limpar 
a região mais ou menos que o recomendado pode fazer com que o 
número de bactérias aumente, causando doenças como a 
candidíase. "A cândida é uma bactéria que existe naturalmente na 
região, mas quando aumenta muito seu índice, causa a doença".

COMO FAZER A HIGIENE ÍNTIMA?
A limpeza íntima deve ser feita com água corrente e sem friccionar 
a pele da vulva. É importante ter em mente que a única coisa que 
pode ajudar na limpeza da vagina são os dedos, usar esponjas ou 
panos para esfregar a região pode irritar e tirar a lubrificação 
natural - o que pode modificar o pH. Duchas também não devem 
ser usadas pelo mesmo motivo. Para secar, o ideal é usar uma toalha 
seca e macia. Em dias quentes, é importante fazer a higiene íntima 
de uma a três vezes ao dia. Nos dias frios, uma vez pode ser o 
suficiente.

SABONETE ESPECÍFICO 
PARA A REGIÃO ÍNTIMA É 
INDICADO?
Os sabonetes íntimos são os mais 
adequados para higienização, 
pois são produtos testados para 
serem usados na região íntima. 
Devem ser preferencialmente 
líquidos, com pH ácido, ou seja, 
entre 4,2 e 5,9, sem perfume, não-
bactericida e com detergência 
suave, e produzir pouca espuma.

SABONETE NORMAL PODE 
CAUSAR PROBLEMAS?
Se a mulher não tiver acesso ao 
sabonete íntimo, pode utilizar 
sabonetes líquidos, com pH 
neutro e sem perfume. O sabonete 
comum em barra geralmente tem 
pH alcalino, diferentemente do 

pH ácido da vulva, e, por isso, pode provocar ressecamento e 
diminuição da acidez da pele da região, portanto não está 
indicado para higienização.

LENÇOS UMEDECIDOS PODEM SER USADOS PARA 
LIMPEZA?
Os lenços umedecidos só devem ser usados em situações 
emergenciais, não deve ser uma rotina. A médica explica que eles 
podem ser usados em casos onde não é possível fazer a 
higienização adequada. Caso o uso seja indispensável, é 
importante usar lenço sem perfume e tomar cuidado para a região 
não ficar úmida, já que umidade favorece a proliferação de 
bactérias .
PROTETOR DIÁRIO É INDICADO? 
Com a flutuação hormonal, a secreção vaginal pode aumentar em 
alguns períodos do mês. Isso incomoda algumas mulheres que 
preferem usar o protetor diário. O ideal é que eles sejam evitados, 
mesmo os que são identificados como "respiráveis" porque 
abafam a região vaginal, o que incentiva a proliferação de 
bactérias.

ROUPAS E CALCINHAS JUSTAS PODEM TRAZER 
PROBLEMAS? 
Roupas e calcinhas muito apertadas, de tecidos sintéticos como a 
renda, não permitem a "respiração" da pele, esse abafamento 
também aumenta a chance de aumento no número de bactérias. O 
melhor é usar calcinha de algodão, que é um tecido que permite 
ventilação. À noite, para dormir, o ideal é não usar nada, deixar a 
região livre.

Fonte: (R7)

A IMPORTÂNCIA DO CONSUMO DE IOGURTES NA ALIMENTAÇÃO

Pensa-se que a tradição de consumir leite e os seus derivados (fermentados 
ou não) existe desde que os animais produtores de leite foram 
domesticados. "Historicamente, existem referências específicas ao 
consumo de leite fermentado (com iogurte ou queijo), desde os tempos 
bíblicos, passando mais tarde pelas tradições e recomendações gregas, 
romanas e hindus", explica a Dra. Vanessa Candeias, nutricionista do 
Instituto de Medicina Preventiva, da Faculdade de Medicina de Lisboa. O 
leite era armazenado em marmitas de barro ou em sacos de peles de 
animais, onde ficava exposto a altas temperaturas e à ação bacteriana, o 
que levava à sua fermentação, produzindo um tipo de iogurte. "A Europa 
só viria a conhecer o iogurte propriamente dito, em meados do século 
XVI". No começo, a sua comercialização era feita em farmácias, uma vez 
que se atribuíam ao iogurte, "propriedades curativas e medicinais", indica 
Vanessa Candeias.

BACTÉRIAS ESSENCIAIS E BENÉFICAS 
Um iogurte resulta "da fermentação da lactose existente no leite, 
transformando-a em ácido láctico que, por sua vez, atua sobre as proteínas 
do leite, modificando a sua consistência, solidificando-o, na forma que 
todos nós conhecemos", diz o Dr. Nuno Nunes, da Direção da Associação 
Portuguesa de Nutricionistas (APN). No seu processo de fabricação, 
intervêm "estirpes selecionadas de bactérias (geralmente, a lactobacillus 
bulgaricus e a steptococcus termophilus)".
Estas bactérias vão aproveitar a lactose existente no leite, fermentando-a 
em ambiente selecionado (estufa ou em cubas) e transformando-a em 
ácido láctico, que por sua vez, coagula as proteínas do leite, 
transformando-o em iogurte. "Como o produto final tem que conter 
bactérias vivas e em quantidade abundante, estas bactérias vão trazer 
benefícios a quem consome o iogurte, nomeadamente: contribuem para a 
manutenção e equilíbrio da flora intestinal, facilitam a digestão, tornam o 
produto final mais digerível, ajudam na recuperação de diarreias, 
contribuem para a prevenção da obstipação e outros transtornos 

gastrointestinais", explica Vanessa Candeias.
Torna-se fácil perceber que os iogurtes podem ajudar a tratar inúmeras 
patologias. "De fato, são uma preciosa ajuda para controlar e melhorar 
algumas doenças", fundamenta Nuno Nunes.

OS VÁRIOS TIPOS DE IOGURTES
Os iogurtes classificam-se em função da sua composição, da sua 
consistência e do conteúdo em matéria gorda. "O iogurte pode ser 
natural açucarado, aromatizado, com fruta e outros ingredientes", no 
que respeita à sua composição. "Quanto à consistência, os iogurtes 
podem ser sólidos, batidos e líquidos", indica Vanessa Candeias. 
Relativamente ao teor em matéria gorda, os iogurtes classificam-se 
como: gordo (mínimo de 3,0% de matéria gorda); meio gordo (entre 0,5 
e 3,0% de matéria gorda) e magro (máximo 0,5% de matéria gorda).
Em caso de dúvidas no que diz respeito ao teor de gordura dos iogurtes, 
saiba que "nem todos os iogurtes magros são iguais, dado que uns não 
contêm açúcar, sendo este substituído por edulcorantes artificiais como 
o aspartame". Estes são mais indicados para diabéticos ou para as 
pessoas que querem ingerir menos calorias. Destacam-se ainda os 
iogurtes que têm menos gordura, "sendo igualmente ricos em açúcares e 
fornecendo mais calorias do que os referidos antes", explica o 
nutricionista Nuno Nunes.
"É importante ainda acrescentar que, na produção dos iogurtes magros, 
pode-se eventualmente recorrer à adição de carboidratos (frutose, 
glicose e outros) como fonte de sabor e/ou textura, o que implica que, 
por vezes, estes iogurtes tenham uma quantidade de hidratos de carbono 
superior à dos iogurtes gordos ou meio gordos", fundamenta Vanessa 
Candeias.
Os iogurtes mais saudáveis são os naturais, não açucarados. O 
consumidor deve procurar escolher o produto que mais se adequa às 
suas necessidades. Por exemplo, "se tem excesso de peso, os iogurtes 
magros são mais indicados; ou se tem diabetes deve procurar iogurtes 
com o menor teor de açúcar possível e evitar os iogurtes com compotas 
de fruta, chocolate, mel, etc.", afirma Vanessa Candeias. Apesar de não 
existirem iogurtes especificamente aconselhados para grávidas, sabe-se 
que, também os naturais e não açucarados, são os mais apropriados. "A 
leitura do rótulo facilmente permite perceber quais os iogurtes com 
menor quantidade de calorias, gordura e/ou açúcar", aconselha a 
nutricionista.

QUANDO É QUE AS CRIANÇAS PODEM COMER IOGURTES?
A nutricionista Vanessa Candeias diz que "o iogurte não deve ser 
introduzido no padrão alimentar das crianças antes dos nove meses de 
idade". Por outro lado, devem ser evitados nos primeiros anos de vida 
por crianças com história de familiar de alergia, "uma vez que estes 
podem despertar reações alérgicas".
É importante que os pais se habituem a ler os rótulos. "Apesar dos 

iogurtes constituírem potencialmente uma importante fonte de proteínas 
e cálcio, muitos dos produtos lácteos fermentados destinados 
especificamente a crianças, apresentam elevada densidade calórica 
(devido à grande quantidade de açúcar adicionado) e contribuem assim 
para aumentar o risco de aparecimento de excesso de peso e de obesidade 
infantil".
Em situações normais, o iogurte pode ser consumido no lanche da manhã 
ou da tarde e à ceia. "Deve evitar-se substituir a fruta fresca pelo 
consumo de iogurte como sobremesa". Não se esqueça de respeitar 
sempre o prazo de validade dos iogurtes.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DO IOGURTE
- No iogurte, a lactose (açúcar característico do leite) já foi fermentada 
pelas bactérias e, por isso, indivíduos com intolerância à lactose podem 
consumir iogurtes sem que este lhes cause desconforto ou transtornos 
gastrointestinais. Assim, surge como uma boa alternativa a quem não 
gosta ou não tolera leite;
- O iogurte, principalmente se não for açucarado, é um alimento com 
elevado valor nutricional;
- A sua composição nutricional é muito semelhante à do leite, e contém: 
moderada densidade energética (reduzida ou moderada quantidade de 
calorias fornecida por 100g de alimento), proteínas de elevado valor 
biológico, vitaminas (especialmente, riboflavina e vitamina B12), 
minerais e gordura de composição semelhante à do leite em quantidade 
variada;
- A flora bacteriana abundante e ativa existente no iogurte confere-lhe 
outros benefícios, incluindo: melhoria de digestão, estimulação da flora 
intestinal, reforço da resistência natural a doenças infecciosas do trato 
gastrointestinal, e regulação do trânsito intestinal;
- O iogurte natural não açucarado é uma base ideal para temperos de 
saladas. Misturando pimenta, algumas ervas aromáticas (salsa, 
cominhos, orégano, entre outras) ou alho picado no iogurte, este pode ser 
utilizado em substituição de maionese ou outros molhos ricos em 
gorduras;
- O iogurte natural não açucarado magro pode também substituir as natas 
em algumas preparações culinárias, conferindo textura e sabor às 
mesmas, mas com menor quantidade de calorias e gordura;
- O iogurte natural, aromatizado ou com frutas pode também ser 
utilizado em sobremesas (bolos, tartes, mousses, misturado com 
gelatinas, etc.), conferindo-lhes um valor nutricional mais vantajoso;
- Os iogurtes probióticos estimulam a atividade da flora intestinal 
potenciando, deste modo, o papel que esta desempenha na manutenção 
da integridade da parede e atividade intestinal, na prevenção de 
disfunções imunológicas, na regulação do trânsito intestinal e na 
prevenção de infecções gastrointestinais.

Por Cláudia Pinto
Fonte: (Jornal do Centro de Saúde)
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É PRECISO VIVER NA FÉ
O Senhor Jesus exerceu a fé desde o Seu nascimento até a Sua ascensão aos 
céus. O tempo todo, durante todos os anos de Sua vida entre os homens, Ele 
viveu na fé. Nunca reclamou, nem lamentou, porque Ele era a própria fé em 
execução.
Viver pela fé é viver no Espírito Santo, e isso só é possível quando se caminha 
na dependência dEle. É a fé que nos faz subir ao altar e sacrificar, realizando o 
perfeito sacrifício, que é aquele em que se coloca tudo no altar.
Na Bíblia, vemos que os sacerdotes depositavam apenas animais perfeitos no 
altar de sacrifício. Tinha que ser um animal macho, sem defeito, para que 
pudesse ser aceito por Deus. Naquela época, aquele animal simbolizava o 
Senhor Jesus, filho de Deus, que mais tarde veio a ser sacrificado na cruz.
Nos dias de hoje, os sacrifícios são realizados por meio das ofertas, que 
representam o ofertante. É por esse motivo que as pessoas sinceras em seus 
votos, aquelas que sacrificam em verdade, conquistam uma transformação 
completa em suas vidas. Esse é o tipo de oferta que Deus aceita. A pessoa troca 
uma vida ruim pela vida que Deus oferece. Ela abre mão de sua própria vida. A 
pessoa se entrega no altar, por meio daquela oferta.

A oferta perfeita
Foi o que aconteceu com a viúva pobre, que ofereceu apenas duas moedas. 
Quando ela colocou esse valor no altar, embora não soubesse, o Senhor Jesus a 
estava observando. Ele sabia que aquela viúva era pobre, mas estava colocando 
todo o seu sustento, tudo o que possuía naquele altar.
Não é o valor em si, o montante, mas é o que representa aquela quantia. É esse o 
perfeito sacrifício que Deus quer de nós.
Então, aquela oferta da viúva significava muito mais do que todas as ofertas 
somadas dos homens ricos, porque o dinheiro deles simbolizava apenas parte 
de suas vidas, não o todo.

A Palavra de Deus destaca: “(...) porque Deus não dá o Espírito por medida.” 
João 3.34

Se Deus nos dá o todo de Seu Espírito, como vamos oferecer apenas uma parte 
de nós? É por isso que a oferta tem que ser perfeita.
Não tem como ofertarmos o pior para Deus. Quando a pessoa sobe ao altar e 
oferece o perfeito sacrifício, ela é levada pelo Espírito Santo, e é isso que muda 
a vida dela. Não se pode colocar qualquer coisa, fazer o sacrifício de qualquer 
maneira, porque, se assim for feito, a pessoa estará ofendendo a Deus. Por isso, 
é melhor nem fazer esse tipo de oferta.
Todas as pessoas têm condições de fazer a oferta perfeita, até mesmo um 
mendigo. Desde que seja oferecido o melhor para Deus, aquilo pode 
representar a alma da pessoa. Portanto, você tem que fazer o sacrifício 
conforme a vontade do Criador.

Fonte: (Universal)



MANHÃ DE SÁBADO EM ITABIRA/MG, TEVE AULAS
DE GINÁSTICA NA AV. MAURO RIBEIRO
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Aconteceu na manhã deste sábado, 21/07, o "Santorini Day", 
evento que proporciou aos que por alí passaram aulas de ginástica 
e dança.
Os comerciantes locais se reuniram com o inttuito de 
insentivarem a população itabirana à voltarem a frequentar esta 
rua com mais frenquência. Aquela rua, avenida Mauro Ribeiro, já 
teve alguns bares e uma agência da Caixa Econômica Federal que 
fecharam.
O evento foi uma manhã gostosa de muita energia e gente bonita.

Fotos: Cláudia Gadioli
Por: Anderson Rodrigo

2º OPEN DE SUPINO DA ACADEMIA
PERFORMANE FOI UM SUCESSO

A Academia Performane realizou na tarde deste 
sábado, 21/07, o "2º Open de Supino".

O evento reuniu uma galera sarada que competiu 
legal.

O professor Edilson recebeu seus convidados que 
participaram e mostraram dedicação e força.

A atividade física, seja ela pela musculação, dança, 
outra modalidade, é importante para quem levar 
uma vida saudável.

Parabéns Academia Performace. 

Fotos: Cláudia Gadioli
Por: Anderson Rodrigo
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Rua Itambé, 112 - Caminho Novo - Itabira
31 3835 1478  |  9 8699 0428

PEÇAS, ACESSÓRIOS, RETÍFICA, ENCAMISAMENTO E PINTURA

Av. Castelo Branco, 507, Ap 402, Republica - JM 31 3851 5541
Itabira - 31 3834 2687
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SIMONE E SIMARIA LANÇAM NOVA MÚSICA E FÃS
DECLARAM AMOR À DUPLA

A dupla Simone e Simaria lançou nesta segunda-feira 
(23) o single de 1 em Um Milhão. Como estratégia de 
marketing, as cantoras resolveram divulgar a música 
simultaneamente em todas as plataformas digitais.
A música com certeza vai tocar no show que Simone e 
Simaria farão dia 9 de agosto, no Espaço das Américas, 
em São Paulo. Esta data é especial para a dupla, já que 
vai marcar volta de Simaria aos palcos. A cantora está 
fora dos palcos há quatro meses, quando parou para 
fazer tratamento de tuberculose ganglionar.

Fonte: (R7)

9º ENCONTRO DE CÃES E CRIADORES DE ITABIRA/MG
JÁ TEM DATA CONFIRMADA 16 DE SETEMBRO

Um dos maiores eventos da cidade de Itabira, há 110 Km da capital mineira, o 
Encontro de Cães & Criadores, já tem data confirmada.
Equipe de produção e parceiros definiram o dia e local: 16 de Setembro na "Praça 
do Campestre".
O evento, a cada, ano atrai pessoas de várias cidades do pais, inclusive recebe uma 
criadora de cães da raça Galgo que vem todos anos, diretamente dos Estados 
Unidos para curtir o domingo de lazer.
O Encontro de Cães e Criadores é uma confraternização de veterinários, 
empresários dos ramos de rações e, claro, apaixonados por animais.

No dia são montados stands, restaurante ao ar livre, shows, espaço kids e desfiles.

9º Encontro de Cães e Criadores: 16 de Setembro de 2018, de 09:00 às 13:00 
horas, em Itabira, MG.

Leve seu cãozinho para confraternizar!

Por: Anderson Rodrigo
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Cara de Pau
Cultura e Gastronomia

- Alto dos Pinheiros -

 31 9 88373707
Itabira/MG


