
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
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a par�r

R$ 45,00
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Detalhada

R$ 15,00
Secagem + Pre�nho
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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

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

Av. Getúlio Vargas, 5123
Carneirinhos - João Monlevade/MG

(31) 3852-3636

Gás AmigãoGás AmigãoGás Amigão
Gás e águaGás e águaGás e água

31 3831-1516
3834-1516 | 3835-1516

Gás AmigãoGás AmigãoGás Amigão

EXPEDIENTE:
Matérias e fotos:

saudeeestilo.com.br

Diagramação:
Jonas Gabriel

31 99739 7676
31 98725 8696
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A N D R E S S A  S U I T A
ENCANTA SEGUIDORES
COM FOTO DO SEGUNDO
FILHO
Andressa Suita compartilhou com seus 4 milhões de 
seguidores no Instagram um momento de puro carinho 
com seu segundo filho, Samuel, fruto de seu 
realcionamento com o cantor Gusttavo Lima.

Leve este ticket e ganhe
20% de descontos nas roupinhas

Agora com veterinário



QUANDO DEVO VISITAR O VETERINÁRIO?
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Tele Uteis
Naboa Lan House -  3834 4452

Borracharia Estação - 99504 7286

Barra Autopeças - 3831 2488

S a m u  -  1 9 2

B o m b e i r o s  -  1 9 3

P o l i c i a  M i l i t a  -  1 9 0

D i s q u e  D e n u n c i a  -  1 8 1

PETS

Para manter a saúde de nossos amigos peludos, devemos saber 
quais são os prazos ou os sintomas a reconhecer para que a vida 
do nosso pet não corra perigo e seja a mais agradável possível.
Muitas pessoas não sabem quando devem visitar o veterinário e 
nem a importância disso. As consultas são vitais para a saúde dos 
nossos amigos caninos e nos permitirão estabelecer um 
acompanhamento importante para o seu bem-estar.

DEVO VISITAR O VETERINÁRIO SE MEU ANIMAL 
ESTIVER SAUDÁVEL?
Alguns proprietários acreditam que não é necessário visitar o 
veterinário se os seus animais de estimação não apresentam 
sinais de doença; no entanto, essa visita é fundamental. Como é 
lógico, sempre que adotamos ou adquirimos um novo animal de 
estimação, devemos visitar o veterinário para estabelecer um 
plano de saúde de acordo com a espécie e a idade do pet, verificar 
se as vacinas estão em ordem e desparasitá-los.

Isso depende em grande parte de 
nosso ritmo de vida e de nosso 
animal de estimação, além de 
suas espécies e outras variáveis. 
D e p o i s ,  a  a t i t u d e  m a i s 
recomendável é levar o seu 
animal de estimação uma vez 
por ano ao veterinário, porque 
algumas doenças podem ser 
p r e v e n i d a s  c o m  v a c i n a s 
obrigatórias que devem ser 
r enovadas  de  t empos  em 
tempos.
A l é m  d i s s o ,  é  s e m p r e 
recomendável que o especialista 
verifique o estado de saúde de 
seu pet para evitar emergências. 
Assim, devemos ter um cuidado 
especial em áreas onde há 
doenças endêmicas, como a 
leishmaniose canina.

COMO SABER SE MEU 
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 
ESTÁ DOENTE?

Descobrir que o nosso animal de estimação tem alguma doença 
pode ser complicado, especialmente se forem processos 
subclínicos que não apresentam uma grande sintomatologia. É 
por isso que, ante a menor suspeita, é necessário levar o seu 
animal para uma consulta.
No entanto, nós temos uma vantagem, que é o fato de 
conhecermos os nossos animais de estimação muito bem. Isso 
ocorre porque os proprietários são especialmente sensíveis às 
mudanças no comportamento ou na aparência de seus animais de 
estimação, pois pode ser que o nosso cão passe a comer menos ou 
que percebamos um estado diferenciado da plumagem de nossos 
papagaios ou de nossas aves.
É de vital importância não fazer diagnósticos por si mesmo; pode 
ser interessante tentar aprender, para fins informativos, já que os 
diagnósticos e os tratamentos de nosso animal de estimação 
devem ser feitos por uma pessoa com formação e treinada no 

assunto, neste caso o veterinário. Isso nos impedirá de fazer 
tratamentos caseiros que não funcionem ou que possam 
prejudicar a saúde de nosso pet.

MUDANÇAS NO NOSSO ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
Existem alguns sinais que podem nos alertar para uma mudança 
no estado de saúde do nosso animal de estimação. Em relação ao 
comportamento, apatia, sonolência, falta de apetite ou sintomas 
de dor devem chamar nossa atenção.
Devemos destacar que tudo depende da espécie: por exemplo, o 
coelho dificilmente apresenta sinais de doença até que ela esteja 
muito grave.  Portanto, devemos levar em conta que as visitas de 
rotina são de vital importância para essas espécies.
Qualquer alteração na aparência do animal deve fazer com que 
entremos em alerta: perda de peso, inchaço ou irritações da pele, 
alterações na boca ou nos olhos podem parecer sem importância; 
no entanto, é aconselhável que, se suspeitarmos de uma 
patologia, façamos uma visita ao veterinário.
Alterações no apetite e na sede, ou na frequência com que o 
animal defeca ou urina, como é o caso da poliúria, também são 
muito importantes; e o dono é sempre a melhor pessoa para 
avaliar tudo isso. Estar ciente desses sintomas irá garantir a saúde 
do nosso animal de estimação e tornar as visitas ao veterinário 
mais eficazes. Afinal, como diz o ditado, é melhor prevenir do que 
remediar.

Fonte: (Meus Animais)

CURIOSIDADE MELHOR REMÉDIO CASEIRO PARA CURAR
A GASTRITE, REFLUXO E ÚLCERA

Quem tem problemas estomacais sabe o quanto é difícil manter 
diariamente uma dor que impossibilita a realização de atividades, até 
mesmo as mais simples.
É aí, que depois de diversos tratamentos, esses pacientes acabam 
recorrendo a um remédio caseiro para curar a gastrite.
Mas antes de você buscar ajuda de algum remédio caseiro para curar a 
gastrite, entenda como é cada tipo de problema que seu estômago possa 
estar passando.

A GASTRITE E AS OUTRAS DOENÇAS COMUNS DO 
ESTÔMAGO
A gastrite é uma doença caracterizada pela inflamação das paredes do 
estômago, e quando não tratada pode levar à erosão do revestimento do 
órgão.
Já o refluxo é uma doença digestiva em que os ácidos presentes dentro do 
estômago voltam pelo esôfago, ao invés de seguir o fluxo normal da 
digestão.
Esse movimento irrita os tecidos que revestem o esôfago, causando os 
sintomas degradáveis.
A mais grave das três é a ulcera, que é um tipo de lesão aberta, que pode 
aparecer em vários locais do corpo e causa muita dor e incômodo.
Assim, identificando o tipo de doença que você está passando, consegue 
buscar um remédio caseiro para curar a gastrite, refluxo e úlcera.

TRATAMENTO CONTRA A GASTRITE
Os principais sintomas da gastrite são dor na região do estomago e forte 
azia.
Isso acontece seja em períodos onde o estomago está vazio, sem 
alimento, ou quando a pessoa consome alguma comida que possa causar 
esse desconforto abdominal.
Por isso, é importante entender qual tratamento pode ser feito a fim de 
evitar o agravamento dos sintomas, inclusive com sangramento 
digestivo.
E dentre as diversas opções de tratamento, podemos destacar o remédio 
caseiro para curar a gastrite.

Além disso, quem sofre de gastrite deve ficar longe de:
– Bebidas alcoólicas;
– Café;
– Leite e derivados;
– Temperos fortes como pimenta;
– Alimentos ácidos como laranja e abacaxi;
– Frituras;
– Chocolate e doces pastosos ou industrializados.

Assim, dê prioridade a uma alimentação rica em verduras e cereais 
cozidos e escolha carnes grelhadas, sem muito tempero.
Se sentir vontade de comer algo doce, abuse das frutas não cítricas, que 
vão proporcionar saciedade, além de não prejudicar o seu estômago.
Outra dica de tratamento é comer devagar e mastigar bem os alimentos.

REMÉDIO CASEIRO PARA CURAR A GASTRITE
Seja qual for a ocasião, muitas são as receitas de remédio caseiro para 
curar a gastrite que ajudam a acalmar os horríveis sintomas da acidez e, o 
melhor, sem provocar quaisquer tipos de efeitos colaterais.

Por isso, separamos algumas dicas:
Vinagre cidra de maçã: esse tipo de vinagre serve para equilibrar a 
produção de ácido estomacal, acelerando a recuperação do estômago em 
casos de gastrite e úlceras.

Babosa orgânica e mel: essa combinação é ótimo para aliviar as dores do 
estômago, bem como para auxiliar nos movimentos do intestino a fim de 
facilitar o processo digestório.

Bicarbonato de sódio: é um alcalino natural e ajuda a aliviar os sintomas 
causados pela gastrite e por demais problemas de trato digestivo.

Água de arroz: trata-se de um tônico totalmente natural que atua no alívio 
da acidez excessiva na região estomacal, facilitando a recuperação de 
úlceras e demais lesões.

Água de semente de linhaça: rico em ácidos graxos, o ingrediente ajuda 
no tratamento dos problemas de digestão, sendo também um potente 
remédio caseiro para curar a gastrite.

Chá de camomila: considerado o melhor remédio caseiro para curar a 
gastrite, pois proporciona alivio para a inflamação estomacal e também 
para os outros sintomas da gastrite.

Assim, com essas dicas de qual remédio caseiro para curar a gastrite você 
pode usar, ficou mal fácil se livrar desse mal que pode atrapalhar o seu dia 
a dia.
Veja como preparar este suco medicinal com babosa em seis passos:
1. Retire o gel de um pedaço de folha no mesmo instante em que for 
preparar o suco, pois, se deixar para depois, o gel oxida e perde as 
propriedades.
Dez colheres (sopa) do gel já é uma boa quantidade.
2. Coloque o gel no liquidificador para bater com um copo do suco de 
uma fruta cítrica, como limão ou laranja.
O suco da fruta cítrica tem que ser natural e puro.
3. Deixe batendo por pelo menos dois minutos.
4. Guarde a bebida num recipiente hermético e coloque na geladeira.
Esta receita pode durar uma semana, mas recomendamos que seja 
consumida em até dois dias depois da preparação.
5. Pronto!
É só colocar duas colheres (sopa) do suco em um copo de água filtrada, 
misturar e beber.
6. Se desejar também pode, em vez de água, misturar com o suco de 
alguma fruta, para deixá-lo ainda mais saboroso.
Esta matéria não substitui um especialista. Consulte sempre seu médico.

Fonte: (Meu Estilo)

Atendimento também em domicílio

CONSULTAS, VACINAS,
DERMATOLOGIA, FLORAIS,
EXAMES & ORIENTAÇÕES
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ANDRESSA SUITA ENCANTA
SEGUIDORES COM FOTO
DO SEGUNDO FILHO

FAMOSOS

Andressa Suita compartilhou com seus 4 milhões de seguidores no Instagram um momento de puro carinho com seu 
segundo filho, Samuel, fruto de seu realcionamento com o cantor Gusttavo Lima.

O casal também é pai de Gabriel, de 1 aninho. Na legenda, Andressa celebra a companhia do bebê. "24 dias inteiros te 
amando! Parece que o tempo tá voando, e que vc sempre esteve aqui!", escreveu ela. 

Samuel nasceu no dia 24 de julho, e a notícia foi dada  por Suely Suita, mãe da modelo, que comemorou a chegada do 
netinho nas redes sociais.

Fonte: (Meu Estilo)

PATRÍCIA DE SABRIT FALA SOBRE
PROBLEMA DE SAÚDE GRAVE QUE
A AFASTOU DO TRABALHO, ENTENDA!
Quem assiste à Patrícia de Sabrit na série Z4, no SBT mal sabe que ela passou recentemente por um momento 
difícil. A atriz revelou ao jornal O Globo que sofreu de uma dissecção da artéria vertebral nas últimas semanas e 
foi afastada das gravações!
O acidente aconteceu no momento em que seu ritmo de trabalho estava no auge. Uma das artérias no pescoço de 
Sabrit se rompeu,  o que fez com que ela fosse levada às pressas ao hospital, onde ficou internada em uma unidade 
semi-intensiva. Patrícia ainda revelou que quando estava afastada, qualquer tipo de oscilação em seu humor 
poderia agravar severamente seu caso. 
Apesar do susto, ela já voltou para as gravações, porém ainda segue terminantemente proibida de exercer 
qualquer tipo de atividade física enquanto está em tratamento. Sem o cuidado correto, uma  uma dissecção da 
artéria vertebral pode deixar o paciente com inúmeras sequelas, e em casos extremos levar à morte. 
A atriz não escondeu que, mesmo com os cuidados necessários, mal podia esperar para retornar à rotina.

Fonte: (MSN)

PSORÍASE
SAÚDE

A Psoríase é uma doença inflamatória crônica e não 
infecciosa, ou seja: não é uma doença contagiosa! Tem 
origem multifatorial, o que quer dizer que vários fatores 
atuando em conjunto para seu surgimento: sistema 
imune, predisposição genética e fatores desencadeantes e 
agravantes. A hereditariedade tem papel importante no 
surgimento da doença. Sabe-se que um terço dos 
pacientes possuem familiares que também são 
acometidos. O fator desencadeante e agravante mais 
conhecido é o estresse emocional. Além deste, vale 
lembrar também sobre o consumo de álcool, tabagismo e 
mudança de clima (inverno). 
Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela 
acomete cerca de 1 a 3% da população mundial e mais de 
cinco milhões de pessoas apenas no Brasil. Acomete 
igualmente homens e mulheres e pode surgir em qualquer 
idade, sendo mais comum seu aparecimento antes de 30 

anos ou após os 50 anos.
Apesar do que a maioria acredita, a psoríase não acomete 
apenas a pele. Trata-se de uma doença multissistêmica 
que também pode acometer articulações e unhas.
O quadro clínico da psoríase vulgar, que é a forma mais 
comum, consiste de placas de coloração rosa a 
avermelhada, espessas, com descamação, que podem 
surgir em qualquer lugar do corpo, principalmente couro 
cabeludo, joelhos e cotovelos. Estas lesões tendem a ser 
bem delimitadas e simétricas (acometem os dois lados do 
corpo), podem estar associadas a coceira, queimação e 
dor.
Existem outras formas de apresentação da Psoríase, 
algumas delas seriam: psoríase eritrodérmica, psoríase 
invertida, psoríase palmoplantar, psoríase pustulosa, 
psoríase gutata e psoríase ungueal.
Até o presente momento, não existe cura para a psoríase, 
mas com os tratamentos disponíveis podemos controlar 
os sintomas e, conseqüentemente, melhorar a qualidade 
de vida do paciente. A escolha é baseada em vários 
fatores, por exemplo, sexo do paciente, idade, 
localização e gravidade das lesões. A partir daí definimos 

qual a melhor opção: medicações de uso tópico (para 
aplicar na pele), orais, injetáveis ou fototerapia (banho 
de luz). Isso além de hidratação da pele e protetor solar!
É  necessár io  acompanhamento  com out ras 
especialidades, pois o paciente que tem psoríase tem 
maior chance de apresentar outras doenças como 
hipertensão arterial sistêmica, diabetes e obesidade.
Quanto antes for iniciado o tratamento melhor, para que 
se evite o agravamento do quadro e complicações, 
melhore a qualidade de vida do paciente e controle as 
comorbidades associadas.
Algumas pessoas ainda possuem muito preconceito em 
relação a esta doença, o que faz com que o paciente se 
isole, causando danos em sua vida profissional, 
familiar, afetiva e social. Mas quero reforçar que a 
psoríase não é contagiosa, portanto, não é transmitida 
por qualquer tipo de contato interpessoal! Este paciente 
pode e deve viver normalmente, sem restrições de 
contato!

Dra. Cinthya Alves de Oliveira Batista
CRM/MG 64.582

Clinica Médica e Radiologica
Especialidade em Saúde

Rua José Bragança, 54 - 14 de Fevereiro - Itabira/MG

(31) 3835-1830 | 3835-2068 | 3840-1685
www.ceaditabira.com.br cead@ceaditabira.com.br



ENVELHECENDO 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

CUIDAR DA NOSSA MENTE É TÃO IMPORTANTE
QUANTO OS CUIDADOS COM O NOSSO CORPO
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CUIDADOS ESPECIAS

O envelhecimento, apesar de ser um processo natural, submete o 
organismo a diversas alterações anatômicas e funcionais com 
resultados na nutrição. Ocorre redução em algumas funções 
fisiológicas como: diminuição do metabolismo basal, 
redistribuição da massa corporal, alterações no funcionamento 
digestivo, alterações na percepção sensorial e diminuição da 
sensibilidade à sede.

Alguns fatores podem causar deficiências importantes, entre eles:
- Problemas odontológicos; Problemas de deglutição; Perda ou 
diminuição do paladar e do olfato (cheiro).
- Ocorre desidratação com frequência (deverá ser diagnosticada e 
corrida sob orientação).
- Não ter quem prepare as refeições, levando ao consumo de 
alimentos de mais fácil preparo, na maioria ricos em calorias e 
açúcar, pobres em vitaminas e proteínas.

A dica é simples, variar a alimentação e ter atenção dobrada em 
alguns nutrientes que se tornam mais importantes durante essa fase.

- Para problemas com a mastigação, opte por sucos, frutas macias, 
vegetais cozidos, carnes moída/desfiada, ovos, leite, queijo, 
iogurte, cereais cozidos.
- Limite a ingestão de álcool, ele pode aumentar o risco de câncer de 
fígado e boca. Pode também, interferir na absorção de 
medicamentos.
- Escolha alimentos pobres em sal e use pouco sal adicional. Tente 
adicionar ervas, temperos naturais ou suco da limão para dar sabor 
ao alimento, experimente combinações diferentes. Certifique-se 
também que sua dieta tenha fontes de potássio: vegetais verdes, 
tomate, banana, e vegetais de raiz como batatas. Isso ajudará contra 
os efeitos do sal na sua pressão sanguínea.

- Use açúcar adicional com moderação. Evite 
“calorias vazias” como refrigerantes, bebidas 
artificiais, balas e bolos.
- Os antioxidantes, como as vitaminas A, C, e 
E, protege o corpo do dano celular e podem 
reduzir o risco de doenças e retardar o processo 
do envelhecimento.
- Consuma mais alimentos fonte de ômega-3, 
peixes como salmão, cavala e sardinha, são 
boas fontes de gorduras poli insaturadas que 
são importantes para a saúde do coração, e para 
artrite.
- Consuma alimentos ricos em cálcio. É 
essencial para manter os ossos e os dentes 
fortes, e previne a osteoporose. Após os 50 anos 
de idade a necessidade aumenta. Então, fique de atento, consuma 
alimentos fonte como leite, queijo, iogurte, brócolis, feijões e 
ervilhas secas, tofu, e alimentos enriquecidos com cálcio.
- A vitamina D ajuda na absorção do cálcio. A luz solar também é 
importante; caminhar ou sentar-se no sol da manhã (sem protetor) 
10-15 minutos é o suficiente para absorver a vitamina.
- A vitamina B12 é essencial para formar e regenerar as células 
vermelhas do sangue e manter o sistema nervoso central. A falta 
desta vitamina pode levar a anemia megaloblástica, neuropatia 
periférica, com dificuldades de marcha e déficits de cognição. 

Os alimentos de origem animal são fontes boas de vitamina B12.
- Coma alimentos ricos em fibras, pois as fibras regulam a função 
intestinal e previnem a constipação e reduzem o colesterol e o 
açúcar sanguíneo.  Adicione fibras lentamente para evitar 
problemas no estômago. A melhor fonte são os alimentos, como 
frutas com casca, vegetais e cereais integrais. Ao adicionar a fibra, 

beba muito líquido para auxiliar a movimentação das fibras 
através do intestino.
- Beba bastante líquido, é importante na prevenção da constipação 
e a desidratação. Recomenda-se 4 a 8 copos por dia. Se você 
estiver fazendo uso de medicamentos a necessidade de água 
aumenta.
- Quando houver a falta de apetite, escolha alimentos com cores 
vibrantes e aromas agradáveis. Alguns medicamentos podem 
causar problemas no apetite, no gosto de alguns alimentos, ou 
interagir com os mesmos, sempre siga a orientação médica.
- Mantenha seu peso saudável, o ganho de peso aumenta o risco de 
doenças cardiovasculares, diabetes, pressão alta, alguns tipos de 
câncer e problemas nas articulações.
- Mantenha-se ativo para manter a força muscular e um peso 
saudável. Andar ou nadar são atividades boas para melhorar sua 
habilidade de realizar tarefas diárias.

Fonte: (R7)

Confira 5 dicas que poderão te ajudar a ter uma saúde 
mental melhor e, assim, viver com mais qualidade de 
vida: 

1 - Melhore a qualidade de seus relacionamentos – Não 
dê espaço às brigas por “bobagens” e cultive as suas 

Por:
Dr. Rodrigo Cunha Braga 
Psiquiatra - CRMMG 50189 RQE 41711.

João Monlevade:
(31) 3851-5545
Itabira:
(31) 3834-2687

www.drrodrigopsiquiatra.com.br
Instagram: @drrodrigocunhabraga

Lantercar
Lanternagem e Pintura

31 3831 8171 | 98507 3960

Rua Pref. Virgilino Quintão, 877 - Água Fresca

neilantercar@hotmail.com.br

V E R D A D E I R A S  a m i z a d e s .  E n c o n t r e - s e 
pessoalmente com seus amigos, familiares, cônjuge 
e tenha tempo de qualidade com eles .Não deixe que 
a rotina separe você deles. 

2 – Leia mais! :A leitura exerce um poder de manter o 
nosso cérebro sempre jovem, além de desafiar a 
nossa mente continuamente, contribuindo de 
sobremaneira a nossa saúde mental.

3 - Menos redes sociais e mais vida real - A vida real 
precisa e deve ser mais interessante do que a virtual. 
Aproveite mais a vida como ela é. 

4 – Pratique sempre atividade física! Ela é 
fundamental para a sua saúde física e mental. Aquele 
dia estressante pode ser superado com um bom 
exercício físico, no qual você conseguirá descarregar 
as tensões da rotina. 

5 -Pare de procrastinar! “Não deixe para amanhã o 
que você pode fazer hoje”. Pense que, agindo assim, 
você terá tempo para produzir mais e melhor, ou até 
descansar um pouco, no dia seguinte.



Didi
e Valéria

31 3834 9309 | 98865 9309
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ALIMENTAÇÃO DA MÃE DURANTE A AMAMENTAÇÃO:

DICAS E CUIDADOS

SAÚDE DA MULHER

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

31 3850-3851 | 98394-0212

VITAMINA DE IOGURTE COM
BANANA E FRUTAS VERMELHAS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que, até 
os seis meses de vida, o bebê seja alimentado exclusivamente 
pelo leite materno. Assim, nesse período (e no que se segue até 
o desmame), a lactante deve tomar alguns cuidados especiais 
com o próprio cardápio. A alimentação da mãe durante a 
amamentação deve ser equilibrada, tanto por conta dos 
processos que ocorrem no seu corpo, quanto por conta da 
interferência no leite que será destinado à criança.
“É bom lembrar que durante a lactação não há razão para iniciar 
uma dieta de emagrecimento, que pode comprometer a 
produção e a quantidade de leite e, consequentemente, 
prejudicar a nutrição do bebê. Para produzir uma boa 
quantidade, a mãe necessita de uma alimentação balanceada, 
com aproximadamente 2500 calorias por dia, e muitos copos de 
água ou qualquer outro líquido”, ressalta a consultora de 
amamentação Lavínia Springmann.

FOME ALÉM DA CONTA?
Costuma sentir muita fome durante quando dá de mamar? 
Segundo Lavínia, o corpo trabalha 24 horas por dia para 
produzir o leite do bebê, por isso é natural essa sensação. 
Assim, o que pode ajudar e ainda oferecer maior energia “é a 
inserção de um lanche nutritivo (como uma vitamina de iogurte 
batido com frutas ou uma torrada com queijo) entre as 
mamadas”, finaliza.

CAFÉ, BEBIDAS ALCOÓLICAS E CIGARRO
Duas preocupações nessa fase, que pode se estender por anos, 
envolvem a ingestão de álcool e de café. “A cafeína e álcool 
podem passar da corrente sanguínea para o leite, por isso o mais 
indicado é evitar excessos”, afirma Lavínia. De acordo com 
consultora, uma xícara de café por dia não fará mal ao bebê, 
mas, com relação às bebidas alcoólicas, o melhor é evitá-las.

Mas a polêmica fica por conta 
do cigarro: a nicotina passa 
para o leite e pode trazer 
prejuízos à  cr iança.  No 
entanto, em casos nos quais a 
mãe não consegue vencer o 
vício, o ideal é procurar a 
orientação de um especialista. 
Isso porque existe quem 
d e f e n d a  c o m o  m e l h o r 
alternativa a substituição do 
leite materno por opções 
industrializadas por conta dos 
riscos, ao mesmo tempo em 
que há a ideia de que a 
produção da mãe ainda é a 
mais benéfica para o bebê.
A alimentação da mãe durante 
a amamentação pode causar 
cólicas nos pequenos? Na verdade, ainda não existe um 
consenso sobre essa relação. Algumas pesquisas elencaram 
pratos que podem possuir esse “efeito colateral”, mas nada 
comprovado cientificamente: brócolis, feijão, repolho, 
cebola, carne vermelha e leite de vaca estão entre os suspeitos.
Diante desse cenário, a mulher pode monitorar os resultados 
do consumo dos ingredientes e evitá-los se achar necessário – 
sempre com a orientação de um profissional.
Quer tirar suas dúvidas e conferir algumas dicas sobre 
alimentação saudável, gestação e o universo infantil? Fique 
ligado na SportLife Brasil!
Consultoria:  Lavínia Springmann, Consultora da 
Amamentação da NUK, empresa de produtos infantis.

Fonte: (MSN)

INGREDIENTES

200 g de frutas vermelhas variadas 
(congeladas)

500 g de iogurte desnatado ou coalhada

1 banana prata pequena

2 colheres (sopa) de suco de laranja

MODO DE PREPARO

No copo do liquidificador, coloque 
todos os ingredientes e bata até obter 
uma mistura bem cremosa. Sirva em 
seguida. 
 

Fonte: (Receitas IG)

A IMPORTÂNCIA DO CORRETOR DE IMÓVEIS.DICAS IMPORTANTES

Vai comprar ou vender imóvel? Não abra mão do corretor de 
imóveis para fazer a intermediação
Comprar ou vender imóvel pode parecer uma decisão fácil, mas na 
prática é complicado tomar decisões que envolvam grandes somas 
em dinheiro e a realização de sonhos. São pequenos aspectos que 
abrangem financiamento imobiliário, avaliação, legislação 
específica, contratos e pequenos detalhes que, no final das contas, 
podem acabar acarretando diversos problemas.
Por isso, ter a presença de um especialista é fundamental. Afinal, é 
preciso experiência e muito conhecimento para lidar com todos os 
detalhes que compõem as transações imobiliárias. Se você está 
vivendo uma dessas situações agora, veja porque chamar um 
corretor de imóveis é tão importante.

CORRETOR DE IMÓVEIS É O ÚNICO HABILITADO 
DIANTE DA LEI

Antes de mais nada é interessante saber não só que a profissão de 
corretor de imóveis é regulamentada, como que, em todo o Brasil, 
ele é o único autorizado a intermediar transações imobiliárias.
No entanto, quem pensa que essa é apenas uma questão de proteção 
da categoria, está, na verdade, deixando aspectos muito 
importantes de fora – entre eles a própria proteção do cliente, seja 
ele vendedor ou comprador.
E é bastante simples entender porquê, basta fazer algumas 
perguntas. Além de o corretor estudar muito para ter seu registro e 
ter conhecimentos específicos, de quantos imóveis disponíveis 
uma pessoa fora do ramo pode ter conhecimento sem entrar em um 
site ou portal imobiliário?
Quem garante que aquele imóvel está ou não dentro de uma faixa 

razoável de preço? Quem sabe calcular a possível valorização do 
imóvel nos próximos cinco anos? Quem conhece todos os 
trâmites dos financiamentos imobiliários? Quem conhece de 
perto e sabe como evitar todos os riscos de uma transação 
imobiliária?
Esses são apenas alguns dos muitos aspectos que a lei visa 
garantir que o cliente tenha a melhor experiência de 
compra/venda e não seja enganado por pessoas de má fé sem 
conhecimento ou código de ética.

AJUDAR O CLIENTE É SEMPRE O PRINCIPAL 
OBJETIVO DO CORRETOR DE IMÓVEIS

O principal objetivo de todo corretor de imóveis é ajudar o cliente 
a realizar o melhor negócio, apontando as melhores 
oportunidades e afastando-o das piores condições de pagamento.
É ele por exemplo, quem dará as principais orientações sobre os 
financiamentos imobiliários e poderá ajudá-lo a tirar certidões e 
documentos necessários em todos os cartórios. O corretor de 
imóveis deve acompanhar o cliente desde a escolha dos imóveis a 
serem visitados até o pós-venda.

CONFIANÇA DE ESTAR FAZENDO O MELHOR 
NEGÓCIO

Com a grande cartela de imóveis que o corretor tem disponível e 
seu conhecimento no mercado, ele é a pessoa mais habilitada a 
encontrar o imóvel que melhor atende às necessidades de cada 
cliente.
É responsabilidade dele, também, averiguar toda a documentação 
e garantir que a transação seja regida pelos termos da legislação 

regente.

DISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO A QUALQUER 
HORA

Outro ponto a favor da contratação de um corretor é que ele dispõe 
de total disponibilidade para atender um cliente. Isso significa 
que, até a concretização do negócio, o profissional estará à sua 
disposição. Dessa forma, vender imóvel torna-se uma tarefa mais 
ágil, com ações assertivas gerando mais resultados positivos.

Riscos de fazer negócio com pessoas não habilitadas

A inexperiência de determinados aspectos pode chegar a invalidar 
uma negociação que já parecia fechada. Pontos mal amarrados, 
falta de documentação ou cláusulas abusivas podem trazer 
prejuízos futuros, tanto materiais quanto emocionais.

Para não cair nas mãos de pessoas de má fé, é fundamental avaliar 
se a imobiliária ou o corretor possuem Creci (registro no 
Conselho Regional dos Corretores de Imóveis), se está 
constituída formalmente com CNPJ e se a imobiliária tem 
respaldo jurídico.

Fonte: (Imovel Web)

Oferecimento: Portal Imóveis 31 3834-0608
CRECI - PJ 3464



(31) 98787-9393

www.canilgarra.com.br

Site de notícias

Palavra de DeusPalavra de Deus
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PIADINHAPIADINHAPIADINHA

DEUS OUVE A SUA VOZ? 
“Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos 
arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco; 
porque dizia: Assim, não verei morrer o menino; e, sentando-se em frente dele, 
levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino; e o Anjo de Deus 
chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus 
ouviu a voz do menino, daí onde está. ” Gênesis 21.15-17

Agar estava com seu filho Ismael no deserto. Quando seus recursos acabaram, 
ela jogou a toalha. “Levantou a voz e chorou” mostra que seu choro não foi um 
choro discreto. Porém, o Anjo de Deus não passou a mão em sua cabeça. Pelo 
contrário, suas primeiras palavras para ela foram: “Que tens, Agar? ”. Ele não 
ficou sensibilizado com o chororô de Agar. Ignorou aquele drama todo. O que 
chamou Sua atenção foi a voz do menino.
 
Deus ouviu sua voz porque ele era descendente de Abraão. E como a promessa 
feita a Abraão se estenderia para toda a sua descendência, Deus ouviu a voz do 
garoto. Cremos que, diante da circunstância, Ismael se viu no direito de cobrar 
a promessa do Deus de seu pai. Isso é fé. Era tudo ou nada. Carregado por sua 
mãe sentimental, que só olhava para a situação, ele não teria chance alguma. 
Então, dali onde ele estava, deixado para morrer debaixo do arbusto, em 
silêncio, fez ouvir a sua voz. Deus não ouviu a voz do sentimento de Agar, mas 
ouviu a voz da fé de Ismael.
 
Você pode não ter força alguma; pode não ter com quem contar; pode não ter 
mais perspectiva nenhuma, mas dentro de você existe uma força: a sua fé. A 
única força capaz de mover a mão de Deus. Ele não ouviu o choro de Agar, mas 
ouviu a fé de Ismael.
 
Não tente sensibilizar Deus. Ele não age por nossas dores, mas pela nossa fé.
 
Se você que aprender mais sobre esse tema, participe da Noite da Salvação, que 
acontece todas as quartas na Universal. Clique aqui para localizar o endereço 
de uma Igreja mais perto de você.
 
(*) Fonte: livro “O Pão Nosso para 365 dias”, do bispo Edir Macedo



ITABIRANA, VENDE CHOCOLATES PARA AJUDAR CÃES DE RUA
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Muitas pessoas são indiferentes à dor alheia, do seu próximo, ser humano, e isso se torna 
ainda mais cruel, quando é voltada para os animais abandonados. Um cachorro que mora 
nas ruas, além do frio, da sede, da fome, da chuva, dos riscos de atropelamentos, este ainda 
passa como "invisível" para alguns que não o veem como uma criatura que sofre e necessita 
de ajuda. Alguns, estão tão preocupados com seus ideais, crescimentos financeiros ou 
mesmo pelo egoísmo, que não dão à mínima para um animal sem um lar digno.

Mas, por sobre os espinhos cresce a rosa. Boas pessoas também se destacam em ajudar seu 
próximo e animais abandonados.

Assim, encontramos, para um bate-papo, a estudante do 5° ano do ensino médio, da Escola 
Estadual Major Lage, Anna Clara Costa Batista, de 10 anos, residente no bairro Campestre, 
em Itabira, Minas Gerais.

Aninha, como é carinhosamente chamada por familiares e amigos, tem dedicado parte de 
sua vida, que, depois das atividades escolares, poderia ser para o lazer, como qualquer 
criança, para ajudar a diminuir os sofrimentos dos animais de rua e, também, a mantê-los 
alimentados.

Acompanhe a entrevista:

SAÚDE E ESTILO - Olá, Aninha, obrigado por aceitar conversar com o Saúde e Estilo. E 
aí, como começou este amor pelos animais?

ANINHA  - Desde pequena. Eu tenho uma cadelinha, a Nina, que eu a amo muito.

SAÚDE E ESTILO - Nós ficamos sabendo que você tem um lindo projeto que ajuda os 
bichinhos, conte como funciona.

ANINHA - Eu fui a uma feirinha de adoção, e lá passei a me interessar em ajudar os animais. 
Então,  comecei a fazer chocolates e docinhos, em forma de patinhas, para vender e juntar 
dinheiro para comprar ração para dar aos cães de rua, e também ajudo à uma ONG de 
Proteção Animal da cidade.

SAÚDE E ESTILO - Estes docinhos são vendidos onde?

ANINHA - Nas escolas, na Igreja, e para amigos.

SAÚDE E ESTILO - Aninha, e qual mensagem você quer deixar aos nossos leitores?

ANINHA - Não maltrate os animais: É crime!

SAÚDE E ESTILO - Parabéns pelo gesto tão bonito, Aninha. Você poderia, simplesmente, 
está vivenciando as tecnologias e interesses das garotas de sua idade, contudo, tem feito 
muito mais que adultos que o poderiam fazer. Sua atitude é linda, reflete um coração 
bondoso e um caráter que se aprimora para, num futuro, ser um ser humano exemplar para 
muitos.

O Saúde e Estilo agradece a mamãe Valquiria Costa, por autorizar Aninha a nos conceder 
esta entrevista.
 

Por: Anderson Rodrigo

Aconteceu na tarde desta sexta, 10/08, um evento para 
mobilização contra o sarampo e a rubéola, na cidade de 
Itabira, MG. É bom ressaltar que mais de 1000 casos de 
sarampo já foram confirmados no Brasil neste ano.
A ação foi uma iniciativa do jornal e site Saúde e Estilo, 
e teve o apoio da Drogaria Indiana, Secretaria 
Municipal de Saúde de Itabira, Rádio Antártida 93,3 
FM e de mais 5 comércios locais.
Durante toda tarde, profissionais de saúde atenderam 
populares que por ali passaram.
A coordenadora da Secretaria Municipal de Saúde, 
Cibele Rosa, a responsável pelo setor de Endemias, 
Edriane Silva, e o farmacêutico da Drogaria Indiana na 
cidade, Vittor Vieira, abordaram temas de suma 
importância, em entrevistas ao vivo para a emissora. 
Dúvidas como "Quais os sintomas do sarampo ou da 
rubéola?", "Como se pega estas doenças ?" e "Existem 
locais de riscos para pegar estas doenças?", foram 
abordados e sanados pelos profissionais envolvidos 
neste evento.

Outras ações em favor da qualidade de vida e pela 
prevenção de doenças serão feitas em breve, pois os 
parceiros viram resultado positivo em levar à população 
questões tão importantes.

Fotos: Cláudia Gadioli
Por: Anderson Rodrigo

DIA DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA DOENÇAS
GRAVES ACONTECEU EM ITABIRA/MG
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RACING MOTOS

CENTRO GRIGATTI DIAGNÓSTICO TÉCNICOCENTRO GRIGATTI DIAGNÓSTICO TÉCNICOCENTRO GRIGATTI DIAGNÓSTICO TÉCNICO

Rua Itambé, 112 - Caminho Novo - Itabira
31 3835 1478  |  9 8699 0428

PEÇAS, ACESSÓRIOS, RETÍFICA, ENCAMISAMENTO E PINTURA

www.drrodrigopsiquiatra.com.br
Instagram: @drrodrigocunhabraga

Dr. Rodrigo Cunha Braga 
Psiquiatra - CRMMG 50189 RQE 41711.

Itabira: (31) 3834-2687
João Monlevade: (31) 3851-5545
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PATO FU LANÇA VERSÃO CLÁSSICA
DE PRIVATE IDAHO DA BANDA B'52

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

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

31 3852 4445 | 3852 2509

Já se passaram 20 e tantos anos e os mineiros do Pato Fu continuam surpreendendo 
com a musicalidade que conquistou o público no início da década de 1990. 
Fernanda Takai e trupe acabam de lançar uma versão de Private Idaho, um dos 
clássicos da banda norte-americana B'52.
O clipe chama atenção porque foi feito a partir de mais de 70 boomerangs, recurso 
popular do Instagram, registrados durante o show de estreia da turnê do álbum em 
São Paulo.

Private Idaho, nas vozes 
de  Fe rnanda  e  John 
Ulhoa, parceiro de marido 
da cantora, faz parte do 
á l b u m  “ M ú s i c a  d e 
Brinquedo 2”, lançado em 
2017.

Confira!

Fonte: (R7)

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

31 3831 7428 | 3831 7541


