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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

31 3852 3939
Av. Getúlio Vargas, 5021 - Carneirenhos

João Monlevade/MG
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O CORTE LONG BOB

Leve este ticket e ganhe
20% de descontos nas roupinhas

Agora com veterinário

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

31 3852 4445 | 3852 2509

CANSADO DE PAGAR CARO PELO SEGURO DO SEU VEÍCULO?
A PRIME TEM A SOLUÇÃO PARA VOCÊ  

FAÇA JÁ
SUA COTAÇÃO!
31 99681-5575

EXPEDIENTE:
Matérias e fotos:

saudeeestilo.com.br

Diagramação:
Jonas Gabriel

31 99739 7676
31 98725 8696

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

(31) 3852-3636



DICAS DE COMO LAVAR OS OLHOS
DO SEU CÃO
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Atendimento também em domicílio

CONSULTAS, VACINAS,
DERMATOLOGIA, FLORAIS,
EXAMES & ORIENTAÇÕES

A limpeza dos olhos dos cães é um dos aspectos mais importantes 
para que o animal possa permanecer saudável ao longo do tempo. 
Em seguida, veremos como lavar os olhos do seu pet da maneira 
mais eficaz e apropriada.

A IMPORTÂNCIA DE LAVAR OS OLHOS DO SEU CÃO
A higiene e a limpeza dos animais de estimação são essenciais para 
que eles tenham uma vida mais saudável e feliz. Nesse sentido, 
saber como lavar os olhos do seu cão é, sem dúvida, um dos 
aspectos mais importantes.
É importante manter os olhos do seu cão limpos diariamente a fim 
de evitar possíveis infecções. Além disso, essas infecções podem 
levar a vários problemas oculares, como a conjuntivite. Portanto, 
remover as remelas e limpar suavemente os olhos deve fazer parte 
do processo de higiene diária do animal.
Também é importante que o dono do animal saiba reconhecer os 
diferentes tipos de remelas. É preciso distinguir principalmente se 
estão normais ou verdes e de consistência cremosa, podendo 
indicar problemas oculares.

Outro sinal importante a se perceber é se o cão está com os olhos 
vermelhos. Por isso, nesses casos, o cão deve ser levado ao 
veterinário. Ele indicará o tratamento mais adequado.
 
PROCEDIMENTOS PARA LIMPAR OS OLHOS DO SEU CÃO
O procedimento para lavar os olhos dos cães é bem rápido e 
simples. Com alguns minutos por dia, você pode cumprir essa 
importante tarefa.
O aconselhável é limpar os olhos dos cães todos os dias pela 
manhã. Entretanto, há algumas raças que exigem mais cuidados. 
Por exemplo, cães com dobras devem receber maior atenção. 
Afinal, as remelas podem facilmente ficar entre as dobras.

MANTENHA CURTOS OS PELOS AO REDOR DOS OLHOS
Primeiramente, é importante que o cão tenha a área ao redor dos 
olhos completamente livre e descoberta. Portanto, será necessário, 
em algumas raças, cortar o pelo que cresce ao redor dos olhos; com 
cuidado, é claro.

UM AMBIENTE SILENCIOSO
Uma das principais recomendações para manter os olhos dos cães 
limpos é realizar essa rotina de higiene em um lugar específico. 
Assim sendo, o processo de limpeza dos olhos deve ser feito em 
uma sala tranquila, limpa e iluminada.

O PROCESSO DE LIMPEZA DOS OLHOS
A primeira coisa a se levar em conta é o colírio receitado pelo 
veterinário. Na maioria dos casos, teremos de aplicar soro 
fisiológico. Por isso, o ideal é molhar uma gaze com o soro e 
limpar a área ao redor do olho. Nessa etapa, as pálpebras e as 
remelas mais superficiais também devem ser limpas com muito 
cuidado.

Havendo alguma sujeira remanescente após o processo de 
limpeza, aplique um pouco mais de pressão sobre a área. Nesse 
caso, é de vital importância que os olhos do cão estejam 
completamente fechados, para evitar lesões.

PINGUE AS GOTAS DE SORO
O próximo passo é o mais complicado e muitas vezes pode deixar 
tanto o animal quanto o dono muito nervosos. Portanto, antes de 
pingar as gotas de soro nos olhos dele, recomenda-se que o 
animal esteja relaxado. Para isso, você deve acompanhar o passo 

anterior com muitos carinhos e palavras amorosas que aumentem 
a confiança do animal.
Quando o cão estiver tranquilo, pingue as gotas. Inicialmente, 
você deve segurar a cabeça do animal com uma mão. Com a 
outra, usando o dedo indicador e o polegar, abra a pálpebra. 
Finalmente, uma ou duas gotas de soro fisiológico devem ser 
aplicadas. Faça o mesmo com o outro olho.

RECOMENDAÇÕES ADICIONAIS:
Ÿ É recomendável escovar o animal diariamente. Isso pode 

evitar que os pelos soltos caiam na área dos olhos.
Ÿ Cães com olhos saltados devem receber mais atenção. Já que a 

área dos olhos é muito mais propensa a desenvolver 
infecções. Nesses casos, recomenda-se limpar o rosto do 
animal várias vezes ao dia com uma toalha limpa e exclusiva 
para o animal de estimação.

Ÿ Para limpar ao redor dos olhos, use sempre gaze e nunca 
algodão. Afinal, o algodão pode deixar fibras grudadas nos 
olhos ou ao redor deles.

Lavar os olhos do seu cão é um processo bastante simples e 
rápido. É claro que, nas primeiras vezes, será preciso um pouco 
mais de paciência, até que o cão se acostume com esse processo e 
o aceite como parte de sua rotina diária.

Fonte: (Meus Animais)

É MAIS SAUDÁVEL USAR TOALHAS DE PAPEL
OU JATOS DE AR PARA SECAR AS MÃOS?

Uma boa higiene das mãos é crucial no controle da propagação 
de infecções. É por isso que há diversas recomendações sobre 
quando e como lavá-las.
É indicado, por exemplo, que façamos isso sempre que 
chegamos da rua, depois de usar o banheiro, antes de comer, 
cozinhar ou de nos aproximarmos de um bebê ou alguém 
doente.
Menos atenção é dada, no entanto, à importância de secá-las da 
maneira correta.
Após lavar bem as mãos com água e sabão, ninguém quer sujá-
las novamente com uma toalha úmida e malcheirosa, que sabe-
se lá há quanto tempo está pendurada.
É por isso que muitos banheiros públicos oferecem toalhas de 

papel descartáveis ou secadores automáticos a jatos de ar, 
conhecidos como "  mais higiênicos e sustentáveis".
Mas, de acordo com pesquisas realizadas no Reino Unido, 
França e Itália, os secadores a jato de ar são basicamente 
"canhões de bactérias".

OS MICRÓBIOS DOS OUTROS
Cientistas da Universidade de Leeds, no Reino Unido, do 
Hospital Saint-Antoine de Paris, na França, e da Universidade 
de Udine, na Itália, descobriram que esses dispositivos estão 
dispersando quantidades alarmantes de bactérias no ar e nas 
superfícies dos locais onde estão instalados.
Isso acontece porque as pessoas, em geral, não lavam as mãos 
adequadamente e, ao secá-las com os poderosos jatos de ar, 
espalham bactérias residuais.

de Leeds Luz ultravioleta mostra, em um dos testes, como as 
bactérias se espalham com o jato de ar do secador
"  Na verdade, o secador vira um aerossol que contamina o 
banheiro, incluindo o próprio secador e, potencialmente, a 
pia, o chão e outras superfícies, dependendo do design do 
dispositivo e de onde está localizado", explicou Mark Wilcox, 
professor de microbiologia da Universidade de Leeds.
Sendo assim, é muito provável que você esteja entrando em 
banheiros cheios de micróbios de outras pessoas.
A equipe do professor Wilcox e seus colegas já haviam 
realizado testes de laboratório para estudar o tema. Mas, 
agora, fizeram uma pesquisa no mundo real para entender 
particularmente como diferentes métodos de secagem podem 
afetar a propagação bacteriana em banheiros de hospitais.

CEM VEZES MAIS BACTÉRIAS
A pesquisa foi realizada em hospitais de Leeds, Paris e Udine, 
durante um período de 12 semanas.
Em cada unidade, foram selecionados dois banheiros para o 
uso de pacientes, funcionários do hospital e visitantes. Em 
cada um deles, foram instalados um secador e toalhas de papel 
.
Library Nos banheiros com secadores a jatos de ar, havia três 
vezes mais Staphylococcus aureus resistente à meticilina 
(SARM)
Foram coletadas amostras do ar e das superfícies todos os dias 

durante quatro semanas. Após um intervalo de duas semanas, 
houve uma alteração e os banheiros passaram a oferecer 
apenas uma das duas maneiras de secar as mãos.

As culturas recolhidas das amostras revelaram concentrações 
de bactérias no ar e nas superfícies muito mais altas nos 
banheiros onde havia apenas secadores a jato de ar.
A diferença mais acentuada foi identificada entre a superfície 
do secador e do dispenser de papel toalha. Em Udine, o secador 
tinha 100 vezes mais bactérias, em Paris 33 vezes mais e em 
Leeds, 22.
A particularmente virulenta estirpe bacteriana Staphylococcus 
aureus resistente à meticilina (SARM) era três vezes mais 
predominante nos banheiros de hospitais no Reino Unido 
durante os períodos em que foram utilizados os secadores de ar.

Bactérias resistentes à penicilina e a outros antibióticos - e, 
portanto, difíceis de tratar - foram encontradas com mais 
frequência também.
problema é que muita gente não lava bem as mãos, e as 
bactérias residuais são espalhadas pelo jato de ar
Diante dos resultados, a equipe de Wilcox declarou em artigo 
publicado na revista especializada Journal of Hospital 
Infection que há pouca justificativa para o uso de secadores a 
jato de ar em banheiros públicos - ainda mais em ambientes 
hospitalares, dados os riscos.

Por outro lado, "  as toalhas de papel absorvem a água e os 
micróbios que permanecem nas mãos e, se descartadas 
corretamente, têm menos potencial para contaminação", 
acrescentam.

" As diretrizes de controle de infecção existentes devem ser 
alteradas e fortalecidas nesse sentido", recomenda o texto.

No Reino Unido, os secadores são proibidos nas alas clínicas 
de unidades hospitalares, mas sob o argumento de que fazem 
muito barulho. Nas recepções, no entanto, são liberados. Nos 
Estados Unidos, não há qualquer restrição.

Fonte: (MSN)
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SAÚDE

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

O CORTE LONG BOB
TUDO SOBRE O CABELO QUERIDINHO DO MOMENTO

Você já deve ter escutado sobre o corte "bob" - aquele 
estilo de cabelo curtinho, antes chamado de corte chanel 
- mas e o long bob, você conhece? Se há uma aposta 
para as madeixas, é essa!
O corte long bob é o queridinho do momento e faz o 
maior sucesso entre as celebridades, até aquelas que 
sempre tiveram o cabelo comprido estão cortando, 

como é o caso de Taylor Swift, Alessandra Ambrosio, 
Rosie Huntington-Whiteley, Marina Ruy Barbosa, 
Bruna Marquezine, Kim Kardashian e muitas outras.
E daí, você se pergunta: nossa, mas qual é o segredo 
para todas as estrelas aderirem esse visual? A grande 
sacada está no comprimento médio, que favorece 
todas as mulheres, independente da faixa etária ou 
estilo de cabelo. Veja alguns motivos para entrar de 
vez nessa tendência: 

SE ADEQUA A CADA TIPO DE CABELO
O corte long bob pode ser adequado para todos os 
tipos de cabelo, pela questão do seu comprimento 
democrático. Ele pode ser adaptado com camadas ou 
pontas desfiadas, de acordo com o estilo e textura dos 
fios de cada uma.
Fácil de cuidar no dia a dia, permite penteados e 
rápidos de modelar. Satisfazendo mulheres com 
diferentes visuais, do clássico ao moderno.

O COMPRIMENTO IDEAL!
O comprimento segue a linha do pescoço até as 
saboneteiras, nos ombros, o que ajuda quem quer 
mudar o cabelo mas não gosta de radicalizar. 
Considerado um tamanho médio, fica levemente mais 

longo na parte da frente, com camadas na parte de trás - 
isso deixa a região um pouco mais pesada, dando 
leveza ao rosto.

HARMONIZAÇÃO COM FORMATOS ROSTO
Além do estilo individual de quem opte por esse corte, 
cada mulher também tem um formato de rosto 
diferente. Camadas na parte frontal, design mais reto, 
volume nas pontas são algumas formas diferentes de 
dar um olhar para o mesmo comprimento. O corte long 
bob com franja também é bem vindo e segue dentro da 
tendência. Você pode combinar com um acabamento 
mais arredondado nas pontas, franjão ou, para as mais 
ousadas, mini franja.

MANUTENÇÃO
Por ser um comprimento médio, a manutenção deve 
ser feita com frequência. Para deixar o seu corte long 
bob sempre bonito, passe a tesoura nas pontas a cada 6 
ou 8 semanas.

Fonte: (Delas)

A IMPORTÂNCIA DA MAMOGRAFIA

A mamografia é um tipo específico de radiografia das mamas capaz de revelar a existência 
de sinais precoces do câncer de mama, antes mesmo que as lesões sejam palpáveis. O 
exame também pode ajudar a verificar a necessidade de tratamentos intensivos para os 
tumores e na conservação da mama, caso seja necessária uma cirurgia.

O exame de mamografia é realizado com um mamógrafo (aparelho de raio X), onde a mama 
é comprimida de forma a oferecer imagens de alta qualidade para um melhor diagnóstico. A 
compressão das mamas é necessária para que o exame seja efetivo, e o eventual  
desconforto que pode gerar é totalmente suportável.

DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA PELA MAMOGRAFIA

Segundo dados do INCA (Instituto Nacional do Câncer), o câncer de mama é o segundo 
mais recorrente e o que mais causa a morte de mulheres no país. A detecção precoce é a 
chave para o tratamento bem-sucedido e a mamografia é a melhor forma de descobrir o 
câncer de mama antes que seja detectável pelo exame clínico.

O AUTOEXAME NÃO É SUFICIENTE PARA DETECÇÃO DO CÂNCER DE MAMA

Embora o autoexame seja importante, ele não ajuda no diagnóstico precoce da doença. Isso 
porque um tumor na mama só é detectável no autoexame quando não está mais em estágio 
inicial.

Além disso, alterações nas mamas também podem ser causadas por outros fatores, como 
envelhecimento, menopausa, mudanças hormonais durante ciclos menstruais ou por conta 
da ingestão de pílulas anticoncepcionais, o que pode confundir as mulheres.

Então, caso uma mulher encontre alguma anormalidade nos seus seios, ela deve consultar o 
médico o mais rápido possível e realizar a mamografia.

A IDADE PARA COMEÇAR A FAZER A MAMOGRAFIA

Entre 35 e 40 anos as mulheres devem realizar o primeiro exame, que servirá de base para 
avaliar as condições da mama em comparação à exames futuros;
Dos 40 aos 50 anos a frequência da mamografia deve ser determinada pelo médico, de 
acordo com as condições da mama da paciente;
Após os 50 anos é recomendado que a paciente realize o exame anualmente.
Quando a mamografia não é recomendada

Caso a paciente estiver amamentando ou grávida;
Caso a paciente tenha realizado o exame que teve resultado normal em um prazo menor que 
12 meses
Caso a paciente tenha menos que 35 anos e não fizer parte do grupo de risco para câncer de 
mama.
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4 COISAS QUE PODEM AJUDAR O
CORPO A ENVELHECER COM SAÚDE

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 desregulados, gastrite, 
insônia, ansiedade e doenças de pele, todos podendo ser sintomas decorrentes do 
estresse.
Mesmo que não consiga desacelerar o ritmo 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)

HABITAÇÃO ESPECIALISTA DÁ DICAS PARA COMPRAR A CASA PRÓPRIA

Casa Bairro Praia: sala, 03 quartos sendo 01 suíte, 
banho social c/ box blindex, cozinha c/ bancada e 
armário, área de serviço, quintal e garagem p/ 03 
carros. Plana R$ 350.000,00

Lote: Bairro Belvedere 250 metros - R$80.000,00

Lote Bairro Belo Monte 210 metros - R$80.000,00

Lote Bairro Jardim das Oliveiras 360 metros 
R$85.000,00

Portal Imoveis Creci/MG  3464
3834-0608/98837-8500

OPORTUNIDADES
A realização do sonho da casa própria nunca foi tão real para 
milhões de brasileiros, principalmente com facilitadores 
como o programa Minha Casa Minha Vida ou mesmo os 
constantes Feirões da Caixa ou do Banco do Brasil. Assim, a 
pergunta que fica é: qual a melhor forma de comprar um 
imóvel?

DICAS
1. Reúna a família e converse sobre este tema, definindo o 
lugar, valor e as reais condições que se encontram.
2. O melhor caminho para adquirir é poupar parte do dinheiro 
que se ganha, faça uma simulação em qualquer banco de 
quanto custaria a prestação deste imóvel e comece a 
guardarem um investimento conservador como poupança, 
CDB ou tesouro direto.
3. Analise o valor do aluguel que está pagando e se for o 
mesmo valor da prestação de um financiamento, poderá ser 
uma opção financiar o imóvel.
4. Lembre-se que o financiamento de um imóvel é 
considerada dívida de valor, por isso deve ser protegida e 

garantida antes de sair pagando as despesas mensais.
5. Cuidado com o valor do imóvel que comprará e 
veja se o seu valor adéqua-se a seu verdadeiro padrão 
de vida, muitas vezes não respeitamos nosso padrão.
6. Tenha sempre uma reserva estratégica, em caso de 
qualquer eventualidade não deixará de honrar este 
importante compromisso.
7. Caso não esteja conseguindo pagar a prestação da 
casa própria é preciso rever imediatamente os gastos, 
em especial as pequenas despesas que somadas 
podem levar uma família ao desequilíbrio financeiro.
8. Nunca se esqueça que um novo imóvel demanda 
novos custos, como mobiliário novo, condomínio, 
taxas de transferência, etc.
9. Outro ponto a ser levando em conta é o custo de 
vida da região em que irá mudar, este pode se elevar, 
também se preocupe com gastos com transporte.

Fonte: O Sol
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DICAS IMPORTANTES FRUTAS COM BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO:
SAIBA QUAIS SÃO E OS BENEFÍCIOS
Quando o assunto é dieta detox, incluir suco de couve 
na dieta é a melhor maneira de garantir bons resultados. 
Rica em nutrientes que limpam o organismo e eliminam 
a gordurinha localizada, a bebida pode ser uma aliada 
diária. Atente-se aos detalhes de seu preparo e sua 
conservação!

SUCO DE COUVE NA DIETA: ESCOLHA BEM!
A couve-manteiga contém folhas ovais e achatadas que, 
em comparação com a galega, são maiores e têm caules 
mais grossos. “Caso não tenha certeza do que está 
comprando no armazém, procure as sinalizações ou 
marcas nos laços que amarram os feixes de couves. 
Você também pode perguntar a um funcionário que 
trabalha no local”, aconselha Paula Castilho, 
nutricionista e diretora da Sabor Integral.

ARMAZENAMENTO
Após a lavagem, seque as folhas e guarde-as na 
geladeira. A verdura amarela rapidamente, mas, para 
evitar que ela estrague, “é importante que ela esteja 
seca, evitando, assim, a criação de fungos”, diz Paula. 
Congelar a verdinha, além de durabilidade, garante 

praticidade no preparo dos sucos.

CONSUMA, JÁ!
Para aproveitar todos os benefícios do suco de couve 
na dieta, o ideal é ingeri-lo longe das refeições 
principais. “Beba pela manhã, em jejum, para melhor 
absorção dos seus nutrientes. Porém, também pode ser 
consumido à tarde ou à noite”, aconselha a 
nutricionista Bruna Murta.

É DOCE, MAS NÃO VAI AÇÚCAR!
Ao acrescentar frutas no suco verde, além de garantir 
um sabor adocicado, você se sentirá mais leve por se 
livrar das calorias presentes no açúcar e no mel.
Texto: Redação Alto Astral | Consultorias: Bruna 
Murta, nutricionista; Paula Castilho, nutricionista 
clínica e diretora da Sabor Integral, de São Paulo (SP)

Fonte: (MSN)

LUZ NOVIDADESLUZ NOVIDADES
A LOJA DO CARLOS

(31) 9-8618-8498

MANUTENÇÃO EM APARELHOS ELETRÔNICOS,
CELULARES E TABLETS.

RUA GAMELEIRA, 515 - LJ 1 - MACHADO

Lantercar
Lanternagem e Pintura

31 3831 8171 | 98507 3960

Rua Pref. Virgilino Quintão, 877 - Água Fresca

neilantercar@hotmail.com.br

Rua Jardim paraíso, 29 - Alvorada - João Monlevade/MG

31 9 9985 5853

carverleyMotores e câmbios automa�cos

Av. Armando Fajardo, 456 - Loanda - João Monlevade/MG

31 3852 8784 | 99384 5801

(31) 98787-9393

www.canilgarra.com.br

Site de notícias

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

(31)  98725-8696
3834-9166

CÂMBIO AUTOMÁTICO
O câmbio automático ou mudanças automáticas é um sistema empregado em 
automóveis e motocicletas para troca de marchas realizada pelo sistema de 
transmissão do automóvel, que detecta a relação entre a velocidade (km/h) e a 
rotação do motor (rpm) para decidir pela troca automática da marcha. Desta forma, 
o sistema se propõe a manter a rotação do motor quase constante e o câmbio, 
automaticamente, faz a troca das marchas. Nos sistemas modernos com câmbio 
automático, a troca das marchas está quase imperceptível ao motorista.
A transmissão automática foi inventada em 1921 por Alfred Horner Munro, de 
Regina, em Saskatchewan, no Canadá, e patenteada em 1923. Por ser engenheiro de 
vapor, Munro projetou seu dispositivo para usar ar comprimido em vez de fluido 
hidráulico e, por isso, sua invenção não tinha potência e nunca encontrou aplicação 
comercial.

A primeira transmissão automática usando fluido hidráulico foi desenvolvida em 
1932 por dois engenheiros brasileiros, José Braz Araripe e Fernando Lehly Lemos; 
posteriormente, o protótipo e o projeto foram vendidos para a General Motors, que 
os introduziram a tecnologia no modelo Oldsmobile de 1940 como transmissão 
"Hydra-Matic". No entanto, um artigo publicado pelo Wall Street Journal credita a 

Rua Bom Jesus, 34 - Praia - Itabira/MG

31 3834 7049

empresa alemã de autopeças ZF Friedrichshafen pela invenção, que teria ocorrido 
logo após a Primeira Guerra Mundial.

O também brasileiro Gladimir Kohnlein patenteou a Transmissão Mecânica 
Variadora de Velocidade Inversora e Finita (TMVVIF), um sistema que pode ser 
empregado em cadeiras de rodas motorizadas e automóveis e reduz o desgaste do 
motor, além de proporcionar pelo menos 20% de economia de combustível.
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SINÔNIMO DE DESOBEDIÊNCIA 
Como uma Palavra que é fiel e digna de toda aceitação, pela qual foram 
criados os céus, a terra, e o mar e que representa o Próprio Altíssimo pode 
ser invalidada?
Através das tradições que são contrárias a ela!
Pois, ao serem praticadas, essas tradições manifestam desobediência à 
Palavra de Deus.
E assim como a obediência provoca a bênção, a desobediência, 
ATRAVÉS das tradições, provoca a maldição.
As tradições religiosas, para muitos, são mais valiosas que a própria 
Palavra de Deus.
É uma das características da fé emotiva, considerar mais os ensinos 
religiosos que as ESCRITURAS SAGRADAS.
Por exemplo, a Palavra retrata a existência dos irmãos do Senhor Jesus, a 
tradição não.
Muitos creem em ensinamentos que não são bíblicos, como purgatório, 
batismo em crianças, comunicação com os mortos… e acabam 
desprezando àqueles que são.
É necessário decidir em quem crer, e a quem invalidar

Por: Bispo Djalma Bezerra

PIADINHAPIADINHAPIADINHA

Ministério Apóstolo Eduardo Braga
Santuário de Revelação

Av. Carlos de Paula Andrade, 150 - Centro - Itabira/MG (em frente a prefeitura)
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RYAN VALADARES. ESTUDANTE ITABIRANO
CONTA SONHO DE SER ARTISTA

O Saúde e Estilo esteve esta semana na casa de uma família que 
ama a música. Quem recebeu nossa reportagem foi a família 
Valadares, moradores da Vila Salica, na cidade de Itabira, MG.
O empresário José Geraldo Valadares, a corretora Valquíria 
Valadares e o jovem Ryan Valadares bateram um papo legal com o 
Saúde e Estilo.
O motivo pelo qual nosso veículo de comunicação esteve na casa 
dos Valadares, foi porque ficamos sabendo que lá tem um garotinho 
que é apaixonado por músicas, O Ryan, que desde novinho cantava 
e contou um pouco de sua história. Ryan, de 13 anos, é estudante do 
8° ano do Ensino Fundamental, na FIDE (Fundação Itabirana 
Difusora de Ensino).

ACOMPANHE A ENTREVISTA:
Saúde e Estilo – Olá Ryan, tudo bem? Obrigado por você aceitar 
esta entrevista e nos receber aqui em sua casa. Então, amigo, com 
qual idade você começou a se interessar por música?
Ryan – Aos três anos comecei a amar música. Meu avô José ficava 
tocando cavaquinho e eu cantava junto com ele.

Saúde e Estilo – Quais são os cantores que você se inspirou e 
quais que você admira hoje?
Ryan – Comecei a gostar por causa de Luan Santana e João Neto e 
Frederico. Hoje admiro Hugo Henrique, Eduardo Costa e Zé Neto 
e Cristiano.

Saúde e Estilo – Nós sabemos que você faz apresentações, quais 
foram os locais que cantou?
Ryan – Já cantei no  CNA em um Show de Talentos, na FIDE, 
restaurante, aniversários e festas de família.

Saúde e Estilo – Ryan,qual é seu sonho?
Ryan – Ser cantor.

Saúde e Estilo – E para esta galera, garotos da sua idade que 
querem seguir uma carreira artística, como você almeja, qual 
conselho você daria?
Ryan – Siga seu sonho, nunca desista e ouça sempre seus pais.

O SAÚDE E ESTILO TAMBÉM CONVERSOU COM OS 
PAIS.
Saúde e Estilo – José Geraldo, o que o senhor acha deste sonho 
do Ryuan?
José Geraldo – Eu apoio, aprovo, incentivo, inclusive, há dois 
anos entrei na aula de violão, junto com ele, para acompanhar de 
perto e dar a força necessária. Estamos juntos todas as quintas nas 
aulas.

Saúde e Estilo – E você Valquíria, o que você tem a nos contar 
sobre Ryan, este desejo dele desde pequeno em ser músico?
Valquíria – Eu sempre fui apaixonada por música. Eu ia aos 
shows grávida e ficava cantando para o Ryan na barriga, e quando 
eu via os artistas no palco e pensava “um dia meu filhos vai estar 
ali cantando...”.

Saúde e Estilo – Muito bacana Ryan, o Saúde e Estilo deseja que 
você alcance seus objetivos e parabéns por ser um exemplo de 
filho, temos certeza que papai José Geraldo e mamãe Valquíria 
têm o maior orgulho de você e apostam no seu sonho. Sucesso.

Esta foi a história do Ryan Valadares e a próxima poderá 
ser a sua, entre em contato com nossa Redação 

contato@saudeeestilo.com.br 

9º ENCONTRO DE CÃES E CRIADORES DE ITABIRA/MG
Aconteceu neste domingo, 16 de Setembro, na cidade de 
Itabira, há 110Km de Belo Horizonte, o 9º Encontro de Cães 
e Criadores.
O evento reuniu empresários dos ramos de rações, clínicas 
veterinárias, ONGs de defesa animais e muita gente que foi 
levar seus cãezinhos para passearem.
Desfile de cães, sorteio de brindes shows acústicos, espáço 
kids, praça de alimentação, foram algumas das atrações.

O público presente curtiu um gostoso domingo de lazer 
num evento que já se tornou tradicional nesta cidade.
O Encontro de Cães e Criadores é dos mesmo produtores de 
Encontro dos Apaixonados por Cães, da cidade de João 
Monlevade. 
O evento foi um sucesso e produtores e parceiros já 
preparam uma surpresa para o ano que vem, afinal será o 
aniversário de 10 anos do Encontro. 

Fotos: Cláudia Gadioli
Por: Anderson Rodrigo

SHOW EVANGÉLICO EM ITABIRA LOTA
IGREJA MUNDIAL BOAS NOVAS

A noite deste sábado 22 de setembro em Itabira, MG, foi uma benção. Vários pastores pregando e um super show evangélico.
A Igreja Mundial Boas Novas, sob direção do Apóstolo Eduardo Braga, realizou uma noite muito especial, tanto para seus 
membros, quanto para o público visitante que ali se fez presente. A igreja esteve lotada e as pessoas puderam ouvir a Palavra de 
Deus e curtir este show tão aguardado.
A parte musical ficou por conta de Jefte Santos. O cantor que tem um ano e meio de carreira é hoje destaque no estilo Gospel. Em 
entrevista ao Saúde e Estilo, Jefte, contou que cresceu em um lar evangélico, porém aos 15 anos foi “para o mundo” (expressão 
dada aos que deixam a Igreja) e sofreu, sendo, inclusive, preso. No entanto, aos 21 retornou à Igreja e hoje é um grande talento 
dentro deste seguimento musical.
A Igreja Mundial Boas Novas fica na avenida Carlos de Paula Andrade, em frente da Prefeitura Municipal de Itabira.
Foi uma noite abençoada.

Fotos: Cláudia Gadioli
Por: Anderson Rodrigo

SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO PROMOVE BLITZ EDUCATIVA EM ITABIRA, MG
Durante a programação da Semana Nacional de Trânsito, vários órgãos 
promoveram na manhã desta terça, 18/09, uma Blitz Educativa, em Itabira, 
MG.
Estiveram presentes Policia Militar Rodoviária, Transita, DEER 
(Departamento de Edificações e Estradas e Rodagem de Minas Gerais, 
Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar do 26º BPM.
Os envolvidos pararam veículos com o intuito de conscientizar os motoristas 
dos perigos de uma direção irresponsável e os benefícios de uma direção 
correta.
Tema como "direção e alcoolismo" foi abordado durante a entrevista ao vivo 
pela Rádio Antártida 93,3 FM.
Durante a blitz representantes da Polícia Militar Rodoviária, Bombeiros e 
Transita foram entrevistados pela emissora.
O jornal e site Saúde e Estilo também esteve presente para registrar esta ação 
em favor da vida.

Fotos: Cláudia Gadioli
Por: Anderson Rodrigo
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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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Rua Prefeito Eliziário Barbosa, 157, Vl. São Joaquim - Itabira/MG

31 3831 7428 | 3831 7541

Neste domingo (2), a cantora Sandy se apresentou 
no 'Domingão do Faustão', da Globo, e acabou 
falando sobre sua carreira sem a presença do seu 
irmão Junior. A estrela disse que a decisão de segui 
em carreira solo foi acertada, sem nenhum tipo de 
briga, muito pelo contrário, foi algo planejado e 
aceito por ambas as partes envolvidas.

”Não foi uma decisão fácil, e graças a Deus foi 
tomada em comum acordo com meu irmão. Foi 
muito bom, a gente não se arrependeu. A gente está 
superfeliz", disse Sandy durante o quadro 'Ding 
Dong'.

A cantora também disse que foram muito anos 
trabalhando ao lado do irmão e que ambos chegaram 
em um momento que perceberam que deveriam 
seguir caminhos diferentes: "Foram 17 anos fazendo 
aquilo, que nos dava muita alegria, realizava a gente 
muito como artista, como pessoa, mas a gente sentiu 
que, para mudar, precisava começar uma coisa 
diferente”, finalizou sobre o assunto.

Fonte: (MSN)

SANDY DIZ QUE NÃO SE ARREPENDEU
COM O FIM DA DUPLA COM JUNIOR

31 9 9432 1505 Av. João Pinheiro, 665 - Centro - Itabira/MG
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