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RESSECAMENTO NO NARIZ DOS CÃES: TRATAMENTO

O nariz de um cachorro é único porque está sempre molhado. O nariz é a principal 
ferramenta que ele tem para entender o mundo. Por isso, um nariz molhado é sinal 
de bem-estar. Devemos começar a nos preocupar quando começamos a notar o 
ressecamento no nariz do cães.

UM ÓRGÃO QUE SENTE O MUNDO
Os cães são muito dependentes de seu olfato para descobrir o mundo ao seu redor. 
Além disso, eles usam o olfato para se movimentar e interagir com as coisas. Na 
verdade, o olfato dos cães pode ser até 5 vezes mais eficaz do que quando 
comparado com os seres humanos. Por isso, é essencial que esse aspecto da saúde 
do cão esteja saudável.

Um nariz seco pode significar um sinal de alarme para o dono, mas não se preocupe. 
Não é motivo para pânico, na maioria dos casos. É muito comum que o 
ressecamento no nariz dos cães se deva a outros fatores, como desidratação ou 
excesso de sol.

Os problemas que surgem com o nariz seco nos cães são 
variados. O mais direto é a perda do olfato até certo ponto, 
já que eles não podem mais farejar adequadamente. Além 
disso, pode haver problemas de irritação e, em alguns 
casos, dor moderada ou grave.

Existem várias doenças que podem se manifestar através 

do ressecamento do nariz dos cães. Entre essas doenças, estão a cinomose e 
hiperqueratose. A segunda condição é um pouco mais séria porque a pele do nariz 
fica escamosa e pode sangrar em abundância se não for tratada adequadamente.

Se houver uma suspeita de hiperqueratose, é melhor consultar o veterinário 
imediatamente para evitar que a situação piore. Dito isso, falaremos um pouco 
sobre como tratar o ressecamento no nariz dos cães.

COMO HIDRATAR NOVAMENTE O NARIZ DOS CÃES
Gerenciar essa situação é mais simples do que muitos acreditam, desde que não seja 
causada por uma doença mais séria. Quando tivermos certeza de que não é nada 
alarmante, é hora de cuidar do nariz do animal em casa mesmo.

Uma das principais ações para prevenir o ressecamento no nariz dos cães é mantê-lo 
hidratado. Para isso, precisamos fornecer-lhe água fresca várias vezes durante o dia. 
Além disso, é boa ideia não exagerar no tempo de exposição ao sol.

Se o problema não for resolvido, então teremos que tomar medidas diretas para 
tratar a situação. Para isso, precisamos de um sabão especial para animais de 
estimação. Os sabonetes para humanos têm substâncias químicas muito fortes que 
causam mais danos do que benefícios ao animal.

Limpe o nariz do animal com água e o sabão, acima mencionado. Isso vai matar as 
bactérias que podem estar vivendo na área e resfriá-la. Tente impedir o animal de 
inalar a espuma para não piorar o problema.

Aplique vaselina ou um produto similar no nariz do animal. O creme irá ajudar o 
nariz a retornar ao seu estado natural, mas tente não exagerar na quantidade. O cão 
lambe o nariz ao longo do dia e corre o risco de engolir o produto. Uma vez feito 
isso, só é necessário ficar de olho em como o animal evolui durante o dia.

OUTRO MÉTODO
É semelhante ao anterior, mas em vez de usar um sabão especial, é necessário uma 
loção concebida para o cuidado da pele dos cães. Deixamos a marca a seu critério, 
mas recomendamos Dermosyn, da Virbac, uma vez que não apresenta 
complicações na maioria dos casos.

É suficiente aplicar duas vezes ao dia a loção na região do nariz. Evite aplicar 
grandes quantidades para que o animal não lamba o produto durante o dia. Da 
mesma forma, a evolução deve ser monitorada nos dias seguintes.

Nesses casos em que um produto deve ser aplicado, é melhor consultar o 
veterinário. Pois, assim, ele pode indicar com mais precisão o produto indicado 
para cada situação. Além disso, isso ajudará a descartar a possibilidade de ser algo 
mais sério. 

Fonte: (Meus Animais)

BLITZ DA PAZ
Itabira - 14/JAN/2020 - 15H ÀS 18H   /   Santa Mª de Itabira - 15/JAN/2019 - 09H ÀS 12H

 João Monlevade 16/JAN/2020 - 09H ÀS 12H



03www . saudeee s t i l o . com .b rBELEZA

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

SAÚDE SAÚDE LANÇA CAMPANHA PARA PREVENIR A OBESIDADE INFANTIL

MAQUIAGEM FÁCIL PARA USAR NO TRABALHO

Você não agüenta mais ir para o trabalho usando sempre a mesma make e 
não sabe o que fazer para inovar e realçar a sua beleza feminina?
O objetivo da maquiagem diurna é ressaltar as características naturais da 
pele, ocultando as falhas e manchas na pele, promovendo uma aparência 
fresca e disposta.
Então não perca as dicas de maquiagem para o trabalho que irá te deixar 
mais bonita e elegante.

REALÇANDO A BELEZA FEMININA
É importante lembrar que a maquiagem usada durante o dia deve ser 
mais sutil do que as utilizadas à noite, pois a luz natural emanada do sol 
faz com que as maquiagens mais fortes fiquem   em evidência.
Porém, a maquiagem que você utiliza durante o dia devem ser duradoura 
e sem ser muito grossa, e para isso existem algumas dicas e truques que 
podem  ser aplicados para a maquiagem ideal para ir ao trabalho.
Sabia que a maquiagem básica diurna pode ser bastante simples e fácil, 
como aplicar uma base, corretivo e corar, como também pode ser muito 
complicada quanto pintar os olhos, lábios e sobrancelhas?

DICA 1 – APLIQUE UMA BASE
É importante usar uma base leve e que combine com o seu tom de pele ou 
que chegue o mais próximo possível de sua tonalidade.
Com o seu dedo ou uma esponja, aplique uma camada fina de base em 
todo o seu rosto. Isso te ajudará a igualar o seu tom de pele, criando uma 
superfície lisa que cobrirá as imperfeições básicas, porém menos 
evidentes.
É fundamental procurar por um acabamento que seja fosco ou sem óleo, 
caso possua uma pele oleosa. Uma sugestão seria usar uma base 
hidratante ou até mesmo um creme, se tiver pele seca.
E prefira o tipo de base de hipoalergênico e livre de aromas, caso a sua 
pele seja sensível.

DICA 2 – UTILIZE UM CORRETIVO
O uso do corretivo é bem semelhante à base, porém ele é ainda mais 
eficaz e ideal para cobrir vermelhidão, falhas e defeitos.
Aplique-o em pequenas quantidades sob os seus olhos e em todas as 
manchas existentes, usando os seus dedos para misturar suavemente.

DICA 3 – TERMINE USANDO UM PÓ
Essa é uma dica opcional, sendo indicada apenas para ajudar a definir 
sua base e corretivo para o uso no dia, usando uma esponja ou até mesmo 
uma escova para aplicar uma pequena e fina camada de pó solto, 
principalmente nas áreas que são sujeitas a oleosidade.

DICA 4 – ADICIONE UMA PITADA DE BLUSH
Mas caso opte por acrescentar uma camada de cor às suas bochechas e 
lábios, destacando os seus olhos, isso pode ser feito com uso de alguns 
cosméticos básicos.
Por meio de um pincel, aplique uma pequena dose de rubor ao longo de 
sua bochecha, para depois usar uma escova para espalhar o blush em sua 
pele.

DICA 5 – ADICIONE ALGUMA COR AOS SEUS LÁBIOS
Procure escolher cores que não sejam chamativas, podendo optar por 
cores creme, utilizando o dedo para espalhar o batom.

DICA 6 – APLIQUE ALGUM RÍMEL
Caso deseje que os seus olhos apareçam um pouco mais, adicione um 
pouco de rímel aos seus cílios inferiores e superiores.

DICA 7 – APLICANDO UMA CAMADA DE SOMBRA AOS OLHOS
Uma sugestão é aplicar uma camada de sombra da cor de luz violeta ou 
marrom à sua pálpebra do canto interno ao centro.
Logo após, adicione uma profundidade aos seus olhos, usando uma 
sombra de cor marrom média ao vinco do olho e ao canto inferior 
externo da pálpebra (não em direção à linha das sobrancelhas), usando 
uma escova limpa para espalhar essas cores.

DICA 8 – ADICIONE UM DELINEADOR DE OLHOS
Para finalizar a maquiagem dos seus olhos, opte por cores como o 
marrom ou preto para delineá-los.

Fonte: (Ideias Negócios)

O Ministério da Saúde lançou a campanha 1, 2, 3 e já! Vamos prevenir a 
obesidade infantil. A ideia é incentivar as crianças a seguirem três 
passos simples para evitar o sobrepeso: alimentação saudável, 
atividade física e brincadeiras longe das telas da TV, celular e jogos 
eletrônicos.
O lançamento ocorreu durante a abertura do 15° Encontro Nacional de 
Aleitamento Materno (Enam) e o 5° Encontro Nacional de 
Alimentação Complementar Saudável (Enacs), no Centro de 
Convenções SulAmérica, na Cidade Nova, região central do Rio de 
Janeiro.
Na cerimônia de abertura, o ministro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta, destacou que o país tem evoluído na regulamentação da 
indústria e propaganda e no incentivo à alimentação saudável.
“Somos de uma geração em que a propaganda dizia: 'Danoninho vale 
por um bifinho'. Daquele marco, inicia-se uma reação da sociedade e 
organização para pensar e debater se aquela frase tinha algum fundo de 
verdade. Hoje, ela fica na prateleira da vergonha da propaganda. Era 
um Conar [Conselho Nacional Autorregulamentação Publicitária] que 
não existia, uma regulamentação que não existia.”
Segundo Mandetta, o problema é um “verdadeiro drama” e o fenômeno 
é global. Dados do ministério apontam que três de cada 10 crianças de 5 
a 9 anos atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) estão acima do 
peso, um total de 4,4 milhões. Do total de crianças, 16% (2,4 milhões) 
estão com sobrepeso, 8% (1,2 milhão) com obesidade e 5% (755 mil) 
com obesidade grave. Abaixo de 5 anos, são 15,9% com excesso de 
peso.
O ministro informou que a campanha será multimídia e vai utilizar 
datas como o dia das mães para trazer o assunto à tona ao longo de 2020. 
De acordo com ele, os cursos para agente comunitário de saúde também 
vão incluir o tema da amamentação, dentro da campanha de prevenção 
à obesidade.
O embaixador da campanha, o preparador físico Marcio Atalla, disse 
que a obesidade infantil é um problema sério e que  existem diversos 
obstáculos a serem vencidos, como a facilidade de acesso a alimentos 
ultraprocessados e as dificuldades impostas pela falta de tempo no 
cotidiano das famílias.
“Essas crianças, tendo uma saúde debilitada agora, com sobrepeso e 
obesidade, têm o risco de ter câncer aumentado em 40%, e maior risco 
de doença cardiovascular. São as enfermidades que mais têm 
prevalência dentro do sistema de saúde. Então, uma campanha contra a 
obesidade infantil é de extrema importância para a saúde no futuro, em 
um país que vai envelhecer e vai depender do sistema público de 
saúde”.
Além do Enam e do Enacs, o Centro de Convenções SulAmerica recebe 

simultaneamente a 3ª Conferência Mundial de Aleitamento Materno 
(WBC) e a 1ª Conferência Mundial de Alimentação Complementar 
(WCFC). As encontros, que começaram nesta quarta-feira (13) 
terminam neste sábado (15).

Pesquisa nutricional
A coordenadora geral de Alimentação e Nutrição do Ministério, 
Gisele Bortolino, destacou que o órgão iniciou, neste ano, o Estudo 
Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (Enani). O 
levantamento já foi finalizado em 11 estados, com 143.330 
domicílios visitados. Os primeiros resultados serão apresentados no 
segundo semestre de 2020.
“O objetivo é avaliar o estado nutricional das crianças e as 
deficiências nutricionais. O último inquérito, de 2006, mostrava a 
prevalência de anemia de 20% e hipovitaminose de 17%. Então, esse 
inquérito tem o objetivo não só de ver a questão do excesso de peso, 
mas também o estado nutricional e, a partir disso, fazer a discussão 
das políticas para as questões encontradas.”
De acordo com o ministro, a pesquisa é o “marco zero” para a 
implantação de políticas públicas. “Esses números vêm de fontes 
indiretas, por isso autorizamos esse inquérito. Ele vai me dar o marco 
zero: quantas crianças são, onde estão, quanto é por região, dentro das 
regiões quais são os motivos principais. Tem região que é 
sedentarismo, outras é alimentação equivocada”.

Guia alimentar
Outra iniciativa, complementar à campanha e dentro dos eventos de 
amamentação, foi o lançamento de um guia alimentar para crianças 
brasileiras menores de 2 anos. Segundo os dados do Sistema de 
Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan) 2018, 49% das crianças 
de 6 a 23 meses consomem alimentos ultraprocessados, 33% ingerem 
bebidas adoçadas e 32,3% comem macarrão instantâneo, 
salgadinhos de pacote ou biscoitos salgados.
Segundo Gisele Bortolino, o guia foi organizado para indicar a 
alimentação mais correta pelo nível de processamento dos alimentos 
e traz como regra de ouro “descasque mais e desembale menos”. Os 
alimentos são classificados em in natura, minimamente processado, 
ingredientes culinários processados, processados e ultraprocessados.
“O guia foi atualizado com linguagem mais simples, voltado para 
tirar as dúvidas das famílias. Os anteriores eram direcionados a 
profissionais de saúde. Ele inova ao trazer um capítulo sobre 
culinária e mostra que a chegada de uma criança deve ser uma 
oportunidade para unir a família, se organizar e cozinhar alimentos 
mais saudáveis em casa. Também foram incorporadas as crianças 

vegetarianas”.
Com 12 passos para uma alimentação saudável, o guia traz dicas 
como a amamentação exclusiva até os 6 meses e complementação até 
2 anos ou mais; não expor as crianças de até 2 anos ao açúcar nem a 
alimentos ultraprocessados, oferecer a mesma comida de toda a 
família e proteger a criança da publicidade de alimentos.

Amamentação
Os quatro eventos simultâneos que tratam do aleitamento materno e 
alimentação complementar trazem como tema “Amamentação como 
um direito humano a ser protegido”. O evento terá palestras, debates 
e apresentações de trabalhos científicos até sexta-feira (15).
Na mesa de abertura, a presidente da edição da Conferência Mundial, 
Marina Ferreira Rea, lembrou que os profissionais de saúde já sabem 
que caminhos seguir para evitar doenças na infância e incentivar a 
alimentação saudável, portanto não devem ser “cúmplices” de erros.
“Em meio a tantas dificuldades que tem o planeta e tantas 
diversidades, contrastes sociais e econômicos, as ações que 
discutiremos aqui são, diferentemente de outras, factíveis. Sabemos 
disso. O desafio de saber nos torna cúmplices. Somos cúmplices 
quando não levamos a criança ao seio materno na primeira hora de 
vida ou quando a separamos da mãe sem necessidade.”
A presidente do encontro, Maria Ines Couto Oliveira, afirmou que 
amamentar é um direito humano e representa a democracia com as 
pessoas e o planeta.
“Todos os companheiros de todas as raças e todas as etnias têm o 
direito de amamentar. Esse direito não pode ser negado por ninguém 
e por nenhuma indústria de alimentos infantis ou de bicos ou 
chupetas. Nenhuma tem o direito de tirar o peito da boca das crianças, 
porque isso é vida. Só haverá democracia nesse planeta se a mãe tiver 
o direito de aconchegar seu filho no seu peito e nesse momento 
proporcionar amor”.
O encontro reúne cerca de 2.500 pessoas, entre profissionais de 
saúde, governantes, cientistas, grupos de mães, organizações da 
sociedade civil, agências das Nações Unidas, organismos 
internacionais e estudantes.
O objet ivo é  construir  uma plataforma de ação pelo 
compartilhamento de experiências com atores comprometidos o 
tema.

Fonte: (Hoje em Dia)
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OPORTUNIDADES
CASA 
Bairro: Praia
Sala piso porcelanato, 
03 quartos sendo 01 
suíte, banho social c/ 
box blindex, cozinha c/ 
fechamento, área de 
s e r v i ç o ,  q u i n t a l  e 
garagem p/ 02 carros.
R$ 320.000,00

CASA 
Bairro: Valença
Garagem p/ 02 carros, 
sala p/ 02 ambientes, 02 
quartos, banho social, 
c o p a ,  c o z i n h a  c / 
fechamento, área de 
serviço c/ wc e área 
externa.
R$ 310.000,00

APARTAMENTO 
Bairro:  Gabiroba – 
Residencial Vila da 
Serra
Sala p/ 02 ambientes, 03 
quartos, banho social, 
cozinha c/ fechamento e 

armário suspenso, área 
de serviço e 01 vaga de 
garagem.
R$ 150.000,00

APARTAMENTO 
Bairro: Panorama
Sala piso porcelanato, 
02 quartos, banho social 
c/ box blindex, cozinha 
americana,  área  de 
serviço e 01 vaga de 
garagem. 
R$ 195.000,00

LOTE 
Bairro: Belo Monte
Área: 210m2
R$ 75.000,00  

LOTE 
Bairro: Belvedere
Área: 210m2
R$ 85.000,00

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

EXERCÍCIOS PARA
PERDER GORDURA
DA BARRIGA
Muitas vezes, perder gordura abdominal é uma das metas 
mais difíceis. Por esse motivo, aqui está uma lista com os 
melhores exercícios para alcançar esse objetivo.
Conseguir perder gordura da barriga é uma das prioridades 
de muitos atletas. Felizmente, isso é algo possível, que pode 
ser alcançado se você realizar os exercícios ideais para 
perder gordura abdominal. Anote, porque neste artigo te 
diremos tudo o que você precisa saber sobre eles.
Os melhores exercícios para perder gordura da barriga 
ajudam a desenvolver e manter um corpo saudável e forte. 
Nem todas as pessoas têm gordura corporal baixa o 
suficiente para ter uma barriga incrivelmente tonificada.
Em qualquer caso, você deve saber que é possível perder 
gordura e exibir um abdômen muito mais firme, mas isso 
requer perseverança, esforço e trabalho.
A maioria das pessoas que consegue mudar seus hábitos 
alimentares e perder peso tem problemas com a parte 
inferior do abdômen. Por alguma razão, a gordura nessa 
área é a última a sair.
No entanto, o mais importante é que você se concentre em 
sua situação e nunca se compare com os outros. Além disso, 
você não deve colocar metas relacionadas à aparência à 
frente da sua saúde.
Além da questão estética, a gordura da barriga pode ser 
muito perigosa, pois é capaz de causar muitos problemas de 
saúde.
Nos tópicos a seguir, informamos quais são os exercícios 
que você deveria levar em consideração se quiser eliminar o 
excesso de gordura nessa área de seu corpo.

OS MELHORES EXERCÍCIOS PARA PERDER 
GORDURA DA BARRIGA
Descobrir como perder gordura abdominal é muitas vezes a 
parte mais difícil de perder peso para a maioria das pessoas. 
Se você não consegue perder sua gordura da barriga, pode 
estar usando a abordagem errada. Para atingir esse objetivo 
tão desejado, esses exercícios podem te ajudar:

1. Abdominais
O primeiro dos exercícios para perder gordura da barriga 
são os abdominais. Esses movimentos também ajudarão a 
manter o tônus abdominal à medida que perdemos peso.
Os abdominais não apenas permitem tonificar a área 
rapidamente, mas também fortalecem suas costas, 
melhoram sua postura e permitem que você perca os quilos 
extras. Há abdominais de muitos tipos para escolher: 
crunchs, oblíquo, tesoura, curto, em noventa graus, entre 
outros.

2. Prancha
A prancha é um exercício de fortalecimento abdominal que 
ajuda a fortalecer e a perder gordura. Embora o exercício 
físico queime algumas calorias, o objetivo principal é 
fortalecer a parte central do corpo, o que também serve para 
melhorar a postura e reduzir a dor nas costas.
Não se esqueça de contrair seu abdômen e manter a posição 
durante o exercício. Fique com o corpo plano e rígido por 
pelo menos 30 segundos em cada série.

3. Pilates
Em terceiro lugar, o Pilates é um dos melhores exercícios 
básicosdisponíveis para perder gordura da barriga 

rapidamente. Envolve movimentos focados na força da 
área central do corpo e praticamente todas as pessoas, de 
qualquer idade e com diferentes habilidades físicas, 
podem fazer.

4. Cardio
O exercício cardiovascular é uma das formas mais 
eficazes para melhorar a saúde e queimar calorias. A 
frequência e a duração do seu programa de exercícios é 
ainda mais importante que a intensidade.
Caminhar a passos rápidos, correr na esteira ou pedalar 
em uma bicicleta ergométrica são exercícios 
cardiovasculares que te ajudam a queimar calorias. 
Incorpore-os em sua rotina para verificar seus resultados.

5. Agachamento
Para finalizar, propomos o agachamento como outro dos 
melhores exercícios para perder gordura e estimular o 
sistema cardiovascular. Os agachamentos são usados   para 
trabalhar todos os seus músculos, da cabeça aos pés.
Esse exercício ajuda a fortalecer e desenvolver músculos 
rapidamente, incluindo os abdominais. Lembre-se que 
isso pode ser feito com pesos adicionais para aumentar a 
dificuldade e melhorar os resultados!

Finalmente, não se esqueça de que, em vez de tentar 
reduzir a gordura em uma área específica, você deve 
trabalhar para perder gordura em todo o corpo.
Além de colocar em prática a lista de exercícios para 
perder gordura que apresentamos a você, a maneira mais 
eficaz de fazer isso é através de dieta, exercícios aeróbicos 
e treinamento de força.
Então, sempre que for hora de comer, fique atento para a 
quantidade e a qualidade dos alimentos que compõem sua 
dieta. Não espere mais, coloque o seu corpo em 
movimento e consiga a transformação que procura.

Fonte: (Soufitness)
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CURIOSIDADES CARROS

LUZ NOVIDADESLUZ NOVIDADES
A LOJA DO CARLOS

(31) 9-8618-8498

MANUTENÇÃO EM APARELHOS ELETRÔNICOS,
CELULARES E TABLETS.

RUA GAMELEIRA, 515 - LJ 1 - MACHADO

(31) 98787-9393

www.canilgarra.com.br

Site de notícias

Motores e câmbios automa�cos

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

31 3852 8784
31 99384 5801

ODONTOLOGIA

Rua Cassemiro Andrade, 417, Sl. B - Santa Mª Itabira

31 3838 1020 / 9 8508 1808

BACTÉRIAS ESCONDIDAS NA GENGIVA PODEM
ESTAR CAUSANDO SEU MAU HÁLITO

COMO ECONOMIZAR GASOLINA
A economia de combustível pode estar relacionada ao modo de dirigir do motorista. 
Veja algumas dicas.

Respeite a troca de marchas
Procure trocar as marchas sempre na rotação correta, mantendo o giro do motor 
compatível à marcha escolhida.
Mantenha a manutenção em dia
A manutenção em dia evita que o motor consuma mais combustível que o 
necessário, além de aumentar a vida útil do componente. É importante checar 
regularmente e, se necessário, trocar os filtros de ar, de óleo, de combustível e fazer 
a substituição das velas.
Uso do ar-condicionado
O uso do ar condicionado está ligado diretamente ao consumo de combustível, já 
que o equipamento é operado pelo motor. Carros com menor cilindrada gastam 
mais com o ar ligado. Por isso, use o ar apenas quando realmente for necessário.
Não acelere com o carro desengatado
Aquecer o motor antes de sair, hoje em dia, se tornou desnecessário, já que os 
propulsores contam com injeção eletrônica. O sistema atual dá conta de fazer o 
carro andar mesmo no frio. Para modelos flex, lembre-se de abastecer o tanquinho 
de partida a frio. Além de gastar combustível à toa, esquentar o motor num carro 
com injeção eletrônica pode desgastar as peças e diminuir sua vida útil.
Evite levar muito peso no carro
Estar sempre com carro cheio também contribui para aumentar o gasto de 
combustível. Cargas superiores a 10 quilos já influenciam no consumo, pois o 
motor terá que fazer mais força para colocar o veículo em movimento. Procure levar 
no carro somente o que precisar, evitando guardar malas, coisas pesadas etc.
Verifique a pressão dos pneus
Circular com os pneus em boas condições é essencial para economizar 

Quer você use o termo mau hálito ou halitose, o “bafo”, 
como é popularmente conhecido, é um problema 
desagradável e que causa constrangimento. Se você está 
preocupado com seu mau hálito, consulte seu dentista. 
Ele pode ajudar a identificar a causa e, se for o caso de 
um problema bucal, desenvolver um plano de 
tratamento para ajudar a eliminá-lo.

Check-ups regulares permitem que o profissional 
detecte problemas como doença periodontal, boca seca 
ou outros distúrbios que possam ser a causa da halitose. 
A manutenção de uma boa higiene bucal, a eliminação 
de doença periodontal e o agendamento de limpezas 
profissionais regulares são essenciais para reduzir o 
problema. 

Se o odor ocorrer por causa de uma doença periodontal, 
seu dentista poderá tratar a doença ou encaminhá-lo 
para um periodontista, um especialista no tratamento 
dos tecidos gengivais. A doença periodontal pode fazer 
com que os tecidos gengivais se afastem dos dentes e 
formem bolsas. Quando essas bolsas são profundas, 
apenas uma limpeza profissional pode remover as 
bactérias e a placa acumuladas. Às vezes, um 
tratamento mais extensivo pode ser necessário.

Se você possuir ampla formação de placa bacteriana ou 

biofilme dentário, uma camada invisível de bactérias, 
seu dentista poderá recomendar o uso de um creme 
dental ou enxaguante bucal antimicrobiano 
específico. Os enxaguantes e cremes dentais 
antissépticos e antibacterianos podem ser benéficos 
na redução da placa bacteriana e da gengivite, além de 
terem propriedades que refrescam o hálito. Em vez de 
simplesmente mascarar o odor, alguns desses 
produtos têm demonstrado também matar os germes 
que causam o mau hálito.

Se seu dentista determinar que sua boca está saudável 
e o odor não é de origem bucal, você poderá ser 
encaminhado para o médico da família ou um 
especialista para determinar a causa do mau hálito e o 
tratamento.

Fonte: (MSN)

c o m b u s t í v e l .  P n e u s 
murchos influenciam 
d i r e t a m e n t e  n o 
rendimento do veículo, 
pois geram mais atrito com a via.
Não acelere com o carro parado no farol
Quando estiver parado no farol, a aceleração é desnecessária e contribui para 
esvaziar o tanque mais rápido. Outra prática que ajuda na economia é sempre ir 
observando o trânsito à frente e, ao notar que o tráfego vai parar, desacelere o 
veículo aos poucos antes de frear. Com o carro engrenado, mas sem acelerar, a 
injeção eletrônica envia menos combustível ao motor.
Evite acelerar e frear bruscamente
Dirigir de maneira agressiva, além de ser perigoso, também não é interessante 
quando o objetivo é economizar combustível. Para prevenir o desgaste do motor, é 
importante trocar as marchas de forma suave e medir a força do pé no acelerador 
para não desperdiçar combustível.
Mantenha uma velocidade constante
O trânsito intenso das grandes cidades também contribui para que o combustível vá 
embora mais rápido, já que é muito comum andar e parar a todo instante. As 
acelerações e freadas exigem mais do motor e aumentam o consumo.
Deixar o carro no ponto morto em descidas
Apesar de muita gente acreditar que é econômico deixar o carro em ponto morto, 
essa pratica não é recomendada por uma questão de segurança. Se o carro estiver 
desengatado e sem auxílio do freio-motor, o sistema de freio será mais exigido e 
poderá falhar. Nesse caso, a dica é deixar o carro engatado na marcha mais alta, 
mesmo sem acelerar.

Fonte:(Azulseguros)
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Rua Dona Eleonora, 130 - Centro - Itabira/MG

Segunda
Quinta

Domingo 19h

Escola bíblica
dominical 08h

Cultos

A VERDADAEIRA VIDEIRA.
1 EU sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. 
2 Toda a vara em mim, que não dá fruto, a tira; e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê 
mais fruto.
3 Vós já estais limpos, pela palavra que vos tenho falado. 
4 Estai em mim, e e em vós; como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na 
videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. 
5 Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto; porque 
sem mim nada podeis fazer. 
6 Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará; e os colhem e 
lançam no fogo, e ardem. 
7 Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que 
quiserdes, e vos será feito.
8 Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto; e assim sereis meus discípulos.
9 Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós; permanecei no meu amor.
10 Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor; do mesmo modo 
que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor.
11 Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja 
completo.
12 O meu mandamento é este: Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
13 Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos.
14 Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando.
15 Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor; mas tenho-
vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer.
16 Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e 
deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao 
Pai ele vo-lo conceda.
17 Isto vos mando: Que vos ameis uns aos outros.
18 Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim.
19 Se vós fôsseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, 
antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia.
20 Lembrai-vos da palavra que vos disse: Não é o servo maior do que o seu SENHOR. Se a 
mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós; se guardaram a minha palavra, 
também guardarão a vossa.
21 Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me 
enviou.
22 Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não têm 
desculpa do seu pecado.
23 Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai.
24 Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado; 
mas agora, viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai.
25 Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: Odiaram-me sem causa.
26 Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito 
de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim.
27 E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. 

PIADINHAPIADINHAPIADINHA
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16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM ITABIRA
Aconteceu em vinte e cinco de novembro, no auditório do Fórum Desembargador 
Drummond, em Itabira, MG, a abertura da campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim 
da Violência contra a Mulher do ano de 2019.
A realização foi da Comissão de Enfrentamento à Violência Sexual que durante, 
cerca de, duas horas apresentou em à imprensa e convidados a proposta desta 
campanha.
O acontecimento teve representantes do Executivo municipal, Judiciário, 
Ministério Público, Polícia Civil e Polícia Militar. A mesa foi composta pela vice-
prefeita de Itabira Dalma Helena Barcelos da Silva, a Juíza da 2ª Vara Criminal e de 
Execuções Penais, Cibele Mourão Barroso de Figueiredo Oliveira, o Promotor de 
Justiça de Itabira, Bruno Oliveira Müller da 5ª Promotoria de Justiça, a Presidente 
da Comissão de Enfretamento à Violência Sexual, Margarida Guerra, a Delegada 
de Polícia Amanda Machado Celestino, o Sgt Anderson Tassi da Polícia Militar do 
26 BPM de Itabira, a Secretária Municipal de Saúde, Rosana Linhares e a Secretária 
de Assistência Social, Maria Marli de Oliveira Martins Rosa.
A campanha apresentou relevantes dados sobre a violência contra as mulheres, 
números positivos de prisões em flagrantes delito dos agressores e, o mais 
importante, o ideal da prevenção, por meio de projetos onde os vários Órgãos estão 
engajados.

Fotos: Cláudia Gadioli
Por: Anderson Rodrigo

CONGRESSO NA ASSEMBLÉIA DE DEUS TEVE IGREJA CHEIA
Aconteceu no dia 16 de novembro, o 2° Conectar Kid's. O evento voltado para 
eduacação infantil, com abordagem cristã, teve casa cheia e palestras de suma 
importância, na Igreja Assembléia de Deus em Itabira, MG.

Além de membros da igreja, professores e líderes que trabalham com crianças e 
adolescente se fizeram presentes para assistirem as palestras afim de acrescentarem 
em seus padrões de ensino.

As palestra foram ministradas pela Tia Jô (coferencista e pedagoga) e pala Dra. 
Márcia Lobo (Psicóloga e Teóloga Cristã).
O pastor Lúis Henrique, líder da Igreja Assembléia de Deus em Itabira, também 
falou, agradecendo aos membros, aos participantes e autoridades eclesiásticas 
presentes, diga-se passagem, cerca, de, 18 outras denominações evengélicas se 
inscreveram no congresso.
A realição foi da Associação Filadélfia (Orgão da Assembléis de Deus na cidade), 
sobe direção do Pr. Luís, e aos cuidados de Jusab Silva.

Foi um congresso de extrema relevância para o aprimoramento dos processos 
didáticos infanto/juvenil.

Fotos: Cláudia Gadioli
Por: Anderson Rodrigo
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SELENA GOMEZ

ACABA COM MISTÉRIO
E ANUNCIA DATA DE LANÇAMENTO DE NOVO ÁLBUM

Bar e Mercearia
PATRÍCIA

O bar da Patrícia

98683-9670
Rua Maria Campos, 200 - Santa Teresa - Itabira/MG

www.drrodrigopsiquiatra.com.br
Instagram: @drrodrigocunhabraga

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

Itabira: (31) 3831-4870
João Monlevade: (31) 3851-5545

Espaço da Beleza

Rose Lyss

A sua beleza
é o nosso
resultado!

3840 9468
9 8927 4339

Rua Gameleira, 427 A - Machado

DR. BERNARD

R. Sebastião Alvarenga Bretas, 40 - Centro
3838-1059 / 98825-2895

DIAGRAMAÇÃO VISUAL

Solução visual para a propaganda de seu negócio

31 9 8605 5345

DIAGRAMAÇÃO DE LIVROS

DIAGRAMAÇÃO DE JORNAIS

DIAGRAMAÇÃO DE CAMISAS

DIAGRAMAÇÃO DE CARTAZES

DIAGRAMAÇÃO DE OUTDOORS

Lanternagem e Pintura

31 3834 3319  /  9 9936 3319
Rua Gameleira, 67 - Hamilton

MUNDIAUTO

Toni   e  Doceiro

Agora com veterinário

Selena Gomez tratou de acabar com a ansiedade dos seus fãs e anunciou a data do 
seu novo álbum. Ainda sem título, o novo projeto chega em 10 de janeiro de 2020. 
A cantora anunciou a data em sua conta oficial no Instagram.

“Esse álbum é um diário dos meus últimos anos e mal posso esperar para que 
vocês possam escutá-lo. Título, arte e tracklist vão chegar em breve”, comentou a 
cantora na postagem.

Lose You To Love Me, single lançado há pouco tempo pela estrela e que 
conquistou o primeiro lugar na maior parada do mundo, a Hot 100, deve integrar 
as faixas do novo trabalho. Há quem diga que a música foi feita para Justin 
Bieber, ex-namorado de Selena.

Com músicas mais intimistas, Selena tem mostrado mais maturidade nos 
trabalhos mais recentes. Ela postou um vídeo 
falando sobre os dois singles lançados neste ano e 
explicou o que foi inspiração para o projeto que 
chega em 2020.

Fonte: (Virgula)

31 3831 3322
31 9 8796 6209

Rua Ester Pereira Guerra, 100A - Vila Santa Rosa - Itabira/MG


